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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

ΠΕΙΡΑΙΑ
Τμήμα: Διοικητικό-Οικονομικό Πειραιάς, 29 Μαρτίου 2019

Αρμόδιος: Μαρία Κουλούρα Αρ. πρωτ. : 405
Τηλ. 210 4131 100
Fax : 210 4179 495
e-mail: tmdo@bep.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α/13-11-2017) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών

δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»,
2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,

Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και
3. Τον προϋπολογισμό του Επιμελητηρίου τρέχουσας χρήσης και την 27-3-2019 (θέμα 25ο)

απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής ( Ανάληψη υποχρέωσης ΑΔΑ 7ΜΕΣ469ΗΡΥ-Φ6Γ & ΑΔΑΜ
19REQ004691523 & 19REQ004698202),
καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του για την απευθείας προμήθεια
των παρακάτω αναφερομένων ειδών/υπηρεσιών:

Είδος Περιγραφή Ποσότητα
Υπηρεσίες Ορκωτού
Ελεγκτή

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά προτίθεται να
προβεί στην απευθείας ανάθεση εργασιών που
αφορούν τον έλεγχο του ισολογισμού, της
κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης και του
λογαριασμού γενικής εκμετάλλευσης της χρήσης
2018 από Ορκωτό Ελεγκτή, σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου77 του
Ν.4497/2017 (ΦΕΚ Α 171) και του ΠΔ 205/1998
(ΦΕΚ Α 163)
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Κωδικός Εξόδων 0419
Ενδεικτικός
προϋπολογισμός

2.500,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

CPV 79210000-9

Ισχύς Προσφοράς: Για δύο μήνες από την παραλαβή τους από το Επιμελητήριο. Στις προσφορές
που θα κατατεθούν θα πρέπει να αναγράφεται ο χρόνος ισχύος των προσφορών.
Τιμές προσφοράς: Οι τιμές προσφοράς θα αναγράφουν ξεχωριστά την καθαρή αξία προ ΦΠΑ,
τον ΦΠΑ και τη συνολική αξία.
Διαδικασία Προμήθειας: Για την ανάθεση θα ληφθεί υπόψη εκτός από την οικονομική
προσφορά και η εμπειρία σε θέματα ελέγχου οικονομικών δεδομένων αυτοτελών ΝΠΔΔ (όπως
είναι τα επιμελητήρια του Ν.4497/2017).
Χρηματοδότηση και τρόπος πληρωμής: Η πληρωμή του ανάδοχου θα γίνει μετά την
ολοκλήρωση του έργου, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, κατόπιν έκδοσης



σχετικών παραστατικών και του πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή
παραλαβής. Τον Ανάδοχο θα βαρύνουν όλες οι τυχόν νόμιμες κρατήσεις.
Υποβολή Προσφορών: Κατάθεση προσφορών μέχρι και την Παρασκευή 5 Απριλίου 2019 και
ώρα 12.00 μ.μ, στα γραφεία του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά.
Στοιχεία επικοινωνίας: Καραΐσκου 111 Τ.Κ. 185 32 Πειραιάς, Τηλ.2104131100, Φαξ. 2104179495,
e-mail: tmdo@bep.gr. Οι προσφορές μπορούν να αποσταλούν είτε ταχυδρομικώς στα γραφεία
του επιμελητηρίου είτε με email, πριν την λήξη της παραπάνω προθεσμίας.
Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Επιμελητηρίου και θα
παρέχεται με ελεύθερη πρόσβαση, με το συνημμένο υπόδειγμα, στην διαδικτυακή διεύθυνση
www.bep.gr (στη θέση: Διαγωνισμοί-ζητήσεις Προϊόντων)

Η Προϊσταμένη Τμ.Διοικ.Οικονομικού

Μαρία Κουλούρα


