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∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η
Ανοικτού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για τον
έλεγχο των προσωρινών (εξαµηνιαίων) και των οριστικών
καταστάσεων

Οικονοµικών

των οικον. χρήσεων 2012 και 2013 από Ελεγκτική Εταιρία

(µέλος Σ.Ο.Ε.Λ) που θα έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα από τα
∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης.
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Ηµεροµηνία
δηµοσίευσης
στον ηµερήσιο
τύπο

Ηµεροµηνία
δηµοσίευσης
στο ΦΕΚ

Ως το συνηµµένο
παράρτηµα Γ΄

Χαµηλότερη Τιµή

19-10-2012

19-10-2012

ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν:
1.1. του κεφαλαίου Α΄ (άρθρα 1 έως 4) του Ν. 3965/2011 (Φ.Ε.Κ. 113/τ. Α΄/1/18-3-2011) που
αφορούν στην αναµόρφωση του πλαισίου λειτουργίας του Ταµείου Παρακαταθηκών και
∆ανείων,
1.2. Του Ν. 2198/1994 ( Φ.Ε.Κ. 43/Α/22-3-94) άρθρο 24 « Αύξηση αποδοχών ∆ηµοσίων
υπαλλήλων και άλλες διατάξεις».
1.3. Του Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/ Α / 95) « Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και Ρυθµίσεις
συναφών θεµάτων» όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 2323 / 95 (Φ.Ε.Κ. 145 /Α/95) « Υπαίθριο
Εµπόριο και άλλες ∆ιατάξεις».
1.4. Του Π.∆. 118/07 (Φ.Ε.Κ. 150/Α/07 ) «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου».
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1.5. Του Ν.2522/97 (Φ.Ε.Κ. 178 /Α/97 ) « ∆ικαστική προστασία κατά το στάδιο που
προηγείται της σύναψης συµβάσεων ∆ηµοσίων Έργων , Κρατικών Προµηθειών και Υπηρεσιών
σύµφωνα µε την οδηγία 89 / 665 Ε.Ο.Κ.».
1.6. Του Ν.2741/99 (Φ.Ε.Κ. 199/α/99) άρθρο 8 « Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων και
άλλες ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του ΥΠ.ΑΝ.».
1.7. Του Π.∆. 166 / 2003 ( Φ.Ε.Κ. 138 /Α / 2003 ) « Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας
στην Οδηγία

2000 /35 της 29 – 6 –2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων

πληρωµών στις Εµπορικές Συναλλαγές».
1.8. Του Ν. 3377/19-8-2005 (Φ.Ε.Κ. 202/Α/05) «Κανόνες εξυγίανσης εµπορίου κ.λ.π.».
1.9 Του Π.∆ 226/1992 «Περί συστάσεως, οργανώσεως και λειτουργίας του Σώµατος
Ορκωτών Ελεγκτών…».
1.10. Του άρθρου 18 του ν. 2231/1994 «Σύσταση Ελληνικού Ινστιτούτου ΜετεωρολογίαςΕθν. Συµβ. ∆ιαπίστευσης…».
1.11. Του Ν. 3693/2008 «Έλεγχοι ετησίων και ενοποιηµένων λογαριασµών (Οδηγ.
2006/43/ΕΚ)..».
1.12. Του άρθρου 8 «Νόµιµοι Ελεγκτές» του Ν. 3919/2011 «Αρχή της επαγγελµατικής
ελευθερίας,

κατάργηση

αδικαιολογήτων

περιορισµών

στην

πρόσβαση

και

άσκηση

επαγγελµάτων».
1.13. Του Π.∆ 95/1996 «Οργανισµός του Τ.Π. και ∆ανείων».
2. Τα µε αρ.568/9-2-2011 και 3115/22-7-2011 έγγραφα του ΣΟΕΛ.
3. Το υπ’αριθµ.6355/01-06-2012 έγγραφο της ∆11 Λογιστηρίου που αφορά το αίτηµα για τις
διαδικασίες ανάθεσης του ελέγχου των προσωρινών (εξαµηνιαίων) και των οριστικών
Οικονοµικών καταστάσεων των οικον. χρήσεων 2012 και 2013 σε Ελεγκτική Εταιρία (µέλος
Σ.Ο.Ε.Λ) που θα έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα από τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης.
4. Την υπ’ αρ.3463/1/20-9-2012 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ταµείου, για την
έγκριση διενέργειας ανοικτού διαγωνισµού για τον έλεγχο των προσωρινών (εξαµηνιαίων) και
των οριστικών Οικονοµικών καταστάσεων χρήσεων 2012 και 2013 του Τ.Π.& ∆ανείων από
Ελεγκτική

Εταιρία

ή

Κοινοπραξία

ορκωτών

λογιστών

και

την

Προϊσταµένης Γενικής ∆ιεύθυνσης για την υπογραφή της παρούσας.
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εξουσιοδότηση

της

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Ανοικτό διαγωνισµό για τον έλεγχο των προσωρινών (εξαµηνιαίων) και των οριστικών
Οικονοµικών καταστάσεων των οικον. χρήσεων 2012 και 2013 του Τ.Π.& ∆ανείων από
Ελεγκτική Εταιρία ή Κοινοπραξία ορκωτών λογιστών, που δραστηριοποιείται νόµιµα στην
Ελλάδα και είναι εγγεγραµµένη στο ειδικό µητρώο του Σώµατος Ορκωτών Ελεγκτών
Λογιστών

(Σ.Ο.Ε.Λ).

Οι

προσωρινές

(εξαµηνιαίες) και οι

οριστικές

οικονοµικές

καταστάσεις των οικον. χρήσεων 2012 και 2013 θα έχουν συνταχθεί στην Ελληνική και
Αγγλική γλώσσα σύµφωνα µε τα οριζόµενα από τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής
Πληροφόρησης, όπως

περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ´,

το οποίο

αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας διακήρυξης και κριτήριο κατακύρωσης είναι
η χαµηλότερη τιµή.
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στην Αθήνα την

21-11-2012, ηµέρα Τετάρτη και

ώρα 11:00 στο µέγαρο της Κ.Υ. του Τ.Π. και ∆ανείων επί της οδού Ακαδηµίας 40, 1ος
όροφος, αίθουσα ∆ιοικητικού Συµβουλίου ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής, µε τους
ακόλουθους όρους:
ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΤΑΜΕΙΟ
ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ
ΚΑΙ
∆ΑΝΕΙΩΝ
Ακαδηµίας
40,
1ος
όροφος,
Αίθουσα
∆ιοικητικού Συµβουλίου.

