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Αρ.Πρ. 2106 εξ.

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΧΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΕΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ
«ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΔΙΑΥΕΙΡΙΣΙΚΟΤ ΕΛΕΓΥΟΤ ΣΗ Δ.Ε.Τ.Α.. ΓΙΑ ΣO ΕΣΟ 2018»
Ο Γενικόρ Διεςθςνηήρ ηηρ Δ.Ε.Τ.Α.. έσονηαρ ςπότη :
α. ην ππ’ αξηζ. πξση. 4561/22-04-2015 έγγξαθν ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Κξήηεο
β. ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.3919/2011, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη
γ. ηνλ Ν.1069/1980, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη
δ. ηελ ππ’ αξ.96 2019 απόθαζη ηος Δ.. ηηρ Δ.Ε.Τ.Α..(ΑΔΑ:ΧΤΧ8ΟΕΘΕ-Ο6)
Πποβαίνει

ζε

Ππόζκληζη

εκδήλυζηρ

ενδιαθέπονηορ

για

ηην

ανάθεζη

ςπηπεζίαρ

«ηακηικού διασειπιζηικού ελέγσος ηηρ Δ.Ε.Τ.Α.. για ηο έηορ 2018», με ηην διαδικαζία ηηρ απ’
εςθείαρ ανάθεζηρ, με ηοςρ εξήρ όποςρ :
1. Γηθαηνχρνη ζπκκεηνρήο ζα είλαη θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή ελψζεηο απηψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ
λφκηκα ζηελ Διιάδα, σο Οξθσηνί Διεγθηέο-Λνγηζηέο εηαηξηψλ ή θνηλνπξαμηψλ.
2. Αληηθείκελν είλαη ε δηελέξγεηα ηνπ ηαθηηθνχ δηαρεηξηζηηθνχ ειέγρνπ ρξήζεσο 2018, έιεγρνο θαη
θιείζηκν ζχκθσλα κε ηα ινγηζηηθά πξφηππα γηα ην έηνο

2018 ηεο Γ.Δ.Υ.Α. Σεηείαο, απφ δχν (2)

Οξθσηνχο Διεγθηέο-Λνγηζηέο.
3. Ο ηφπνο δηελέξγεηαο ηνπ ειέγρνπ είλαη ε έδξα ηεο Γ.Δ.Υ.Α. Σεηείαο, Νηθ.Πιαζηήξα 31 Τ.Κ. 72300,
Σεηεία.
4. Τν ηειηθφ παξαδνηέν απνηέιεζκα ηνπ ειέγρνπ, ζα είλαη ε παξάδνζε έθζεζεο ηνπ δηαρεηξηζηηθνχ
ειέγρνπ ηεο ρξήζεο 2018 θαη έιεγρνο θαη θιείζηκν ζχκθσλα κε ηα ινγηζηηθά πξφηππα γηα ην έηνο 2018,
ππνγεγξακκέλε απφ ηνπο δχν (2) Διεγθηέο πνπ ζα δηελεξγήζνπλ ηνλ δηαρεηξηζηηθφ έιεγρν.
5. Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο δαπάλεο αλέξρεηαη ζηα

2.999,99 €, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.

θαη ζα θαιπθζεί απφ ίδηνπο πφξνπο ηεο Γ.Δ.Υ.Α.Σ. αθνξά δε θαη ηηο δχν ππεξεζίεο ηνπ άξζξνπ 4.
6. Σα απαιηούμενα δικαιολογηηικά πος ππέπει να καηαηεθούν επί ποινή αποκλειζμού είναι:
6.1. Αίηεζε ζηελ νπνία νη ελδηαθεξφκελεο Δηαηξίεο ή Κνηλνπξαμίεο ζα αλαθέξνπλ ηελ πξφζεζή ηνπο
γηα ζπκκεηνρή ζηελ πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, θαζψο θαη ηα νλνκαηεπψλπκα θαη ηνπο Α.Μ.
Σ.Ο.Δ.Λ. ησλ δχν (2) Οξθσηψλ Λνγηζηψλ, πνπ πξνηείλνπλ γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ, νη νπνίνη ζα
πξέπεη λα έρνπλ διεηή (2) ηνπιάρηζηνλ εκπεηξία ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν γηα ην νπνίν ππνβάιιεηαη ε
αίηεζε θαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Μεηξψν Οξθσηψλ Λνγηζηψλ.
6.2. Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α., ζηελ νπνία ε ηηκή ζα πξέπεη λα είλαη
αξηζκεηηθψο θαη νινγξάθσο ζε λφκηζκα επξψ θαη κέρξη 2 δεθαδηθά ςεθία θαη ζα έρεη δηάξθεηα ηζρχνο 4
κήλεο. Πξνζθνξά πνπ ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Πξνζθνξά πνπ δελ
πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή ή δίδεηαη εληαία ηηκή απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
Πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.

