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ΑΝΑΚΟΘΝΩΗ
ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΝΔΘΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΘΑ ΣΗ ΔΘΕΝΕΡΓΕΘΑ
ΣΑΚΣΘΚΟΤ ΔΘΑΥΕΘΡΘΣΘΚΟΤ ΕΛΕΓΥΟΤ ΓΘΑ TO ΕΣΟ 2018 ΣΗ Δ.Ε.Τ.Α.Υ.
Ο Πξόεδξνο ηνπ Γ. ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο-Απνρέηεπζεο Γήκνπ Υαιθεδόλνο,
Λακβάλνληαο ππόςε ηελ ππ'αξηζκ. 17/2019 απόθαζε ηνπ Γ. ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Υ πξνζθαιεί ηνπο
ελδηαθεξόκελνπο νξθσηνύο ειεγθηέο-ινγηζηέο θαηά ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 18 ηνπ Ν.1069/1980 όπσο
ηζρύεη ζήκεξα, λα ππνβάιινπλ έγγξαθεο ζθξαγηζκέλεο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ζηε Γ.Δ.Τ.Α. Γήκνπ
Υαιθεδόλνο γηα ηε δηελέξγεηα ηαθηηθνύ δηαρεηξηζηηθνύ ειέγρνπ απηήο, γηα ην έηνο 2018 (ηειηθά παξαδνηέα
κηα (1) έθζεζε ειέγρνπ).
Γηθαηνύρνη ζπκκεηνρήο κπνξνύλ λα είλαη θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα ή ελώζεηο απηώλ πνπ ιεηηνπξγνύλ
λόκηκα ζηελ Διιάδα, σο Οξθσηνί Διεγθηέο – Λνγηζηέο εηαηξεηώλ ή θνηλνπξαμίεο. Οη ππεξεζίεο ζα αθνξνύλ
ηνλ ηαθηηθό δηαρεηξηζηηθό έιεγρν ηεο ΓΔΤΑ Γήκνπ Υαιθεδόλνο γηα ην έηνο 2018.Σόπνο παξνρήο Τπεξεζηώλ
ζα είλαη ε έδξα ηεο ΓΔΤΑ Γήκνπ Υαιθεδόλνο (νδόο Δζληθήο Αληίζηαζεο-ηέξκα, Υαιθεδόλα,Σ.Κ 57007).
Σα δηθαηνινγεηηθά ζα ππνβάιινληαη εληόο ζθξαγηζκέλνπ θαθέινπ κε ηελ έλδεημε «ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΟΝ
ΟΡΙΜΟ ΟΡΚΩΣΩΝ ΔΛΔΓΚΣΩΝ ΛΟΓΙΣΩΝ ΓΙΑ ΔΛΔΓΥΟ ΣΗ ΥΡΗΗ ΔΣΟΤ 2018» επί ηνπ νπνίνπ
πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ ελδηαθεξόκελνπ (νλνκαηεπώλπκν, δηεύζπλζε, ηειέθσλν
επηθνηλσλίαο).
Η δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ ζα γίλεη ζύκθσλα κε ην Ν.1069/1980 θαη ηα δηεζλή πξόηππα ειέγρνπ. Σα
απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο είλαη:
Ο θπξίσο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο ζα εκπεξηέρεη ηνπο αθόινπζνπο ππνθαθέινπο:
α)Σν θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ» ζθξαγηζκέλν, πνπ ζα
πεξηιακβάλεη επί πνηλή απνθιεηζκνύ όια ηα θαηά πεξίπησζε απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά :






Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ (εληόο ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ) , ζηηο πεξηπηώζεηο εηαηξεηώλ
πεξηνξηζκέλεο επζύλεο (Δ.Π.Δ) & πξνζσπηθώλ εηαηξεηώλ (Ο.Δ & Δ.Δ) αθνξά ηνπο δηαρεηξηζηέο θαη
ζηηο πεξηπηώζεηο ησλ αλώλπκσλ εηαηξεηώλ (Α.Δ) ηνλ Γηεπζύλνληα ύκβνπιν θαζώο θαη όια ηα κέιε
ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ.
Αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα γηα ζπκκεηνρή ζε δεκνπξαζίεο
Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα ζπκκεηνρή ζε δεκνπξαζίεο
Πηζηνπνηεηηθό νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ζ’ απηό θαη ην εηδηθό
επάγγεικά ηνπο πνπ έρεη εθδνζεί ην πνιύ έμη (6) κήλεο πξηλ από ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηεο
δηαδηθαζίαο.

