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ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΣΥΠ) 

Λ. Κηφισού 50,  

Τ.Κ. 121 33 -  Περιστέρι , 

 Τηλ.: +30 210 2120318 

Τμήμα Προμηθειών   

e-mail: gchch@elot.gr 

                                                                          Περιστέρι,23-3-2020 

                                                                    Αρ. Πρωτ.:750-20 

 Προς : Κάθε οικονομικό φορέα  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση  εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή οικονομικής                 
προσφοράς για την μετατροπή σε ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (ΕΛΠ) των  
οικονομικών καταστάσεων του ΕΣΥΠ χρήσης 2019». 

 

Το Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου 
(Ν.Π.Ι.Δ.) του ευρύτερου δημοσίου τομέα (Φορέας Γενικής Κυβέρνησης), εποπτευόμενο 
από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και εδρεύει στο Περιστέρι , Λ. Κηφισού 50,  
ΤΚ 12133. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ                                                                                   
H μετατροπή των οικονομικών καταστάσεων του ΕΣΥΠ, διαχειριστικής χρήσης 2019, με  
βάση τα ΕΛΠ (άρθρο 2 του ν.4308/2014) σε  εφαρμογή του  άρθρου 41 του ν. 4410/2016.   
Το  ΕΣΥΠ κατατάσσεται στην κατηγορία των μεσαίων οντοτήτων παρ. 2 του άρθρου 2 του 
νόμου 4308/2014.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ                                                                                                      
Το προβλεπόμενο κόστος για την ανάθεση της ανωτέρω παροχής υπηρεσιών δεν μπορεί να 
ξεπεράσει το ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
24% .                                                                                                                                                       Η 
προμήθεια της υπηρεσίας  θα γίνει με απευθείας ανάθεση κατ΄ άρθρο 118 του ν.4412/2016 
σύμφωνα με την απόφαση 570-20/06-03-2020 του Δ.Σ. του ΕΣΥΠ και κριτήριο ανάθεσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. 
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ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ                                                                                                                                
Οι προσφορές πρέπει να ισχύουν τουλάχιστον για εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές μέρες 
μετά την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς.  

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ                                                                                                                            
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, που λειτουργούν νόμιμα, 
πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο παρόν και διαθέτουν την απαιτούμενη 
επαγγελματική εμπειρία και επάρκεια, καθώς και ικανότητα και εξειδίκευση σε αντίστοιχες 
υπηρεσίες, με αυτές που αποτελεί αντικείμενο του παρόντος.  
Πιο συγκεκριμένα ο υποψήφιος απαιτείται:  
Να διαθέτει την κατάλληλα τεκμηριωμένη και αποδεδειγμένη επαγγελματική ικανότητα και 
τεχνογνωσία στο πλαίσιο αντίστοιχων έργων, σε Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ                                                                                                          
Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση 
συμμετοχής, καταθέτοντας με την προσφορά του κάθε στοιχείο που τεκμηριώνει την 
επάρκεια και εμπειρία του προσφέροντος για την εκπόνηση του έργου. 
 
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ /ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ                                                                                       
Οι  ενδιαφερόμενοι/-ες καλούνται να υποβάλουν την οικονομική προσφορά τους για τις 
ανωτέρω υπηρεσίες, είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικώς, στα γραφεία του ΕΣΥΠ στην 
ακόλουθη διεύθυνση: Λ. Κηφισού 50,  ΤΚ 12133, Περιστέρι απευθύνοντας την στο ΕΣΥΠ, 
Τμήμα Προμηθειών, υπόψη κ. Γεωργίου Χαϊτίδη (Τηλ. επικοινωνίας: 210 2120318) έως την 
Δευτέρα  30 Μαρτίου 2020 και ώρα 12.00.  
 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ                                                                                      
Μετά την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει εντός  δέκα 
πέντε ( 15 )εργασίμων ημερών για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, καταθέτοντας τα εξής 
δικαιολογητικά:  
- Ποινικό Μητρώο, έκδοσης έως και 3 μήνες πριν την υποβολή του  
- Ασφαλιστική και Φορολογική Ενημερότητα, σε ισχύ  
- Βεβαίωση εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο ή Επαγγελματικό ή Εμπορικό Μητρώο έως 30   

