Θεσσαλονίκη, 20 Ιουλίου 2015
Αρ. Πρωτ. 19588
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΔΕΟΔ
Έχοντας υπόψη:
1.

τις διατάξεις του Ν.717/1977 (ΦΕΚ Α 297/06.10.1977) «Περί ιδρύσεως Κέντρου
Διεθνούς

και

Ευρωπαϊκού

Οικονομικού

Δικαίου»,

όπως

τροποποιήθηκαν,

αντικαταστάθηκαν και ισχύουν
2.

τις διατάξεις του Κανονισμού Οργανωτικής Διαρθρώσεως του Κέντρου Διεθνούς και
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 142/27.05.2008
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΔΕΟΔ και κυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 4835
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ Β 195/05.02.2009)

3.

τις διατάξεις του Κανονισμού Ανάθεσης Συμβάσεων Προμηθειών του Κέντρου Διεθνούς
και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 142/27.05.2008
απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΚΔΕΟΔ και κυρώθηκε με την υπ’ αριθμ.
4834/ΔΙΟΕ 236 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ Β
195/05.02.2009)

4.

τις διατάξεις του πδ 118/2007 (ΦΕΚ Α 150/10.07.07) «Κανονισμός Προμηθειών
Δημοσίου», στο μέτρο που εφαρμόζεται συμπληρωματικά προς τον Κανονισμό
Ανάθεσης Συμβάσεων Προμηθειών του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Δικαίου

5.

τις διατάξεις του Ν.3693/08 (ΦΕΚ Α 174) περί εναρμόνισης της ελληνικής νομοθεσίας
με την οδηγία 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και
ενοποιημένων λογαριασμών, αναλογικώς εφαρμοζομένων

6.

το από 176/29.5.2015 πρακτικό ΔΣ ΚΔΕΟΔ, που αφορά στην απόφαση ανάθεσης σε
εταιρεία Ορκωτών Λογιστών του ελέγχου της οικονομικής διαχείρισης του ΚΔΕΟΔ για
το έτος (χρήσεις) 2014, με δικαίωμα προαίρεσης για το έτος 2015

7.

την με αριθμ. πρωτ.: Λ 5770/1-7-2015 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Διευθυντή
του ΚΔΕΟΔ

8.

το γεγονός ότι λαμβάνοντας υπόψη την προεκτιμώμενη αξία της δημοπρατούμενης
σύμβασης, τη γεωγραφική θέση του ΚΔΕΟΔ και τη φύση του αντικειμένου που απαιτεί

άμεση και επιτόπου παροχή, η δημοπρατούμενη σύμβαση εκτιμάται βασίμως ότι δεν
παρουσιάζει διασυνοριακό ενδιαφέρον για οικονομικούς φορείς προερχόμενους από
άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
τη δημοπράτηση σύμβασης με αντικείμενο την «Ανάθεση τακτικού ελέγχου των
οικονομικών καταστάσεων του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Δικαίου του έτους 2014 σε ορκωτούς λογιστές», με δικαίωμα προαίρεσης για ένα ακόμη
έτος, υπό τους όρους της συνημμένης στην παρούσα με αριθμό 2/2015 πρόσκλησης
υποβολής προσφορών.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΔΕΟΔ

Καθηγητής Βασίλειος Χριστιανός

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2/2015
Ανάθεση τακτικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων
του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου
του έτους 2014 σε ορκωτούς λογιστές

Το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΣΕ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών ανεξαρτήτως νομικής μορφής που
πληρούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής της παρούσας πρόσκλησης να υποβάλουν
προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την «Ανάθεση τακτικού
ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Δικαίου του έτους 2014 σε ορκωτούς λογιστές», με δικαίωμα προαίρεσης
για ένα ακόμη έτος, σύμφωνα με τις κατωτέρω προϋποθέσεις:
Άρθρο 1
Αντικείμενο της σύμβασης
1.

Ο έλεγχος θα αφορά σε όλες τις δραστηριότητες του ΚΔΕΟΔ και θα διενεργηθεί στην
Κεντρική Υπηρεσία (έδρα του ΚΔΕΟΔ), με βάση τους κανόνες και τις αρχές που ορίζουν
τα διεθνή και εθνικά πρότυπα ελέγχου, και με σκοπό τη διακρίβωση κατά πόσο οι
οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2014 απεικονίζουν με πληρότητα και σαφήνεια την
οικονομική θέση του ΚΔΕΟΔ και τα αποτελέσματα των εργασιών του.

2.

