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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ
Την Ανάθεση του Έργου του Ελέγχου των Οικονομικών του Καταστάσεων για
τη Χρήση 2017
Ο Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Σ. έχοντας υπόψη:
α.

Τις διατάξεις:

(1) Του ν.δ 496/74 της 17/19.7.1974 «Περί Λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ.»
(ΦΕΚ 204 ΤΑ΄).
(2)

Των άρθρων 8 & 9 του ν.2448/96 (ΦΕΚ 279 ΤΑ΄).

(3) Του ν. 4270/14 ¨Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις¨(ΦΕΚ
143 ΤΑ΄)
(4) Του ν.4412/16 ¨Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)¨ (ΦΕΚ 147 ΤΑ΄)
β. Την υπ’ αριθ. Φ.951.1/53/452801 Υπουργική Απόφαση «Περί Διοίκησης,
Οργάνωσης, Λειτουργίας και Διαχείρισης του Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Σ. (ΦΕΚ 223/ΤΒ΄/20-3-97).
γ.
Την απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Σ. που
διατυπώθηκε στο υπ’ αριθμ. 7/10/26−3−2018 Πρακτικό συνεδριάσεως αυτής.
δ. Την ανάγκη για την εύρυθμη, σύγχρονη και ασφαλή λειτουργία των
Οικονομικών Υπηρεσιών του Κλάδου,

./.
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Πρόκειται
να προβεί με τη διαδικασία πρόσκλησης ενδιαφέροντος σε επιλογή Εταιρείας
για τον Έλεγχο των Οικονομικών του Καταστάσεων για τη Χρήση 2017 με τον
προϋπολογισμό της δαπάνης να ανέρχεται σε 3.000,00 € πλέον αναλογούντος ΦΠΑ
και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0439 με κατονομασία ¨ Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων
που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες¨ του σκέλους των εξόδων του Προϋπολογισμού του
Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Σ. οικονομικού έτους 2018.
Οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να αποστείλουν ή να καταθέσουν οικονομική
προσφορά στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Μετοχικού Ταμείου Στρατού μέχρι και την
23-04-2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 2:30 μ.μ., εντός καλά σφραγισμένου φακέλου,
στον οποίο θα εσωκλείονται:
α.

Επιστολή διαβίβασης επί της οποίας θα τεθεί ο αριθμός πρωτοκόλλου.

β.
Δύο επί μέρους, ανεξάρτητοι σφραγισμένοι φάκελοι, με την ένδειξη «Να
μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία» ως εξής:
(1) «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» (χωριστός
σφραγισμένος φάκελος), ο οποίος θα περιέχει τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής και
εσωκλείεται στον ενιαίο κυρίως φάκελο του Προσφέροντα.
(2)
«ΦΑΚΕΛΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»,
(χωριστός
σφραγισμένος φάκελος), ο οποίος εσωκλείεται στον ενιαίο κύριο φάκελο του
Προσφέροντα.
Οι Προσφορές, οι οποίες θα περιέλθουν στον Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Σ. μετά την
προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δε γίνονται
αποδεκτές. Επιστρέφονται δε στον αποστολέα τους χωρίς να αποσφραγιστούν. Το
εμπρόθεσμο της κατάθεσης θα πιστοποιείται από τον αριθμό πρωτοκόλλου.
Οι Προσφορές θα αποσφραγιστούν στο Γραφείο του Δντη του Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Σ. στις
27-04-2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.
Άρθρο 1ο
ΔΙΚΑΙΟΥXΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟXΗΣ
Δικαιούχοι συμμετοχής θα είναι νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες
Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών πιστοποιημένες κατά ISO 9001:2008 και ISO
27001:2013 που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελλάδα και οι οποίες να έχουν
αποδεδειγμένη εμπειρία (διενέργεια ελέγχων) κατά τα τρία τελευταία χρόνια σε δύο
τουλάχιστον Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου με κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των
30.000.000,00 Ευρώ.
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Άρθρο 2ο
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες,
προσμετρούμενες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Σε κάθε φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα παρακάτω:
α. Με κεφαλαία γράμματα η λέξη Προσφορά, Δικαιολογητικά Συμμετοχής ή
Οικονομική προσφορά αντίστοιχα.
β. Ο πλήρης τίτλος του Κλάδου «ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ/ΕΙΔΙΚΟΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ»
γ.

Ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

δ.

Τα στοιχεία του αποστολέα.
Άρθρο 3ο
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος οφείλουν επί ποινή απορρίψεως να
προσκομίσουν στον σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη: «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής», τα εξής :
Τα απαιτούμενα από το άρθρο 1 της παρούσας πιστοποιητικά ISO
αναγνωρισμένου φορέα πιστοποίησης.
Τα πιστοποιητικά ελέγχων που διενήργησαν κατά την τελευταία τριετία σε δύο
ή και περισσότερα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου με κύκλο εργασιών
μεγαλύτερο των 30.000.000,00 ευρώ.
Τα ονοματεπώνυμα και τους ΑΜ ΣΟΕΛ των δύο (2) Ορκωτών Ελεγκτών
Λογιστών, που προτείνουν για τη διενέργεια του ελέγχου.
Η τήρηση των στοιχείων που αποστέλλονται θα είναι εμπιστευτική.
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 η οποία θα φέρει ημερομηνία εντός των
τελευταίων πέντε ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας
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υποβολής των προσφορών, όπου θα αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της
παρούσας πρόσκλησης και στην οποία η ενδιαφερόμενη εταιρεία θα δηλώνει ότι:
α.

Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.

β.
Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας
πρόσκλησης, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.
Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά, η προσφορά
δεν αξιολογείται και απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η αρμόδια Επιτροπή για την αξιολόγηση των προσφορών δύναται να ζητήσει
από τους συμμετέχοντες διευκρινίσεις επί των ανωτέρω δικαιολογητικών.
Άρθρο 4ο
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Αντικείμενο θα είναι η είναι η διενέργεια του τακτικού διαχειριστικού ελέγχου της
χρήσης 2017 του Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Σ.
Οι εργασίες του ελέγχου θα εκτελεστούν στην έδρα του Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Σ. σύμφωνα
με τις ελεγκτικές διαδικασίες που ο Ανάδοχος θα κρίνει κατάλληλες με βάση τους
κανόνες των Διεθνών Προτύπων Ελέγχου και τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής,
που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, όπως αυτές ισχύουν, με τελικό
σκοπό την παράδοση στη Διοικούσα Επιτροπή του Κλάδου της προβλεπόμενης
έκθεσης ελέγχου επί του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως που θα έχει
συντάξει ο Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Σ..
Άρθρο 5ο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
5.1
Οι ως άνω εργασίες ελέγχου θα εκτελεστούν από τον Ανάδοχο τόσο μετά
την ανάθεση, βάσει των προσωρινών οικονομικών καταστάσεων του Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Σ.
όσο και μετά την παράδοση των εγκεκριμένων από τη Διοικούσα Επιτροπή αυτού,
τελικών οικονομικών καταστάσεων.
5.2
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής υποχρεούται να παραδώσει την
προβλεπόμενη παραπάνω έκθεση ελέγχου καθώς και το αντίστοιχο πιστοποιητικό
εντός διαστήματος 30 ημερολογιακών ημερών από την ανάθεση και υπό την
προϋπόθεση της έγκαιρης λήψης των οριστικών οικονομικών καταστάσεων του
Κλάδου.
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Άρθρο 6ο
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές θα αξιολογηθούν από την ειδικά προς τούτο επιτροπή που θα
συγκροτηθεί από το ΜΤΣ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά.
Άρθρο 7ο
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
7.1
Η επιτροπή μετά την αξιολόγηση των κατατεθειμένων προσφορών
συντάσσει Πρακτικό με το οποίο μπορεί να προτείνει στη Δ.Ε./ΕΚΟΕΜΣ
α.

Την κατακύρωση της ανάθεσης του έργου.

β.
Την ματαίωση των αποτελεσμάτων και την επανάληψη της
διαδικασίας με τροποποίηση ή μη των όρων της παρούσας Πρόσκλησης.
γ.
Την ματαίωση των αποτελεσμάτων και την προσφυγή στη
διαδικασία της διαπραγμάτευσης.
7.2
Η κατακύρωση του αποτελέσματος γίνεται από τη Δ.Ε. του Κλάδου η
οποία μπορεί να αποφασίσει την κατακύρωση, ματαίωση ή επανάληψη της
διαδικασίας εάν κρίνει το αποτέλεσμα ασύμφορο και χωρίς καμία ευθύνη έναντι των
ενδιαφερόμενων και τυχόν συμμετεχόντων.
Άρθρο 8ο
ΣΥΜΒΑΣΗ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΕΝΑΡΞΗ)
Στην εταιρεία στην οποία θα γίνει η ανάθεση, αποστέλλεται εγγράφως
ανακοίνωση με την οποία προκαλείται να προσέλθει εντός τριών (3) ημερών για την
υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Στην περίπτωση που η εταιρεία δεν προσέλθει για
την υπογραφή της σύμβασης εντός της ως άνω προθεσμίας η Δ.Ε./ΕΚΟΕΜΣ μπορεί
να αποφασίσει την επανάληψη της διαδικασίας, την ανάθεση στην επόμενη κατά σειρά
αξιολόγησης ή και την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης.
Άρθρο 9ο
ΠΛΗΡΩΜΕΣ
Η πληρωμή του αναδόχου του έργου θα γίνει μετά το τέλος των
προαναφερόμενων εργασιών και τη βεβαίωση ολοκλήρωσης αυτών.

ΑΔΑ: ΩΦ3ΧΟΡΞΙ-Ν0Β
-6-

Άρθρο 10ο
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
Για περαιτέρω διευκρινήσεις, να απευθύνεστε κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες στα τηλέφωνα 211 1048 217 & 211 1048 260.
Ο
ΔΝΤΗΣ ΕΚΟΕΜΣ

Απόστολος Πανοτάκος
Τχης (Ο)

