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ΠΡΟΣ

: Όλους τους ενδιαφερόµενους

ΘΕΜΑ

:Πρόσκληση συµµετοχής σε ανοιχτό διαγωνισµό για την «Επιλογή
ελεγκτικής εταιρείας για τον έλεγχο των τριµηνιαίων και ετήσιων
οικονοµικών καταστάσεων και για την έκδοση ετήσιου φορολογικού
πιστοποιητικού της “ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.” για το έτος 2012».

1.

Η Εταιρία «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.» (ΕΟΑΕ) σας προσκαλεί να συµµετάσχετε σε
διαγωνισµό επιλογής αναδόχου της προµήθειας του θέµατος, προϋπολογισµού
40.000€, µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., που θα διεξαχθεί σύµφωνα µε την
ισχύουσα «∆ιαδικασία Προµηθειών» αυτής. Το αντικείµενο εργασιών της υπό ανάθεσης
σύµβασης περιγράφεται στο Παράρτηµα Ι της παρούσας.

2.

Οι ενδιαφερόµενοι για να συµµετάσχουν στον υπόψη διαγωνισµό θα πρέπει να
υποβάλουν σχετικό «φάκελο συµµετοχής» τους στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου της
Εταιρίας µας το αργότερο µέχρι την Παρασκευή, 24/02/2012 και ώρα 12:00, φέροντας
την ευθύνη της εµπρόθεσµης υποβολής των προσφορών τους, ακόµη και σε
περίπτωση ανωτέρας βίας.
Προσφορές που θα υποβληθούν εκπρόθεσµα θα επιστραφούν χωρίς να
αποσφραγιστούν.
Η ανωτέρω υποβολή µπορεί να γίνει είτε απευθείας, µε κατάθεση στο πρωτόκολλο, είτε
µέσω ταχυδροµείου στη διεύθυνση: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε., 6ο χιλ. Θεσσαλονίκης –
Θέρµης, Τ.Κ. 57001 Θέρµη Θεσσαλονίκης.

3.

Ο «φάκελος συµµετοχής» θα πρέπει να υποβληθεί σφραγισµένος, και πάνω του να
αναγράφονται τα ακόλουθα στοιχεία:
α.
Τίτλος διαδικασίας: Συµµετοχή σε διαγωνισµό για την «Επιλογή ελεγκτικής
εταιρείας για τον έλεγχο των τριµηνιαίων και ετήσιων οικονοµικών
καταστάσεων και για την έκδοση ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού της
“ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.” για το έτος 2012»
β.
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών: 24/02/2012
γ.
Πλήρη στοιχεία του συµµετέχοντα (όνοµα, δ/νση, τηλ, fax, e-mail)
δ.
Η φράση: «Να ανοιχθεί µόνο από την αρµόδια Επιτροπή διαγωνισµού».

4.

