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1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του
Δημοσίου A.E.» (εφεξής «ΤΑΙΠΕΔ»), ζητά την υποβολή προσφορών από εταιρείες
ορκωτών ελεγκτών-λογιστών, λογιστικά – φοροτεχνικά γραφεία για τη συμπλήρωση και
υποβολή δηλώσεων ακινήτων Ε9 και συγκεκριμένα :


Συμπλήρωση και υποβολή Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων Ε9 για το 2014



Συμπλήρωση και υποβολή Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων Ε9 για το 2015

2.

Σημειώνεται ότι η διάρκεια του έργου είναι ένας μήνας από την ανάθεση.

3.

Τα κριτήρια αξιολόγησης θα είναι:


Εύρος κάλυψης ζητούμενων υπηρεσιών



Εμπειρία στην παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών



Γνώσεις προετοιμασίας αντίστοιχων δηλώσεων για φορείς με μεγάλο όγκο και
διαφόρων ειδών ακινήτων



Αμοιβή ανά ακίνητο, και σύνολο αμοιβής και σύνθεση αυτής

Διαδικασία Επιλογής

4.

Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με τον Κανονισμό Όρων και Διαδικασιών Αναθέσεων και
Προμηθειών του Ταμείου, που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 8 του Ν.
3986/2011, καταρτίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιου του Ταμείου και εγκρίθηκε με
την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/16128/0025/19.02.2014 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
(ΦΕΚ Β’ 476/26.02.2014).

5.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία θα οριστεί από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του
Ταμείου, θα παραλάβει και αξιολογήσει τις εγκύρως υποβληθείσες προσφορές. Η
αξιολόγηση των προφορών θα γίνει με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3 κριτήρια.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης μπορεί να ζητεί διευκρινήσεις, συμπληρώσεις, προσαρμογές,
παρουσιάσεις ή βελτιώσεις των προφορών.

6.

Ο κατάλογος των ακινήτων θα προωθηθεί στον υποψήφιο ανάδοχο, μετά από
επικοινωνία με το ΤΑΙΠΕΔ.

7.

Οι προσφορές των ενδιαφερομένων εταιρειών θα πρέπει να περιέχουν τουλάχιστον τα
παρακάτω:
7.1 Τεχνική Προσφορά


Περιγραφή αντίστοιχης εμπειρίας



Προτεινόμενα στελέχη και τον υπεύθυνο έργου που θα παρέχουν τις υπηρεσίες,
συμπεριλαμβανομένων και των βιογραφικών σημειωμάτων τους

7.2 Οικονομική Προσφορά


8.

Αμοιβή ανά ακίνητο, σύνολο αμοιβής και σύνθεση αυτής

Το ΤΑΙΠΕΔ διατηρεί την πλήρη και αποκλειστική ευχέρεια να ακυρώσει, αναστείλει,
τροποποιήσει ή μεταθέσει χρονικά την παρούσα διαδικασία χωρίς προηγούμενη
ενημέρωση, καθώς και να διακόψει διαπραγματεύσεις και συνομιλίες σε οποιοδήποτε
χρονικό σημείο, χωρίς καμία ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων ή / και τρίτων
προσώπων.

9.

Παρακαλούμε όπως υποβάλλετε, εγγράφως, την προσφορά σας, το αργότερο μέχρι τις
5:00 μμ, την 10η Φεβρουαρίου 2015, υπόψη κ. Εύας Ιωάννου, στο ΤΑΙΠΕΔ, στην
διεύθυνση Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου, 105-62 Αθήνα αναφέροντας τον κωδικό FI/08.
Οι οικονομικές προσφορές να προωθηθούν σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, εντός
του φακέλου της προσφοράς του υποψηφίου.

