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Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για την παροχή υπηρεσιών Εσωτερικού Ελεγκτή ετήσιας διάρκειας,
προϋπολογισμού 8.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. (CPV 79212200-5 )
Ο Οργανισμός Λιμένος Πατρών Α.Ε. (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.) , σε συμμόρφωση με το κείμενο ρυθμιστικό
πλαίσιο ( ν.3429/2005 – Άρθρο 4- παρ.4 ), καθώς και σε συνέχεια προγενέστερων όμοιων
συμβάσεων παροχής υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου από πιστοποιημένους ελεγκτές, προσκαλεί
όλους τους ενδιαφερόμενους που συγκεντρώνουν τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα τυπικά
προσόντα, να υποβάλλουν τις σχετικές προσφορές τους.
Ο Εσωτερικός Ελεγκτής που θα αναδειχθεί , θα παράσχει προς τον Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. τις υπηρεσίες του
διάρκειας ενός έτους και με ανώτατο όριο προϋπολογισμού δαπάνης € 8.000 πλέον ΦΠΑ, ενώ η
έναρξη παροχής των υπηρεσιών συναρτάται με την διεκπεραίωση των απαραίτητων τυπικών
διοικητικών πράξεων έγκρισης ( σχετική εγκριτική απόφαση του ΔΣ του ΟΛΠΑ ΑΕ και εγκριτική
απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας )
Οι ενδιαφερόμενοι για την παραπάνω συνεργασία θα πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:
1.

Να είναι φυσικά πρόσωπα

2.

Να είναι μέλη του Ελληνικού Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (Ε.Ι.Ε.Ε.) ή να είναι
εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών.

3.

Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι.)
(πτυχίο Οικονομικών Σχολών, ή της Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου)
της ημεδαπής, ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής.

4.

Να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου Ελεγκτικής, ή Χρηματοοικονομικής, ή να είναι
πιστοποιημένοι από το Διεθνές και το Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (IIA)
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση μεταπτυχιακού τίτλου του εξωτερικού θα πρέπει να
υπάρχει αντίστοιχη Ελληνική διαπίστευση.

5.

Να διαθέτουν αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο του εσωτερικού
ελέγχου.
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6.

Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά, είτε ενήμεροι, είτε υπαχθέντες σε διακανονισμό
εξόφλησης , ο οποίος τηρείται μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν στον Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. σε κλειστό φάκελο σχετική
δήλωση ενδιαφέροντος έως την 17/01/2019 & ώρα 11.00πμ, συνοδευόμενη:
α. από τα δικαιολογητικά έγγραφα που αποδεικνύουν την συνδρομή των ως άνω τυπικών
προϋποθέσεων συμμετοχής των, καθώς και
β. την οικονομική τους προσφορά ως ποσοστό έκπτωσης επί του προϋπολογισθέντος ποσού της
παρούσας
Η διαδικασία ανοίγματος των οικονομικών προσφορών, κατά την οποία μπορούν να παρίστανται
οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό ( είτε οι ίδιοι, είτε εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί των ), θα
πραγματοποιηθεί από την αρμόδια Επιτροπή αξιολόγησης στα γραφεία του Οργανισμού, αμέσως
μετά το πέρας της καταληκτικής ώρας κατάθεσης των προσφορών.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι μειοδοτούν δυο (2) οικονομικές προτάσεις με το ίδιο
επακριβώς ποσοστό έκπτωσης, προκρίνεται ο κάτοχος του πτυχιακού τίτλου με την καλύτερη
βαθμολογία, ενώ σε περίπτωση εκ νέου «ισοβαθμίας», ο μειοδότης θα προκύψει από δημόσια
κλήρωση.
Ο ανάδοχος κατά την διάρκεια παροχής των υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου, υποχρεούται στην
κατάρτιση και κατάθεση τουλάχιστον τεσσάρων εκθέσεων ( μια ανά τρίμηνο ), με τα πορίσματα
των ελέγχων που θα διενεργήσει σε συμμόρφωση τόσο με το κείμενο περί του θέματος νομικό
πλαίσιο ( ενδεικτικά ν.3429/2005 – Άρθρο 4 – παρ.3, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει ), όσο και
με σχετικές οδηγίες - εισηγήσεις είτε του μετόχου και του ΔΣ, είτε της Διοίκησης, κατόπιν
προγραμματισμένων επισκέψεων και σε συνεργασία και συνεννόηση με τις αρμόδιες κάθε φορά
Διευθύνσεις του Οργανισμού.
Αναλυτικά οι εκατέρωθεν υποχρεώσεις θα αποτυπωθούν σε Σύμβαση που θα υπογραφεί σε
συνέχεια των πιο πάνω μνημονευόμενων διοικητικών εγκρίσεων.
Πάτρα,

18 / 12 / 2018

Ο Δ/ντής Διοικ/κού & Οικ/κού

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.

Νικόλαος Αθ. Γιακουμάκης

Νίκος Κοντοές
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