Οι ελεγκτές υποχρεούνται ιδίως:

α) Να ελέγξουν και να αξιολογήσουν το λογιστικό σύστημα και το σύστημα εσωτερικού
ελέγχου του ΚΔΕΟΔ, τις λογιστικές αρχές που ακολουθούνται, τις εκτιμήσεις της
Διοίκησης του ΚΔΕΟΔ και γενικότερα της παρουσίασης των δεδομένων στις
οικονομικές καταστάσεις
β) Να πραγματοποιήσουν ελέγχους σε δειγματοληπτική βάση αποδεικτικών στοιχείων
που στηρίζουν τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές
καταστάσεις
γ)

Να πραγματοποιήσουν ελέγχους σχετικά με τον τρόπο παρακολούθησης των
προγραμμάτων του ΚΔΕΟΔ και τη ορθή τήρηση βιβλίων, στοιχείων και εσωτερικών
εγκυκλίων-κανονισμών

δ)

Να υποβάλλουν προτάσεις για τυχόν ορθότερο χειρισμό ερευνητικών προγραμμάτων,
αλλά και βελτίωση του συστήματος οργάνωσης και λειτουργίας του ΚΔΕΟΔ.
Το ΚΔΕΟΔ είναι υποχρεωμένο να διευκολύνει τους ελεγκτές στο έργο τους, να θέσει στη
διάθεσή τους όλα τα στοιχεία και πληροφορίες που είναι αναγκαία για τον έλεγχο και
να εξασφαλίσει την αμέριστη συμπαράσταση του προσωπικού του στο έργο των
ελεγκτών.
Άρθρο 2
Προϋπολογισμός – Δικαίωμα προαίρεσης – Πληρωμή – Διάρκεια
Η προεκτιμώμενη αμοιβή των ελεγκτών για το έτος 2014 ανέρχεται στο ποσό των
τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000€), πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 23% που βαρύνει το
ΚΔΕΟΔ. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται η αμοιβή και οι όλες οι δαπάνες του αναδόχου
για την παροχή των υπηρεσιών του άρθρου 1.
Το ΚΔΕΟΔ διαθέτει το δικαίωμα να αναθέσει στον ανάδοχο, ενεργοποιώντας το παρών
δικαίωμα προαίρεσης, τη διενέργεια παρόμοιου ελέγχου και με την ίδια αμοιβή για τη
χρήση έτους 2015, ενημερώνοντας σχετικά τον ανάδοχο εντός του έτους 2016.
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την ολοκλήρωση του συνόλου των εργασιών
ελέγχου, την υποβολή της σχετικής έκθεσης και την έκδοση σχετικού τιμολογίου
παροχής υπηρεσιών.
Η σύμβαση θα έχει διάρκεια ένα μήνα από την υπογραφή της.
Άρθρο 3
Δικαίωμα συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό αυτό έχουν όλοι όσοι ασκούν το επάγγελμα του
Ορκωτού Ελεγκτή στην Ελλάδα, σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ορκωτών
Ελεγκτών του Ν.3693/08 ή σε αντίστοιχο-ισοδύναμο επαγγελματικό ή εμπορικό
μητρώο ή επίσημο κατάλογο αναγνωρισμένων οικονομικών φορέων της χώρας
προέλευσής τους. Προκειμένου να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό είναι υποχρεωμένοι
να προσκομίσουν σχετικό πιστοποιητικό.
Άρθρο 4
Κριτήριο ανάθεσης
Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή.
Άρθρο 5

Υποβολή προσφορών – Αποσφράγιση
Οι προσφορές περιλαμβάνουν το πιστοποιητικό εγγραφής στο Μητρώο Ορκωτών
Ελεγκτών του Ν.3693/08 ή σε αντίστοιχο-ισοδύναμο επαγγελματικό ή εμπορικό
μητρώο ή επίσημο κατάλογο αναγνωρισμένων οικονομικών φορέων της χώρας
προέλευσης των υποψηφίων καθώς και έναν σφραγισμένο φάκελο με την οικονομική
προσφορά τους. Ο φάκελος πρέπει να έχει σαφή ένδειξη ότι αφορά το συγκεκριμένο
διαγωνισμό.
Οι προσφορές υποβάλλονται αποκλειστικά εγγράφως (ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς) και
πρέπει να περιέλθουν με ευθύνη του προσφέροντος μέχρι την 3/9/2015, ώρα 13:30 στο
πρωτόκολλο του ΚΔΕΟΔ, Ικάρων 1 – 551 02 Καλαμαριά.
Οι προσφορές θα αποσφραγιστούν την 3/9/2015, ώρα 13:30 από την Επιτροπή
Προμηθειών ΚΔΕΟΔ.
Άρθρο 6
Λοιπές διατάξεις
Η παρούσα πρόσκληση αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ την 22/7/2015, στην ιστοσελίδα του
ΚΔΕΟΔ την 27/7/2015 και στον πίνακα ανακοινώσεων την 27/7/2015
Κατά τα λοιπά η διαδικασία ανάθεσης θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του
Κανονισμού Προμηθειών του ΚΔΕΟΔ (ΦΕΚ Β 195/05.02.2009).
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να επικοινωνούν με την κα
Τηλικίδου Ελένη (Τηλ: 2310 486907, Fax: 2310 476366, email: logistirio@cieel.gr)
Θεσσαλονίκη, 20 Ιουλίου 2015
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΔΕΟΔ

Καθηγητής Βασίλειος Χριστιανός

