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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί, με τη διαδικασία της
συλλογής Προσφορών, στην υπηρεσία παροχής εργασιών από ορκωτούς ελεγκτές για το
Διαχειριστικό Έλεγχο Οικονομικού Έτους 2015 στην Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρησης
Πολιτισμού-Περιβάλλοντος – Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου και καλεί τους ενδιαφερόμενους
να καταθέσουν σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα με:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12,13 του Ν. 2286/95
2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 & 23 του ΕΚΠΟΤΑ.
3. Τις διατάξεις του Π/Δ 28/80
4. Τις

διατάξεις

του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 ( Δ.Κ.Κ.)

5. Την 27319 / 02 (ΦΕΚ 945 Β΄ / 24-07-2002 ) απόφαση του

υπουργείου ανάπτυξης .

6. Τον ενδεικτικό προϋπολογισμό που επισυνάπτονται.
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Δευτέρα 18/4/2016 και στο Πρωτόκολλο της Κοινωφελούς
Επιχείρησης Ηρακλείου με την ένδειξη: Προσφορά για την παροχής εργασιών από ορκωτούς
ελεγκτές για το Διαχειριστικό Έλεγχο Οικονομικού Έτους 2015 στην ΔΗ.Κ.Ε.Η , Διονυσίου 13Α,
Νέας Αλικαρνασσού, Τ.Κ. 71601, Ηράκλειο, Κρήτης
Τηλέφωνα επικοινωνίας:

2813 409863 ή 2813409827 κα. Καρδάση Ελένη, όλες τις εργάσιμες ημέρες και

ώρες.
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1

Μον. ΠΟΣΟ
Μέτρ. ΤΗΤΑ

Παροχή εργασιών από ορκωτούς Κατ’ 1
ελεγκτές για το Διαχειριστικό
αποκ.
Έλεγχο Οικονομικού Έτους 2015
στην Κοινωφελή Δημοτική
Επιχείρησης ΠολιτισμούΠεριβάλλοντος – Κοινωνικής
Πρόνοιας Ηρακλείου.
Παραδοτέα :
1) Έκθεση Ελέγχου σύμφωνα με τα
Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ).
2) Έκθεση προς τη Διοίκηση

ΤΙΜΗ
ΜΟΝ.

ΔΑΠΑΝΗ

2500

2500

σύμφωνα με τα ΔΠΕ 260 & 265 με
ανάλυση των πιθανών ευρημάτων
του ελέγχου καθώς και τις
επισημάνσεις για την επάρκεια των
διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου
που έχουν καθοριστεί από τη
Διοίκηση.
Σύνολο
2500,00
Φ.Π.Α 23%
575,00
Γενικό σύνολο δαπάνης 3075 ευρώ

Η αξιολόγηση των προσφορών και η εισήγηση για την ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει από τριμελή
επιτροπή του άρθρου 46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α και θα πραγματοποιηθεί με τη συλλογή κλειστών προσφορών με
κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 209 παρ.1 του Ν. 3463/06 του άρθρου 4 & 23 παράγραφος 4 & 2 αντίστοιχα του
Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
Οι προσφορές υποβάλλονται αυτοπροσώπως είτε αποστέλλονται στο πρωτόκολλο της επιχείρηση Διευθ.
Διονυσίου 13Α, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο, Κρήτης, Τ.Κ. 71601. Προσφορές που υποβάλλονται
εκπρόθεσμα δεν παραλαμβάνονται και απορρίπτονται.
Οι προσφορές να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα και οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετάσχουν θα
πρέπει να υποβάλλουν Φάκελο εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που θα περιλαμβάνει δύο σφραγισμένους
υποφακέλους
Α) Αναλυτική παρουσίαση των εργασιών και των διαδικασιών που θα εφαρμοστούν στον έλεγχο σύμφωνα
με τα προαναφερόμενα (

Έκθεση Ελέγχου σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ), β) Έκθεση

προς τη Διοίκηση σύμφωνα με τα ΔΠΕ 260 & 265 με ανάλυση των πιθανών ευρημάτων του ελέγχου καθώς
και τις επισημάνσεις για την επάρκεια των διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου που έχουν καθοριστεί από τη
Διοίκηση κτλ)
Β) Οικονομική προσφορά.
Δεν θα γίνονται αποδεχτές οι προσφορές που δεν είναι με τον τρόπο που έχουμε υποδείξει

Ο πρόεδρος Δ.Σ
Γεώργιος Τσαγκαράκης