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

21-11-2012

Τετάρτη

11:00

Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται στην παραπάνω διεύθυνση µε
οποιοδήποτε τρόπο και παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µέχρι την προηγουµένη
της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού.
Προσφορές που κατατίθενται µετά την προηγουµένη της ηµεροµηνίας
διενέργειας του διαγωνισµού είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται από την
Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισµό, χωρίς να αποσφραγιστούν.
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται ∆ηµόσια, όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Β’.
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∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν εταιρίες ή κοινοπραξίες ορκωτών λογιστών
πού δραστηριοποιούνται νόµιµα στην Ελλάδα και είναι εγγεγραµµένες στο ειδικό µητρώο
του Σώµατος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.) στον έλεγχο ισολογισµών και
οικονοµικών καταστάσεων σε πιστωτικά ιδρύµατα, αποδεικνυόµενη µε την προσκόµιση
σχετικών βεβαιώσεων, που µπορεί να είναι :
α)

νοµικά πρόσωπα

β)

ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά

γ)

συνεταιρισµοί

δ)

κοινοπραξίες

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική µορφή
προκειµένου να υποβάλουν την προσφορά. Το αν θα λάβει η

επιλεγείσα ένωση ή

κοινοπραξία στην οποία θα κατακυρωθεί η σύµβαση ορισµένη νοµική µορφή εξαρτάται
από την απόλυτη κρίση του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων. Κατά τα λοιπά, ως
προς τις κοινοπραξίες, ισχύουν οι διατάξεις του Π.∆. 118/07 .
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε καµία περίπτωση δεν δύναται να αναδειχθεί µειοδότης του
παρόντος διαγωνισµού το ίδιο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο στο οποίο θα
ανατεθεί το έργο της προσαρµογής των ετησίων οικονοµικών καταστάσεων
του Τ.Π. και ∆ανείων χρήσεων 2012 και 2013 στα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τα παρακάτω παραρτήµατα και υποδείγµατα που
επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής:
«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ »
«ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’

«ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’

«ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆’

«ΣΧΕ∆ΙΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ε΄& ΣΤ΄
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Οι ενδιαφερόµενοι για κάθε πρόσθετη πληροφορία µπορούν να προσέρχονται στην
Κεντρική Υπηρεσία του Τ. Π. και ∆ανείων , οδός Ακαδηµίας 40, 5ος όροφος, γραφείο 507
κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, ήτοι από ∆ευτέρα – Παρασκευή 8.30 π.µ. – 14.00
µ.µ.
Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόµενους συµπληρωµατικές πληροφορίες,
σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού µέχρι και οκτώ (8) ηµέρες προ της εκπνοής της
προθεσµίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ.2 περ. α του Π.∆. 118/07, αυτές
παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ηµέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσµίας. Σε
κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόµενους οι ως άνω
συµπληρωµατικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ηµερών πριν
από την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, εφόσον έχουν ζητηθεί εµπρόθεσµα ήτοι
µέχρι την ηµεροµηνία εκπνοής της προθεσµίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15.
παρ. 2 περ. α του Π∆ 118/07, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωµα άσκησης της εν λόγω
ένστασης.
Αιτήµατα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω
προθεσµιών δεν εξετάζονται.
Τα έξοδα δηµοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν το Τ.Π &
∆ανείων .

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
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υπ.αρ.3533/8-10-2012 διακήρυξη Τ.Π. & ∆ανείων
Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α’
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΟΠΟΙΑ
ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ
ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
∆ΑΠΑΝΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ

έλεγχος των προσωρινών (εξαµηνιαίων) και των οριστικών
Οικονοµικών καταστάσεων των οικον. χρήσεων 2012 και
2013 σε Ελεγκτική Εταιρία (µέλος Σ.Ο.Ε.Λ) που θα έχουν
συνταχθεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα από τα ∆ιεθνή
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης στην
Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα.
ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΑΝΕΙΩΝ
Το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων (Ν.Π.∆.∆) είναι αυτόνοµος
χρηµατοπιστωτικός, διαχειριστικός οργανισµός περιφερειακής
ανάπτυξης, αποκλειστικής φύλαξης και διαχείρισης των κάθε
µορφής παρακαταθηκών, στήριξης της στεγαστικής πολιτικής για
την απόκτηση πρώτης κατοικίας και εξυπηρέτησης του δηµοσίου
και κοινωνικού συµφέροντος, και τελεί υπό την εποπτεία του
Υπουργού Οικονοµικών. Σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 1-5
του Ν. 3965/2011 «Αναµόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταµείου
Παρακαταθηκών κ.λ.π», συνιστάται στο Ταµείο Παρακαταθηκών
και ∆ανείων κλάδος εµπορικών δραστηριοτήτων στον οποίο
εντάσσονται οι δραστηριότητες της χορήγησης δανείων σε ιδιώτες
(φυσικά και νοµικά πρόσωπα), κατά την εκάστοτε διέπουσα το
Ταµείο νοµοθεσία και των καταθέσεων, εξαιρουµένων των πάσης
φύσεως εκ του νόµου υποχρεωτικών καταθέσεων. Ο κλάδος
εµπορικών δραστηριοτήτων υπόκειται σε διακριτή λογιστική
παρακολούθηση. Η σύνταξη των προσωρινών και οριστικών
οικονοµικών καταστάσεων του Ταµείου και των διακριτών
λογαριασµών του κλάδου εµπορικών δραστηριοτήτων διενεργείται
σύµφωνα µε τα οριζόµενα από τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης που υιοθετούνται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο έλεγχος των πιο πάνω καταστάσεων
διενεργείται από ορκωτούς ελεγκτές.
ΕΩΣ € ΕΚΑΤΟΝ ∆ΕΚΑ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ (110.000) πλέον ΦΠΑ.

Τ.Π.∆. Κ.Α. 419 – ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΜΕ ΙΣΟΠΟΣΗ ∆ΕΣΜΕΥΣΗ ΤΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
2 ΜΗΝΕΣ
ΧΡΟΝΙΚΗ
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ ΤΩΝ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗΣ
ΤΟΠΟΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Κ.Υ. ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΑΝΕΙΩΝ,
ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ 40 , 10174 ΑΘΗΝΑ

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ
(Μ.Τ.Π.Υ. : 3%, ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΠΙ Μ.Τ.Π.Υ. : 2,4%,
%
ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΕΛΛ. ∆ΗΜ. : 0,25%, ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΤΕΑ∆Υ
:0,30% ΚΑΙ ΦΟΡΟΣ ΤΟΥ Ν. 2198/94)
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υπ.αρ.3533/8-10-2012 διακήρυξη Τ.Π. & ∆ανείων
Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β΄
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1.

Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόµενους,
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Π.∆.118/07, στην Ελληνική γλώσσα
µέσα σε σφραγισµένο φάκελο σε δυο αντίγραφα.

2.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ηµερολογιακές ηµέρες,
προσµετρούµενες από την εποµένη της ηµέρας διενεργείας του διαγωνισµού.

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο
αναφεροµένου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
3.

του

παραπάνω

Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς :
3.1
Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
3.2
Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό.
3.3
Ο αριθµός της διακήρυξης.
3.4
Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
3.5
Τα στοιχεία του αποστολέα

4.

Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά
στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:
4.1 Στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1) Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’)
2) Παραστατικό Εκπροσώπησης, κατά το άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ. του Π.∆.
118/07,εφόσον συµµετέχουν στους
διαγωνισµούς µε αντιπρόσωπό
/εκπρόσωπό τους
3)Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως
εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία αναγράφονται
τα στοιχεία του διαγωνισµού στον οποίο συµµετέχουν και
στην οποία
δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους οι
προσφέροντες :
α. δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκηµα από τα
αναφερόµενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 άρθρου 6 του Π.∆. 118/07,
ήτοι:
i) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1
της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1),
ii) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου
της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1
της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2),
iii) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ.
48),
iv) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1
της οδηγίας 91/308/EOK του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για
την
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πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση
εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας,
η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωµατώθηκε µε το ν.
2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε µε το ν. 3424/2005 (Α΄ 305),
v) δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της
υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της
δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
- Την υπεύθυνη δήλωση περί µη καταδίκης µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα
αδικήµατα του εδ. α παρ 2 περίπτωση (1) του άρθρου 6 του Π.∆. 118/07, υποβάλλουν:
α) οι ∆ιαχειριστές όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε.
β) ο Πρόεδρος του ∆.Σ. και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος όταν το νοµικό πρόσωπο είναι
Α.Ε.
γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου οι νόµιµοι εκπρόσωποί του.
- Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισµός η ως άνω υπεύθυνη δήλωση του εδ. α παρ 2
περίπτωση (1) του άρθρου 6 του Π.∆. 118/07, υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του
συνεταιρισµού.
του εδ. α παρ 2
- Όταν ο προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, η ως άνω δήλωση
περίπτωση (1) του άρθρου 6 του Π.∆. 118/07, αφορά κάθε µέλος σύµφωνα µε τα
ανωτέρω που συµµετέχει στην Ένωση ή Κοινοπραξία.
β. ∆εν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2
του άρθρου 6 του Π.∆. 118/07 καταστάσεις, ήτοι : δεν τελούν σε πτώχευση και,
επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
-Τα αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή υπό άλλη
ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπο άλλη ανάλογη
διαδικασία.
γ. ∆εν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του
άρθρου 6 του Π.∆. 118/07 κατάσταση, ήτοι ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του
κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε
ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990
(A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά
νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής
ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες
καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα).
δ. Είναι ενήµερα ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους
καταβάλουν εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης καθώς και ότι είναι ενήµερα ως
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
ε. Είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο και το ειδικό επάγγελµά τους κατά την
ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού,
-Τα αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι εγγεγραµµένα στα µητρώα του
οικείου Επιµελητηρίου της χώρας εγκατάστασής τους ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές
οργανώσεις, οµοίως της χώρας εγκατάστασής τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του
διαγωνισµού.
στ. δεν τελούν σε αποκλεισµό από διαγωνισµούς µε βάση αµετάκλητη απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Π.∆. 118/07 κατά την
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού .
ζ. Ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα (αφορά µόνο συνεταιρισµούς) .
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η. αναλαµβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των
δικαιολογητικών των παρ. 2 & 3 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/07 , κατά περίπτωση, και
σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ιδίου Προεδρικού
∆ιατάγµατος.
- Η παρούσα υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από το νόµιµο εκπρόσωπο του νοµικού
προσώπου.
4) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ότι:
α) Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συµβατικών της υποχρεώσεων
όσο και των υποχρεώσεών της εν γένει προς το ∆ηµόσιο τοµέα
β) ∆εν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που
ζητούνται από την Υπηρεσία.
γ) η προσφορά συντάχτηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης, της
οποίας έλαβαν γνώση και της οποίας τους όρους αποδέχονται ανεπιφύλακτα.
- Η παρούσα υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από το νόµιµο κατά περίπτωση εκπρόσωπο.
5) Τα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι
τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόµενους µε µορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωµένο
αντίγραφο ή απόσπασµα του καταστατικού του διαγωνιζόµενου και των εγγράφων
τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.) Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει
να προκύπτουν ο Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα
που έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υπογραφή τους το νοµικό πρόσωπο και τα
έγγραφα της νοµιµοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το
καταστατικό αναλόγως µε τη νοµική µορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νοµικού
προσώπου.
6) Πιστοποιητικό του Εποπτικού Συµβουλίου του Σ.Ο.Ε.Λ από το οποίο να προκύπτει ότι
η εταιρεία:
α) είναι εγγεγραµµένη στο Ειδικό Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
β) η ηµεροµηνία εγγραφής της στο Ειδικό Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και
γ) ότι δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωµα κατά την άσκηση της επαγγελµατικής της
δραστηριότητας και ότι δεν έχει αποκλειστεί από τη διενέργεια ελέγχου της διαχείρισης
Οργανισµών, Ν.Π.∆.∆ και Επιχειρήσεων.
7) Πίνακας στον οποίο αναφέρονται τα Πιστωτικά Ιδρύµατα στα οποία έχει διενεργηθεί
έλεγχος από την ελεγκτική εταιρεία ΣΥΝ .
8) Αντίγραφα των Ισολογισµών της ελεγκτικής εταιρείας, των τριών (3) τελευταίων
ετών.
9) Υπεύθυνη δήλωση για τη δυναµικότητά της σε ελεγκτικό προσωπικό, ανα βαθµίδα.
- Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά, µαζί µε την προσφορά
υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε συµµετέχοντα στην
ένωση ή κοινοπραξία.

Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή µαζί µε την προσφορά των υπ’
αριθµ. 1,2,3,4,5,6,7,8,9 δικαιολογητικών της παρ. 4.1 συνιστά λόγο
αποκλεισµού της εταιρείας από το διαγωνισµό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ηµεροµηνία υπογραφής των υπεύθυνων δηλώσεων και θεώρησης
του γνησίου της, πρέπει να είναι αυτή της ηµεροµηνίας υποβολής της
προσφοράς. Επισηµαίνεται ότι υπάρχει δυνατότητα θεώρησης του γνησίου της
υπογραφής των υπεύθυνων δηλώσεων από το Τµήµα Γραµµατείας και Αρχείου
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(πρωτόκολλο) της ∆/νσης ∆ιοικητικού (∆1) του Τ. Π. & ∆ανείων (Ισόγειο
κτιρίου Κεντρικής Υπηρεσίας, Ακαδηµίας 40, 101 74 – ΑΘΗΝΑ).
4.2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
- Η Τεχνική Προσφορά τοποθετείται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον
κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ » .
Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του
µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται
ιδιαίτερα και ακολουθούν
τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου .
4.3 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ τοποθετείται επί ποινή απόρριψης, σε χωριστό
σφραγισµένο φάκελο, επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
Οι φάκελοι ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν τις ενδείξεις
του κυρίως φακέλου.
5.
Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά, στοιχείων και πληροφοριών
εµπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόµενους θα
έθιγε τα έννοµα συµφέροντά τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σηµειώνει έπ’ αυτών
την ένδειξη «πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα
δύναται να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόµενοι. Η έννοια
της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνον την προστασία του απορρήτου
που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του ενδιαφεροµένου.
6.
Η Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας
απoσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη.
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια από την Επιτροπή ∆ιενέργειας
και Αξιολόγησης των προσφορών.
7.
Προσφορές που κατατίθενται µετά την προηγουµένη της ηµεροµηνίας διενέργειας
του διαγωνισµού είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί
τον διαγωνισµό, χωρίς να αποσφραγιστούν.
Οι δικαιούµενοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών,
λαµβάνουν γνώση των συµµετασχόντων στο διαγωνισµό, καθώς επίσης και των τιµών
που προσφέρθηκαν.
8.
Η Αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία:
Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς,
µονογράφονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και η πρώτη και η τελευταία
σελίδα της τεχνικής προσφοράς ή των τµηµάτων αυτής.
Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά
µονογράφονται, και σφραγίζονται από την αρµόδια Επιτροπή και στη συνέχεια
τοποθετούνται όλοι µαζί σε χωριστό φάκελο ο οποίος σφραγίζεται και υπογράφεται από
την Επιτροπή και παραδίδεται µε τα άλλα δικαιολογητικά στην Υπηρεσία, προκειµένου να
αποσφραγισθεί την ηµεροµηνία και την ώρα που θα ορισθεί αρµοδίως.
Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών θα αποσφραγισθούν µετά την
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων, σε ηµεροµηνία και ώρα
που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς που έλαβαν µέρος στο διαγωνισµό και των
οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, µε σχετική ανακοίνωση , που θα
τους αποσταλεί.
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Μετά την αξιολόγηση και των οικονοµικών προσφορών και την ανάδειξη
του υποψηφίου στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, η αποσφράγιση
του φακέλου των δικαιολογητικών του άρθρου 6 παραγρ. 2 του Π.∆. 118/07,
θα γίνει σε ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς που έλαβαν
µέρος στο διαγωνισµό και των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, µε
σχετική ανακοίνωση, που θα τους αποσταλεί.
Όσοι δικαιούνται, σύµφωνα µε τα παραπάνω να παρευρίσκονται στη
διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών µπορούν να λάβουν γνώση αυτών,
καθώς και των δικαιολογητικών του άρθρου 6 παραγρ. 2 και του Π.∆. 118/07
που κατατέθηκαν, κατόπιν σχετικής αίτησης που θα υποβληθεί εντός τριών (3)
εργασίµων ηµερών µετά την ηµεροµηνία κάθε αποσφράγισης.
Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά
την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά
επιστρέφονται µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισµού.
9. Επισηµαίνεται ότι:

α. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
β. Οι συµµετέχοντες επί ποινή απόρριψης θα πρέπει να υποβάλλουν µία και
µόνο προσφορά και η οικονοµική προσφορά θα είναι συνολική και για τα δύο
έτη.
γ. ∆ιευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε µετά τη
λήξη χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
∆ιευκρινίσεις δίδονται µόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή, είτε ενώπιόν της είτε
ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας, µετά από σχετική γνωµοδότηση της επιτροπής.
Επισηµαίνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίδονται σύµφωνα µε τα παραπάνω,
λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν.
10.
Μετά την αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών, ο µειοδότης στον οποίο
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, οφείλει, εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης της Υπηρεσίας σ’ αυτόν, να υποβάλει σε
σφραγισµένο φάκελο, τα παρακάτω έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία
αποσφραγίζονται και ελέγχονται από την αρµόδια Επιτροπή κατά τη διαδικασία που
προβλέπεται στο άρθρο 19 παρ.6 του Π.∆. 118/07
α. Οι Έλληνες πολίτες:
(1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν
έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της
παρ. 1 του άρθρου 43 του Π. ∆. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήµατα του
Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας,
εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης,
της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της
δόλιας χρεοκοπίας.
(2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης
πτώχευσης.
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(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να
προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και
επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω
περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που
είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

β. Οι αλλοδαποί:
(1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, πριν
από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι
δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα
της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆.118/07.
(2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της
χώρας εγκατάστασης τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις
καταστάσεις της περ. (2) του εδ. α ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι
πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του
Π.∆.118/07.
(3) Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, από το οποίο να
προκύπτει ότι ήταν εγγεγραµµένοι στα µητρώα του οικείου Φορέα ή σε ισοδύναµες
επαγγελµατικές οργανώσεις, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και
εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης
ειδοποίησης.

γ. Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά:
(1) Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων των εδαφίων α και β της παρ. 2 του
άρθρου 6 του Π.∆.118/07, αντίστοιχα.
(2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης της παρ. 2, από
το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως
εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α`101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή
άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν
τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω
νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά
πρόσωπα).
(3) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα πρέπει να προσκοµίζουν για τους
διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο για
τις ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο
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αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να
προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική
απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του
άρθρου 6 του Π.∆.118/07.
(4) Επί ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών τα προαναφερόµενα πιστοποιητικά της
εκκαθάρισης της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του παρόντος, εκδίδονται, όσον
αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρµόδια Υπηρεσία της Νοµαρχιακής
Αυτοδιοίκησης, στο µητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραµµένη η
συµµετέχουσα στο διαγωνισµό Α.Ε., σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια` και
7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική
εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρµόδιο Εφετείο της έδρας
της ανωνύµου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση.
Επί ηµεδαπών εταιρειών περιορισµένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και
Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρµόδιο τµήµα του
Πρωτοδικείου της έδρας της συµµετέχουσας στον διαγωνισµό επιχείρησης.

δ. Οι Συνεταιρισµοί:
(1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο
πρόεδρος του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη
δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ.
2 του άρθρου 6 του Π.∆.118/07.
(2) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6
του Π.∆.118/07, εφόσον πρόκειται για ηµεδαπούς συνεταιρισµούς και της περίπτωσης (2)
του εδ. β της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆.118/07, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς
συνεταιρισµούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 άρθρου 6 του
Π.∆.118/07.
(3)

Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.