Μέσα στον παραπάνω σφραγισµένο φάκελο, θα πρέπει να έχουν περιληφθεί επί
ποινή αποκλεισµού αφενός «τα δικαιολογητικά συµµετοχής» και αφετέρου ο
σφραγισµένος «φάκελος της Οικονοµικής Προσφοράς». Ειδικότερα:
α. Τα «δικαιολογητικά συµµετοχής» είναι πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρµόδιες
κατά περίπτωση Αρχές και είναι τα παρακάτω:
I. Πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας.
II. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας.
Η ισχύς των ανωτέρω δικαιολογητικών πρέπει να καλύπτει την ηµεροµηνία
διενέργειας του διαγωνισµού.
III. Υπεύθυνη δήλωση του συµµετέχοντος µε την οποία θα βεβαιώνεται η πλήρης
και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της πρόσκλησης.
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IV. Βεβαίωση εγκαταστάσεων εσωτερικού από την αρµόδια ∆.Ο.Υ., από όπου να
προκύπτει η έδρα ή το υποκατάστηµα στο Νοµό Θεσσαλονίκης.
V. Η εταιρία ή κοινοπραξία θα πρέπει να έχει αποδεδειγµένη εµπειρία (τριών
διαφορετικών χρήσεων ή τριών εταιριών) από ανάλογο ελεγκτικό έργο σε
ανώνυµες εταιρίες ∆ΕΚΟ. Η απόδειξη αυτή θα προκύπτει από την υποβολή
επίσηµης βεβαίωσης καλής εκτέλεσης από τους αντίστοιχους οργανισµούς, ή
αντίγραφο του πιστοποιητικού ελέγχου του οργανισµού νόµιµα επικυρωµένο.
VI. Η εταιρία ή κοινοπραξία θα πρέπει να έχει κύκλο εργασιών τα τελευταία δύο έτη
ήτοι το 2009 και το 2010 που να υπερβαίνει τα € 5.000.000,00 κατά έτος,
αποδεικνυόµενο µε την προσκόµιση των αντίστοιχων εγκεκριµένων
ισολογισµών.
Όλα τα απαιτούµενα έγγραφα θα είναι συντεταγµένα ή επισήµως µεταφρασµένα
στην ελληνική γλώσσα κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.∆ και 53 του
Κώδικα περί ∆ικηγόρων. Επικρατούσα διατύπωση είναι πάντοτε η ελληνική.
Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή (κατ’ επιλογή του
∆ιαγωνιζόµενου) σε νόµιµα επικυρωµένα φωτοαντίγραφα (οι Υπεύθυνες ∆ηλώσεις
µόνο σε πρωτότυπο) κατά τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 2690/99 όπως ισχύει.
Αντί επικύρωσης των φωτοαντιγράφων αρκεί η υποβολή (µαζί µε τα
φωτοαντίγραφα µέσα στο φάκελο δικαιολογητικών) υπεύθυνης δήλωσης του
νόµιµου εκπροσώπου της διαγωνιζόµενης επιχείρησης περί του ότι τα
υποβαλλόµενα έγγραφα είναι φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων. Η υπεύθυνη
δήλωση πρέπει να αναφέρει επί ποινή απαραδέκτου, ένα προς ένα τα
δικαιολογητικά των οποίων βεβαιώνεται η ακρίβεια, χωρίς να απαιτείται
αναφορά σε προσδιοριστικά της ταυτότητας των εγγράφων στοιχεία (αρ.
Πρωτ., ηµεροµηνία έκδοσης κ.λ.π.).
Τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)
θεωρούνται πρωτότυπα. Ειδικά το αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας
υποβάλλεται σε πρωτότυπο ή φωτοαντίγραφο θεωρηµένο από την αρµόδια ∆ΟΥ.
Το θεωρηµένο φωτοαντίγραφο έχει τον ίδιο χρόνο ισχύος όπως και το πρωτότυπο
(απόφ. Υπουργού Οικονοµικών 1109793/6134-11/0016/ΠΟΛ. 1223/24.11.99,
Φ.Ε.Κ. 2134 Β΄, όπως ισχύει).
Αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας από τον ειδικό διαδικτυακό τόπο του
Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών γίνεται δεκτό ως ακριβές φωτοαντίγραφο.
β. Ο σφραγισµένος φάκελος της «Οικονοµικής Προσφοράς» περιέχει την οικονοµική
προσφορά του συµµετέχοντος, που περιγράφει µε ακρίβεια και σαφήνεια το είδος
των προϊόντων - υπηρεσιών, συµπληρώνεται σε αντίγραφο του Παραρτήµατος ΙΙ
και περιλαµβάνει όλες τις επιµέρους τιµές, τις µερικές αξίες και το συνολικό
προσφερόµενο ποσό αριθµητικά και ολόγραφα σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ.
Η Οικονοµική Προσφορά πρέπει να φέρει σφραγίδα της εταιρίας και υπογραφή του
νόµιµου εκπροσώπου της συµµετέχουσας επιχείρησης.
Προσφορές που δεν είναι σύµφωνες µε τα παραπάνω, κρίνονται απαράδεκτες.
Εναλλακτικές ή διορθωµένες προσφορές, αντιπροσφορές ή οποιεσδήποτε προτάσεις
που µπορούν να χαρακτηριστούν ως αντιπροσφορές, δεν θα λαµβάνονται υπόψη σε
κανένα στάδιο της διαδικασίας.
Οι υποβαλλόµενες προσφορές, ισχύουν για 60 ηµέρες από την εποµένη της
ηµεροµηνίας λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφορών. Προσφορές που ισχύουν
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για µικρότερο χρονικό διάστηµα, δεν θα λαµβάνονται υπόψη και θα απορρίπτονται από
την Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού.
Οι προσφερόµενες τιµές σε ευρώ, θεωρούνται σταθερές και οριστικές και δεν
υπόκεινται σε αναπροσαρµογή, για οποιοδήποτε λόγο και αιτία µέχρι και την περάτωση
της υπόψη προµήθειας.
Για το λόγο αυτό η συµµετοχή κάθε ενδιαφερόµενου στο διαγωνισµό, συνεπάγεται τη
ρητή, ανεπιφύλακτη και αµετάκλητη παραίτησή του από κάθε υπέρ αυτού δικαίωµα
αναπροσαρµογής των τιµών που προσφέρθηκαν και που τυχόν απορρέει από άλλη
σχετική διάταξη.
5.

