ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
Αρ. Πρωτ: 729
Ημερομηνία: 24/5/2017

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υπηρεσιών δύο (2)
Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 2016»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α΄ 147).
2. Τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/τ.Α΄/2010) «Δικαστική προστασία κατά τη
σύναψη δημοσίων συμβάσεων - Εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία
89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την οδηγία 92/13/ΕΟΚ του
Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με τις οδηγίες
2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007
(L 335)», όπως τροποποιήθηκε με το αρ.63 του Ν. 4055/2012 και το άρθρο 28 του
Ν.4111/2013/ΦEK 18/τ.Α/2013 και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» (ΦΕΚ
141/Α΄/2010, όπως ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν.4270/2014 Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ.
143/Α΄/28-6-2014)
5. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ.112/Α΄/13-7-2010) “Ενίσχυση της διαφάνειας με
την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις, όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α΄/2013) «Ρυθμίσεις
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες
διατάξεις».
6. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α'/15-9-2011) “Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων
– Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)–
Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις” και τη σχετική
αριθμ.Π1/2380/18-12-2012 ΚΥΑ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Τις διατάξεις του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120 Α’/2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
9. Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ74Α') "Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις,
Συγχωνεύσεις Nομικών Προσώπων και Υπηρεσιών Δημόσιου Τομέα-Τροποποίηση
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διατάξεων του Π.Δ.318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις" καθώς και τις διατάξεις του
2690/99 όπως τροποποιήθηκε κι ισχύει.
10. Τις διατάξεις του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής
του ν.4046/2012, του ν.4093/2012 και του ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις»
(Φ.Ε.Κ.167/Α΄/23-7-2013) άρθρο 64 σχετικά με τους συντελεστές παρακράτησης φόρου.
11. Τις διατάξεις του Ν. 1796/1998 «Σύσταση Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών
Πιστώσεων (Ο.Α.Ε.Π.)» (ΦΕΚ Α’ 152), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
12. Την με αριθμό 688/04.05.2017 (Θέμα 13ο) απόφαση του ΔΣ του ΟΑΕΠ (ΑΔΑ:
ΩΡΙΘ469ΗΞ0-ΝΘ5)
13. Την προβλεφθείσα πίστωση στον προϋπολογισμό του ΟΑΕΠ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Την έγκριση της προμήθειας υπηρεσιών δύο (2) Ορκωτών - Λογιστών με
αντικείμενο τον τακτικό έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης του ΟΑΕΠ και του
ισολογισμού του, για τη χρήση 2016, προϋπολογισμού οκτώ χιλιάδων Ευρώ
(8.000€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης
και ανάρτηση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα του
Οργανισμού.
2. Τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου, τους δικαιούμενους συμμετοχής καθώς
και τους όρους υλοποίησης και παραλαβής που περιέχονται στο παράρτημα
«Τεύχος πρόσκλησης ενδιαφέροντος», το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα και
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.
3. Την ανάθεση του Έργου στον Ανάδοχο εγγράφως με Απόφαση της
Αναθέτουσας Αρχής.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν σε έντυπη μορφή την προσφορά
τους για την ανάληψη του έργου μέχρι την Τετάρτη 31.5.2017 και ώρα 12.30 στα
γραφεία του ΟΑΕΠ, στην οδό Πανεπιστημίου 57, ΤΚ 10564, ΑΘΗΝΑ, 5ος όροφος,
Γραφείο 504 (Πρωτόκολλο).

Κατ’ εξουσιοδότηση του Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος & Γεν. Διευθυντής

Στυλιανός Κροκιδάς

Συν.: Παράρτημα Α': Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α': ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :
«ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΟΑΕΠ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2016»
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

Τακτικός Έλεγχος του ΟΑΕΠ για τη χρήση 2016

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Απευθείας ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο
ποσό των 8.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ
Το έργο χρηματοδοτείται από τον Οργανισμό
Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Από την υπογραφή της σύμβασης έως την
παρέλευση μηνός από την έγκριση των
οικονομικών καταστάσεων του ΟΑΕΠ χρήσεως
2016

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

31/05/2017, ημέρα Τετάρτη, ώρα 12.30

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Έδρα της Αναθέτουσας Αρχής :
ΑΘΗΝΑ, Πανεπιστημίου 57, Τ.Κ 105 64
5ος όροφος, γραφείο 504
(Πρωτόκολλο).
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1.

