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ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΔ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017 ΚΑΙ 2018
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΕΤΑΔ Α.Ε.) προκηρύσσει διεθνή ανοικτό μειοδοτικό
διαγωνισμό παροχής υπηρεσιών λογιστικής – φορολογικής υποστήριξής της για τα έτη
2017 και 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 60/2007 και συμπληρωματικά τον
Κανονισμό της ΕΤΑΔ Α.Ε. και τους όρους που αναφέρονται στην προκήρυξη. Ο
προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων χιλιάδων (600.000)
ευρώ πλέον ΦΠΑ.
Η ΕΤΑΔ Α.Ε. απευθύνεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή
ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τα απαιτούμενα
προσόντα για την παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών, δηλαδή την επαγγελματική,
χρηματοοικονομική επάρκεια και ικανότητα και εμπειρία. Ειδικότερα, απαιτείται: α. κύκλος
εργασιών για κάθε μία από τις τελευταίες τρεις χρήσης ίσο ή μεγαλύτερο των πέντε
εκατομμυρίων (5.000.000) ευρώ και β. εμπειρία επιτυχούς ολοκλήρωσης ανάλογων, με το
προς δημοπράτηση, έργων τα τελευταία πέντε έτη. Προς τεκμηρίωση αυτού, οι υποψήφιοι
θα καταθέσουν πίνακα των κυριότερων έργων την τελευταία πενταετία, ο οποίος θα
συνοδεύεται, σε περίπτωση που ο πελάτης του υποψηφίου είναι δημόσιος φορέας, από
πιστοποιητικό ή πρωτόκολλο παραλαβής αυτού από το δημόσιο φορέα, ενώ, εάν είναι
ιδιωτική επιχείρηση, από δήλωση του νομίμου εκπροσώπου αυτής της επιτυχούς
ολοκλήρωσης της σύμβασης. Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας, η ως άνω προϋπόθεση
περί του ύψους του κύκλου εργασιών θα πρέπει να καλύπτεται τουλάχιστον κατά ποσοστό
50% επί του προαναφερομένου ποσού από τουλάχιστον ένα μέλος αυτής, το οποίο θα
διαθέτει επιπρόσθετα την προαναφερομένη εμπειρία (ήτοι, τουλάχιστον ένα μέλος αυτής θα
πρέπει να διαθέτει κύκλο εργασιών ύψους τουλάχιστον 2.500.000 ευρώ και την
προαναφερομένη εμπειρία, το δε υπόλοιπο ύψος του κύκλου εργασιών μέχρι την
συμπλήρωση του ποσού των 5.000.000 ευρώ θα μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά από τα
υπόλοιπα μέλη της ένωσης ή κοινοπραξίας).
Η παροχής των υπηρεσιών αφορά τις οικονομικές χρήσεις από 1/1/2017 έως 31/12/2018,
αρχίζει με την υπογραφή της σύμβασης και ολοκληρώνεται κάθε έτος με την οριστική
παραλαβή των οικονομικών καταστάσεων και φορολογικών δηλώσεων του αντίστοιχου
έτους κατά Ε.Γ.Λ.Σ. Δ.Π.Χ.Α. αντίστοιχα.
Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού είναι η χαμηλότερη οικονομική προσφορά.
Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να παραλάβουν την Προκήρυξη από τα γραφεία της
ΕΤΑΔ Α.Ε., Βουλής 7, γραφείο 207, από την 28 Ιουλίου 2016 μέχρι την 14
Σεπτεμβρίου 2016, καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 11:00 έως
14:00, με την επίδειξη βεβαίωσης κατάθεσης ποσού εκατόν πενήντα ευρώ
(€150,00) στο με αριθμ. 103/002320005162 λογαριασμό της Ε.Τ.Α.Δ. Α.Ε. μαζί με
σχετική εξουσιοδότηση από το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου ή του
φυσικού προσώπου που ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στο διαγωνισμό, στην
οποία θα καταγράφονται τα πλήρη στοιχεία του παραλαμβάνοντα, τα στοιχεία του
νομικού προσώπου (σε περίπτωση ενδιαφερομένου νομικού προσώπου) ήτοι
επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθμός τηλεομοιοτυπικής συσκευής, καθώς και
τα στοιχεία του φυσικού προσώπου κατοίκου Αττικής, μέσω του οποίου θα γίνεται

η επικοινωνία της ΕΤΑΔ Α.Ε. με τον ενδιαφερόμενο μέχρι την ημερομηνία
υποβολής των Προσφορών.
Η παραλαβή του τεύχους σύμφωνα με τους ανωτέρω όρους αποτελεί απαραίτητη
προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό. Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας
προσώπων αρκεί η παραλαβή του τεύχους σύμφωνα με τους ανωτέρω όρους από ένα
μέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας.
Οι Προσφορές θα κατατίθενται μέχρι την 28 Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και
ώρα 11.00 στα γραφεία της ΕΤΑΔ Α.Ε., Βουλής 7, 2ος όροφος, γραφείο 214 (Γενικό
Πρωτόκολλο). Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί από την αρμόδια
Επιτροπή Διαγωνισμού την ως άνω ημερομηνία, ήτοι την 28 Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα
Τετάρτη και ώρα 12.00, στα γραφεία της ΕΤΑΔ Α.Ε., στην οποία μπορούν να παρίστανται
οι νόμιμοι εκπρόσωποι των συμμετεχόντων.
Tηλέφωνο επικοινωνίας: 210-3339499.
Αθήνα, 26.07.2016
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