Η οικονοµική προσφορά του διαγωνιζόµενου δεν θα πρέπει να παραβιάζει τον ελάχιστο
απαιτούµενο χρόνο απασχόλησης, όπως αυτός ορίζεται από το Σώµα Ορκωτών
Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ) για την εταιρία µας.

6.

Κριτήριο επιλογής του Προµηθευτή θα είναι η χαµηλότερη τιµή και συγκεκριµένα τη
χαµηλότερη συνολική προσφορά.
Σε περίπτωση όπου βρεθούν προσφορές µε την ίδια χαµηλότερη τιµή, τότε ο ανάδοχος
θα προκύψει από τον διαγωνιζόµενο που έχει προσφέρει το µικρότερο ενιαίο
ωροµίσθιο.
Στην περίπτωση όπου βρεθούν προσφορές µε ίδια χαµηλότερη τιµή και ίδιο
χαµηλότερο ωροµίσθιο τότε ο ανάδοχος θα προκύψει από κλήρωση.

7.

Ο Προµηθευτής εγγυάται ρητά και ανεπιφύλακτα, µε την έννοια του άρθρου 696 του
Αστικού Κώδικα την Οικονοµική του Προσφορά, στην οποία συµπεριλαµβάνεται το
όφελος τα έξοδα µισθοδοσίας προσωπικού, µετακινήσεων, προµηθειών, µεταφορών
υλικών, ειδικά και γενικά έξοδά του κ.λ.π. για την εκτέλεση της ανατιθέµενης
προµήθειας.
Οι πληρωµές θα γίνονται για κάθε παράδοση και αποδοχή τους από το όργανο
επίβλεψης των τριµηνιαίων και ετήσιων καταστάσεων, καθώς και µετά την έκδοση του
φορολογικού πιστοποιητικού.
Η πληρωµή θα γίνεται σε ευρώ και εντός 30 ηµερών από την ηµεροµηνία έκδοσης του
αντίστοιχου τιµολογίου και την υπογραφή της σχετικής βεβαίωσης από το αρµόδιο
όργανο επίβλεψης της σύµβασης. Σε περίπτωση εσφαλµένης συµπλήρωσης των
τιµολογίων, αυτά θα επιστρέφονται στον Προµηθευτή για τη σωστή συµπλήρωση και
επανυποβολή τους.
Τον Προµηθευτή βαρύνουν οι νόµιµες ισχύουσες κρατήσεις, όπως ο φόρος
εισοδήµατος, η παρακράτηση φόρου και λοιπές κρατήσεις κατά περίπτωση εκτός από
τον Φ.Π.Α., που βαρύνει την Εταιρία µας.
Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα µείωσης των προς προµήθεια υπηρεσιών. Σε αυτή την
περίπτωση η αµοιβή του Προµηθευτή θα µειωθεί ανάλογα κατά ποσό ίσο µε την αξία
των καταργούµενων υπηρεσιών, όπως αυτή υπολογίζεται µε βάση την αντίστοιχη
οικονοµική προσφορά. Η Εταιρία δεν υπέχει καµία υποχρέωση καταβολής
οποιασδήποτε αποζηµίωσης του Προµηθευτή για την εν λόγω µείωση.

