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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΑΝΑΘΕΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΟΡΚΩΣΩΝ ΕΛΕΓΚΣΩΝ-ΛΟΓΙΣΩΝ
Ο Πρόεδροσ του Δ.. τθσ Δ.Ε.Τ.Α. Λάριςασ, ζχοντασ υπόψθ:
1. Σισ διατάξεισ του άρκρου 18 του Ν. 1069/80.
2.Σισ διατάξεισ του άρκρου 8 του Ν. 3919/2011.
3. Σισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων,
Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)»
4. Σισ διατάξεισ του Ν. 4497/2017 (Α’ 171/13.11.2017), Άρκρο 107
Σροποποιιςεισ του ν. 4412/2016 (Αϋ 147)
5. Σθν υπ’ αρικμό 138/7/04-05-2018 Απόφαςθ του Δ.. τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Λ. (
ΑΔΑ: 6ΤΘΧΟΡ8Δ-ΤΙΧ )
Προβαίνει ςε Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για τθν Παροχι
Τπθρεςιϊν Ορκωτϊν Ελεγκτϊν-Λογιςτϊν:
1.Δικαιοφχοι ςυμμετοχισ κα είναι φυςικά ι νομικά πρόςωπα ι
ενϊςεισ αυτϊν που λειτουργοφν νόμιμα ςτθν Ελλάδα, ωσ Ορκωτοί
Ελεγκτζσ-Λογιςτζσ εταιριϊν ι Κοινοπραξιϊν.
2.Αντικείμενο είναι :

θ υποςτιριξθ λογιςτικϊν εργαςιϊν κλειςίματοσ χριςθσ ςφνταξθσ Οικονομικϊν Καταςτάςεων βάςει των Ελλθνικϊν
Λογιςτικϊν Προτφπων &

θ διενζργεια του τακτικοφ διαχειριςτικοφ ελζγχου τθσ
χριςθσ 2017 τθσ Δ.Ε.Τ.Α. Λάριςασ, από δφο (2) Ορκωτοφσ
Ελεγκτζσ-Λογιςτζσ.
3.Ο τόποσ διενζργειασ του ελζγχου είναι θ ζδρα τθσ Δ.Ε.Τ.Α Λάριςασ
(Σζρμα Συχεροφ - Λάριςα).
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4.Σο τελικό παραδοτζο αποτζλεςμα του ελζγχου, κα είναι θ
παράδοςθ ζκκεςθσ του διαχειριςτικοφ ελζγχου τθσ χριςθσ 2017,
υπογεγραμμζνθ από τουσ δφο (2) Ελεγκτζσ που κα διενεργιςουν τον
διαχειριςτικό ζλεγχο και με θμερομθνία παράδοςθσ 30 / 11 /2018 .
5.Σα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά που πρζπει να κατακζςουν είναι:
α) Αίτθςθ ςτθν οποία οι ενδιαφερόμενεσ Εταιρείεσ ι Κοινοπραξίεσ κα
αναφζρουν τθν πρόκεςι τουσ για ςυμμετοχι ςτθν πρόςκλθςθ
εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ, κακϊσ και τα ονοματεπϊνυμα και τουσ ΑΜ
ΟΕΛ των δφο (2) Ορκωτϊν Λογιςτϊν, που προτείνουν για τθ
διενζργεια του ελζγχου.
β) Οικονομικι Προςφορά.
γ) Βεβαιϊςεισ εργαςιακισ εμπειρίασ ι και πρόςκετων επαγγελματικϊν
δραςτθριοτιτων ςε ΕΛΠ και ΔΛΠ. Η τιρθςθ των ςτοιχείων που κα
κατατεκοφν κα είναι εμπιςτευτικι.
6.Σα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά μαηί με τθν οικονομικι προςφορά
κα κατατίκενται μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, με τθν ζνδειξθ
<<ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΕΗ ΣΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
ΟΡΚΩΣΩΝ ΕΛΕΓΚΣΩΝ-ΛΟΓΙΣΩΝ>, πάνω ςτον οποίο κα
αναγράφονται τα ςτοιχεία τθσ Ελεγκτικισ Εταιρίασ ι Κοινοπραξίασ. Ο
κλειςτόσ φάκελοσ κα αποςτζλλεται ι κα κατατίκεται ςτθ
γραμματεία τθσ Δ.Ε.Τ.Α. Λάριςασ ςτθν Σαχυδρομικι Διεφκυνςθ:
Σζρμα Συχεροφ 41222 Λάριςα, ζωσ και τθν 6η
Ιουνίου
2018, ημζρα Σετάρτη και ώρα 10:30 π.μ.) Προςφορζσ που κα
λθφκοφν, από τθν Δ.Ε.Τ.Α.Λ., μετά τθν παραπάνω προκεςμία κα
κεωρθκοφν εκπρόκεςμεσ και δεν κα λθφκοφν υπόψθ. Η τελικι
επιλογι κα γίνει φςτερα από αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν και
τθσ οικονομικισ προςφοράσ, από τθν αρμόδια Επιτροπι
αξιολόγθςθσ.
7.Η χαμθλότερθ οικονομικι προςφορά κα λθφκεί υπ’ όψιν από το
Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ ΔΕΤΑΛ με βάςθ τθν οποία κα προτείνει
ςτθν Γενικι Γραμματζα τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θεςςαλίαστερεάσ Ελλάδασ τθν ανάκεςθ του ελζγχου & υποςτιριξθσ.
8.Η απόφαςθ ανάκεςθσ του ελζγχου κα λθφκεί από τθν Γενικι
Γραμματζα τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θεςςαλίασ-τερεάσ
Ελλάδασ, ςφμφωνα με τον νόμο.
9.Μετά τθν ανάκεςθ κα υπογραφεί ςφμβαςθ ανάκεςθσ του ελζγχου
& υποςτιριξθσ με τον ανάδοχο και θ πλθρωμι κα γίνει αμζςωσ
μετά τθν παράδοςθ ςτθν Δ.Ε.Τ.Α. (ΛΑΡΙΑ) τθσ ζκκεςθσ του
ελζγχου τθσ χριςθσ 2017 και τθσ ζκδοςθσ του ςχετικοφ τιμολογίου
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και τθν προςκόμιςθ των απαραίτθτων δικαιολογθτικϊν βάςει του Ν.
4412/16.
Ο Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ τησ Δ.Ε.Τ.Α.Λ

Καφφζσ Θεόδωροσ
Αντιπρόεδροσ του Δ..

