Απαντήσεις σε ερωτήσεις σχετικά µε την προκήρυξη για το έργο : Έλεγχος του
τεχνοοικονοµικού µοντέλου της εταιρείας «DIGEA-ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.»

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 : Στην κατηγορία «έργα κοστολογικού ελέγχου» γίνονται αποδεκτά έργα
κοστολογικού ελέγχου δαπανών εταιρειών στο πλαίσιο διαπίστωσης φαινοµένων
απάτης και διαφθοράς;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Στην κατηγορία έργα κοστολογικού ελέγχου δεν γίνονται αποδεκτά έργα
κοστολογικού ελέγχου δαπανών

εταιρειών στο πλαίσιο διαπίστωσης φαινοµένων

απάτης και διαφθοράς.
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προβλέπονται αποκλειστικά έργα τακτικού ελέγχου οικονοµικών καταστάσεων από
ορκωτό ελεγκτή; Στην περίπτωση που απαιτείται εµπειρία σε τακτικό έλεγχο
οικονοµικών καταστάσεων, είναι γνωστό ότι οι πολυεθνικές εταιρείες ορκωτών
ελεγκτών που συγκεντρώνουν τη σχετική εµπειρία, είναι δοµηµένες ως ανεξάρτητες
νοµικές οντότητες σε σχέση µε το συµβουλευτικό κλάδο τους που διαθέτει την εµπειρία
κοστολογικού ελέγχου. Παρακαλούµε διευκρινίστε εάν στην περίπτωση αυτή απαιτείται
η σύσταση κοινοπραξίας µεταξύ δύο εταιρειών που λειτουργούν κάτω από το ίδιο σήµα
και οργανισµό.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Στην κατηγορία έργα ελέγχου οικονοµικών καταστάσεων προβλέπονται
αποκλειστικά έργα τακτικού ελέγχου οικονοµικών καταστάσεων από ορκωτό
ελεγκτή;. Επιπροσθέτως, δύο εταιρείες που λειτουργούν ως ανεξάρτητες νοµικές
οντότητες κάτω από το ίδιο σήµα και οργανισµό δεν απαιτείται να προβούν σε
σύσταση κοινοπραξίας µεταξύ τους για την υποβολή κοινής προσφοράς, αλλά ούτε
και σε περίπτωση που τους ανατεθεί το προκηρυχθέν έργο. Παραπέµπουµε σχετικά
στο άρθρο 9.1 εδάφιο γ της προκήρυξης, κατά το οποίο «∆ικαίωµα συµµετοχής στο
διαγωνισµό έχουν:
« (γ) Ενώσεις Υποψηφίων που υποβάλλουν κοινή Προσφορά, εφόσον πληρούν
τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 7 του Π.∆. 118/2007.
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Οι ενώσεις δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισµένη νοµική µορφή προκειµένου
να υποβάλουν Προσφορά.
Επισηµαίνεται ότι στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η
έκταση και το είδος της συµµετοχής του κάθε µέλους της Ένωσης.»

Περαιτέρω, σύµφωνα µε το άρθρο 10 της Προκήρυξης: «Από κάθε οικονοµικό
φορέα-µέλος που συµµετέχει στην Ένωση απαιτείται πρακτικό απόφασης ∆.Σ. ή
άλλου αντίστοιχου οργάνου που εγκρίνει την σύµπραξη µε τα άλλα µέλη της Ένωσης,
το ποσοστό της κάθε µίας στον προϋπολογισµό του έργου, την αποδοχή της
αλληλέγγυας και εις ολόκληρον ευθύνης.»
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