8.

Οι προσφορές θα αποσφραγισθούν σε δηµόσια συνεδρίαση της Επιτροπής, την
Παρασκευή, 24/02/2012 και ώρα 12:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων της Εταιρείας µας,
στο ισόγειο του κτιρίου Μποτζώρλος ΙΙ, στο 6ο χιλ. Θεσσαλονίκης-Θέρµης.
Την ορισµένη ηµέρα και ώρα η Επιτροπή διαγωνισµού προχωρά στην καταχώρηση
των προσφορών σε Πρακτικό της, κατά σειρά αριθµού πρωτοκόλλου, και στην
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αποσφράγιση των «φακέλων συµµετοχής». Φάκελοι που υποβλήθηκαν εκπρόθεσµα
επιστρέφονται χωρίς να ανοιχθούν. Κατά την αποσφράγιση η Επιτροπή διαγωνισµού
µονογράφει τα δικαιολογητικά συµµετοχής και τους σφραγισµένους φακέλους
Οικονοµικής Προσφοράς που εµπεριέχονται και στη συνέχεια ελέγχει, αν τα
υποβληθέντα δικαιολογητικά είναι σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.
Στη συνέχεια η Επιτροπή ανακοινώνει τις αποδεκτές προσφορές, αποσφραγίζει τους
«φακέλους Οικονοµικής Προσφοράς» των συµµετεχόντων που δεν απορρίφθηκαν και
κατατάσσει τις αποδεκτές προσφορές στο Πρακτικό της κατά αύξουσα σειρά.
Η Επιτροπή, µετά την ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας, συντάσσει Πρακτικό,
προτείνοντας ως ανάδοχο Προµηθευτή το µειοδότη / τες. Το αρµόδιο όργανο της
Εταιρίας θα αποφανθεί επί του αποτελέσµατος του διαγωνισµού και θα προβεί στην
ανάθεση της Προµήθειας.
Η Επιτροπή έχει την ευχέρεια, σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, να καλέσει τους
συµµετέχοντες να συµπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα πιστοποιητικά και έγγραφα
που υπέβαλαν, όχι όµως και να προσκοµίσουν τυχόν ελλείποντα. ∆ιατηρεί επίσης το
δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες πρόσθετες πληροφορίες πέραν των
προβλεποµένων στην παρούσα πρόσκληση.
Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό µπορούν να υποβάλουν ενστάσεις κατά του
Πρακτικού της διαδικασίας, οι οποίες απευθύνονται προς την Επιτροπή του
διαγωνισµού και ασκούνται δια καταθέσεώς στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου της
αναθέτουσας αρχής, εντός δύο (2) εργασίµων ηµερών από την ανακοίνωση του
αποτελέσµατος της διαδικασίας που γίνεται µε τηλεοµοιοτυπικό µηχάνηµα. Η Επιτροπή
ελέγχει όλα τα στοιχεία των ενστάσεων και εισηγείται στο αρµόδιο όργανο, το οποίο
αποφασίζει οριστικά επί των ενστάσεων
Ο διαγωνισµός ολοκληρώνεται µε την έγκριση του αποτελέσµατος από τη Γενική
Συνέλευση του Μετόχου της εταιρίας.
Η Εταιρία διατηρεί σε κάθε περίπτωση το δικαίωµα να κατακυρώσει, να ακυρώσει, να
µαταιώσει, να επαναλάβει το διαγωνισµό ή να ζητήσει βελτίωση της προσφοράς του
µειοδότη.
Σε κάθε περίπτωση από τα αναφερόµενα στα προηγούµενα άρθρα της παρούσας κατά
την εκτέλεση της προµήθειας υπερισχύει η σύµβαση, όπως θα υπογραφεί µετά την
απόφαση κατακύρωσης.
9.

