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ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ
Ο Γήκνο Κεξαηζηλίνπ-Γξαπεηζώλαο είλαη αλαγθαίν λα πξνβεί ζηελ αλάζεζε ππεξεζηώλ
ζε εηαηξεία Οξθσηώλ Διεγθηώλ-Λνγηζηώλ θαη αλαπιεξσηή απηνύ γηα ηνλ ηαθηηθνύ έιεγρν
ηεο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο 2018 ηνπ Γήκνπ Κεξαηζηλίνπ-Γξαπεηζώλαο.
Ο πξνϋπνινγηζκόο ηεο δαπάλεο αλέξρεηαη ζην πνζό των
9.999,36 εσρώ
(σσμπεριλαμβανομένοσ Φ.Π.Α.) θαη ζα βαξύλεη ηνλ Κ.Α. 10.6142.0006 και τίτλο
«Αμοιβή σε εταιρεία Ορκωτών Λογιστών για τον έλεγτο οικονομικών καταστάσεων
έτοσς 2018 τοσ Γήμοσ Κερατσινίοσ-Γραπετσώνας», ηνπ ζθέινπο ησλ εμόδσλ ηνπ
Γεκνηηθνύ Πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2018.
H αλάζεζε ζα γίλεη ιακβάλνληαο ππόςε:
1.Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν. 3852/2010
2.Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν 4555/2018 (Κιεηζζέλεο Ι)
3. Τηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 2 παξ.31, 118 & 328 ηνπ Ν. 4412/2016
4. Τηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006, όπσο πξνζηέζεθε κε ηελ
παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 3731/2008 θαη δηαηεξήζεθε ζε ηζρύ κε ηελ πεξίπησζε 38
ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 377 ηνπ Ν. 4412/2016.
5. Τελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006, όπσο αλαδηαηππώζεθε κε ηελ παξ. 3
ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 3536/2007.
6. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 163 ηνπ Ν.3463/2006
Γηθαηνύρνη ζπκκεηνρήο ζα είλαη λνκηθά πξόζσπα, ελώζεηο ή θνηλνπξαμίεο Οξθσηώλ
Διεγθηώλ Λνγηζηώλ
πηζηνπνηεκέλεο θαηά ISO 9001:2008 θαη ISO 27001:2013 πνπ
δξαζηεξηνπνηνύληαη λόκηκα ζηελ Διιάδα θαη νη νπνίεο λα έρνπλ απνδεδεηγκέλε εκπεηξία
θαηά ηα ηξία ηειεπηαία ρξόληα ζε ηξείο θαη πιένλ Γήκνπο κε έζνδα εθκεηάιιεπζεο
ηζνινγηζκνύ κεγαιύηεξα ή ίζα ησλ 20.000.000,00 επξώ, θαζώο θαη πξόζζεηα
επαγγεικαηηθά πξνζόληα.
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Απαιτοφμενα δικαιολογητικά συμμετοχής
 Αίηεζε ζηελ νπνία νη ελδηαθεξόκελνη ζα αλαθέξνπλ ηελ πξόζεζή ηνπο γηα
ζπκκεηνρή ζηελ πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο.
 Υπεύζπλε δήισζε (άξζξνπ 8 Ν. 1599/1986) κε ηελ νπνία δειώλνπλ όηη έιαβαλ
γλώζε ησλ όξσλ ηεο παξνύζαο κειέηεο θαη ζπκθσλνύλ κε απηνύο.
 Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά.
 Πηζηνπνηεηηθά ειέγρνπ από ηξείο θαη πιένλ Γήκνπο κε έζνδα εθκεηάιιεπζεο
ηζνινγηζκνύ άλσ ησλ 20.000.000,00 επξώ θαηά ηελ πξνεγνύκελε ηξηεηία θαη νη
νπνίνη
ζα
πξνζθνκηζζνύλ,
θαζώο
θαη
πξόζζεησλ
επαγγεικαηηθώλ
δξαζηεξηνηήησλ.
Η ηήξεζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ απνζηέιινληαη ζα είλαη εκπηζηεπηηθή.
Η θαηαθύξσζε ηεο εξγαζίαο ζα γίλεη ζε ζπκκεηέρνληα πνπ ζα πξνζθέξεη ηε ρακειόηεξε
ηηκή, εθόζνλ θξηζεί όηη ε πξνζθνξά ηνπ πιεξνί ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο κειέηε.
Οη ελδηαθεξόκελνη πνπ επηζπκνύλ λα ιάβνπλ πιεξνθνξίεο παξαθαινύληαη λα
επηθνηλσλήζνπλ κε ην Τκήκα Πξνκεζεηώλ & Απνζεθώλ Τει. 213-2074699 & 2132074702.
Αληίγξαθα ηεο κειέηεο θαη ινηπώλ πιεξνθνξηώλ κπνξνύλ λα αλαδεηεζνύλ ζηελ ζρεηηθή
αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ www.keratsini-drapetsona.gr
Η θαηάζεζε πξνζθνξώλ ζα γίλεηαη δεθηή κέρξη ηελ Τξίηε 09/10/2018 ζε θιεηζηό θάθειν.
Οη πξνζθνξέο δύλαηαη λα ζηαινύλ ηαρπδξνκηθά ή κε άιινλ ηξόπν ζην Γήκν ζηε
Γηεύζπλζε : Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 200, Τκήκα Πξσηνθόιινπ, Ιζόγεην , Τ. Κ. 18756.
Τξόπνο πιεξσκήο επί πηζηώζεη.
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