6.3. Βεβαηψζεηο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο ή θαη πξφζζεησλ επαγγεικαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Η ηήξεζε
ησλ ζηνηρείσλ πνπ απνζηέιινληαη ζα είλαη εκπηζηεπηηθή.
6.4 Υπεχζπλεο δειψζεηο ηνπ Ν.1599/1986 ησλ Οξθσηψλ Λνγηζηψλ πνπ πξνηείλνληαη ή
ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηεο εηαηξίαο, ζηελ νπνία ζα δειψλνπλ φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα
αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο θαη φηη είλαη
αζθαιηζηηθά θαη θνξνινγηθά ελήκεξνη.

Η προςφορά , καθϊσ και τ’ απαιτοφμενα δικαιολογητικά θα είναι ςε
ςφραγιςμζνο φάκελο, εξωτερικά δε, θ’ αναγράφονται ευκρινϊσ με κεφαλαία γράμματα:
(ςφμφωνα με το άρθρο 92 παρ. 1 του Ν. 4412/2016) τ’ ακόλουθα:
α) Η λζξη : «ΠΡΟΦΟΡΑ»
β) Η επωνυμία τησ αναθζτουςασ αρχήσ : «Δ.Ε.Τ.Α. ΗΣΕΙΑ».
γ) Ο τίτλοσ τησ ςφμβαςησ παροχήσ υπηρεςίασ «ΤΠΗΡΕΙΑ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΤ ΧΡΗΗ 2018»
δ) Η ημερομηνία λήξησ προθεςμίασ υποβολήσ προςφορών, δηλαδή «16/07/2019».
ε) Τα πλήρη ςτοιχεία του προςφζροντοσ (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, τηλζφωνο ςταθερό, φαξ, κινητό
τηλζφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, διεφθυνςη κ.τ.λ.)
1. Στη τιμή περιλαμβάνεται: η παράδοςη ζκθεςησ του διαχειριςτικοφ ελζγχου τησ χρήςησ 2018 και
ο ζλεγχοσ και κλείςιμο ςφμφωνα με τα λογιςτικά πρότυπα, υπογεγραμμζνη από τουσ δφο (2) Ελεγκτζσ που
θα διενεργήςουν τον διαχειριςτικό ζλεγχο. Οι υπζρ τρίτων κρατήςεισ, ωσ και κάθε άλλη νόμιμη
επιβάρυνςη, ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α..
2. Προςφορά που θζτει όρο αναπροςαρμογήσ, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτη. Προςφορά που δεν
προκφπτει με ςαφήνεια η προςφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή απορρίπτεται ωσ απαράδεκτη.
Προςφορά που είναι αόριςτη και ανεπίδεκτη εκτίμηςησ ή είναι υπό αίρεςη, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτη.
3. Η κατακφρωςη θα γίνει ςτον ενδιαφερόμενο με την πλζον ςυμφζρουςα από οικονομική άποψη
προςφορά, με την διαδικαςία τησ απ’ ευθείασ ανάθεςησ, μόνο βάςει τιμήσ, μεταξφ των προςφορϊν που
ικανοποιοφν τισ απαιτοφμενεσ προχποθζςεισ (του άρθρου 6) που ζχουν τεθεί.
Ο θιεηζηφο θάθεινο ζα απνζηαιεί ή ζα θαηαηεζεί ζηε Γ.Δ.Υ.Α. Σεηείαο ζηελ Ταρπδξνκηθή
Γηεχζπλζε: Νηθ. Πιαζηήξα 31, Τ.Κ. 72300, Σεηεία, ζην πξσηφθνιιν θαη θαηφπηλ ηνχηνπ, ζηελ θα
Γξεηάθε Σηεξεή (Γηνηθεηηθφ Υπάιιειν Γ.Δ.) ηεο Γ.Δ.Υ.Α.Σ., έσο θαη ηελ 16/07/2019 και ώπα 10:00
π.μ.. Σε πεξίπησζε πνπ ζηαινχλ κε courier , έσο ηελ πξνεγνχκελε εξγάζηκε κέξα.
Πξνζθνξέο πνπ ζα παξαιεθζνχλ κεηά ηελ παξαπάλσ πξνζεζκία ζα ζεσξεζνχλ εθπξφζεζκεο θαη
δελ ζα ιεθζνχλ ππφςε.
Η ηειηθή επηινγή ζα γίλεη απφ ηα κέιε ηνπ Γ.Σ. , θαηφπηλ ηεο εηζεγήζεσο ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή ηεο
Γ.Δ.Υ.Α.Σ., ν νπνίνο ζα θάλεη ην άλνηγκα ησλ πξνζθνξψλ θαη ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ παξνπζία
ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Ο.Υ. ηεο Γ.Δ.Υ.Α.Σ., ή αξκφδηνπ ππαιιήινπ ζε πεξίπησζε θνιιήκαηνο απηνχ,
ακέζσο κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, ήηνη 16/07/2019 θαη ψξα 10:00 π.κ..
7. Η εξγαζία ηνπ παξαπάλσ ειέγρνπ ζα παξαζρεζεί εληφο ηνπ έηνπο 2019.
8. Μεηά ηελ απφθαζε ηνπ Γ.Σ. ηεο Γ.Δ.Υ.Α.Σ. πνπ ζα πξνηείλεη ηνλ νξηζκφ ησλ Οξθσηψλ-Διεγθηψλ
Λνγηζηψλ γηα ηνλ έιεγρν, ζην Σπληνληζηή ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Κξήηεο θαη ηελ απφθαζε ηνπ
ηδίνπ , ζα ππνγξαθεί ζχκβαζε εξγαζίαο.
9. Η πιεξσκή ζα γίλεη, κεηά ηελ παξάδνζε ζηελ Γ.Δ.Υ.Α. Σεηείαο ηεο έθζεζεο ηνπ
ειέγρνπ ηεο ρξήζεο 2018 θαη ηνπ ειέγρνπ θιεηζίκαηνο, πνπ ζα ζπλνδεχνληαη απφ ην ηηκνιφγην θαη
θαηφπηλ ηεο έθδνζεο ηνπ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο θαη ηελ θαηάζεζε ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ
ζηελ νηθνλνκηθή ππεξεζία ηεο Γ.Δ.Υ.Α.Σ..

