ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα , 27 Μαρτίου 2018
Αρ. πρωτ.: 22

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Αστικού Περιβάλλοντος και Ανθρώπινου
Δυναμικού (Ε.Π.Ι.Α.Π.Α.Δ.), του Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών, σύμφωνα με την από
08.01.2018 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, στο πλαίσιο του Τακτικού
Προϋπολογισμού, έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 4 του άρθρου 13 του Π.Δ. 452/29.12.1995
2. Το Π.Δ. 369/11.11.1998
3. Το άρθρο 65 του Ν.4485/04.08.2017
καλεί, όσους ενδιαφέρονται, να καταθέσουν προσφορά για την "Ανάθεση σε εταιρεία

Ορκωτών Ελεγκτών (Μέλους του Σ.Ο.Ε.Λ.), της διενέργειας ελέγχου Ετήσιων
Οικονομικών Καταστάσεων και έκδοση των αντίστοιχων πιστοποιητικών" με

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
της τιμής.
Παρακαλούμε, οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν την προσφορά τους, σύμφωνα με τα
παρακάτω:
1. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα ηλεκτρονικά εντός δεκαπέντε (15)
ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης, στο e-mail: uehr@panteion.gr.
Στο e-mail θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα εξής:
 Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
 Ο πλήρης τίτλος και τα στοιχεία της Αναθέτουσας Αρχής που προκηρύσσει την
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 Ο αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία της πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος
 Τα στοιχεία του συμμετέχοντος (τίτλος εταιρείας - ονοματεπώνυμο, Α.Φ.Μ. - Δ.Ο.Υ,
διεύθυνση, τηλέφωνο, FAX, email).
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Προσφορές μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν γίνονται δεκτές. Η ημερομηνία του
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποτελεί απόδειξη της ημερομηνίας υποβολής της
προσφοράς.
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του
Ε.Π.Ι.Α.Π.Α.Δ. www.uehr.gr.
Κάθε προσφορά που κατατίθεται πρέπει να ισχύει για χρονικό διάστημα τουλάχιστον
εκατόν είκοσι (120) ημερών από την ως άνω καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των
προσφορών.
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν με e-mail για τα
αποτελέσματα της αξιολόγησης της προσφοράς τους.
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς καταθέτουν με την προσφορά τους υπεύθυνη
δήλωση όπου θα δηλώνεται:
 ότι δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της επιχείρησης
 ότι δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμό του Δημοσίου με
αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης
 ότι μέχρι το χρόνο υποβολής της προσφοράς, η επιχείρησή τους υπήρξε συνεπής ως
προς την εκπλήρωση των συμβατικών ή άλλων νόμιμων υποχρεώσεων της έναντι
φορέων του δημόσιου τομέα
 ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στην προσφορά είναι αληθή
και ακριβή ως προς το περιεχόμενό τους
 Εφόσον, επιλεγώ ανάδοχος, δεσμεύομαι να προσκομίσω δικαιολογητικά, που θα
μου ζητηθούν, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από
διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 και
του άρθρου 74 του Ν.4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών.
Τα δικαιολογητικά τα οποία είναι απαραίτητα προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων
αποκλεισμού είναι τα ακόλουθα:
 Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά, εφόσον πρόκειται για
εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ή προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.)
τους διαχειριστές των εταιρειών και εφόσον πρόκειται για ανώνυμες εταιρείες
(Α.Ε.), η υποχρέωση αφορά τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας
 Φορολογική ενημερότητα
 Ασφαλιστική ενημερότητα, για κύρια και επικουρική ασφάλεια
 Εφόσον, πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και
εκπροσώπησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016)
Δυνατότητα Υποβολής Προσφοράς

Δυνατότητα υποβολής προσφοράς έχουν εταιρείες ορκωτών ελεγκτών, μέλη του
σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών – ΣΟΕΛ.
Προσφορές
Η συνταχθείσα προσφορά θα περιλαμβάνει ανάλυση των προσφερόμενων εργασιών
και την προσφερθείσα τιμή. Επιπλέον ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ θα αναγράφονται τα στοιχεία του
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αποστολέα-προμηθευτή (δηλαδή: πλήρη επωνυμία της εταιρείας, διεύθυνση &
ταχυδρομικό κώδικα, τηλέφωνο, φαξ, ηλεκτρονική διεύθυνση, το ΑΦΜ και τη Δ.Ο.Υ που
ανήκει, με το ονοματεπώνυμο και υπογραφή του συντάκτη και τη σφραγίδα της
εταιρείας.
Προσφερόμενη τιμή
1. Με την προσφορά, η τιμή των ενδιαφερομένων θα δοθεί (αριθμητικά και ολογράφως).
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,
εκτός από τον ΦΠΑ.
2. Η προσφερόμενη τιμή δίδεται σε ΕΥΡΩ.
3. Η τιμή θα αναλύεται ως εξής:
 Τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α.
 Ποσοστό του Φ.Π.Α., στο οποίο υπάγεται η εργασία. Η τιμή με κρατήσεις και χωρίς
Φ.Π.Α., θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών
4. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
5. Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές, μέχρι και την οριστική παραλαβή των
εργασιών της σύμβασης.
6. Το ΕΠΙΑΠΑΔ διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από τους συμμετέχοντες, επιπλέον στοιχεία,
απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε συμμετέχουσες εταιρείες
υποχρεούνται να παρέχουν τα στοιχεία αυτά και να διευκολύνουν κάθε σχετικό έλεγχο της
Αναθέτουσας Αρχής.
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από σχετική Επιτροπή Αξιολόγησης του ΕΠΙΑΠΑΔ.
Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία που επιθυμούν να υποβάλουν ένσταση σχετικά με το
αποτέλεσμα της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς, βάσει της
τιμής, δικαιούνται να προσφύγουν εντός (5) πέντε εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση
της απόφασης της Επιτροπής Αξιολόγησης .

Ο Διευθυντής του Ε.Π.Ι.Α.Π.Α.Δ.

Αναπλ. Καθ. Αντώνιος Ροβολής
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