Α.Π. : ΠΠ 01/1.6.2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. Αντικείμενο Πρόσκλησης
Ο ασφαλιστικός εκκαθαριστής των ασφαλιστικών εταιρειών ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ, ΑΣΠΙΣ
ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΑΖ & COMMERCIAL VALUE ΑΑΕ (εφεξής οι «υπό εκκαθάριση εταιρείες»)
προσκαλεί ενδιαφερόμενους για κατάθεση προσφορών με κριτήριο τη συμφερότερη
προσφορά για την παροχή υπηρεσιών ελέγχου από ανεξάρτητους εξωτερικούς ελεγκτές με
αντικείμενο τον τακτικό, κατά το νόμο, έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων των
υπό εκκαθάριση εταιρειών 5 χρήσεων εκκαθάρισης (ισολογισμού, λογαριασμού
αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσαρτήματος)
σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα.
2. Ανεξαρτησία
Προς διασφάλιση της ανεξαρτησίας έναντι των υπό εκκαθάριση εταιρειών ο εξωτερικός
ελεγκτής δεν παρέχει στις υπό εκκαθάριση εταιρείες μη ελεγκτικές υπηρεσίες και δεν
συμμετέχει, με οποιονδήποτε άμεσο ή έμμεσο τρόπο, στη λήψη αποφάσεων των υπό
εκκαθάριση εταιρειών.
3. Δικαίωμα Συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ενώσεις ή Ενώσεις ορκωτών
ελεγκτών λογιστών που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελλάδα και είναι εγγεγραμμένοι
σε Δημόσιο Μητρώο Ελεγκτών κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα οικεία
Επιμελητήρια.
Αποκλείονται από τη συμμετοχή στη διαδικασία ανάθεσης συμμετέχοντες οι οποίοι:
 τελούν υπό καθεστώς πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης ή
πτωχευτικού συμβιβασμού, παύσης της δραστηριότητας ή κατά των οποίων έχει
κινηθεί σχετική διαδικασία ή σε κάθε ανάλογη περίπτωση η οποία απορρέει από
διαδικασία παρόμοιας φύσης προβλεπόμενη από τις εθνικές νομοθετικές και
κανονιστικές διατάξεις
 έχουν καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για οποιοδήποτε από τα κατωτέρω
αδικήματα: απάτη, δωροδοκία, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση ή οποιαδήποτε άλλη
παράνομη πράξη σχετιζόμενη με έγκλημα κατά της περιουσίας, έγκλημα κατά την
απονομή της Δικαιοσύνης, έγκλημα σχετικό με την Υπηρεσία, έγκλημα κατά της
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ζωής ή εν γένει οποιοδήποτε άλλο οικονομικό έγκλημα και για οποιοδήποτε
αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική τους δραστηριότητα και σε κάθε περίπτωση
για οποιοδήποτε άλλο αδίκημα για το οποίο έχουν καταδικαστεί σε συνολική ποινή
άνω των 5 ετών. Για τα νομικά πρόσωπα οι περιορισμοί αυτοί αφορούν τον
πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τους διευθύνοντες ή εντεταλμένους
συμβούλους ή διαχειριστές
έχουν υποπέσει σε σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα
δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους σχετικά με την καταβολή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης ή φόρων, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας στην οποία
είναι εγκατεστημένοι ή την ελληνική νομοθεσία
παρέβησαν ουσιώδη όρο σύμβασης και δεν τήρησαν τις συμβατικές υποχρεώσεις
τους στο πλαίσιο άλλης διαδικασίας ανάθεσης
έρχονται σε επαφή με άλλους υποψηφίους με σκοπό τη νόθευση του
ανταγωνισμού

Οι συμμετέχοντες πρέπει να βεβαιώσουν ότι δεν εμπίπτουν σε κάποια από τις ανωτέρω
προβλεπόμενες περιπτώσεις υπογράφοντας υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με τον
Ν.1599/1986 (υπόδειγμα Υπεύθυνη Δήλωση _Δικαίωμα) και να προσκομίσουν τα σχετικά
πιστοποιητικά και έγγραφα που αναφέρονται στη δήλωση αυτή, εάν και εφόσον επιλεγούν
προς ανάθεση του έργου και πριν την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Επίσης, πρέπει να
προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρούσα πρόσκληση (βλ.
κατωτέρω 5. Δικαιολογητικά Συμμετοχής).
4. Κατάρτιση Προσφοράς
Η προσφορά υποβάλλεται στην ελληνική γλώσσα με σαφήνεια και το περιεχόμενό της
πρέπει να συμφωνεί με τους όρους της πρόσκλησης. Όλα τα έξοδα και κάθε δαπάνη που
πιθανόν να πραγματοποιήσει ο συμμετέχων για την ετοιμασία και υποβολή της προσφοράς
του, βαρύνουν τον ίδιον.
