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Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση του έργου:
«Έλεγχος χρήσης 2018 από Ορκωτό Ελεγκτή»
Ο Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις που διέπουν την λειτουργία του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας
Ιωαννίνων.
2. Το ΦΕΚ 6064/31-12-2018 απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/97922/2559 "Έγκριση των
προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2019 είκοσι οχτώ (28) λειτουργούντων Φορέων
διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών και του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και
Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ)" με την οποία εγκρίνεται ο προϋπολογισμός χρήσης
2019 του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων.
3. Την υπ’ αρίθμ. 6/ σχετική Απόφαση της 1ης/23-01-2019 συνεδρίασης του Δ.Σ. του
Φορέα, με την οποία αποφασίζεται να προχωρήσει σε ανάθεση ελέγχου της χρήσης
2018 από ορκωτό ελεγκτή.
4. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Τη δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση του
έργου: «Έλεγχος χρήσης 2018 από Ορκωτό Ελεγκτή». Ο Φορέας Διαχείρισης Λίμνης
Παμβώτιδας προκειμένου να προβεί στην ανάθεση των υπηρεσιών ορκωτού ελεγκτή για την
διαχειριστική χρήση του έτους 2018 , σύμφωνα με την έγκριση του πρωτογενούς αιτήματος
ΑΔΑΜ: 19REQ004404527, προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορές
μέχρι την 08-02-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, στην διεύθυνση 4ο χλμ
Ιωαννίνων – Τρικάλων, Πέραμα Ιωαννίνων.
Αναλυτικές ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές του παραπάνω έργου αναφέρονται στο
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I της Ανακοίνωσης.
Η προσφορά θα υποβληθεί βάσει του ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ II που υπάρχει στο τέλος του
εγγράφου.

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης
Παμβώτιδας Ιωαννίνων (www.lakepamvotis.gr).
1. Προϋπολογισμός:
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα δύο χιλιάδες τριακόσια ευρώ (2.300,00 ευρώ),
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και όλων των νόμιμων φόρων και κρατήσεων.
2. Κριτήρια αξιολόγησης:
Η επιλογή αναδόχου θα γίνει από την επιτροπή αξιολόγησης του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης
Παμβώτιδας με κριτήριο την χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή.

3. Διάρκεια υλοποίησης Πράξης:
Από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης μέχρι και την 20/02/2019.

4. Δικαιολογητικά:
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν και τα εξής δικαιολογητικά:
1. Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 (Α'75), στην οποία θα δηλώνεται ότι:






Είναι εγγεγραμμένοι σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο,
Δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016.
Έλαβαν πλήρη γνώση των Τεχνικών Προδιαγραφών του έργου.
Η συμμετοχή του δεν δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του ν.4412/2016
Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος.

2. Καταστατικό εταιρείας (σε περίπτωση εταιρείας).
Εφόσον επιλεγεί ανάδοχος, δεσμεύεται να προσκομίσει τα ακόλουθα δικαιολογητικά,
προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης
δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν.4412/2016,
πριν την υπογραφή της σύμβασης:
i.
Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου,
από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την
άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
ii.
Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ.
iii.
Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ.

Για το Δ.Σ. του Φ.Δ. Λίμνης Παμβώτιδας
O Πρόεδρος

Φίλιππας Α. Φίλιος
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι
Συγκεκριμένα ανατίθενται οι εξής επιμέρους υπηρεσίες που αφορούν την χρήση 2018:
1. Έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων του Φορέα Διαχείρισης, του ισολογισμού και
των αποτελεσμάτων διαχειριστικής χρήσης. Ο έλεγχος θα πραγματοποιηθεί
σύμφωνα με τους κανόνες και τα πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί από το εποπτικό
συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Ο έλεγχος της ορθότητας και εγκυρότητας των εξόδων.
3. Πιστοποίηση των δαπανών.
4. Έλεγχος εσόδων.
5. Έλεγχος της ύπαρξης ασφαλούς και έγκυρου οικονομικού συστήματος διαχείρισης
(σύστημα τήρησης λογιστικών βιβλίων).
6. Ευθύνη για την πλήρη αντιστοιχία των μεθόδων και τεχνικών του οικονομικού
ελέγχου με τους Εθνικούς κανονισμούς οικονομικού ελέγχου.
7. Έλεγχος τήρησης των κοινοτικών και εθνικών κανονισμών για τις δημόσιες
προμήθειες.
8. Υποβολή στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης του πιστοποιητικού
ελέγχου.

Για το Δ.Σ. του Φ.Δ. Λίμνης Παμβώτιδας
O Πρόεδρος
Φίλιππας Α. Φίλιος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ
Για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με τη διαδικασία της Απ’ ευθείας
Ανάθεσης, που αφορά την επιλογή αναδόχου για το έργο «Έλεγχος χρήσης 2018
από Ορκωτό Ελεγκτή»
ΠΡΟ: Αναθέτουσα Αρχή – Υορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων
τοιχεία Τποψηφίου Ανάδοχου:

ΤΝΟΛΙΚΟ ΣΙΜΗΜΑ
Το Συνολικό Τίμημα του Προτεινομένου έργου ανέρχεται σε (ολογράφως και αριθμητικά)
……………………………………………………………….………………………Ευρώ πλέον ΦΠΑ και
δηλώνω ως υποψήφιος ότι έχω λάβει γνώση όλων των όρων της πρόσκλησης και τους
αποδέχομαι ρητά και ανεπιφύλακτα.
ΣΟΙΦΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ
ΠΙΝΑΚΑ ΤΝΟΛΙΚΟΤ
ΚΟΣΟΤ
(ΓΙΑ ΟΛΗ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΣΗ
ΒΑΙΚΗ ΤΜΒΑΗ)

ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΟ (ΦΩΡΙ
Υ.Π.Α.)

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟ (ΜΕ
Υ.Π.Α.)

Άλλες υπηρεσίες που
παρέχει ο
υποψήφιος
χωρίς
δαπάνη:

Σόπος – Ημερομηνία:
Τπογραφή Προσφέροντος ή Νόμιμου Εκπροσώπου αυτού & φραγίδα.
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