Η σχετική απόφαση του αρµοδίου οργάνου της Εταιρίας ανακοινώνεται στον επιλεγέντα
Προµηθευτή, ο οποίος και καλείται για τη σύναψη της σχετικής σύµβασης.
Η έκδοση της κατακυρωτικής απόφασης και η ανακοίνωση της επιλογής του
Προµηθευτή γίνεται µετά την άπρακτη εκπνοή της ως άνω διήµερης προθεσµίας ή µετά
την απόρριψη των ενστάσεων που τυχόν θα ασκηθούν. Η παραπάνω έκδοση και
ανακοίνωση µπορεί να γίνουν και µετά τη λήξη ισχύος των προσφορών, η κατακύρωση
όµως δεσµεύει τον επιλεγέντα µόνον εφ' όσον αυτός την αποδεχθεί.
Στην περίπτωση που ο επιλεγείς Προµηθευτής στον οποίο κοινοποιήθηκε η απόφαση
ανάθεσης, δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης, κηρύσσεται έκπτωτος από
την ανάθεση που του έγινε και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν. Σε µια
τέτοια περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα ανάθεσης της προµήθειας
στους υπόλοιπους συµµετέχοντες κατά σειρά µειοδοσίας.
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Κατά την υπογραφή της σύµβασης, ο Προµηθευτής οφείλει να καταθέσει στην ΕΟΑΕ
εγγύηση για την καλή εκτέλεση της σύµβασης, η οποία θα ανέρχεται σε ποσοστό δέκα
(10) % του συνολικού συµβατικού ποσού.
Η εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς την "Εγνατία Οδός Α.Ε.", θα αναφέρει ρητά
την ηµεροµηνία έκδοσης, τον εκδότη και τον αριθµό της εγγυητικής, τον τίτλο της
προµήθειας, την πλήρη επωνυµία και διεύθυνση του αυτού υπέρ του οποίου εκδίδεται,
την ανεπιφύλακτη παραίτηση από το δικαίωµα της διζήσεως µέχρι το παραπάνω ποσό,
καθώς και την υποχρέωση καταβολής του ποσού της εγγύησης µέσα σε τρεις µέρες
από την σχετική ειδοποίηση της ΕΟΑΕ χωρίς ένσταση ή αντίρρηση.
Η εγγύηση αυτή δεν εξαντλεί την ευθύνη του Προµηθευτή για αποζηµίωση, σε
περίπτωση που η ΕΟΑΕ υποστεί ζηµία µεγαλύτερη του ποσού της εγγύησης.
Η εγγυητική επιστολή θα παραµείνει στην ΕΟΑΕ και θα επιστρέφει µε την πάροδο ενός
(1) µηνός από την υπογραφή πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής
παραλαβής ή την µε οιοδήποτε τρόπο λύση της σύµβασης και ύστερα από την
εκκαθάριση των εκατέρωθεν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους.

11.

Η συµµετοχή στoν διαγωνισµό, συνιστά τεκµήριο ότι η συµµετέχουσα επιχείρηση έλαβε
πλήρη γνώση του παρόντος κειµένου και απεδέχθη την νοµιµότητά του. Επίσης
αποτελεί τεκµήριο ότι γνωρίζει πλήρως τις επί τόπου συνθήκες της παροχής
υπηρεσιών και τις πιθανές δυσχέρειες υλοποίησής της.

Για την «Εγνατία Οδός Α.Ε.»