Η προσφορά κατατίθεται μέσα σε έναν ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, που περιλαμβάνει
τρεις επί μέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους φακέλους που θα φέρουν τον τίτλο: α)
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», β) «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», γ) «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ», που κάθε ένας περιέχει αντιστοίχως τα στοιχεία των κατωτέρω ενοτήτων 5, 6
& 7. Ο ενιαίος και οι επί μέρους σφραγισμένοι ανεξάρτητοι φάκελοι θα αναγράφουν τα
πλήρη στοιχεία του συμμετέχοντα, τον αριθμό πρωτοκόλλου της πρόσκλησης, την
επωνυμία του προσκαλούντος και την ημερομηνία διενέργειας της παρούσας διαδικασίας.
Οι συμμετέχοντες, πρέπει να έχουν υπογεγραμμένες υποχρεωτικά, τόσο την Τεχνική όσο
και την Οικονομική προσφορά τους κατά φύλλο.
5. Δικαιολογητικά Συμμετοχής
O φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» περιλαμβάνει πρωτότυπα ή σε επικυρωμένα
αντίγραφα:
-

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στη διαδικασία ποσού ευρώ δέκα χιλιάδων (€
10.000). Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής που κατατίθεται από τον υποψήφιο
υπέρ του οποίου κατακυρώθηκε η σύμβαση, επιστρέφεται σε αυτόν μετά την
υπογραφή της σύμβασης. Η εγγυητική επιστολή καταπίπτει υπέρ των υπό
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εκκαθάριση εταιρειών σε περίπτωση παραβίασης οιουδήποτε όρου της παρούσας,
θεωρούμενων όλων ως ουσιωδών. Οι εγγυητικές επιστολές των υπόλοιπων
υποψηφίων επιστρέφονται μετά την υπογραφή της ανωτέρω σύμβασης, με
μέριμνα των ιδίων.
Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως
ισχύει, που να δηλώνουν την αποδοχή πλήρως και ανεπιφύλακτα των όρων της
παρούσας πρόσκλησης (υπόδειγμα Υπεύθυνη Δήλωση _Αποδοχή).
Υπεύθυνη δήλωση (υπόδειγμα Υπεύθυνη Δήλωση _Δικαίωμα) της παραγράφου 4
του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει, ότι δεν έχουν καταδικαστεί με
αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα ανωτέρω αναγραφόμενα αδικήματα, ότι
δεν τελούν υπό καθεστώς πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης ή
πτωχευτικού συμβιβασμού, παύσης της δραστηριότητας ή κατά των οποίων έχει
κινηθεί σχετική διαδικασία ή σε κάθε ανάλογη περίπτωση η οποία απορρέει από
διαδικασία παρόμοιας φύσης προβλεπόμενη από τις εθνικές νομοθετικές και
κανονιστικές διατάξεις, δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα,
δεν παρέβησαν ουσιώδη όρο σύμβασης και ότι τήρησαν τις συμβατικές
υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο άλλης διαδικασίας ανάθεσης, δεν έρχονται σε
επαφή με άλλους υποψηφίους με σκοπό τη νόθευση του ανταγωνισμού και ότι
έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους σχετικά με την καταβολή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης ή φόρων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Έγγραφα που να αποδεικνύουν την εγγραφή του συμμετέχοντα στη διαδικασία σε
Δημόσιο Μητρώο Ελεγκτών κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή
του σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από
αρμόδια Δημόσια Αρχή ή Αρχή Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έκδοσης του τελευταίου
εξαμήνου πριν από τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας.
Εφόσον ο συμμετέχων είναι νομικό πρόσωπο, επίσημα αποδεικτικά στοιχεία
σύστασής του και σε περίπτωση που ο υπογράφων την προσφορά είναι ο νόμιμος
εκπρόσωπος του νομικού προσώπου, επίσημα αποδεικτικά στοιχεία που να
αποδεικνύουν τούτο, καθώς και το δικαίωμα του εκπροσώπου να δεσμεύει το
νομικό πρόσωπο, διαφορετικά πρακτικό αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή
του Διοικούντος Οργάνου του νομικού προσώπου με βάση το οποίο: να εγκρίνεται
η συμμετοχή του νομικού προσώπου στην παρούσα διαδικασία και να παρέχεται
πληρεξουσιότητα σε συγκεκριμένο άτομο ή άτομα (εκπροσώπους) να υπογράψει
όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και την προσφορά, καθώς και να καταθέσει
την προσφορά και να εκπροσωπήσει το νομικό πρόσωπο σε όλα τα στάδια της
παρούσας διαδικασίας.