ε. Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: Τα παραπάνω κατά
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην Ένωση.
- Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα
παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόµενες
περιπτώσεις του άρθρου 6 του Π.∆.118/07, δύναται να αντικατασταθούν από υπεύθυνη
δήλωση του προµηθευτή-αναδόχοου που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής
ή συµβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση
θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και
ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις.
- Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών της παρ. 1 του άρθρου 6
του Π.∆.118/07 συνιστά λόγο αποκλεισµού του προµηθευτή από τον διαγωνισµό.
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- Η απαρίθµηση των δικαιολογητικών τα οποία µπορούν να ζητηθούν, σύµφωνα µε το
παρόν άρθρο είναι περιοριστική.
Η Υπηρεσία εντός δύο (2) εργασίµων ηµερών από της παραλαβής του φακέλου,
αποστέλλει ανακοίνωση στον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση,
ορίζοντας την ηµεροµηνία, την ώρα και τον τόπο αποσφράγισης του ως άνω φακέλου
των δικαιολογητικών (η οποία δεν µπορεί να ορισθεί σε χρόνο µεγαλύτερο των τεσσάρων
(4) εργασίµων ηµερών). Η ανακοίνωση αποστέλλεται και στους λοιπούς προσφέροντες
των οποίων οι οικονοµικές προσφορές έχουν αποσφραγιστεί.
Το αρµόδιο όργανο Παραλαβής και Αποσφράγισης προσφορών, προβαίνει στην
αποσφράγιση και διάτρηση του φακέλου των δικαιολογητικών του προσφέροντος στον
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται µε την ως
άνω πρόσκληση-ανακοίνωση της Υπηρεσίας.
Όσοι δικαιούνται, σύµφωνα µε τα παραπάνω να παρευρίσκονται στην διαδικασία
αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών του προσφέροντος στον οποίο
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, λαµβάνουν γνώση (αυτών των δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν), εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία αποσφράγισης
του φακέλου των δικαιολογητικών, προσερχόµενοι στην αρµόδια Υπηρεσία.
Όταν ο προσφέρων τη χαµηλότερη τιµή, δεν προσκοµίσει ένα ή περισσότερα από τα
παραπάνω έγγραφα και δικαιολογητικά (όπως προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 6
του Π.∆. 118/2007 και το άρθρο 8α του Π.∆. 118/07, και ορίζονται στην παρούσα
διακήρυξη), η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα µε την αµέσως επόµενη
χαµηλότερη τιµή και ούτω καθ΄ εξής. Εάν κανένας από τους προσφέροντες δεν
προσκοµίζει, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα
ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο
διαγωνισµός µαταιώνεται.
Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συµµετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή
υπεύθυνη δήλωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του Π.∆ 118/2007 ή ο υπόχρεος
προς τούτο προσφέρων δεν προσκοµίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το
στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα ή δικαιολογητικά
τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, καταπίπτει υπέρ του ∆ηµοσίου η
εγγύηση συµµετοχής του µειοδότη (παρ. 2 άρθρου 20 του Π.∆ 118/2007).
ΡΗΤΡΑ ΗΘΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων που κατά παράβαση των Άρθρων 138 και
182 της ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας απασχολούν ή εκµεταλλεύονται ανηλίκους κάτω
των 15 ετών.
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που
λειτουργούν νόµιµα στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε τα
ισχύοντα το δικαίωµα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι
διατυπωµένα στην Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται –επί ποινή αποκλεισµού- από
επίσηµη µετάφραση.
2. Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής υπέρ του
συµµετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5%, επί της συνολικής
προϋπολογισθείσας δαπάνης, µε ΦΠΑ.
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3. Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε το

συνηµµένο υπόδειγµα και η παρεχόµενη εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον
επί ένα (1) µήνα µετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητάει η
∆ιακήρυξη. Πρέπει επίσης να προβλέπει ότι σε περίπτωση κατάπτωσης, το
οφειλόµενο ποσό υπόκειται σε εκάστοτε τέλος χαρτοσήµου.
4. Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύµβασης, ο ανάδοχος είναι
υποχρεωµένος να καταθέσει εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 10% της
συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς τον ΦΠΑ.

Επισηµαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης
της προς υπογραφή σύµβασης πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή θα
ισχύει µέχρι επιστροφής της στην Τράπεζα.
5. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπει ότι σε περίπτωση κατάπτωσής της,
το οφειλόµενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου και στην
αναλογούσα επ’ αυτού νόµιµη εισφορά υπέρ ΟΓΑ, όπως και κάθε άλλη τυχόν νόµιµη
επιβάρυνση. Στις ίδιες επιβαρύνσεις υπόκειται και το τυχόν οφειλόµενο ποσό λόγω
επιβολής προστίµου καθώς και οι υπέρ τρίτων κρατήσεις πλην κρατήσεων 0,25% υπέρ
του ∆ηµοσίου.
6. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρ.25 του Π.∆. 118/2007.
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ Τ Ι Μ Η
1. Η τιµή πρέπει να δοθεί σε ΕΥΡΩ και να αναγράφεται ολογράφως και αριθµητικώς
σύµφωνα µε όσα ορίζονται στις συνηµµένες τεχνικές προδιαγραφές παράρτηµα Γ’ ως
εξής :
Η τιµή θα δίνεται συνολικά για τα δύο (2) έτη, εντός της προϋπολογισθείσας δαπάνης,
καθώς επίσης και ξεχωριστά ως εξής:
● για το έτος 2012 και θα αφορά συνολικά στον έλεγχο οικονοµικών καταστάσεων,
προσωρινών και ετησίων στις δύο γλώσσες, ελληνική και αγγλική, που θα έχουν
συνταχθεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα από τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα.
● Για το έτος 2013 µε ίδια τιµή και όρους του έτους 2012.
Ο Ανάδοχος, εφόσον απαιτηθεί, ύστερα από σχετική έγγραφη ενηµέρωσή του από το
Τ.Π. & ∆ανείων, υποχρεούνται να επιµερίσει το προς είσπραξη ποσό στο Τ.Π. & ∆ανείων
και στο νέο φορέα που θα προκύψει από το λειτουργικό διαχωρισµό των εµπορικών
δραστηριοτήτων του Τ.Π. & ∆ανείων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.
3965/2011(Φ.Ε.Κ.113/τ.Α.΄/ 18-5-2011).
Το Τ.Π.& ∆ανείων, µετά από έγγραφη ειδοποίησή του προς τον Ανάδοχο µπορεί να
διακόψει αζηµίως τη σύµβαση, πριν την έναρξη απ’ αυτόν εργασιών που αφορούν στον
έλεγχο καταστάσεων του 2ου έτους (2013).
Στην τιµή περιλαµβάνονται οι κρατήσεις υπέρ τρίτων (έτσι όπως αναφέρονται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄) και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον ΦΠΑ, για την παροχή των
υπηρεσιών στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη.
Επί της προσφερόµενης τιµής πρέπει να αναγράφεται ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό.
Σε περίπτωση που η αναγραφή του ΦΠΑ είναι εσφαλµένη θα διορθώνεται από την
Υπηρεσία.

Η σύγκριση των τιµών προσφορών θα γίνει στη συνολική τιµή.
2. Προσφορά που δεν δίνει την τιµή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζει σχέση ΕΥΡΩ
προς ξένο νόµισµα θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
3. Η αναγραφή της τιµής σε ΕΥΡΩ, µπορεί να γίνεται µε δύο ή και περισσότερα δεκαδικά
ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον χρησιµοποιείται σε ενδιάµεσους υπολογισµούς. Το γενικό
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σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό
ψηφίο είναι ίσο ή µεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι µικρότερο του πέντε.
4.Προσφορά που υποβάλλεται για µέρος των ζητούµενων υπηρεσιών θα

