ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

Ακινα , 22 Ιανουαρίου 2018
Αρ. πρωτ.: 9

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ
Σο Ερευνθτικό Πανεπιςτθμιακό Ινςτιτοφτο Αςτικοφ Περιβάλλοντοσ και Ανκρϊπινου
Δυναμικοφ (Ε.Π.Ι.Α.Π.Α.Δ.), του Παντείου Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν, ςφμφωνα με τθν από
08.01.2018 Απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου, ςτο πλαίςιο του Σακτικοφ
Προχπολογιςμοφ, ζχοντασ υπόψθ:
1. Σθν παρ. 4 του άρκρου 13 του Π.Δ. 452/29.12.1995
2. Σο Π.Δ. 369/11.11.1998
3. Σο άρκρο 65 του Ν.4485/04.08.2017
καλεί, όςουσ ενδιαφζρονται, να κατακζςουν προςφορά για τθν "Ανάθεςη ςε εταιρεία

Ορκωτών Ελεγκτών (Μζλουσ του .Ο.Ε.Λ.), τησ διενζργειασ ελζγχου Ετήςιων
Οικονομικών Καταςτάςεων και ζκδοςη των αντίςτοιχων πιςτοποιητικών" με
κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει
τθσ τιμισ.
Παρακαλοφμε, οι ενδιαφερόμενοι να κατακζςουν τθν προςφορά τουσ, ςφμφωνα με τα
παρακάτω:
1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα θλεκτρονικά εντόσ δεκαπζντε (15)
θμερϊν από τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ πρόςκλθςθσ, ςτο e-mail: uehr@panteion.gr.
το e-mail κα πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ τα εξισ:
 Η λζξθ «ΠΡΟΦΟΡΑ»
 Ο πλιρθσ τίτλοσ και τα ςτοιχεία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ που προκθρφςςει τθν
πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ
 Ο αρικμόσ πρωτοκόλλου και θ θμερομθνία τθσ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ
ενδιαφζροντοσ
 Σα ςτοιχεία του ςυμμετζχοντοσ (τίτλοσ εταιρείασ - ονοματεπϊνυμο, Α.Φ.Μ. - Δ.Ο.Τ,
διεφκυνςθ, τθλζφωνο, FAX, email).
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Προςφορζσ μετά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ δεν γίνονται δεκτζσ. Η θμερομθνία του
θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου αποτελεί απόδειξθ τθσ θμερομθνίασ υποβολισ τθσ
προςφοράσ.
Η παροφςα πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ δθμοςιεφεται ςτθν ιςτοςελίδα του
Ε.Π.Ι.Α.Π.Α.Δ. www.uehr.gr.
Κάκε προςφορά που κατατίκεται πρζπει να ιςχφει για χρονικό διάςτθμα τουλάχιςτον
εκατόν είκοςι (120) θμερϊν από τθν ωσ άνω καταλθκτικι θμερομθνία κατάκεςθσ των
προςφορϊν.
Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν οι ςυμμετζχοντεσ κα ενθμερωκοφν με e-mail για τα
αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ τθσ προςφοράσ τουσ.
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ κατακζτουν με τθν προςφορά τουσ υπεφκυνθ
διλωςθ όπου κα δθλϊνεται:
 ότι δεν υφίςτανται νομικοί περιοριςμοί ςτθ λειτουργία τθσ επιχείρθςθσ
 ότι δεν ζχει αποκλειςτεί θ ςυμμετοχι τουσ ςε διαγωνιςμό του Δθμοςίου με
αμετάκλθτθ απόφαςθ του Τπουργοφ Ανάπτυξθσ
 ότι μζχρι το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ, θ επιχείρθςι τουσ υπιρξε ςυνεπισ ωσ
προσ τθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν ι άλλων νόμιμων υποχρεϊςεων τθσ ζναντι
φορζων του δθμόςιου τομζα
 ότι οι πλθροφορίεσ και τα ςτοιχεία που περιζχονται ςτθν προςφορά είναι αλθκι
και ακριβι ωσ προσ το περιεχόμενό τουσ
 Εφόςον, επιλεγϊ ανάδοχοσ, δεςμεφομαι να προςκομίςω δικαιολογθτικά, που κα
μου ηθτθκοφν, προσ απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ από
διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων των παρ.1 και 2 του άρκρου 73 και
του άρκρου 74 του Ν.4412/2016, εντόσ δζκα (10) θμερϊν.
Σα δικαιολογθτικά τα οποία είναι απαραίτθτα προσ απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων
αποκλειςμοφ είναι τα ακόλουκα:
 Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου. Η υποχρζωςθ αφορά, εφόςον πρόκειται για
εταιρείεσ περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε.) ι προςωπικζσ εταιρείεσ (Ο.Ε. και Ε.Ε.)
τουσ διαχειριςτζσ των εταιρειϊν και εφόςον πρόκειται για ανϊνυμεσ εταιρείεσ
(Α.Ε.), θ υποχρζωςθ αφορά τον Διευκφνοντα φμβουλο και όλα τα μζλθ του
Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ εταιρείασ
 Φορολογικι ενθμερότθτα
 Αςφαλιςτικι ενθμερότθτα, για κφρια και επικουρικι αςφάλεια
 Εφόςον, πρόκειται για νομικό πρόςωπο, αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ και
εκπροςϊπθςθσ του νομικοφ προςϊπου (άρκρο 93 του Ν.4412/2016)