Δθόζνλ πξόθεηηαη γηα λνκηθό πξόζσπν, απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ.


Βεβαίσζε ηνπ Δπνπηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ .Ο.Δ.Λ όηη είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Δηδηθό Μεηξών
Οξθσηώλ Διεγθηώλ.
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Βεβαίσζε ηνπ .Ο.Δ.Λ ε νπνία λα πηζηνπνηεί όηη δελ έρνπλ ππνπέζεη ζε παξάπησκα θαηά ηελ
άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηόηεηαο θαη δελ έρνπλ εθδνζεί εηο βάξνο ηνπο απόθαζε γηα
ζνβαξό αδίθεκα από ην Δπνπηηθό πκβνύιην.
Αίηεζε ζηελ νπνία νη ελδηαθεξόκελεο εηαηξείεο ή θνηλνπξαμίεο ζα αλαθέξνπλ ηελ πξόζεζε ηνπο γηα
ζπκκεηνρή ζηελ πξόζθιεζε ελδηαθέξνληνο , θαζώο θαη ηα νλνκαηεπώλπκα θαη ηνπο ΑΜ ΟΔΛ ησλ
δύν (2) Οξθσηώλ Διεγθηώλ Λνγηζηώλ κε ηνπο αλαπιεξσκαηηθνύο ηνπο , πνπ πξνηείλνπλ γηα ηε
δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ.
Βεβαηώζεηο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο (θαη’ ειάρηζην 3εηή εκπεηξία ζε δηαρεηξηζηηθνύο ειέγρνπο Ο.Σ.Α.,ή
θαη πξόζζεησλ επαγγεικαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ).
Βεβαίσζε-ππεύζπλε δήισζε όηη δύλαληαη λα νινθιεξώζνπλ ηνλ έιεγρν θαη λα παξαδώζνπλ ηελ
έθζεζε ην αξγόηεξν ζε 60 εκεξνινγηαθέο εκέξεο από ηελ παξαιαβή ηεο πξόζθιεζεο γηα ππνγξαθή
ζύκβαζεο.
β)Σν θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» ζθξαγηζκέλν, πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηελ
νηθνλνκηθή πξνζθνξά.

.
Οη ζθξαγηζκέλνη θάθεινη ζα ππνβιεζνύλ έσο θαη ηελ Παραζκεσή, 08-2-2019 και ώρα 13.00 μ.μ ζην
γξαθείν Πξσηνθόιινπ, ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Γήκνπ Υαιθεδόλνο (νδόο Δζληθήο Αληίζηαζεο ηέξκα, Υαιθεδόλα, Σ.Κ 57007). Πξνζθνξέο πνπ ζα ππνβάιινληαη κεηά ηελ αλσηέξσ πξνζεζκία ζα
ζεσξνύληαη εθπξόζεζκεο θαη δελ ζα ιακβάλνληαη ππ’ όςηλ.
Η δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ, προϋπολογιζμού ηριών τιλιάδων εσρώ(3.000,00€) πιένλ Φ.Π.Α 24%,(ζύλνιν
κε Φ.Π.Α 3.720,00 €) ζα γίλεη κε απεπζείαο αλάζεζε, κεηά από αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ από ηξηκειή
επηηξνπή ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Υ θαη θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ νηθνλνκηθόηεξε πξνθνξά. Γηα ηελ ζύγθξηζε ησλ
πξνζθνξώλ ζα ιακβάλεηαη ππόςε ε ζπλνιηθή θαζαξή ηηκή (πιένλ Φ.Π.Α 24%).
Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα ιάβνπλ ηελ πιήξε κειέηε κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηε ζπγγξαθή
ππνρξεώζεσλ από ηα γξαθεία ηεο ΓΔΤΑ Γήκνπ Υαιθεδόλνο (νδόο Δζληθήο Αληίζηαζεο-ηέξκα,
Υαιθεδόλα,Σ.Κ 57007) ή λα ηελ αλαδεηήζνπλ ζην δηαδηθηπαθό ηόπν http://www.promitheus.gov.gr κε ηνλ
κνλαδηθό θσδηθό – ΑΓΑΜ 19REQ004320743.
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