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Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εξωτερική ανάθεση των 

υπηρεσιών Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή στο Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης του 

Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης ΝΠΙΔ (ΤΕΑ ΙΣΘ ΝΠΙΔ). 

 

Πληροφορίες ΤΕΑ ΙΣΘ 

Το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης ΝΠΙΔ 

(ΤΕΑ ΙΣΘ ΝΠΙΔ) συστάθηκε με το ΦΕΚ Β’, Αρ. Φύλλου 2496 και λειτουργεί σύμφωνα 

με τις διατάξεις του Ν.3029/2002 και των εκάστοτε υπουργικών αποφάσεων. 

 

Αντικείμενο Προσφοράς 

Το ΤΕΑ ΙΣΘ ΝΠΙΔ, σύμφωνα με τις διατάξεις: 

 Του Ν. 3029/2002, 

 της Υ.Α.Φ.51010/οικ.1893/15 (ΦΕΚ 178/Β/23-1-2015) «Έκδοση Κανονισμού 

Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών λειτουργείας των Ταμείων 

Επαγγελματικής Ασφάλισης», και 

 του καταστατικού του,  

προτίθεται να προχωρήσει στην επιλογή ορκωτού ελεγκτή λογιστή, τα καθήκοντα 

του οποίου θα καθορίζονται σύμφωνα με τον Κανονισμό Δεοντολογίας των ΤΕΑ και 

την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία. 

 

Ειδικότερα: 

Το Ταμείο αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση του έργου, με τίτλο 

«Παροχή Υπηρεσιών προς το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης του Ιατρικού 

Συλλόγου Θεσσαλονίκης ΝΠΙΔ» σύμφωνα με τις απαιτήσεις του συνοδευτικού 

αρχείου «RFP Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ΤΕΑ ΙΣΘ 2018”. 

Πέραν των απαιτήσεων του συνοδευτικού αρχείου, οι συνεργάτες του Αναδόχου θα 

υποστηρίζουν συμβουλευτικά τη διοίκηση, θα παρίστανται στα Δ.Σ., κατόπιν 

πρόσκλησης του Προέδρου του Ταμείου, όπως και θα υποστηρίζουν τεχνικά το 

Ταμείο σε συναντήσεις/συνεργασίες με εξωτερικούς συνεργάτες. Οι συνεργάτες του 

Αναδόχου θα συμμετέχουν σε συναντήσεις με Αρμόδιους Φορείς και Ελεγκτικές 

Αρχές όταν και όποτε κρίνεται αυτό αναγκαίο από το Δ.Σ. του Ταμείου ή ζητηθεί 

από τις Εποπτικές Αρχές.  

 



 

ΤΕΑ ΙΣΘ ΝΠΙΔ                      Σελίδα 2 
 

Προϋποθέσεις Αξιολόγησης Προτάσεων 

Στα πλαίσια της παρούσας πρόσκλησης θα αξιολογηθούν οι προτάσεις των νομικών 

προσώπων που τηρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις: 

1. Διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία στο σχετικό αντικείμενο. Θα 

συνεκτιμηθεί ιδιαιτέρα η προηγούμενη εμπειρία σε Τ.Ε.Α.. 

2. Διαθέτουν κάθε νόμιμο δικαίωμα άσκησης επαγγέλματος και ειδικότερα 

επίσημη επαγγελματική πιστοποίηση. 

3. Διαθέτουν τεχνογνωσία, κατάλληλη υποδομή και δυνατότητα χρήσης 

λογισμικού, που να εξασφαλίζει την αποτελεσματικότητα των εργασιών. 

4. Η συνεργασία και ο συμβουλευτικός ρόλος στους υπηρεσιακούς παράγοντες 

κρίνεται απαραίτητος. 

 

Επιλογή Αναδόχου 

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο την συμφερότερη προσφορά 

(συντελεστές βαρύτητας 50% η προσφερόμενη τιμή και 50% τεχνογνωσία-

εμπειρία).  

Η αξιολόγηση των προτάσεων που υποβάλλονται εμπρόθεσμα θα γίνει από το Δ.Σ. 

 

Διάρκεια σύμβασης 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται στα τρία (3) έτη, με δικαίωμα μονομερούς 

ανανέωσης για άλλα έως 2 έτη από την πλευρά του Ταμείου. 

 

Τρόπος αποστολής/καταληκτική ημερομηνία 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την προσφορά τους με κλειστό 

σφραγισμένο φάκελο αναγράφοντας «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΚΩΤΟΥ 

ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ» ιδιοχείρως στο γραφείο πρωτοκόλλου του ΤΕΑ ΙΣΘ ΝΠΙΔ επί της 

οδού Επανωμής 26 & Αδριανουπόλεως, Καλαμαριά Τ.Κ.55133 - Θεσσαλονίκη, στον 

4ο όροφο ή με συστημένη επιστολή. 

Η προθεσμία Υποβολής των προσφορών αρχίζει στις 28/02/2018, ημέρα Τετάρτη 

και λήγει στις 09/03/2018, ημέρα Παρασκευή, ώρα 13:00. 

Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής κρίνεται με βάση την ημερομηνία της 

ταχυδρομικής σήμανσης.  
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Προσφορές που θα υποβάλλονται εκπρόθεσμα λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου, 

αλλά δεν λαμβάνονται υπόψη. 

Για τυχόν διευκρινήσεις ή ερωτήσεις παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε 

αποκλειστικά και μόνο με email στο teaisth@opf.gr, το αργότερο μέχρι τις 

06/03/2018. Οι απορίες θα απαντηθούν το αργότερο εντός 2 ημερών και αναλόγως 

το περιεχόμενό τους, θα κοινοποιούνται σε όλους τους υποψηφίους αναδόχους. 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ του ΤΕΑ ΙΣΘ ΝΠΙΔ 

 

Ιωάννης Μέγας 
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