ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ( FEACO)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΔΟΧΗ ΣΤΟ ΣΕΣΜΑ
(σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή)
1. Αίτηση Εισδοχής. Σημειώνεται ότι στον πίνακα των έργων πρέπει να παρουσιασθούν για
κάθε χρόνο τα έργα που αντιστοιχούν τουλάχιστον στο 50% του κύκλου εργασιών της
εταιρείας και αφορούν σε συμβουλευτικές υπηρεσίες, όπως ορίζονται στο Κριτήριο 2. Από τα
έργα που θα παρουσιασθούν θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι ο ετήσιος κύκλος εργασιών
όσον αφορά τις συμβουλευτικές υπηρεσίες είναι μεγαλύτερος από 150.000 € και ο μέσος
όρος του κύκλου εργασιών που αφορά συμβουλευτικές υπηρεσίες είναι μεγαλύτερος από
300.000 €. Η αίτηση εισδοχής θα πρέπει να υποστηρίζεται και να φέρει τις υπογραφές από
τρία (3) τακτικά μέλη του Συνδέσμου, τα οποία θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα για δύο (2)
τουλάχιστον έτη και να έχουν τακτοποιήσει όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον
ΣΕΣΜΑ
2. ΦΕΚ σύστασης της εταιρείας, καταστατικό και ΦΕΚ δημοσίευσης τροποποιήσεών του ή
τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό και ΦΕΚ δημοσίευσής του
3. Έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης της εταιρείας (πρακτικό ΔΣ, ΦΕΚ)
4. Δημοσιευμένοι Ισολογισμοί τριών (3) τελευταίων χρήσεων για ΑΕ και ΕΠΕ ή αντίστοιχες
φορολογικές δηλώσεις και συνοπτικές καταστάσεις που έχουν δημοσιευθεί στον διαδικτυακό
τόπο της εταιρείας για άλλες μορφές εταιρειών
5. Υπεύθυνη δήλωση για συνολικό κύκλο εργασιών και τον κύκλο εργασιών για συμβουλευτικές
υπηρεσίες κατά τα τελευταία τρία (3) έτη
6. Βιογραφικά σημειώματα των ανωτάτων στελεχών που εκπροσωπούν την εταιρεία και
ευθύνονται για τη διοίκησή της (Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος, Γενικός Διευθυντής,
κλπ.)
7. Στοιχεία τεκμηρίωσης για την επιτυχή ολοκλήρωση πέντε (5) έργων εξ αυτών που
αναφέρονται στην αίτηση συμμετοχής
8. Δήλωση αποδοχής των προβλέψεων του Καταστατικού και του Κώδικα Επαγγελματικής
Δεοντολογίας του ΣΕΣΜΑ
9. Υπεύθυνη Δήλωση ότι η εταιρεία δεν έχει κηρυχθεί τελεσίδικα έκπτωτη για παροχή
συμβουλευτικών υπηρεσιών από πελάτη για λόγους μη συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές
του έργου / μελέτης
10. Προφίλ εταιρείας (τομείς δραστηριότητας, οργανόγραμμα, Πιστοποιητικό εφαρμογής
Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9000 (εάν υπάρχει), κλπ)
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