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Προσ:«υνεργαηόμενοι Ορκωτοί Λογιςτζσ  
Ανϊνυμθ Εταιρεία Ορκωτϊν Ελεγκτϊν» 

 

 

Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ 

Θζμα :  «Πρόςκλθςθ υποβολισ προςφορϊν για τθνεπιλογι ελεγκτικισ εταιρείασ Ορκωτϊν 
Λογιςτϊν προκειμζνου να κάνει τον ζλεγχο των Οικονομικϊν Καταςτάςεων του Ε.Ε.. του 
Οικονομικοφ Ζτουσ 2021 (Ιςολογιςμόσ-Απολογιςμόσ και αποτελζςματα χριςεων) με 
κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφοράβάςει τιμισ. 

 

Περιγραφή φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου 

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θπρομικεια υπθρεςιϊν ελεγκτικισ εταιρείασ Ορκωτϊν 
Λογιςτϊν προκειμζνου να διενεργιςει τον ζλεγχο των Οικονομικϊν Καταςτάςεων του Ε.Ε.. 
του ζτουσ 2021, με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 
προςφορά βάςει τιμισ. 

Η ςυνολικι εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται κατά μζγιςτον ςτο ποςό των 
18.000,00 € πλζον ΦΠΑ 24%. 

Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κατατάςςονται ςτον κωδικό του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων 
ςυμβάςεων (CPV):79210000-9 - Τπθρεςίεσ λογιςτικισ και διαχειριςτικοφ ελζγχου. 

 

Χρονοδιάγραμμα Τλοποίηςησ Ζργου  

Ωσ χρόνοσ αποπεράτωςθσ του ζργου κεωρείται ο χρόνοσ παράδοςθσ τθσ ζκκεςθσ ελζγχου 
ςτα αρμόδια όργανα του ωματείου προσ ζγκριςθ. 

 

Tεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Οι ςυμμετζχοντεσ κα πρζπει να: 

1. Ζχουν εκτελζςει κατά τθν τελευταία τριετία (2019-2020-2021)ζργα αντίςτοιχα ςε 
αντικείμενο και πολυπλοκότθτα με το προκθρυςςόμενο. 

2. Είναι εγγεγραμμζνοι ςτο μθτρϊο του ϊματοσ Ορκωτϊν Ελεγκτϊν Λογιςτϊν 
(.Ο.Ε.Λ.). 

3. Οι απαςχολοφμενοι ςτθν ελεγκτικι εταιρεία Ελεγκτζσ κατά θμερομθνία υποβολισ τθσ 
προςφοράσ να υπερβαίνουν τουσ εβδομιντα (70) εκ’ των οποίων οι πενιντα 



τουλάχιςτον να είναι εγγεγραμμζνοιςτο Δθμόςιο Μθτρϊο των Ορκωτϊν Λογιςτϊν 
(.Ο.Ε.Λ.). 

4. Διακζτουν πιςτοποίθςθ ISO 9001 (φςτθμα διαχείριςθσ ποιότθτασ). 

5. Διακζτουν πιςτοποίθςθ ΙSO 27001(φςτθμα διαχείριςθσ αςφάλειασ πλθροφοριϊν). 

 

Σρόποσ Τποβολήσ Προςφοράσ  

Οι οικονομικοί φορείσ καλοφνται να υποβάλουν τθν προςφορά τουσ ςτθ Διεφκυνςθ 
Προμθκειϊν τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, Λυκαβθττοφ 1, ΣΚ 106 72 Ακινα, ςε ενιαίο 
ςφραγιςμζνο φάκελο ςτον οποίο πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ τα παρακάτω: 

ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΣΟΤ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟΤ-ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΟΤ ΕΕ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2021 

Προσ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΡΤΘΡΟ ΣΑΤΡΟ 

ΛΤΚΑΒΗΣΣΟΤ 1, Σ.Κ.106.72, ΑΘΗΝΑ. 

ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΦΕΡΟΝΣΟ 

Επωνυμία  

Διεφκυνςθ Ζδρασ  

Σθλζφωνο  

Εmail  

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολήσ των προςφορών είναι η 14.02.2022 και ώρα 11:00 
π.μ. 

Οι προςφορζσ μποροφν να κατατεκοφν ςτθν ωσ άνω διεφκυνςθ είτε προςωπικϊσ ι με 
εκπρόςωπο, είτε ταχυδρομικϊσ επί αποδείξει. 

Οι προςφορζσ πρζπει: 

α) Να είναι γραμμζνεσ με ςαφινεια. 

β) Να μθ φζρουν ξζςματα, ςβθςίματα, υποςθμειϊςεισ ι υςτερόγραφα, μεςόςτιχα 
παρεμβολζσ ι διακοπζσ λζξεων. 

γ) Οι διορκϊςεισ, διαγραφζσ και προςκζςεισ λζξεων να γράφονται κακαρά ςτο περικϊριο 
και ιςχφουν εφόςον ζχουν μονογραφθκεί. 

Αντιπροςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ. 

Επιςθμαίνεται ότι οι υποβλθκείςεσ προςφορζσ κα πρζπει να είναι ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, 
να φζρουν υπογραφι του νόμιμου εκπροςϊπου και ςφραγίδα του οικονομικοφ φορζα. 

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για 
διάςτθμα ζξι (6) μθνϊν. 

