Κ.Α.Θ. Α.Ε.

ΠΡ-ΔΔ01/05

Θεσσαλονίκη: 07/05/2018
Αρ. Πρωτ.: 1271

Πληροφορίες : Γραφείο Προμηθειών
Τηλ.: 2310-764023 ,
2310-703022
Mail : d.liapis@kath.gr

ΠΡΟΣ

Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφοράς»
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α.Ε. θα προβεί στην προμήθεια/ανάθεση των ακόλουθων ειδών/υπηρεσιών :
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ
ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ : «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ» και με αγγλική ορολογία
“Social Food Support”συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού: 12.000,00€
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΘΕΙΣΑ
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ΑΞΙΑ

CPV

ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α

79220000- ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ &
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12.000,00€

ΔΑΠΑΝΗΣ

12.000,00€

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ
ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ
ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ : «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ»
ΚΑΙ ΜΕ ΑΓΓΛΙΚΗ
ΟΡΟΛΟΓΙΑ “Social Food
Support” για ένα έτος με
δικαίωμα προαίρεσης για
παράταση επιπλέον έξι
μηνών
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ΣΥΝΟΛΟ

12.000,00

ΦΠΑ

2.880,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

14.880,00

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του όποτε απαιτηθεί σε θέματα φορολογικά
-λογιστικά - χρηματοοικονομικά και μισθοδοσίας στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με τίτλο :
«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ» και με αγγλική ορολογία “Social Food Support”
Υποχρέωση του αναδόχου είναι τήρηση και ενημέρωση κάθε λογιστικού – φορολογικού
βιβλίου που απαιτείται,

σύνταξη του

Ισολογισμού

της εταιρείας,

σύνταξη

εκθέσεων –

αναφορών, με την πορεία – εξέλιξη των βασικών οικονομικών μεγεθών της Εταιρείας (ΑΜΚΕ), η
σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης για την χρήση του έτους 2018 , ταμειακές εγγραφές, υποβολή
δηλώσεων ΦΠΑ και η υποβολή Δήλωσης Φόρου Εισοδήματος, σύνταξη και υποβολή μισθοδοτικών
καταστάσεων, υποβολή ΑΠΑ, απόδοση φόρων ασφαλιστικών εισφορών .
Επιπροσθέτως στο αντικείμενο της θα είναι πάσης φύσεως φορολογική – λογιστική
υποστήριξη της εταιρίας (ΑΜΚΕ), σε πάσης φύσεως θέματα που ενδέχεται να προκύψουν και δεν
αναφέρονται ρητά στην παρούσα, π.χ. έκδοση παραστατικών.
Η ανάδοχος εταιρία από την έρευνα που θα προκύψει, θα είναι υπεύθυνη και για την
οικονομική – ταμειακή διαχείριση και υποστήριξη της εταιρίας (ΑΜΚΕ).
Τέλος η ανάδοχος εταιρία θα είναι σε απόλυτη συνεργασία με τον εξωτερικό συνεργάτηφοροτεχνικό της ΚΑΘ Α.Ε. , καθώς και με τους ορκωτούς ελεγκτές που θα ελέγξουν τις ετήσιες
οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας (ΑΜΚΕ).
Ο ανάδοχος θα υποβάλλει δήλωση κατά την υπογραφή της σύμβασης ότι:
1. Πέραν της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης Α.Ε. έχει συναλλαγές

με τουλάχιστον άλλες 2

επιχειρήσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του
2. Η σύμβαση που θα υπογράψει με την ΚΑΘ Α.Ε., δεν θα υποκρύπτει σχέση εξηρτημένης εργασίας .
3. Υποχρεούται να δηλώσει στον Φορέα Ασφάλισης ΕΦΚΑ , όπου είναι εφικτό, δήλωση απασχόλησης
σε πάνω από δύο επιχειρήσεις.
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Η ΚΑΘ Α.Ε. θα παρακρατεί από την αμοιβή του αναδόχου 0,06% και τέλος χαρτοσήμου 3% πλέον
20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ επ΄αυτού, ποσό το οποίο θα αποδίδει στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Συμβάσεων, όπως κάθε φορά ισχύει.

Παρακαλούμε εάν ενδιαφέρεσθε να καταθέσετε την προσφορά σας στο Γραφείο
Προμηθειών μέχρι και την 09/05/2018 και ώρα 14.00μ.μ. με έναν από τους παρακάτω
τρόπους:
1. Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (email): d.liapis@kath.gr
2. FAX: 2310760076
3. Γραφεία Κεντρικής Αγοράς - Ν. Μενεμένη – Κεντρική Λαχαναγορά Θεσσαλονίκης – Κτίριο
Διοίκησης – Οικονομικό Τμήμα
Οι προσφορά θα πρέπει να είναι σαφής και να αναγράφει τα πλήρη στοιχεία του
κληθέντος με ημερομηνία αποστολής.
Η συμμετοχή με την υποβολή προσφοράς, προϋποθέτει και αποτελεί αμάχητο τεκμήριο
ότι, θα ανταποκριθείτε πλήρως στους τεχνικούς και ποσοτικούς όρους της προμήθειας /
υπηρεσίας , όπως σας έχουν αποσταλεί, καθώς και των επί τόπου συνθηκών .
Επιπροσθέτως προϋποθέτει την αποστολή-προσκόμιση στην ΚΑΘ Α.Ε., στοιχείων που
θα απαιτηθούν για την αποπληρωμή της δαπάνης.
Για περαιτέρω Πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με την διαδικασία,
παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με το γραφείο Προμηθειών της ΚΑΘ Α.Ε.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΘ Α.Ε.
ΧΑΜΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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