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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

ΕΛΕΓΧΟΤ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ ΧΡΗΗ 2016 ΣΟΤ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟΤ ΕΡΡΩΝ 

ΑΠΟ ΟΡΚΩΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΕ 

 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ: 
Η ΠΛΕΟΝ ΤΜΦΕΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΒΑΕΙ ΣΙΜΗ  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΕΙΑ ΔΑΠΑΝΗ: 
Δφο χιλιάδεσ οκτακόςια ευρϊ (3.500,00 €), μθ ςυμπεριλαμβανομζνου 

ΦΡΑ 

ΣΙΣΛΟ ΤΜΒΑΗ:  
«ΣΥΜΒΑΣΗ ΡΑΟΧΗΣ ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΕΡΙΜΕΛΗΤΗΙΟΥ ΣΕΩΝ ΑΡΟ ΟΚΩΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ» 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΜΒΑΗ: 
Από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ζωσ και τθν 31θ Μαϊου 2017 

(31.05.2017). 

ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΔΑΠΑΝΗ: 
Η δαπάνθ βαραίνει τον Ρροχπολογιςμό του Επιμελθτθρίου Σερρϊν 

(Αρ. Απόφαςθσ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ :  61) 

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & 

ΩΡΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
7  Μαρτίου 2017, και ϊρα Ελλάδοσ 12:00 το μεςθμζρι 

ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΦΟΡΩΝ: 

ΕΡΙΜΕΛΗΤΗΙΟ ΣΕΩΝ 

Διεφκυνςθ: Ρ. Κωςτοποφλου 2, Τ. Κ. 62122 ΣΕΕΣ,  

Email:  eves@otenet.gr 

Τθλζφ: 23210 99731 

Fax:      23210 99740 

ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΗ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΡΡΩΝ 
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ΣΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΡΡΩΝ 

Π Ρ Ο  Κ Α Λ Ε Ι 

 

όλουσ τουσ ενδιαφερόμενουσ οικονομικοφσ φορείσ (φυςικά ΚΑΙ νομικά πρόςωπα ι ενϊςεισ ι 

κοινοπραξίεσ αυτϊν), που δραςτθριοποιοφνται νόμιμα ωσ Ορκωτοί Ελεγκτζσ- Λογιςτζσ, όπωσ 

κατακζςουν ΓΑΡΤΕΣ ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ προσ ςφναψθ ςφμβαςθσ με το Επιμελθτιριο 

Σερρϊν για την παροχή υπηρεςιών ελζγχου του Ιςολογιςμοφ του Επιμελθτθρίου Σερρϊν για τθ 

χριςθ 2016. 

 

Οι προςφορζσ κατατίθενται ή και αποςτζλλονται, με οποιονδήποτε τρόπο (Courier/ 

αυτοπροςώπωσ), προσ το Επιμελθτιριο Σερρϊν (Γραφείο Διεφκυνςθσ, 1οσ Προφοσ Επιμελθτθριακοφ 

Μεγάρου Σερρϊν,  Ρ. Κωςτοποφλου 2, 62 122, Σζρρεσ), τισ εργάςιμεσ μζρεσ και ϊρεσ, μζχρι τθν 

θμερομθνία και ϊρα λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των προςφορϊν. 

Καταληκτική Ημερομηνία Τποβολήσ Προςφορών: 07.03.2017,  ημζρα Σρίτη, και ώρα 12:00 π.μ.  

Προςφορζσ που υποβάλλονται ςτην Τπηρεςία εκπρόθεςμα, επιςτρζφονται χωρίσ να 

αποςφραγιςτοφν. 

 

Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ όρουσ διακιρυξθσ ςτο Γραφείο Διεφκυνςθσ του Επιμελθτθρίου 

Σερρϊν, T:23210 99731,  F: 2321099740, E: eves@otenet.gr 

Η Ρρόςκλθςθ κα δθμοςιευκεί: α) ςτον ιςτότοπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», β) ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα του 

Επιμελθτθρίου Σερρϊν. 