 

Περιεχόμενο φακζλου προςφοράσ 

Οι ςυμμετζχοντεσ οφείλουν με τθν Οικονομικι Προςφορά να κατακζςουν και τα ακόλουκα 
δικαιολογθτικά: 

 Απόςπαςμα ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ ποινικό μητρώο, ι, ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμου 
εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-



μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ 
φορζασ. Η υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του αφορά ςτον νόμιμο εκπρόςωπο τθσ εταιρείασ 
και ςε όλα τα μζλθ του Δ.. τθσ εταιρείασ (ςε περίπτωςθ Α.Ε.). τισ περιπτϊςεισ 
εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 
IKE ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν, θ υποχρζωςθ αφορά ςτουσ διαχειριςτζσ. Σα 
εν λόγω δικαιολογθτικά κα πρζπει να ζχουν εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μήνεσ πριν από την 
υποβολή τουσ. 

 Βεβαίωςη Αςφαλιςτικήσ Ενημερότητασ ςε ιςχφ, ςφμφωνα με τθν παρ. 2 του άρκρου 
73 και παρ. 2β του άρκρου 80 του Ν. 4412/2016, για όλουσ τουσ φορείσ κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ για τισ οποίεσ καταβάλλονται ειςφορζσ (αν δεν αναφζρεται χρόνοσ ιςχφσ, 
να ζχει εκδοκεί ζωσ 3 μινεσ πριν τθν υποβολι του). 

 Αποδεικτικό Ενθμερότθτασ για χρζθ προσ το Δθμόςιο (Βεβαίωςη Φορολογικήσ 
Ενημερότητασ με τθν ζνδειξθ για κάκε νόμιμθ χριςθ) ςε ιςχφ, ςφμφωνα με τθν παρ. 2 
του άρκρου 73 και τθν παρ. 2β του άρκρου 80 του Ν. 4412/2016 (αν δεν αναφζρεται 
χρόνοσ ιςχφσ, να ζχει εκδοκεί ζωσ 3 μινεσ πριν τθν υποβολι του). 

 Επικαιροποιθμζνα νομιμοποιθτικά ζγγραφα, ιτοι: 

α. Βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ μθτρϊου με το οποίο πιςτοποιείται θ 
εγγραφι του φορζα ςασ ςε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του (π.χ. πιςτοποιθτικό 
Γ.Ε.Μ.Η. ςε περίπτωςθ εταιρείασ Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., ι Ι.Κ.Ε. κ.λ.π. ι ςε περίπτωςθ 
φυςικοφ προςϊπου, βεβαίωςθ ζναρξθσ εργαςιϊν επιτθδευματία από τθ ΔΟΤ, ι 
εκτφπωςθ από το ςφςτθμα Taxisnet τθσ αναλυτικισ καρτζλασ των ςτοιχείων τθσ 
επιχείρθςθσ κ.λπ.). Σο πιςτοποιθτικό πρζπει να φζρει θμερομθνία ζκδοςθσ ζωσ 
τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του. 

β. Παραςτατικό Νόμιμθσ Εκπροςϊπθςθσ (π.χ. πιςτοποιθτικό Γ.Ε.Μ.Η.), το οποίο κα 
πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ 3 μινεσ πριν τθν υποβολι του. 

 Βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο ειδικό μθτρϊο Ορκωτϊν Ελεγκτϊν –Λογιςτϊν (ΟΕΛ). 

 Βεβαίωςθ του ΟΕΛ θ οποία να πιςτοποιεί ότι δεν ζχουν υποπζςει ςε παράπτωμα 
κατά τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ τουσ δραςτθριότθτασ και δεν ζχει εκδοκεί ςε 
βάροσ τουσ απόφαςθ για ςοβαρό αδίκθμα από το Εποπτικό υμβοφλιο. 

 Σισ κυριότερεσ ςυμβάςεισ που ζχουν εκτελζςει κατά τθ διάρκεια τθσ τελευταίασ 
τριετίασ (2019-2020-2021) ζργων αντίςτοιχων ςε αντικείμενο και πολυπλοκότθτα με το 
προκθρυςςόμενο. 

 ΠιςτοποιθτικόISO 9001 (φςτθμα διαχείριςθσ ποιότθτασ). 

 ΠιςτοποιθτικόΙSO 27001 (φςτθμα διαχείριςθσ αςφάλειασ πλθροφοριϊν). 

 

Εγγφηςη Καλήσ Εκτζλεςησ 

Oανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ το αργότερο κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ να 
κατακζςει εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 
4% επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. 

 

Πληρωμή 

Η καταβολι του τιμιματοσ κα γίνει με προκαταβολι 40% (χωρίσ ΦΠΑ) με τθν ανάλθψθ του 
ζργου και το υπόλοιπο 60% με τθν ολοκλιρωςθ του, από το Σαμείο του Ε.Ε.., Λυκαβθττοφ 
1 , 106 72  ΑΘΗΝΑ και τθν προςκόμιςθ όλων των απαραίτθτων εγγράφων. 



 

Επικοινωνία 

Για κάκε επιπλζον πρόςκετθ πλθροφορία μπορείτε να απευκυνκείτε ςτθ Δ/νςθ 
Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν Ε.Ε.. 

 

ε περίπτωςθ που ο διαγωνιςμόσ αποβεί άγονοσ κα επαναλθφκεί τθν ίδια ϊρα και ςτο ίδιο 
μζροσ. 

 

 

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟ 

Dr Αντώνιοσ Αυγερινόσ 

Φαρμακοποιόσ Τποςτράτηγοσ 


