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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
για υποβολή προσφοράς για ανάθεση διενέργειας ελέγχου διαχείρισης κτηρίου του κληροδοτήματος «Νικ.
Δ. Χρυσοβέργη» στη Βιέννη
Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) κατόπιν της από 06.11.2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου
(Συνεδρία 41η) προτίθεται να αναθέσει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 48
του Ν. 4182/2013 (Α΄ 185) το έργο «Παροχή υπηρεσιών δύο (2) ορκωτών ελεγκτών - λογιστών για τη
διενέργεια διαχειριστικού ελέγχου των χρήσεων 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 και 2018
της εταιρείας Thomas Weselsky Gebäudeverwaltung GesmbH καθ' όσον αφορά στο κτήριο στη Βιέννη (Α1050 Gartengasse 6/Viktor-Christ Gasse 4, EZ 274 KG01008 Margarethen, Innere Stadt, που ανήκει κατά
τα τρία τέταρτα (75%) στο κληροδότημα Νικ. Δ. Χρυσοβέργη που διαχειρίζεται το ΙΚΥ.»
Η εταιρεία Thomas Weselsky Geb
äudeverwaltung GesmbHδιαχειρίζεται για λογαριασμό του ΙΚΥ τ
ο
ανωτέρω κτήριο, το οποίο αποτελείται από 25 διαμερίσματα συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας 1.318,27 τ.μ.,
εκ των οποίων τα 19 είναι μισθωμένα και τα λοιπά 6 είναι κενά. Το ετήσιο ποσό των μισθωμάτων που
αναλογεί στο ΙΚΥ ανέρχεται κατά μέσο όρο σε 15.000,00 ευρώ περίπου.
Όροι της πρόσκλησης:
1.
Δικαιούχοι συμμετοχής: Φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις προσώπων που
λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ως ορκωτοί ελεγκτές-λογιστές.
2.
Αντικείμενο: Διενέργεια διαχειριστικού ελέγχου των χρήσεων 2010 έως και 2018 που θα
συμπεριλαμβάνει έλεγχο εσόδων και πιστοποίηση δαπανών από δύο (2) ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές.
Παραδοτέο είναι η έκθεση με τα πορίσματα του ελέγχου που θα υπογράφεται από αμφότερους τους
ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές και θα υποβληθεί στο ΙΚΥ.
3.
Τόπος διενέργειας του ελέγχου: Η έδρα της εταιρείας Thomas Weselsky
äudeverwaltung
Geb
GesmbH στη Βιέννη (1180 Wien, Staudgasse 8).

4.

Προϋπολογισμός: Δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ πλέον ΦΠΑ.

5.

Κριτήριο ανάθεσης: Η χαμηλότερη οικονομική προσφορά.

6.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
α)
Τα ονοματεπώνυμα και αριθμοί μητρώου ΣΟΕΛ των δύο (2) Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που
προτείνονται για τη διενέργεια του ελέγχου και τη σύνταξη της σχετικής έκθεσης (παραδοτέου).
β)
Οικονομική προσφορά. Το προσφερόμενο ποσό θα συμπεριλαμβάνει τις κάθε είδους δαπάνες που
θα απαιτηθούν για την παροχή των υπηρεσιών (συμπεριλαμβανόμενης της μετάβασης και διαμονής στη
Βιέννη) καθώς και τους αναλογούντες φόρους και παρακρατήσεις, πλην του ΦΠΑ.
7.
Υποβολή προσφορών: Η οικονομική προσφορά και τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν σε
σφραγισμένο φάκελο που λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου του ΙΚΥ. Ο φάκελος πρέπει να φέρει τα στοιχεία
του προσφέροντος και την ένδειξη «ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΝΙΚ. Δ. ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ ΣΤΗ ΒΙΕΝΝΗ» και υποβάλλεται στο ΙΚY αυτοπροσώπως, με
συστημένη επιστολή ή μέσω επιχείρησης ταχυμεταφορών, ως εξής:
Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών
Διεύθυνση Διοίκησης και Οικονομικής Διαχείρισης
Τμήμα Διαχείρισης Περιουσίας
Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41
ΤΚ 14234 - Ν. Ιωνία Αττικής
8.
Προθεσμία υποβολής προσφορών: Οι φάκελοι προσφορών θα πρέπει να παραδοθούν στο ΙΚΥ το
αργότερο μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2018 και ώρα 15:00 μ.μ. Εκπρόθεσμες προσφορές δεν λαμβάνονται
υπόψη.
9.
Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει από το Δ.Σ. του ΙΚΥ και θα υπογραφεί σχετική σύμβαση. Η αμοιβή
του αναδόχου θα εξοφληθεί μετά την υποβολή της έκθεσης ελέγχου (παραδοτέου) και των σχετικών
νόμιμων παραστατικών στο ΙΚΥ.
Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ και θα αποσταλεί στο Σώμα Ορκωτών
Ελεγκτών Λογιστών.

O Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ι.Κ.Υ.
Κυριάκος Β. Αθανασίου

Ομότιμος Καθηγητής Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

