
 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 « Έλεγχος οικονομικών καταστάσεων Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής» 

 

Το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα και διέπεται από τις διατάξεις του νόμου 3867/2010 

(ΦΕΚ Α 128/2010). 

Η Συνέλευση των Μελών του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής θα προβεί, σύμφωνα με 

το άρθρο 11, παρ. 3 ν.3867/2010, σε ανάθεση του έργου διενέργειας ελέγχου της 

οικονομικής διαχείρισης και του ισολογισμού του έτους 2014, σε δύο ορκωτούς 

ελεγκτές ή αναγνωρισμένη ελεγκτική εταιρία. Στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής 

καλείται κάθε ενδιαφερόμενος να υποβάλει την προσφορά του έως την Δευτέρα 31η  

Μαρτίου 2014 ταχυδρομικά στην παρακάτω διεύθυνση: 

Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής, 

Αμερικής 3, Τ.Κ. 105 64, Αθήνα 

«Οικονομική Προσφορά » 

 

Η προσφορά μπορεί να σταλεί και με fax, στον αριθμό 210 - 3205439. 

 

Κατά την εκτίμηση και την εμπειρία μας για την ολοκλήρωση του ελέγχου των 

οικονομικών καταστάσεων του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής απαιτούνται 110 

ελεγκτικές ώρες. Σημαντική απόκλιση από την ως άνω εκτίμηση προϋποθέτει 

επαρκή αιτιολόγηση.  

Για την επιλογή θα ληφθούν υπόψη πέραν της οικονομικότερης προσφοράς και 

ποιοτικά κριτήρια. Ενδεικτικά αναφέρονται, η απαιτούμενη επάρκεια των πόρων σας 

για τις ανάγκες του έργου καθώς και η ελεγκτική εμπειρία σε οργανισμούς του 

χρηματοπιστωτικού τομέα, και ειδικότερα της ασφαλιστικής αγοράς, στην Ελλάδα ή 

το εξωτερικό. Η ελεγκτική εμπειρία θα πρέπει να τεκμαίρεται από κατάλογο παροχής 

υπηρεσιών κατά την τελευταία πενταετία.  

Για την αξιολόγηση της προσφοράς σύμφωνα με την παρούσα διαδικασία θα πρέπει 

να υποβληθούν δύο (2) ξεχωριστοί υποφάκελοι ως εξής: 

α) υποφάκελος με τα στοιχεία της οικονομικής προσφοράς σύμφωνα με το 

παρακάτω υπόδειγμα και  

β) υποφάκελος με τα ποιοτικά στοιχεία. 

 

Σημειώνεται ότι η αμοιβή ανά ώρα ελέγχου που θα προκύψει από την ανωτέρω 

προσφορά σας θα ισχύσει και για τυχόν παροχή πρόσθετου ελεγκτικού έργου για το 

2014. 

 



 

Ημερομηνία:    

 

Προς: Εγγυητικό Κεφάλαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής 

 

 

Θέμα:  Υποβολή Οικονομικής προσφοράς για των έλεγχο των οικονομικών 

καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης 2014 

 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 

Επωνυμία 
 

ΑΦΜ 
 

Διεύθυνση 
 

ΔΟΥ 
 

Έργο 
Έλεγχος Οικονομικών Καταστάσεων Χρήσης 2014 του 

Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής 

Διάρκεια 

(Ώρες) 

 

Αμοιβή Έργου 

(χωρίς ΦΠΑ 

23%) 

 

 


