ΘEMA: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια υπηρεσιών
Ορκωτών Ελεγκτών για τον «ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ (2020-20212022) και του Προγράμματος «Life+ NGO Operating Grant for 2020-2021»
Το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» (MEDITERRANEAN INFORMATION OFFICE FOR
ENVIRONMENT, CULTURE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT – MIO ECSDE) αστική
μη κερδοσκοπική εταιρία, (με εκτιμώμενο κύκλο εργασιών 3,5 με 5 εκατομμύρια
ευρώ για τα έτη 2020, 2021, 2022) προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος, με κριτήριο αξιολόγησης τη ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ
ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ με έγγραφες προσφορές για την επιλογή αναδόχου για:
Α) τον ΕΛΕΓΧΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 20202021-2022.
Β) τον ΕΛΕΓΧΟ του Οικονομικού Απολογισμού του ΕΡΓΟΥ με τίτλο «NGO
OPERATING GRANTS 2020 & 2021» a project funded under LIFE plus.
Προϋπολογισμός έργου 470.000 ευρώ ανά έτος.
Audit template και TORs είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του LIFE plus
https://ec.europa.eu/easme/sites/easmesite/files/life17_ngo_sga_audit_certificate_template_0.doc.
ΜΕΓΙΣΤΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΠΟΣΟ :
ΤΜΗΜΑ Α): 13.950 ευρώ πλέον ΦΠΑ (και για τα 3 έτη συνολικά)
ΤΜΗΜΑ Β): 6.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ (και για τα 2 έτη συνολικά)
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν την προσφορά τους ανά τμήμα και
ανά οικονομικό έτος χρησιμοποιώντας τον πίνακα του Παρατήματος 1, έως την
Δευτέρα 30 Νοεμβρίου και ώρα 17:00, ταχυδρομικά στα γραφεία της MIO – ECSDE,
Κυρρήστου 12, 10556 Αθήνα, με ευθύνη του προσφέροντα να παραδοθεί έως την
καταληκτική ημερομηνία. ΛΟΓΩ των περιοριστικών μέτρων που ισχύουν για την
αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού είναι κατ’ εξαίρεση αποδεκτή και η
υποβολή προσφορών μέσω email σε αρχείο pdf με αποστολή στο email
mantzara@mio-ecsde.org μέχρι την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία.
Προσφορές μπορούν να υποβληθούν είτε και για τα δύο τμήματα είτε μονο για ένα
από τα δύο τμηματα Α ή Β.
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
1. Οι ενδιαφερόμενες ελεγκτικές εταιρείες θα πρέπει έχουν επαγγελματική
άδεια και είναι μέλη του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ) που
έχει συσταθεί με το άρθρο 1 του π.δ. 226/1992 (Α' 120).

2. Ο έλεγχος των ετήσιων καταστάσεων και του προγράμματος να είναι
σύμφωνος με τα διεθνή πρότυπα επισκόπησης, συναφών υπηρεσιών της
IFAC και τα σχετικά ToRs όσον αφορά το Τμήμα Β.
3. Η σύνταξη των εκθέσεων και πιστοποιητικών να γίνει στην αγγλική γλώσσα.
4. Προηγούμενη εμπειρία στην πιστοποίηση οικονομικών καταστάσεων
αστικών μη κερδοσκοπικών εταιριών.
5. Προηγούμενη εμπειρία με προγράμματα LIFE + (για το τμήμα Β).
6. Υπογραφή και αποστολή της «Επιστολής Υποβολής» του Παραρτήματος 2.
Μη συμμόρφωση με τις ελάχιστες απαιτήσεις αποτελεί αυτόματα λόγο απόρριψης
της προσφοράς.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ
1. Αντίγραφο επαγγελματικής άδειας και εγγραφής στο ΣΟΕΛ
2. Ενδεικτικός πίνακας πελατών / προγραμμάτων που έχουν πιστοποιηθεί.
3. Επιστολή Υποβολής (Βλ. Παράρτημα 2)
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ υλοποιησης:
Τμήμα Α): Ιούνιος-Ιούλιος 2021, Ιούνιος-Ιούλιος 2022, Ιούνιος-Ιούλιος 2023.
Τμήμα Β): Φεβρουάριος-Μάρτιος 2021 και Φεβρουάριος-Μάρτιος 2022.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Κα Μπέσσυ Μαντζάρα , MIO-ECSDE, Κυρρήστου 12, 10556 Αθήνα
Τηλ.: 2103247267, 2103247490, Fax: 2103317127
Email: mantzara@mio-ecsde.org
Αθήνα 10/11/2020
Ο Πρόεδρος του MIO-ECSDE
Καθηγ. Μιχαήλ Σκούλλος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