 

Καλείται κάκε ενδιαφερόμενοσ να υποβάλει μία προςφορά ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςθσ, 

οι οποίοι είναι υποχρεωτικοί και απαράβατοι.   

 

mailto:eves@otenet.gr
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1. ΓΕΝΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ & ΟΡΟΙ 

 

Άρθρο 1. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΜΒΑΗ 

1.1. Αντικείμενο τθσ παροφςασ Ρρόςκλθςθσ είναι θ παροχι υπθρεςιϊν ελζγχου ιςολογιςμοφ και 

ειδικότερα θ διενζργεια ελζγχου, από δφο (2) Ορκωτοφσ Ελεγκτζσ – Λογιςτζσ, του ιςολογιςμοφ 

χριςθσ 2016 του Επιμελθτθρίου Σερρϊν . 

1.2. Σόποσ διενζργειασ του ελζγχου είναι θ ζδρα του Επιμελθτθρίου Σερρϊν, επί τθσ οδοφ Ρ. 

Κωςτοποφλου 2, Σζρρεσ. 

1.3. Σελικό Παραδοτζο Ελζγχου κα είναι το τελικό Φφλλου Ελζγχου του Ιςολογιςμοφ χριςθσ 2016 

υπογεγραμμζνο από τουσ δφο (2) Ελεγκτζσ που κα διενεργιςουν τον ζλεγχο. 

 

Άρθρο 2. ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΒΑΗ 

2.1. Η ςυνολικι προχπολογιςκείςα δαπάνθ για τισ ωσ άνω παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ανζρχεται ςτο 

ποςό των 2.800,00 ευρϊ (δφο χιλιάδων οκτακόςιων ευρϊ), μθ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ. 

2.2. Η ωσ άνω δαπάνθ βαραίνει τον Τακτικό Ρροχπολογιςμό του Επιμελθτθρίου Σερρϊν ζτουσ 

2017.(Αρ. Απόφαςθσ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ : 61).  

2.3. Το ςυνολικό ποςό περιλαμβάνει όλα ανεξαιρζτωσ τα ζξοδα και τισ επιβαρφνςεισ του τελικοφ 

Αναδόχου, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, για τθν παροχι υπθρεςιϊν που αποτελοφν 

αντικείμενο τθσ παροφςασ Ρρόςκλθςθσ (αμοιβζσ, υπζρ τρίτων κρατιςεισ, και άλλουσ φόρουσ, 

τζλθ, κλπ).  

2.4. Η αμοιβι κα είναι καταβλθτζα με τθ προγενζςτερθ ζκδοςθ ςχετικοφ τιμολογίου παροχισ 

υπθρεςιϊν. 

 

Άρθρο 3: ΣΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ- ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΤΚΡΙΝΗΕΩΝ 

Ανακζτουςα Αρχι είναι το Επιμελθτιριο Σερρϊν. 

Διεφκυνςθ ανακζτουςασ αρχισ: Ρ. Κωςτοποφλου 2, Τ. Κ. 62122 ΣΕΕΣ 

Αρμόδια Τπηρεςία για τθν παροχι πρόςκετων διευκρινιςεων ι και πλθροφοριϊν είναι θ 

Διεφκυνςθ του Επιμελθτιριου Σερρϊν, 1οσ όροφοσ Επιμελθτθριακοφ Μεγάρου Σερρϊν, επί τθσ οδοφ 

Ρ. Κωςτοποφλου 2, 62122  

Τθλ: 23210 99731 

Fax: 23210 99740 

e-mail:eves@otenet.gr 

mailto:eves@otenet.gr
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Ενςτάςεισ κατά τθσ νομιμότθτασ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ με το αιτιολογικό τθσ μθ πλθρότθτασ του 

παρόντοσ τεφχουσ, κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.  

Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να ηθτιςουν εγγράφωσ, από τθν Ανακζτουςα Αρχι, ςυμπλθρωματικζσ 

πλθροφορίεσ ι διευκρινιςεισ για το περιεχόμενο τθσ παροφςασ Ρρόςκλθςθσ το αργότερο και τρεισ 

(3) θμζρεσ πριν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν.  

 

Άρθρο 4. ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟ & ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΝΑΘΕΗ 

Η Ραροφςα Ρρόςκλθςθ, και οι όροι που ενςωματϊνονται, ςυμμορφϊνεται με το κείμενο εκνικό και 

κοινοτικό δίκαιο που διζπει τισ Δθμόςιεσ Συμβάςεισ, ωσ ιςχφει, και ειδικότερα διεξάγεται ςφμφωνα 

με τισ εξισ ακόλουκεσ διατάξεισ: 

1. Τον Ν. 2081/92 «φκμιςθ του κεςμοφ των Επιμελθτθρίων...» όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει 

με τον Ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297/Αϋ/06.12.2005). 

2. Τθν με αρικμό 333/1997 γνωμοδότθςθ του Ν.Σ.Κ. για τισ εφαρμοςτζεσ διατάξεισ επί 

προμθκειϊν των Επιμελθτθρίων και περί εκοφςιασ και όχι υποχρεωτικισ υπαγωγισ των 

τελευταίων ςτθ διάταξθ του άρκρου 38 του ΡΔ 394/1996. 

3. Το Ρ.Δ. 363/79 «Ρερί του τρόπου ενεργείασ υπό των Εμπορικϊν και Βιομθχανικϊν – 

Επαγγελματικϊν και Βιοτεχνικϊν Επιμελθτθρίων ωσ και των Χρθματιςτθρίων Εμπορευμάτων, 

προμθκειϊν, μιςκϊςεων και εκμιςκϊςεων εν γζνει, αγορϊν ι εκποιιςεων κινθτϊν 

πραγμάτων εν γζνει και εκτελζςεωσ εργαςιϊν» ςε ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ του Ρ.Δ 

118/2007 «Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν Δθμοςίου (Κ.Ρ.Δ.)» (ΦΕΚ 150/Aϋ/07). 

4. Τισ διατάξεισ του Ν.2286/1995 (ΦΕΚ 19/Αϋ/95) "Ρρομικειεσ του δθμόςιου τομζα και 

ρυκμίςεισ ςυναφϊν κεμάτων". 

5. Τα άρκρα 82 ζωσ 85 του Ν. 2362/1995 «Ρερί Δθμοςίου Λογιςτικοφ Ελζγχου των Δαπανϊν 

του Κράτουσ και άλλεσ Διατάξεισ» (ΦΕΚ 247/Αϋ/95). 

6. Τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ περί Ζργων, Ρρομθκειϊν, Υπθρεςιϊν 

(Ρροςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/ Α’/ 08.08.2016) 

7. Tθ με αρ. ΔΕ 1/04.01.2017 απόφαςθ τθσ Διοικθτικισ Επιτροπισ, με τθν οποία εγκρίνονται οι 

όροι δθμοπράτθςθσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ.  

8. ΑΔΑ Απόφαςθσ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ : Ω2Γ469ΗΚΒ-Φ74 
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2. ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

Άρθρο 5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

5.1. Δικαίωμα υποβολισ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα ι ενϊςεισ ι κοινοπραξίεσ αυτϊν και 

ςυνεταιριςμοί, που ζχουν ςυςτακεί ςφμφωνα με τθ νομοκεςία ενόσ Κράτουσ -Μζλουσ τθσ ΕΕ, 

και ζχουν τθν καταςτατικι τουσ ζδρα, τθν κεντρικι διοίκθςθ ι τθν κφρια εγκατάςταςι τουσ ςτο 

εςωτερικό τθσ ΕΕ, του ΕΟΧ και ςτο εςωτερικό των χωρϊν που είναι ςυμβαλλόμενα μζρθ τθσ 

Συμφωνίασ Δθμοςίων Συμβάςεων του Ραγκόςμιου Οργανιςμοφ Εμπορίου (ΡΟΕ). 