Νικόλαος Τίκος
Τοµεάρχης Οικονοµικής
∆ιαχείρισης & Εκµετάλλευση
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Για την προµήθεια υπηρεσιών ελέγχου από Ορκωτό Ελεγκτή, των τριµηνιαίων και
ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων και για την έκδοση ετήσιου φορολογικού
πιστοποιητικού της “ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.” για τη χρήση 2012
Η Εγνατία Οδός Α.Ε. προβλέφθηκε νοµοθετικά µε τον νόµο 2229/1994 «Ίδρυση
Νοµικών Προσώπων Ιδιωτικού ∆ικαίου Εκτέλεσης ∆ηµοσίων Έργων» (ΦΕΚ Α 138/31-81994) και ιδρύθηκε µε την υπ’ αριθµ. ∆14α/ο2/69/ΦΝ380 (ΦΕΚ 846/14-11-94) απόφαση των
Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας & Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & ∆ηµοσίων
Έργων.
Σκοπός της εταιρίας είναι η µελέτη, επίβλεψη, κατασκευή, συντήρηση, εξοπλισµός και
εκµετάλλευση της Εγνατίας Οδού, των οδικών αξόνων που συνδέονται ή την εξυπηρετούν
καθώς και άλλων έργων εντός ή εκτός της ελληνικής επικράτειας.
Αποτελεί επιχείρηση ∆ΕΚΟ και λειτουργεί σύµφωνα µε τους κανόνες της ιδιωτικής
οικονοµίας.
Μοναδικός µέτοχος της Εγνατία Οδού ΑΕ είναι το Ελληνικό ∆ηµόσιο, που εποπτεύεται
από το Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του ∆ηµοσίου.
Η εταιρία έχει ιδρύσει δύο υποκαταστήµατα στο εξωτερικό (Αλβανία και Ρουµανία)
πέντε υποκαταστήµατα µε συναλλαγές (∆ιόδια κατά µήκος του αυτοκινητόδροµου).
Αντικείµενο του έργου είναι ο έλεγχος του Ισολογισµού και των Οικονοµικών καταστάσεων
καθώς και η έκδοση ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού για τη χρήση 2012 και
περιλαµβάνει:
1. Έλεγχο και υπογραφή των τριµηνιαίων και ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314/27.12.2005)
όπως
τροποποιήθηκε µε το Ν. 3899/2010 (ΦΕΚ 212/17.12.2010).
2. Πιστοποιητικά Συµµόρφωσης περί τήρησης των περιοριστικών χρηµατοοικονοµικών
όρων δανειακών συµβάσεων.
3. Έκδοση ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού της παρ.5 του άρθρ.82 του
Ν.2238/1994, σύµφωνα µε την ΠΟΛ. 1159 / 22.07.2011.
Η ανάδοχος εταιρία οφείλει να κάνει τους ελέγχους των τριµηνιαίων και ετήσιων Οικονοµικών
καταστάσεων και να εκδώσει Πιστοποιητικά ελέγχου καθώς και ετήσιο Φορολογικό
Πιστοποιητικό για τη χρήση 2012.
Οι έλεγχοι θα διενεργηθούν σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, τα οποία είναι
εναρµονισµένα µε τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα.
Η έκθεση ελέγχου των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα χρονικά
περιθώρια που ορίζουν οι διατάξεις του Ν. 3429/2005 και του Ν.3899/2010 θα πρέπει να έχει
ολοκληρωθεί το αργότερο έως την 25η ηµέρα από τη λήξη της τρίµηνης περιόδου.
Η έκθεση ελέγχου των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης θα πρέπει να παραδοθεί εντός των προθεσµιών του
Κ.Ν. 2190/20.
Το φορολογικό πιστοποιητικό της χρήσης 2012 θα πρέπει να παραδοθεί εντός των
προθεσµιών που ορίζει η ΠΟΛ.1159 / 22.07.2011 (ΦΕΚ 1657 / 26.07.2011).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ∆ΟΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΗΣ “ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.” ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012»

Α/Α

ΠΡΟΪΟΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1.

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΕΤΟΥΣ 2012 ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙ ΤΗΡΗΣΗΣ
ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ
∆ΑΝΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

2.

Προσφερόµενες Προσφερόµενο Προσφερόµενη
ώρες
Ενιαίο Ωροµίσθιο
Τιµή
(σε ευρώ χωρίς
ΦΠΑ)
(Α)
(Α) x (Β)
(Β)

................

...........................

........................

................

...........................

........................

ΕΚ∆ΟΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012

(Ολογράφως): ............................................................................................................................
............................................................................................................................
Σηµείωση:
Στις τιµές δεν περιλαµβάνεται ο ΦΠΑ.
Στις παραπάνω τιµές περιλαµβάνονται το όφελος, τα ειδικά, γενικά έξοδα, κ.λ.π. του Προµηθευτή και
κάθε άλλη δαπάνη που προκύπτει από την Πρόσκληση του διαγωνισµού και το Παράρτηµα Ι αυτής.

Θεσσαλονίκη ...............................
Ο προσφέρων
(Σφραγίδα - Υπογραφή)
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