Αντίγραφα ελεγμένων ισολογισμών και αποτελεσμάτων των τελευταίων τριών (3)
οικονομικών ετών, συνοδευόμενα από τις εκθέσεις του ανεξάρτητου ελεγκτή.
Εφόσον ο διαγωνιζόμενος είναι Ένωση, πρέπει να υποβληθεί συμφωνητικό
συνεργασίας, στο οποίο θα δηλώνεται: η πρόθεση για συμμετοχή στην Ένωση, ποιο
μέλος θα είναι συντονιστής της Ένωσης και ποιος ορίζεται εκπρόσωπος αυτής.
Πρέπει επίσης να υποβληθεί έγγραφη πληρεξουσιότητα για τον ορισμό του
εκπροσώπου της Ένωσης.
Οι Ενώσεις υποβάλλουν με την κοινή προσφορά τους όλα τα προαναφερόμενα
δικαιολογητικά για κάθε πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) που συμμετέχει στην Ένωση.
Η κοινή προσφορά υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα πρόσωπα που
αποτελούν την Ένωση είτε από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους. Στην προσφορά
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απαραιτήτως πρέπει να αναγράφεται το τμήμα των υπηρεσιών από το σύνολο της
προσφοράς που αντιστοιχεί στο καθένα.
Στην περίπτωση αλλοδαπών υπηκόων και νομικών προσώπων εγκατεστημένων
στην αλλοδαπή, τα παραπάνω έγγραφα μπορούν να αντικατασταθούν από
ισοδύναμα των αρμοδίων αρχών των χωρών τους. Εάν στη χώρα εγκατάστασης
κάποιου συμμετέχοντα δεν εκδίδεται κάποιο από τα παραπάνω πιστοποιητικά ή
δεν καλύπτονται όλες οι απαιτούμενες περιπτώσεις, τυχόν ελλείψεις μπορούν να
αντικατασταθούν με σχετική δήλωση του συμμετέχοντα που θα γίνεται ενώπιον
δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου.

Οι υπό εκκαθάριση εταιρείες δύναται να ζητήσουν από τους συμμετέχοντες την
αποσαφήνιση ή τη συμπλήρωση ελλείψεων των κατατεθειμένων δικαιολογητικών και στην
περίπτωση αυτή οι συμμετέχοντες στη διαδικασία υποχρεούνται να τα συμπληρώσουν
μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία που θα τους ζητηθεί.
6. Τεχνική Προσφορά
Στον φάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα περιλαμβάνονται, επί ποινή αποκλεισμού, σε
πρωτότυπο και αντίγραφο, όλα τα έγγραφα ή δικαιολογητικά τα οποία ιδίως τεκμηριώνουν
την τεχνική επάρκεια του προσφέροντα οικονομικού φορέα και αποδεικνύουν τη
δυνατότητα του να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις του έργου. Η τεχνική προσφορά
θα πρέπει να περιέχει το αντικείμενο και την περιγραφή του έργου, την προσέγγιση
υλοποίησης του έργου, η οποία θα αναφέρει συνοπτικά τον τρόπο με τον οποίο ο
συμμετέχων σκοπεύει να προσεγγίσει το έργο και των μεθόδων ή/και εργαλείων που θα
χρησιμοποιήσει σχετικά, τη σχετική εμπειρία και την ομάδα έργου.
7. Οικονομική Προσφορά
Οι τιμές για την παροχή των υπηρεσιών δίνονται σε Ευρώ. Στις τιμές περιλαμβάνεται η αξία
των υπηρεσιών, δηλαδή το κόστος για την υλοποίηση της σύμβασης καθώς και κάθε άλλη
επιβάρυνση, εκτός από τον Φ.Π.Α. Επιβάρυνση οποιασδήποτε φύσης που δεν αναφέρεται
ρητά στην προσφορά θεωρείται ότι είναι ενσωματωμένη στην αντίστοιχη τιμή προσφοράς
και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ζητηθεί η καταβολή της. Όλες οι τιμές είναι
οριστικές και καθαρές και δεν γίνεται αναπροσαρμογή τους λόγω οποιασδήποτε αιτίας.