5.2. Οι παραπάνω οικονομικοί φορείσ, επί ποινι αποκλειςμοφ, πρζπει να λειτουργοφν νόμιμα ωσ 

Ορκωτοί Ελεγκτζσ – Λογιςτζσ, διακζτοντασ επίςθμα ΑΜ ΣΟΕΛ. 

 

Άρθρο 6: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

6.1. Κάκε ζνασ από τουσ προςφζροντεσ υποχρεοφται, επί ποινι αποκλειςμοφ, να κατακζςει, μαηί με 

τθν Αίτθςθ Επιβεβαίωςθσ Ενδιαφζροντοσ, τα εξισ ςυνθμμζνα δικαιολογθτικά .  

α) Αίτηςη Επιβεβαίωςησ Ενδιαφζροντοσ 

Η Αίτθςθ ζχει μορφι Επιςτολισ προσ το Επιμελθτιριο Σερρϊν, περιλαμβάνοντασ όλα τα ςχετικά 

ςτοιχεία τθσ Ρρόςκλθςθσ, κακϊσ και αναλυτικά τα εταιρικά ςτοιχεία του Ρροςφζροντα 

(Επωνυμία/ ΑΦΜ, ΔΟΥ, κλπ) κακϊσ και τα ςτοιχεία επικοινωνίασ του.  

Υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόςωπο του Ρροςφζροντα. Σε περίπτωςθ Ζνωςθσ, θ Αίτθςθ 

υπογράφεται από τουσ εκπροςϊπουσ όλων των ςυμμετεχόντων και δθλϊνονται τα ποςοςτά 

ςυμμετοχισ κάκε μζλουσ και ο κοινόσ εκπρόςωποσ.  

β) Τπεφθυνη Δήλωςη του άρκρου 8 του Ν.1599/86, υπογεγραμμζνθ από τον νόμιμο εκπρόςωπο του 

προςφζροντοσ, με τθν οποία δθλϊνεται :  

i. Τα πλιρθ ςτοιχεία τθσ Ρρόςκλθςθσ όπου και ςυμμετζχουν και ειδικότερα ότι   

 θ προςφορά ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, των 

οποίων ζλαβε γνϊςθ και αποδζχεται ανεπιφφλακτα  

 παραιτείται από κάκε δικαίωμα αποηθμίωςθσ για οποιαδιποτε απόφαςθ τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ, ιδίωσ περί αναβολισ ι τθσ ακφρωςθσ τθσ διαδικαςίασ ι τθσ 

υπαναχϊρθςθσ αυτισ, ι τθν κρίςθ του αρμόδιου οργάνου επιλογισ.  

ii. και ότι μζχρι και τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ:  

 διατθροφν τισ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ κατά τα ςχετικϊσ οριηόμενα ςτθν παροφςα 

πρόςκλθςθ και δεν ςυντρζχει κανείσ από τουσ λόγουσ αποκλειςμοφ των αρκρ 73 & 74 

του ν4412/08.08.2016 (ΦΕΚ Α’ 147) 

iii. Οι δφο (2) Ορκωτοί Ελεγκτζσ- Λογιςτζσ που προτείνεται να διενεργιςουν τον ςχετικό ζλεγχο 

είναι οι εξισ κάτωκι: 



8 

 

 ονομαςτικόσ προςδιοριςμόσ, πλιρθσ καταγραφι των επαγγελματικϊν τουσ 

ςτοιχείωνιτοι κατ’ ελάχιςτον ΑΜ ΣΟΕΛ, ζδρα, χρόνοσ προχπθρεςίασ 

γ)Βεβαιώςεισ Προχπηρεςίασ 

Οι ςυνθμμζνεσ Βεβαιϊςεισ εργαςιακισ εμπειρίασ / επαγγελματικϊν δραςτθριοτιτων/ καλισ 

εκτζλεςθσ, κλπ κα πρζπει να αποδεικνφουν με εμφανι και διακριτό τρόπο τθν προχπθρεςία του 

οικονομικοφ φορζα/ ι και των προτεινόμενων Ελεγκτϊν ςε ελζγχουσ ιςολογιςμϊν.    