Υπόδειγμα Πίνακα οικονομικής προσφοράς
Όνομα Εταιρείας:
Τμήμα Α

Ποσό σε ευρώ (πλέον ΦΠΑ 24%)

Ελεγχος Οικονομικών Καταστάσεων έτους 2020
Ελεγχος Οικονομικών Καταστάσεων έτους 2021
Ελεγχος Οικονομικών Καταστάσεων έτους 2022
ΣΥΝΟΛΟ Τμήμα Α
Τμήμα Β

Ποσό σε ευρώ (πλέον ΦΠΑ 24%)

Έλεγχος Προγράμματος «NGO Operating Grant
2020»
Έλεγχος Προγράμματος «NGO Operating Grant
2021»
ΣΥΝΟΛΟ Τμήμα Β

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: Επιστολή Υποβολής
(Σε εταιρικό επιστολόχαρτο)
[Τόπος] [ ημερομηνία ]
Προς το MIO-ECSDE,
Κυρρήστου 12, 105 56 Αθήνα

Ο/Η κάτωθι υπογεγραμμένος/η, ως νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρίας ……………………
δηλώνω ότι προτιθέμεθα να παρέχουμε επαγγελματικές υπηρεσίες Ορκωτών Ελεγκτών
σύμφωνα με το αίτημά σας για προσφορές με ημερομηνία 10/11/2020, υποβάλλουμε
συνημμένα την προσφορά μας και επιβεβαιώνουμε ότι:
α) Όλες οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην προσφορά μας είναι αληθείς.
β) Προς το παρόν δεν βρισκόμαστε στον κατάλογο προμηθευτών του ΟΗΕ που έχουν
αποκλειστεί, ή έχουν τεθεί σε αναστολή ή σε άλλες παρόμοιες λίστες της ΕΕ, ούτε είμαστε
συνδεδεμένοι με καμία εταιρεία ή άτομο που εμφανίζεται στη λίστα 1267/1989 του
Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.
γ) Δεν έχουμε εκκρεμή αίτηση για πτώχευση ή εκκρεμείς δικαστικές διαφορές ή νομική
ενέργεια που θα μπορούσε να επηρεάσει τη λειτουργία μας.
δ) Δεν έχουμε εκκρεμείς υποχρεώσεις σχετικά με την καταβολή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης και την καταβολή φόρων σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις της χώρας στην
οποία είμαστε εγκατεστημένοι.
ε) Δεν απασχολούμε, ούτε προβλέπουμε να απασχολήσουμε, κανένα άτομο που εργάζεται
ή εργάστηκε πρόσφατα στο MIO-ECSDE.
Επιβεβαιώνουμε ότι έχουμε διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχόμαστε τους Όρους που
περιγράφουν τα καθήκοντα και τις ευθύνες που απαιτούνται από εμάς σε αυτό το Αίτημα
για Προσφορές.
Επιβεβαιώνουμε ότι η προσφορά μας ισχύει για περίοδο [εισαγωγή: αριθμός μηνών].
Επιβεβαιώνουμε ότι εάν η προσφορά μας γίνει αποδεκτή, θα παρέχουμε τις υπηρεσίες στο
απαιτούμενο χρονικό πλαίσιο.

Με εκτίμηση

Υπογραφή Νόμιμου Εκπροσώπου:
Ονοματεπώνυμο και Τίτλος Νόμιμου Εκπροσώπου:
Όνομα Εταιρίας:
Στοιχεία Επικοινωνίας :