Κάθε προσφορά θα περιλαμβάνει την τιμολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών για τις 5
οικονομικές χρήσεις ανά υπό εκκαθάριση εταιρεία και συνολικά βάσει των
ανθρωποημερών, και πιο συγκεκριμένα πληροφορίες σχετικά με:


Το συνολικό προϋπολογιζόμενο κόστος της προσφοράς για κάθε χρήση για κάθε
υπό εκκαθάριση εταιρεία και συνολικά,



Οι προϋπολογισθείσες συνολικές ανθρωποημέρες για κάθε χρήση για κάθε υπό
εκκαθάριση εταιρεία και συνολικά και επιμέρους ανάλυση αυτών ανά βαθμίδα
απασχολούμενου ελεγκτή (ορκωτός – επίκουρος – δόκιμος)
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8. Χρόνος και τόπος υποβολής
Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την 30 Ιουνίου 2017 και ώρα 12:00 μ.µ. στην
έδρα των υπό εκκαθάριση εταιρειών επί της οδού Βασιλίσσης Σοφίας 60 &
Παπαδιαμαντοπούλου, Αθήνα (Ισόγειο).
9. Ισχύς των προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για χρονικό διάστημα, εκατόν
είκοσι (120) ημερών, από την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας. Προσφορά που
ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα πρόσκληση,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως,
εφόσον ζητηθεί από τις υπό εκκαθάριση εταιρείες, πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο
και για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την πρόσκληση.
10. Αποσφράγιση προσφορών, αξιολόγηση και ανακοίνωση
Η Επιτροπή Αξιολόγησης των προσφορών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας
αποσφράγισης των προσφορών την 30 Ιουνίου 2017 και ώρα 13:00 μμ. Προσφορές που
υποβάλλονται στην Επιτροπή µετά την έναρξη διαδικασίας αποσφράγισης, δεν
αποσφραγίζονται.
Η Επιτροπή συντάσσει πρακτικό στο οποίο προτείνει την απόρριψη των προσφορών που
δεν πληρούν τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και την κατακύρωση της προσφοράς
που κρίθηκε συμφερότερη.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης κρίνει την καταλληλότητα και επάρκεια των προσφορών
συνεκτιμώντας τα εξής:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Την τιμή της προσφοράς,
Την ποιότητα της ελεγκτικής μεθοδολογίας και των εργαλείων της,
Τις απαιτούμενες συνολικές ανθρωποημέρες,
Την κατανομή των ανθρωποημερών στην ομάδα ελέγχου ανά βαθμίδα ελεγκτή,
Την εμπειρία και τα προσόντα των μελών της ομάδας έργου,
Τα οικονομικά και λοιπά μεγέθη του συμμετέχοντα.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης μπορεί να ζητήσει διευκρινίσεις από τους συμμετέχοντες επί των
υποβληθέντων στοιχείων.
Οι υπό εκκαθάριση εταιρείες ειδοποιούν εγγράφως τον συμμετέχοντα υπέρ του οποίου
κατακυρώθηκε το έργο και προσκαλούν αυτόν να καταθέσει, τα απαραίτητα
νομιμοποιητικά έγγραφα για την κατάρτιση της σύμβασης, καθώς και να προσέλθει να
υπογράψει αυτή εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της έγγραφης
ειδοποίησής του.
Οι συμμετέχοντες λαμβάνουν γνώση του αποτελέσματος της διαδικασίας από την
ιστοσελίδα των υπό εκκαθάριση εταιρειών.
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11. Αποδοχή όρων Πρόσκλησης
Η συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία προϋποθέτει ότι ο συμμετέχων έλαβε γνώση όλων
των όρων αυτής και αποδέχεται αυτούς ανεπιφύλακτα.
Οι υπό εκκαθάριση εταιρείες επιφυλάσσονται του δικαιώματος ματαίωσης του
διαδικασίας, μη κατακύρωσης του έργου σε κανέναν από τους συμμετέχοντες και της εν
συνεχεία, κατά την κρίση της, επανάληψης αυτής ή απευθείας ανάθεσης ή οριστικής
ματαίωσης. Στις περιπτώσεις αυτές οι συμμετέχοντες στη διαδικασία δεν έχουν καμιά
αξίωση κατά του ασφαλιστικού Εκκαθαριστή ή/και των υπό εκκαθάριση εταιρειών πλην της
επιστροφής των εγγυητικών επιστολών.
Οι υπό εκκαθάριση εταιρείες διατηρούν το δικαίωμα ανάθεσης σε διαφορετικό
υποβάλλοντα προσφορά ανά εταιρεία και ανά χρήση.
Για πληροφορίες σχετικά με την παρούσα πρόσκληση οι διαγωνιζόμενοι θα απευθύνονται
στο invitation@aspispronia.gr αναγράφοντας ως θέμα: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΠΠ 01/1.6.2017».
Αθήνα, 1 Ιουνίου 2017

Ελπινίκη Καράμπαλη
Ασφαλιστικός Εκκαθαριστής
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