Σθμειϊνεται : Η τιρθςθ των ςτοιχείων που αποςτζλλονται είναι εμπιςτευτικι. 
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3. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Άρθρο 7. ΚΑΣΑΡΣΙΗ & ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

7.1. Οι ενδιαφερόμενοι κα πρζπει να υποβάλλουν ΚΛΕΙΣΟ ςφραγιςμζνο Φάκελο Ρροςφοράσ προσ 

το Επιμελθτθριακό Μζγαρο Σερρϊν, Οδόσ Ρ. Κωςτοποφλου 2, Τ.K. 62122, 1oσ όροφοσ (Γραφείο 

Διεφκυνςθσ). 

7.2. Ο Φάκελοσ Ρροςφοράσ, που κα λάβει πρωτόκολλο ειςερχομζνου από τθν αρμόδια Υπθρεςία με 

τθν υποβολι του, θα πρζπει να ζχει ζξωθεν τισ εξήσ ακόλουθεσ ενδείξεισ:  

ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΦΕΡΟΝΣΑ (Επωνυμία, Διεφκυνςθ, ΑΦΜ, πλιρθ ςτοιχεία επικοινωνίασ) 

ΠΡΟΦΟΡΑ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

ΕΛΕΓΧΟΤ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΟΤ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΑΚΟΤ ΜΕΓΑΡΟΤ ΕΡΡΩΝ 

Αρικμόσ Ρρόςκλθςθσ Νο 798/2017 

Ανακζτουςα Αρχι: ΕΡΙΜΕΛΗΤΗΙΟ ΣΕΩΝ 

Καταλθκτικι Ημερομθνία Υποβολισ Ρροςφορϊν:   07 ΜΑΤΙΟΥ  2017 

«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεςία ή το πρωτόκολλο » 

 

 

7.3. Ο Φάκελοσ Ρροςφοράσ, επί ποινή αποκλειςμοφ, πρζπει να περιλαμβάνει τα Δικαιολογθτικά 

Συμμετοχισ (Αίτθςθ Επιβεβαίωςθσ Ενδιαφζροντοσ, τθν Υπεφκυνθ Διλωςθ, Βεβαιϊςεισ 

Ρροχπθρεςίασ) κακϊσ και το αρχείο τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ. 

7.4. Οι οικονομικοί φορείσ πρζπει να υποβάλουν τισ Ρροςφορζσ τουσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα 

ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ, μζχρι την 07 Μαρτίου  2017, ημζρα Σρίτη, και ώρα 12.00, ςτην 

ζδρα τησ Αναθζτουςασ Αρχήσ, Π. Κωςτοποφλου 2, ζρρεσ ΣΚ 62122. Οι προςφορζσ μποροφν να 

αποςτζλλονται με οποιοδιποτε τρόπο (Courier/ αυτοπροςϊπωσ, κλπ) πλθν του θλεκτρονικοφ 

ταχυδρομείου. Ρροςφορζσ που κα κατατεκοφν μετά τθν παραπάνω θμερομθνία και ϊρα, δεν 

αποςφραγίηονται, αλλά επιςτρζφονται ωσ εκπρόκεςμεσ. 

7.5. Με τθν υποβολι τθσ Ρροςφοράσ κεωρείται ότι ο προςφζρων αποδζχεται ανεπιφφλακτα τουσ 

όρουσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ. Αντιπροςφορά ι τροποποίθςθ τθσ Ρροςφοράσ ι πρόταςθ 

που κατά τθν κρίςθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ εξομοιϊνεται με εναλλακτικι προςφορά είναι 

απαράδεκτθ και δεν λαμβάνεται υπόψθ. 