ημέρες πριν την υποβολή του.  
- Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία να δηλώνει ότι δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική 

απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016  
 
Διευκρίνιση: Η Υπεύθυνη Δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση 
φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου, 
όπως αυτός ορίζεται από το ισχύον καταστατικό ή το ισχύον έγγραφο/πρακτικό εκπροσώπησης.    
Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων 
εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και 
εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.  
Τα Νομικά Πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά προσκομίζουν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, εκτός 
του αποσπάσματος ποινικού μητρώου, με την ακόλουθη τροποποίηση :  
Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες), 
από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν 
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την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς κατά την 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών 
χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα 
πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών.  
Οι ομόρρυθμες εταιρείες (Ο.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής 
ασφάλισης τόσο για όλα τα μέλη τους όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό  
Οι ετερόρρυθμες εταιρείες (Ε.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής 
ασφάλισης μόνο για τα ομόρρυθμα μέλη τους και για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό.  
Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών 
κοινωνικής ασφάλισης των διαχειριστών τους και για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό.  
Οι ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής 
ασφάλισης για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό. Δεν θα προσκομίσουν αντίστοιχα 
πιστοποιητικά για τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων τους.  
Το απόσπασμα ποινικού μητρώου αφορά στους διαχειριστές για τις εταιρείες περιορισμένης 
ευθύνης (Ε.Π.Ε.), τους διαχειριστές και τα ομόρρυθμα μέλη για τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε και 
Ε.Ε), στον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε) και σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου στους νόμιμους 
εκπροσώπους του.  

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ                                                                                                         
Δέκα (10) ημέρες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ανάθεσης.  

ΠΑΡΑΛΑΒΗ                                                                                                                                                      
Η παραλαβή της υπηρεσίας θα γίνει σε διάστημα τριών (3) ημερών, από την παράδοση της 
υπηρεσίας από τον Ανάδοχο.  

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ/ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ                                                                                                                    
Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει σε ποσοστό 100% της συμβατικής αξίας μετά την 
οριστική παραλαβή. 
Η εξόφληση θα πραγματοποιηθεί εντός διαστήματος τριάντα (30) ημερών από την 
παράδοση της υπηρεσίας, με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών που 
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την 
αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. 
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει παραδοθεί η υπηρεσία από τον Ανάδοχο. Κατά την 
πληρωμή απαιτείται η προσκόμιση Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας σε ισχύ 
(πρωτότυπο ή ευκρινές φωτοαντίγραφο).  
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει κάθε είδους επιβαρύνσεις προς τα ασφαλιστικά ταμεία, έξοδα 
μετακινήσεων, καθώς και κάθε άλλου είδους δαπάνη που πιθανόν πραγματοποιήσει κατά 
την εκτέλεση της Σύμβασης.  

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ                                                                                                                                                                         
Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 
Για το σύνολο του παρεχόμενου έργου  
Καθαρή αξία πλέον ΦΠΑ 24% :………………………………………………………………………………………. ευρώ  
 
Συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α &  
όλων των νόμιμων κρατήσεων :…………………………………………………………………………………….. ευρώ  
 
Στις τιμές που θα αναγράφονται στην Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου, περιλαμβάνονται 
πάσης φύσεως φόροι ,κρατήσεις υπέρ τρίτων, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.,  
Έλαβα γνώση και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας.  
Η προσφορά μου ισχύει για εκατόν είκοσι (120) μέρες μετά την ημερομηνία κατάθεσης της 
προσφοράς.  
 
 
 
 
 
 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 