Δικαιολογηηικά καηακύπυζηρ
Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή ειδοποιεί εγγπάθυρ ηνλ
πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, λα ππνβάιεη εληφο νξηζκέλεο
πξνζεζκίαο, ηα πξσηφηππα ή αληίγξαθα πνπ εθδίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1
ηνπ Ν.4250/2014 (Α’ 74) φισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, σο απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηε κε
ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ θαη γηα ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο.
Τα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ν αλάδνρνο είλαη ηα αθφινπζα:


Φεκ ζύζηαζηρ κε ηελ ηειεπηαία ηξνπνπνίεζε ηνπ Γ.Σ., πνπ λα θαίλνληαη ηα ελεξγά
κέιε ηνπ.



Τπεύθςνη δήλυζη ηος Ν. 1599/1986, ζηελ νπνία ζα δειψλεη φινπο ηνπο
νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηνπο νπνίνπο νθείιεη λα θαηαβάιιεη εηζθνξέο ηφζν
γηα ηα κέιε ηνπο φζν γηα ην απαζρνινχκελν ζε απηνχο πξνζσπηθφ.



Πηζηνπνηεηηθά φισλ ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο (αζθαλιζηικέρ
ενημεπόηηηερ) ηφζν γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο εξγνδφηεο φζν θαη γηα φιν ην απαζρνινχκελν
ζε απηνχο πξνζσπηθφ, απφ ηα νπνία λα πξνθχπηνπλ φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο
ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε
απηνχο ηνπο νξγαληζκνχο θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Απφ ηα
πεξηερφκελα ησλ πηζηνπνηεηηθψλ ρξεηάδεηαη λα πξνθχπηεη ζαθψο ε δηάξθεηα ηζρχνο ηνπο,
έηζη ψζηε λα είλαη μεθάζαξν φηη ηα πηζηνπνηεηηθά απηά είλαη ζε ηζρχ ηνπιάρηζηνλ σο θαη
ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ.



Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα
πξνθχπηεη φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο (θοπολογική
ενημεπόηηηα), ην νπνίν ρξεηάδεηαη λα είλαη ζε ηζρχ ηνπιάρηζηνλ σο θαη ηελ θαηαιεθηηθή
εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ.


Τπεύθςνη Δήλυζη απμοδίυρ ςπογεγπαμμένη κεηά ηελ εκεξνκελία
πξσηνθφιινπ ηεο παξνχζεο, σο απφδεημε γηα ηε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ
απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016, εθ κέξνπο ηνπ
νηθνλνκηθνχ θνξέα, ζε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ, ή ζε πεξίπησζε λνκηθνχ
πξνζψπνπ ηελ ππνβνιή απηήο εθ κέξνπο ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ, φπσο απηφο
νξίδεηαη ζηελ πεξίπησζε 79Α ηνπ Ν.4412/2016».

Ο ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ
ΣΗ Δ.Ε.Τ.Α..
ΦΧΜΑΔΑΚΗ ΣΑΤΡΟ
Σοπογπάθορ Μησανικόρ Α.Π.Θ.