Δυνατότητα Τποβολήσ Προςφοράσ

Δυνατότθτα υποβολισ προςφοράσ ζχουν εταιρείεσ ορκωτϊν ελεγκτϊν, μζλθ του
ςϊματοσ Ορκωτϊν Ελεγκτϊν Λογιςτϊν – ΟΕΛ.
Προςφορζσ
Η ςυνταχκείςα προςφορά κα περιλαμβάνει ανάλυςθ των προςφερόμενων εργαςιϊν
και τθν προςφερκείςα τιμι. Επιπλζον ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ κα αναγράφονται τα ςτοιχεία του
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αποςτολζα-προμθκευτι (δθλαδι: πλιρθ επωνυμία τθσ εταιρείασ, διεφκυνςθ &
ταχυδρομικό κϊδικα, τθλζφωνο, φαξ, θλεκτρονικι διεφκυνςθ, το ΑΦΜ και τθ Δ.Ο.Τ που
ανικει, με το ονοματεπϊνυμο και υπογραφι του ςυντάκτθ και τθ ςφραγίδα τθσ
εταιρείασ.
Προςφερόμενη τιμή
1. Με τθν προςφορά, θ τιμι των ενδιαφερομζνων κα δοκεί (αρικμθτικά και ολογράφωσ).
τθν τιμι περιλαμβάνονται οι τυχόν υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ,
εκτόσ από τον ΦΠΑ.
2. Η προςφερόμενθ τιμι δίδεται ςε ΕΤΡΩ.
3. Η τιμι κα αναλφεται ωσ εξισ:
 Σιμι με κρατιςεισ χωρίσ Φ.Π.Α.
 Ποςοςτό του Φ.Π.Α., ςτο οποίο υπάγεται θ εργαςία. Η τιμι με κρατιςεισ και χωρίσ
Φ.Π.Α., κα λαμβάνεται υπόψθ για τθ ςφγκριςθ των προςφορϊν
4. Προςφορά που κζτει όρο αναπροςαρμογισ, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.
5. Οι τιμζσ τθσ προςφοράσ είναι δεςμευτικζσ, μζχρι και τθν οριςτικι παραλαβι των
εργαςιϊν τθσ ςφμβαςθσ.
6. Σο ΕΠΙΑΠΑΔ διατθρεί το δικαίωμα να ηθτά από τουσ ςυμμετζχοντεσ, επιπλζον ςτοιχεία,
απαραίτθτα για τθν τεκμθρίωςθ των προςφερόμενων τιμϊν, οι δε ςυμμετζχουςεσ εταιρείεσ
υποχρεοφνται να παρζχουν τα ςτοιχεία αυτά και να διευκολφνουν κάκε ςχετικό ζλεγχο τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ.
Η αξιολόγθςθ των προςφορϊν κα γίνει από ςχετικι Επιτροπι Αξιολόγθςθσ του ΕΠΙΑΠΑΔ.
Οι ςυμμετζχοντεσ ςτθ διαδικαςία που επικυμοφν να υποβάλουν ζνςταςθ ςχετικά με το
αποτζλεςμα τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικισ άποψθσ προςφοράσ, βάςει τθσ
τιμισ, δικαιοφνται να προςφφγουν εντόσ (5) πζντε εργάςιμων θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ
τθσ απόφαςθσ τθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ .

Ο Διευθυντήσ του Ε.Π.Ι.Α.Π.Α.Δ.

Αναπλ. Καθ. Αντώνιοσ Ροβολήσ
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