 

Άρθρο 8. ΑΡΧΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

8.1. Η "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ" κα πρζπει να ςυνταχκεί και να υποβλθκεί ςφμφωνα με τισ 

παρακάτω οδθγίεσ,  προκφπτοντασ με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι. Σε κάκε άλλθ 

περίπτωςθ, θ οικονομικι προςφορά  απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 
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8.2. Ειδικότερα, επί ποινι αποκλειςμοφ, πρζπει να αναφζρεται  (αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ) το 

κακαρό προςφερόμενο ποςό, ο αναλογϊν Φόροσ Ρροςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Ρ.Α.) και το ςυνολικά 

προςφερόμενο ποςό, κακϊσ και θ εκτιμϊμενθ χρονικι διάρκεια των παρεχόμενων υπθρεςιϊν, 

από τθν θμερομθνία  υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ  κατά τισ υποδείξεισ του παρακάτω Ρίνακα.  

ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΟ 

ΣΟΙΧΕΙΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ ΟΛΟΓΡΑΦΩ 

Ρροφερόμενο Τίμθμα 

χωρίσ ΦΡΑ 
ΕΥΩ   

Αναλογϊν ΦΡΑ (24%) ΕΥΩ   

Συνολικό τίμθμα με 

ΦΡΑ 
ΕΥΩ   

Προτεινόμενη Χρονική Διάρκεια 

Ελζγχου από την ημερομηνία 

υπογραφήσ φμβαςησ 

  

 

8.3. Δεκτζσ γίνονται μόνο προςφορζσ υπογεγραμμζνεσ από τον νόμιμο εκπρόςωπο. Σε αντίκετθ 

περίπτωςθ απορρίπτεται θ προςφορά.  

8.4. Δεν επιτρζπεται θ υποβολι προςφοράσ με  τιμι μεγαλφτερθ τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ.   

8.5. Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ' όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν 

αναπροςαρμόηονται. Ρροςφορζσ που κζτουν όρο αναπροςαρμογισ τθσ τιμισ απορρίπτονται ωσ 

απαράδεκτεσ. 

8.6. Εάν, θ προςφορά φαίνεται αςυνικιςτα χαμθλι ςε ςχζςθ με το αντικείμενό τθσ, θ ανακζτουςα 

αρχι, πριν να απορρίψει τθν προςφορά αυτι, ηθτεί γραπτϊσ διευκρινίςεισ τισ οποίεσ τυχόν 

κρίνει ςκόπιμεσ, κατά τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ των άρκ. 88 -89 του ν4412/ 08.08.2016 (ΦΕΚ Α’ 

147). Σε κάκε περίπτωςθ, θ Ανακζτουςα διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει από τουσ 

προςφζροντεσ τεκμθρίωςθ του ευλόγου ι μθ των προςφερόμενων τιμϊν, οι δε προςφζροντεσ 

υποχρεοφνται να παρζχουν τισ ςχετικζσ διευκρινίςεισ. 
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4. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ – ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΤΜΒΑΗ 

Άρθρο 9. ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΗ-  ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

9.1. Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ παροφςθσ ςφμβαςθσ παροχισ υπθρεςιϊν είναι θ πλζον ςυμφζρουςα 

από οικονομικισ άποψθσ προςφοράσ βάςει τιμισ.  

9.2. Αυςτθρι προχπόκεςθ ςτθν αξιολόγθςθ ςυνιςτά θ πλιρωςθ των ωσ άνω οριηόμενων ελάχιςτων 

προδιαγραφϊν. Κατά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, οι προςφζροντεσ κατατάςςονται ςε 

φκίνουςα ςειρά βάςει τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικισ άποψθσ προςφοράσ βάςει 

τιμισ τουσ. 