απορρίπτεται.
5. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη
τιµή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
6. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
7. Προσφορά που δίνει τιµή µεγαλύτερη από τη προϋπολογισθείσα δαπάνη, θα
απορρίπτεται.
8. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία
απαραίτητα για την τεκµηρίωση των προσφεροµένων τιµών, οι δε συµµετέχοντες
υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την ανακοίνωση
της κατακύρωσης του αποτελέσµατος του διαγωνισµού για την υπογραφή της σύµβασης,
προσκοµίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Κυρώσεις_Ποινικές ρήτρες:
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν τηρήσει οποιονδήποτε όρο της σύµβασης που
θα υπογραφεί, το Τ.Π. και ∆ανείων δικαιούται κατά την απόλυτη και ανεξέλεγκτη κρίση
του, µονοµερώς και χωρίς καµία άλλη διατύπωση να υπαναχωρήσει από τη σύµβαση, να
εισπράξει την εγγύηση καλής εκτέλεσης, λόγω ποινικής ρήτρας και να ζητήσει
αποζηµίωση από τον ανάδοχο για κάθε ζηµία (θετική και αποθετική), προερχόµενη από
την αθέτηση των όρων της σύµβασης.
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η σύµβαση έχει ισχύ από την υπογραφή της µέχρι και την έγκριση από το ∆.Σ. του Τ.Π.
και ∆ανείων των εµπροθέσµως παραδοτέων-σύµφωνα µε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ – από την
ΑΝΑ∆ΟΧΟ, οικονοµικών καταστάσεων του έτους 2013.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
1. Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνει ως εξής :
20% µε την ολοκλήρωση του ελέγχου των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων
(εξαµηνιαίων) κάθε περιόδου (01/01/12-30/6/12 και 01/01/13-30/06/13) και 30% µε την
ολοκλήρωση του ελέγχου των ετήσιων οικον. καταστάσεων κάθε έτους (2012 και 2013),
µετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υπηρεσιών από την αρµόδια επιτροπή του
Τ. Π. και ∆ανείων.
2. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωµής και λοιπά στοιχεία ισχύουν οι διατάξεις του
άρθρου 35 του Π.∆. 118/2007, οι ισχύουσες γενικές διατάξεις καθώς και οι ειδικές που
διέπουν το Τ. Π. και ∆ανείων και όποιες νέες τυχόν διατάξεις ήθελαν ισχύσουν κατά το
χρόνο πληρωµής.
3. Το καθαρό ποσό του τιµολογίου υπόκειται στις εξής κρατήσεις: α) 3% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ
και χαρτόσηµο 2,40% επ΄ αυτού, β) 0,25% υπέρ Ελληνικού ∆ηµοσίου, γ) 0,30% υπέρ
Τ.Ε.Α.∆.Υ. Επίσης γίνεται παρακράτηση φόρου του Ν.2198/94 επί του ποσού που
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προκύπτει µετά την αφαίρεση των παραπάνω κρατήσεων από το καθαρό ποσό του
τιµολογίου.
4.Σε περίπτωση που η πληρωµή του Αναδόχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή
εξήντα (60) ηµέρες µετά την υποβολή του τιµολογίου πώλησης από αυτόν, η
αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης) ,σύµφωνα µε τα οριζόµενα ο Π.∆. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/
5-6-2003) « Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29.6.2000
για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές»,
καθίσταται υπερήµερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον ανάδοχο.
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και µε την διαδικασία που
προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 15 του Π.∆. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/2007) και
3 του Ν. 2522/97 (ΦΕΚ 178/Α/97).

ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Τ.Π. ΚΑΙ ∆ΑΝΕΙΩΝ
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ταµείου είναι αρµόδιο εκτός των άλλων:
α) Για την κατάπτωση των εγγυήσεων συµµετοχής και καλής εκτέλεσης ή για τη
µαταίωση και επανάληψη του διαγωνισµού,
β) Για την ανάθεση του ελέγχου των προσωρινών (εξαµηνιαίων) και οριστικών (ετησίων)
οικονοµικών καταστάσεων των οικον. χρήσεων 2012 και 2013 σε Ελεγκτική Εταιρία
(µέλος Σ.Ο.Ε.Λ.) του Τ.Π. και ∆ανείων σε άλλο συµµετέχοντα στο διαγωνισµό σε βάρος
του µειοδότη που θα αρνηθεί να υπογράψει τη σύµβαση
γ) Για την οριστική παραλαβή των εκθέσεων ελέγχου
δ) Για την τυχόν κατάπτωση της ποινικής ρήτρας,
ε) Για την ερµηνεία των όρων της σύµβασης.
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
Κάθε διαφορά που θα προκύψει κατά την εκτέλεση της παρούσας διακήρυξης και της
οικείας σύµβασης θα επιλύεται από τα αρµόδια ∆ικαστήρια της Αθήνας.
Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Γ΄
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ
«Τεχνικές προδιαγραφές για τον έλεγχο των προσωρινών (εξαµηνιαίων) και των
οριστικών Οικονοµικών Καταστάσεων των οικον. χρήσεων 2012 και 2013 από Ελεγκτική
Εταιρία (µέλος Σ.Ο.Ε.Λ.) ».
Ο έλεγχος των οικονοµικών καταστάσεων θα διενεργηθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή
πρότυπα Ελέγχου µε σκοπό τη διακρίβωση του κατά πόσο απεικονίζουν µε πληρότητα και
σαφήνεια την οικονοµική θέση του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων και τα
αποτελέσµατα των εργασιών του, κατά την ελεγχόµενη περίοδο, σύµφωνα µε τα
Λογιστικά Πρότυπα, που προδιαγράφονται από την Ελληνική νοµοθεσία.
Με δεδοµένο ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν.
3965/2011, ο κλάδος των εµπορικών δραστηριοτήτων υπόκειται σε διακριτή λογιστική
παρακολούθηση, ο έλεγχος των καταστάσεων αφορά ειδικότερα τις προσωρινές και
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οριστικές οικονοµικές καταστάσεις του Ταµείου και των διακριτών λογαριασµών του
κλάδου εµπορικών δραστηριοτήτων που θα συνταχθούν σύµφωνα µε τα οριζόµενα από
τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης που υιοθετούνται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση κατ’ εξουσιοδότηση των άρθρων 3 και 6 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1606/2002.
Ο έλεγχος θα διενεργηθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου, τα οποία απαιτούν
το σχεδιασµό και την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου κατά τρόπο που να διασφαλίζει
εύλογη βεβαιότητα ότι οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη λάθη
και παραλείψεις. Σκοπός του ελέγχου είναι η διακρίβωση του κατά πόσο απεικονίζουν µε
πληρότητα και σαφήνεια την οικονοµική θέση του Τ.Π. και ∆ανείων κατά την ηµεροµηνία
σύνταξης των Οικονοµικών καταστάσεων και τα αποτελέσµατα των εργασιών του κατά
την ελεγχόµενη περίοδο.
Ο έλεγχος θα περιλαµβάνει την εξέταση, σε δειγµατοληπτική βάση, αποδεικτικών
στοιχείων που να στηρίζουν τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις
οικονοµικές καταστάσεις.
Ο έλεγχος επίσης περιλαµβάνει την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που
ακολουθούνται, των εκτιµήσεων της διοίκησης του Ταµείου και, γενικότερα της
παρουσίασης των δεδοµένων στις οικονοµικές καταστάσεις.
Τα εκδιδόµενα Πιστοποιητικά Ελέγχου θα είναι στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα.
Ο ελάχιστος χρόνος πραγµατοποίησης του ελέγχου των εν λόγω ετήσιων οικονοµικών
καταστάσεων έχει οριστεί από το ΣΟΕΛ σε 2.000 ελεγκτικές ώρες/χρήση Χ 2χρήσεις
=4.000 ώρες.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆ ΄
ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Στην Αθήνα, σήµερα την
του µηνός
, ηµέρα
έτους
2011και στο Κεντρικό Κατάστηµα του Ταµείου Παρακαταθηκών & ∆ανείων, οδός
Ακαδηµίας 40, µεταξύ αφ’ ενός του
του
, κάτοικου
,οδός
, κατόχου του µε Α.∆.Τ
του
, ως
του
Ταµείου, ο οποίος ενεργεί µε την ιδιότητά του αυτή ως νόµιµος εκπρόσωπος και για
λογαριασµό του Τ.Π.και ∆ανείων, που εδρεύει στην Αθήνα, και αφ’ετέρου του
του
, κατοίκου
, κατόχου του µε Α.∆.Τ.
,
ως νόµιµου εκπροσώπου για την υπογραφή της παρούσας, της ανώνυµης εταιρείας µε
την επωνυµία
, η οποία εδρεύει στον
, µε ΑΦΜ
, ∆ΟΥ
, συµφωνούνται και γίνονται αµοιβαία αποδεκτά τα εξής:
Με την υπ’ αρ.
απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Τ. Π. και
∆ανείων κατακυρώθηκε, σύµφωνα µε την πρόταση της αρµόδιας Επιτροπής , στην
εταιρεία
το αποτέλεσµα του ανοικτού διαγωνισµού, που είχε
προκηρυχθεί µε την υπ.αρ.3533/8-10-2012 διακήρυξη, µε κριτήριο κατακύρωσης τη
χαµηλότερη τιµή, για τον έλεγχο των προσωρινών (εξαµηνιαίων) και των οριστικών
Οικονοµικών Καταστάσεων των οικον. χρήσεων 2012 και 2013 από Ελεγκτική Εταιρία
(µέλος
Σ.Ο.Ε.Λ.)
του
Τ.Π.
&
∆ανείων,
που θα έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα από τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης.
Κατόπιν τούτου, το αφ’ ενός συµβαλλόµενο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων,
όπως εκπροσωπείται, αποκαλούµενο στο εξής «ΤΑΜΕΙΟ», αναθέτει µε την παρούσα για
τον έλεγχο των προσωρινών (εξαµηνιαίων) και των οριστικών Οικονοµικών Καταστάσεων
των οικον. χρήσεων 2012 και 2013 από Ελεγκτική Εταιρία (µέλος Σ.Ο.Ε.Λ.)του Τ.Π. &
∆ανείων, στην αποδεχόµενη και αφ’ ετέρου συµβαλλόµενη εταιρεία µε την επωνυµία
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, όπως εκπροσωπείται, αποκαλούµενη στο εξής η «
ΕΤΑΙΡΕΙΑ», µε τους ακόλουθους όρους και συµφωνίες :
ΟΡΟΣ 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Το αντικείµενο του έργου περιλαµβάνει τον έλεγχο των προσωρινών και οριστικών
οικονοµικών καταστάσεων των χρήσεων 2012 και 2013 από Ελεγκτική Εταιρία (µέλος
Σ.Ο.Ε.Λ.) που θα έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα από τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης .
ΟΡΟΣ 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ
Όπως αναφέρεται στο Παράρτηµα Γ΄ της υπ.αρ. διακήρυξης που αποτελεί αναπόσπαστο
µέρος της παρούσης.
ΟΡΟΣ 3 . ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η σύµβαση έχει ισχύ από την υπογραφή της µέχρι και την έγκριση από το ∆.Σ. του Τ.Π.
και ∆ανείων των εµπροθέσµως παραδοτέων-σύµφωνα µε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ – από την
ΑΝΑ∆ΟΧΟ, οικονοµικών καταστάσεων του έτους 2013.
ΟΡΟΣ 4. ΤΙΜΗ & ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνει ως εξής:
20% µε την ολοκλήρωση του ελέγχου των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων
(εξαµηνιαίων) κάθε περιόδου (01/01/12-30/6/12 και 01/01/13-30/06/13) και 30% µε την
ολοκλήρωση του ελέγχου των ετήσιων οικον. καταστάσεων κάθε έτους (2012 και 2013),
µετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υπηρεσιών από την αρµόδια επιτροπή του
Τ. Π. και ∆ανείων.
Κατά την πληρωµή η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα προσκοµίζει:
α) Τιµολόγιο σε πρωτότυπο που να αναφέρει την ένδειξη «εξοφλήθηκε» ή εξοφλητική
απόδειξη του προµηθευτή , εάν το τιµολόγιο δεν αναφέρει την ένδειξη «εξοφλήθηκε».
β) Πλήρη Νοµιµοποίηση του εκπροσώπου της .
γ) Αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας.
δ) Ασφαλιστική βεβαίωση.
Κάθε άλλο κατά νόµο απαιτούµενο δικαιολογητικό.
Ο Ανάδοχος, εφόσον απαιτηθεί, ύστερα από σχετική έγγραφη ενηµέρωσή του
από το Τ.Π. & ∆ανείων, υποχρεούνται να επιµερίσει το προς είσπραξη ποσό στο
Τ.Π. & ∆ανείων και στο νέο φορέα που θα προκύψει από το λειτουργικό
διαχωρισµό των εµπορικών δραστηριοτήτων του Τ.Π. & ∆ανείων, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του Ν. 3965/2011(Φ.Ε.Κ.113/τ.Α.΄/ 18-5-2011).
Το Τ.Π.& ∆ανείων, µετά από έγγραφη ειδοποίησή του προς τον Ανάδοχο µπορεί
να διακόψει αζηµίως τη σύµβαση, πριν την έναρξη απ’ αυτόν εργασιών που
αφορούν στον έλεγχο καταστάσεων του 2ου έτους (2013).
ΟΡΟΣ 5. ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ».
Κατά την πληρωµή η ΕΤΑΙΡΕΙΑ επιβαρύνεται µε τις παρακάτω κρατήσεις:
α) Με κράτηση 3% υπέρ ΜΤΠΥ και 2,4% χαρτόσηµο επ’ αυτού.
β) Με κράτηση 0,25% και 0,30% Υ/Ελλ. ∆ηµ. και Υ/TEA∆Υ αντίστοιχα βάσει των
διατάξεων του Ν.2286/95.
γ) Με παρακράτηση φόρου εισοδήµατος Ν. 2198/94.
δ) Με κάθε άλλη νόµιµη , κράτηση , φόρο, τέλος , δικαιώµατα τα οποία θα ισχύσουν
κατά την ηµέρα της πληρωµής ή οποιαδήποτε κράτηση υπέρ Νοµικών Προσώπων ή
άλλων Οργανισµών ως επίσης και µε τις πάσης φύσεως επιβαρύνσεις ή εισφορές προς το
Ι.Κ.Α. ή άλλους ασφαλιστικούς οργανισµούς.
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ΟΡΟΣ 6. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ
Στην παρούσα σύµβαση δεν ισχύει αναθεώρηση τιµών, για κανένα απολύτως λόγο και
αιτία µη εξαιρουµένης ούτε της ανωτέρας βίας.
ΟΡΟΣ 7. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατέθεσε την υπ’ αρ.
εγγυητική επιστολή της
Τράπεζας
ποσού ΕΥΡΩ
(
), ως εγγύηση καλής εκτέλεσης
των όρων της σύµβασης.
ΟΡΟΣ 8. ΕΚΧΩΡΗΣΗ
Τα µέρη δεν µπορούν να εκχωρήσουν ή να µεταβιβάσουν δικαιώµατα και υποχρεώσεις
τους που απορρέουν από το παρόν, σε τρίτο. Κατ’ εξαίρεση, ρητά συµφωνείται ότι η
ΕΤΑΙΡΕΙΑ δικαιούται να εκχωρήσει µονοµερώς τα εισπρακτικά δικαιώµατά της από την
παρούσα Σύµβαση σε νοµίµως λειτουργούντα στην Ελλάδα Πιστωτικά Ιδρύµατα.
ΟΡΟΣ 9. ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ
α) Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το ΤΑΜΕΙΟ κρατούν µυστική κάθε πληροφορία που περιέχεται στην
αντίληψη τους από την εκτέλεση της σύµβασης και δεν αποκαλύπτουν τέτοιες
πληροφορίες σε τρίτα πρόσωπα χωρίς τη γραπτή συµφωνία του ετέρου µέρους, ενώ η
ΕΤΑΙΡΕΙΑ επιβάλλει αυτή την υποχρέωση στους καθ΄ οιονδήποτε τρόπο µετ΄ αυτής
συνδεόµενους για την εκτέλεση του παρόντος έργου.
β) ) Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το ΤΑΜΕΙΟ αποκαλύπτουν εµπιστευτικές πληροφορίες σε όσους
υπαλλήλους ασχολούνται άµεσα µε το περιεχόµενο της σύµβασης ή χρησιµοποιούν τον
εξοπλισµό πληροφορικής και διασφαλίζουν ότι αυτοί οι υπάλληλοι γνωρίζουν και
συµφωνούν µε τις υποχρεώσεις εχεµύθειας.
γ) Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται για όλους τους συµβαλλόµενους οι διατάξεις του νόµου
2472/1997 «προστασία και επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα» (ΦΕΚ Α 50)
όπως ισχύουν.
ΟΡΟΣ 10. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ είναι υποχρεωµένη να έχει ασφαλίσει το προσωπικό που θα απασχολήσει
στους αντίστοιχους ασφαλιστικούς οργανισµούς, απαλλασσοµένου του ΤΑΜΕΙΟΥ κάθε
ευθύνης από τυχόν ατύχηµα.
Οποιαδήποτε τροποποίηση ή συµπλήρωση της σύµβασης αυτής είναι ισχυρή εφ’ όσον
γίνει εγγράφως και προσυπογραφεί και από τους δύο συµβαλλόµενους.
Καµία καθυστέρηση ή ανοχή του ΤΑΜΕΙΟΥ στην επιβολή κάποιου όρου της σύµβασης
δεν αποτελεί παραίτηση ούτε βλάπτει προβλεπόµενο από την σύµβαση δικαίωµα του.
Για όλα τα λοιπά θέµατα της παρούσης σύµβασης, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2286/95
(ΦΕΚ 19/Α/1995) Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων και
του Κ.Π.∆ (Π.∆ 118/2007) καθώς και οι όροι της ………………..διακήρυξης του ανοικτού
διαγωνισµού.
Η παρούσα σύµβαση συντάχτηκε και υπογράφεται από τους συµβαλλοµένους
σε δύο όµοια πρωτότυπα, ένα για κάθε συµβαλλόµενο.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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υπ.αρ. 3533/8-10-2012 διακήρυξη Τ.Π. & ∆ανείων
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ΄

