ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΕΩΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
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Αθήνα, 30/11/2021
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΗΛ: 210-8258808-809

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΘΕΜΑ:

Επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών ελέγχου των ετήσιων οικονομικών
καταστάσεων της ΟΧΕ, από Ορκωτούς Λογιστές ΕΤΩΝ 2021-2022. ( CPV: 79212100-4 ).

Η

Ο.Χ.Ε. ενδιαφέρεται για την παροχή υπηρεσιών Ορκωτού Λογιστή για το έτος 2021-2022.

Οι προδιαγραφές της ανωτέρω υπηρεσίας περιγράφονται στην συν/νη μελέτη με ενδεικτικό
προϋπολογισμό που έχει συνταχθεί και επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση.

Η προμήθεια θα εκτελεσθεί με την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 118 ,και του τροποποιημένου άρθρου 120 του ν.4412/16, όπως ισχύει
από 1/6/21. Για τον λόγο αυτό αποστέλλει πρόσκληση στην παρακάτω εταιρεία.:
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ Αριθ.ΣΟΕΛ 156».
H δαπάνη της προμήθειας προϋπολογίζεται ότι θα ανέλθει στο ποσό των : 4.500, 00€ /έτος
, συνολικού ποσού : 9.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24%.
Η εταιρεία υποχρεούται εφ’ όσον ενδιαφέρεται να καταθέσει την προσφορά της σε κλειστό
φάκελο στο πρωτόκολλο της ΟΧΕ μέχρι την ΤΡΙΤΗ 7/12/2021και ώρα :13:00.
Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει από τον τακτικό προϋπολογισμό της Ομοσπονδίας έτους
2022 και 2023.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την ΤΕΤΑΡΤΗ 8/12/21 και ώρα :11:00.
Οι προσφέρον θα πρέπει να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος.

ΕΚ ΤΗΣ ΟΧΕ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
1. Αντικείμενο είναι η διενέργεια του τακτικού διαχειριστικού ελέγχου της χρήσης 2021
-2022 της ΟΧΕ, από ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ.
2. Ο τόπος διενέργειας του ελέγχου είναι η έδρα της Ο Χ Ε ( Γ΄ Σεπτεμβρίου 56,10433 ,
Αθήνα).
3. Το τελικό παραδοτέο αποτέλεσμα του ελέγχου , θα είναι η παράδοση έκθεσης του
διαχειριστικού ελέγχου της χρήσης 2021 -2022, υπογεγραμμένη από ορκωτό ελεγκτή
λογιστή που θα διενεργήσει τον τακτικό έλεγχο.
4. Δικαιούχοι συμμετοχής θα είναι νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες Ορκωτών
Λογιστών που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελλάδα και είναι εγγεγραμμένοι στο
Δημόσιο Μητρώο του άρθρου 14 του ν.4449/ΦΕΚ Α 7/24,01,2017.

ΣΦΡΑΓΙΔΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ
ΠΟΣΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ ΓΙΑ 2
ΈΤΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΟΡΚΩΤΩΝ
ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ

2Χ 4.500,00€
=

9.000,00€

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΠΟΣΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ
ΓΙΑ 2 ΕΤΗ