9.3.  Θα ςυνεκτιμθκεί επιπλζον θ αποδεδειγμζνθ εμπειρία, όπωσ αυτι προκφπτει εκ των ςχετικϊν 

υποβλθκειςϊν Βεβαιϊςεων Ρροχπθρεςίασ – Εργαςιακισ Εμπειρίασ, ςε ελζγχουσ Ιςολογιςμϊν 

Φορζων του ευρφτερου Δθμοςίου ι και Επιμελθτθρίων.  

9.4. Η αρμόδια υπθρεςία τθσ ανακζτουςασ διατθρεί το δικαίωμα να προςκαλζςει τουσ 

προςφζροντεσ να παρουςιάςουν και να αναλφςουν τθν πρόταςι τουσ προφορικά και να κζςει 

διευκρινιςτικζσ ερωτιςεισ. 

 

Άρθρο 10.  ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ – ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΤΜΒΑΗ 

10.1. Η κατακφρωςθ γίνεται τελικά ςτον προςφζροντα που πλθροί τισ κατ’ ελάχιςτον 

προδιαγραφζσ τθσ παροφςθσ πρόςκλθςθσ και προςφζρει τθν πλζον ςυμφζρουςα από 

οικονομικισ άποψθσ προςφοράσ βάςει τιμισ.  

10.2. Το αποτζλεςμα κοινοποιείται εγγράφωσ (μζςω θλεκτρονικοφ μθνφματοσ ι τθλεομοιοτυπίασ) 

μζςω τθσ υπθρεςίασ τθσ ανακζτουςασ ςτον Ανάδοχο, ο οποίοσ και προςκαλείται εντόσ 

οριηόμενθσ προκεςμίασ προσ υπογραφι ςχετικισ ςφμβαςθσ Ραροχισ Υπθρεςιϊν. 

10.3. Στθν περίπτωςθ που δεν προςζλκει εντόσ τθσ προκεςμίασ που τάςςεται από τθν 

ανακζτουςα, προςκαλείται ο αμζςωσ επόμενοσ ςε ςειρά.  

10.4. Η πλθρωμι κα γίνει αμζςωσ μετά τθν παράδοςθ ςτθν Οικονομικι Υπθρεςία του 

Επιμελθτθρίου του Φφλλου Ελζγχου του ιςολογιςμοφ ζτουσ 2016 και τθσ ζκδοςθσ του ςχετικοφ 

τιμολογίου παροχισ υπθρεςιϊν.Η διαδικαςία παραλαβισ, θ ςφνταξθ ςχετικοφ πρωτοκόλλου 

παραλαβισ Ζργου ανατίκεται ςτθν Οικονομικι Υπθρεςία του Επιμελθτθρίου Σερρϊν, κατόπιν 

ςχετικισ ζγκριςθσ τθσ Διοικθτικισ Επιτροπισ του Επιμελθτθρίου Σερρϊν.  

10.5. Το Επιμελθτιριο Σερρϊν, ςε οποιοδιποτε ςτάδιο και για οποιοδιποτε λόγο, διατθρεί το 

δικαίωμα αναβολισ ι ματαίωςθσ τθσ παροφςθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, 

κατά τα ςχετικϊσ πάντα οριηόμενα ςτο αρκρ. 106 του ν 4412/ 08.08.2016 (ΦΕΚ Α’ 147) ωσ 

ιςχφει. Σε περίπτωςθ ματαίωςθσ τθσ διαδικαςίασ, οι ςυμμετάςχοντεσ ςε αυτι δεν κα ζχουν 

δικαίωμα αποηθμίωςθσ για οποιονδιποτε λόγο. 
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10.6. Το Επιμελθτιριο διατθρεί το δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ των εν λόγω ςυμβολαίων 

αςφάλιςθσ με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του διοικθτικοφ οργάνου, κοινοποιοφμενθ ςτον 

ανάδοχο ζνα μινα πριν. 

 

ΑΠΟ ΣΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΡΡΩΝ 

 