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ονοµασία Τράπεζας …………………………..
Κατάστηµα
………………………….
(∆/νση οδός -αριθµός TK fax )
Ηµεροµηνία έκδοσης
………………
ΕΥΡΩ #
#
Προς
ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΑΝΕΙΩΝ
ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ 40
101 74 ΑΘΗΝΑ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ. ………… ΕΥΡΩ
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας
εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του
δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ
(
),
υπέρ της εταιρείας
……………………………………………………….
∆\νση
…………………………………………………………. δια τη συµµετοχή της στον
διενεργούµενο ανοικτό διαγωνισµό του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων
για τον έλεγχο των προσωρινών (εξαµηνιαίων) και των οριστικών Οικονοµικών
καταστάσεων των οικονοµικών χρήσεων 2012 και 2013 που θα έχουν
συνταχθεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα από τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης αρ.διακ.
/2012 διακήρυξη, που θα
πραγµατοποιηθεί την ………….
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από την συµµετοχή εις τον
ανωτέρω διαγωνισµό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’
όλο τον χρόνο ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη
τη δήλωσή σας ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρος µας αντίρρηση ή
ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις
(3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου.
Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό
έγγραφο της Υπηρεσίας σας µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµα σας θα
µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της.
Η παρούσα ισχύει µέχρι και την …………………………………………
( ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ
Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος κατά ένα (1) µήνα του χρόνου
ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη ∆/ξη).
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν
δοθεί στο ∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆ ,συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας,
δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το
Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.
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υπ.αρ.3533/8-10-2012 διακήρυξη Τ.Π. & ∆ανείων
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ ΄
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ονοµασία Τράπεζας …………………………..
Κατάστηµα
………………………….
(∆/νση οδός -αριθµός TK fax )
Ηµεροµηνία έκδοσης ………………
ΕΥΡΩ #
#
Προς
ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΑΝΕΙΩΝ
ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ 40
101 74 ΑΘΗΝΑ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. …… ΕΥΡΩ ………..
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας
εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του
δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.
…………………(και ολογράφως) …………..……….. ……. στο οποίο και µόνο
περιορίζεται
η
υποχρέωσή
µας,
υπέρ
της
εταιρείας
………………………………………..∆\νση……………………………………………………
…….για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της από………….σύµβασης,
που υπέγραψε µαζί σας για τον έλεγχο των προσωρινών (εξαµηνιαίων) και των
οριστικών Οικονοµικών καταστάσεων των οικονοµικών χρήσεων 2012 και
2013 του Τ.Π. & ∆ανείων που θα έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα
από τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης και το οποίο
ποσόν καλύπτει το 10% της συµβατικής προ ΦΠΑ αξίας ………...ΕΥΡΩ αυτής.
Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη
τη δήλωσή σας ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρος µας αντίρρηση ή
ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις
(3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου.
Η παρούσα εγγύησή µας αφορά µόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει
µέχρι την επιστροφή της σ’ εµάς , οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει
απέναντί µας καµιά ισχύ.
( ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ)
ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς
υπογραφή σύµβασης πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή θα ισχύει µέχρι
επιστροφής της στην Τράπεζα.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν
δοθεί στο ∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας,
δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο
Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.
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