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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ
ΘΕΜΑ:

Επιλογή αναδότοσ για ηην παροτή σπηρεζιών ελέγτοσ ηων εηήζιων οικονομικών
καηαζηάζεων ηης ΟΥΕ, από Ορκωηούς Λογιζηές. ( CPV: 79212100-4 ).

Η

Ο.Φ.Ε. ενδιαφϋρεται για την παροχό υπηρεςιών Ορκωτού Λογιςτό για το ϋτοσ 2019.

Οι προδιαγραθές ηης ανωηέρω σπηρεζίας περιγράθονηαι ζηην ζσν/νη μελέηη με ενδεικηικό
προϋπολογιζμό ποσ έτει ζσνηατθεί και επιζσνάπηεηαι ζηην παρούζα πρόζκληζη.

Η προμόθεια θα εκτελεςθεύ με την διαδικαςύα τησ απ’ ευθεύασ ανϊθεςησ ςύμφωνα με τισ
διατϊξεισ του ϊρθρου 118 ,ν.4412/16.
H δαπϊνη τησ προμόθειασ προώπολογύζεται ότι θα ανϋλθει ςτο ποςό των 4.500, 00€ πλέον
ΥΠΑ 24%.
Η επιλογό του προμηθευτό θα γύνει με βϊςη την πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικόσ ϊποψησ
προςφορϊ βϊςει τιμόσ.
Η πληρωμό του προμηθευτό θα γύνει από τον τακτικό προώπολογιςμό τησ Ομοςπονδύασ ϋτουσ
2019.
Η αποςφράγιςη των προςφορών θα γίνει την Δευτέρα 9/12/19

και ώρα :11:00.

Οι προςφορέσ θα κατατίθενται ςφραγιςμένεσ , ςτο πρωτόκολλο τησ ΟΦΕ μέχρι
την Παραςκευή 6/12/19 και ώρα:14:00 .
Οι προςφϋροντεσ θα πρϋπει να εύναι φορολογικϊ και αςφαλιςτικϊ ενόμεροι, καθώσ επύςησ
να υποβϊλλουν υπεύθυνη δόλωςη ότι δεν υπϊρχει ςε βϊροσ τουσ αμετϊκλητη
καταδικαςτικό απόφαςη για κϊποιον από τουσ λόγουσ που αναφϋρει το ϊρθρο 73 παρ. 1 του
ν.4412/16, ή αντύγραφο ποινικού μητρώου.
Ακολουθεύ τεχνικό μελϋτη και ενδεικτικόσ προώπολογιςμόσ.

ΕΚ ΣΗ ΟΦΕ

ΣΕΦΝΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ
1. Δικαιούχοι ςυμμετοχόσ θα εύναι φυςικϊ πρόςωπα ό νομικϊ πρόςωπα ό ενώςεισ
αυτών που λειτουργούν νόμιμα ςτην Ελλϊδα , ωσ Ορκωτού Ελεγκτϋσ- Λογιςτϋσ
εταιρειών ό κοινοπραξύεσ.
2. Αντικεύμενο εύναι η διενϋργεια του τακτικού διαχειριςτικού ελϋγχου τησ χρόςησ 2019
τησ ΟΦΕ, από ϋναν Ορκωτό Ελεγκτό Λογιςτό.
3. Ο τόποσ διενϋργειασ του ελϋγχου εύναι η ϋδρα τησ Ο Φ Ε ( Γ΄ επτεμβρύου 56,10433 ,
Αθόνα).
4. Σο τελικό παραδοτϋο αποτϋλεςμα του ελϋγχου , θα εύναι η παρϊδοςη ϋκθεςησ του
διαχειριςτικού ελϋγχου τησ χρόςησ 2019 υπογεγραμμϋνη από ορκωτό ελεγκτό
λογιςτό που θα διενεργόςει τον τακτικό ϋλεγχο.
5. Δικαιούχοι ςυμμετοχόσ θα εύναι νομικϊ πρόςωπα, ενώςεισ ό κοινοπραξύεσ Ορκωτών
Λογιςτών που δραςτηριοποιούνται νόμιμα ςτην Ελλϊδα και εύναι εγγεγραμμϋνοι ςτο
Δημόςιο Μητρώο του ϊρθρου 14 του ν.4449/ΥΕΚ Α 7/24,01,2017.
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