Αντικείμενο του έργου

Η παροχή υπηρεσιών ελέγχου από δύο (2) ορκωτούς ελεγκτές με αντικείμενο τον τακτικό
έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του ΟΑΕΠ για τη χρήση 2016.
Στην παροχή υπηρεσιών περιλαμβάνεται: έλεγχος και έκφραση γνώμης για τις ετήσιες
οικονομικές καταστάσεις 2016 και σύνταξη αναλυτικής έκθεσης.
Οι ανωτέρω υπηρεσίες παρέχονται υποχρεωτικώς σύμφωνα με τα Διεθνή Ελεγκτικά
Πρότυπα (ISA), τον Κώδικα Δεοντολογίας της IFAC και την ελληνική νομοθεσία.

2. Χρόνος/τρόπος υλοποίησης
Χρόνος υλοποίησης του έργου είναι από την υπογραφή της σύμβασης έως και την
παρέλευση μηνός από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.
3. Προϋπολογισμός Έργου
Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των οκτώ χιλιάδων ευρώ
(8.000€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Η δαπάνη για την υλοποίηση του έργου θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό του ΟΑΕΠ.
Κατά την πληρωμή θα γίνουν οι νόμιμες κρατήσεις για την παροχή υπηρεσιών με
βάση το Ν. 4412/2016 και την κείμενη νομοθεσία.
4. Δικαίωμα συμμετοχής - Υποβολής προσφορών
Δικαίωμα υποβολής προσφοράς έχουν φυσικά ή και νομικά πρόσωπα που
λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. και :
Α) Είναι εγγεγραμμένα στο Δημόσιο Μητρώο Ελεγκτών
Β) Διαθέτουν τουλάχιστον δεκαετή (10ετή) επαγγελματική εμπειρία σε έλεγχο
οικονομικών καταστάσεων, πέντε (5) εκ των οποίων σε ασφαλιστική εταιρεία και
φορείς του ευρύτερου Δημοσίου τομέα.
Γ) Με βάση τις φορολογικές τους δηλώσεις να έχουν μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών
άνω των 50.000,00 ευρώ.
Επίσης, στη διαδικασία αυτή μπορούν να συμμετάσχουν ενώσεις φυσικών ή
νομικών προσώπων, με την υποβολή κοινής προσφοράς, οι οποίες δεν
υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας υποβολής της προσφοράς τους. Σε περίπτωση υποβολής κοινής
προσφοράς, τα μέλη της ένωσης ή κοινοπραξίας ευθύνονται αλληλεγγύως και εις
ολόκληρον έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την υλοποίηση του έργου.
5.

Ενημέρωση ενδιαφερομένων - παραλαβή πρόσκλησης

Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να παραλάβουν την πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος, μπορούν να απευθύνονται στον ΟΑΕΠ, Πανεπιστημίου 57, Τ.Κ.
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10564 Αθήνα, 5ος όροφος, γραφείο 504, όλες τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες
10.00 - 15.00 έως την 30/05/2017, ημέρα Τρίτη.

6. Περιεχόμενο προσφοράς / τόπος - χρόνος υποβολής
Οι προτάσεις κατατίθενται σε έντυπη μορφή στην ελληνική γλώσσα στον
Οργανισμό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ) Πανεπιστημίου 57, Τ.Κ.
10564 5ος όροφος, Γραφείο 504 (Πρωτόκολλο), μέχρι την Τετάρτη, 31/05/2017 και
ώρα 12.30 μ.μ, και υποχρεωτικά περιλαμβάνουν τα παρακάτω:
•

Επιστολή υποβολής πρότασης την οποία υπογράφει ο υποψήφιος
Ανάδοχος με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής και απευθύνεται στον
Οργανισμό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων. Στην επιστολή αυτή πρέπει
να δηλώνεται ρητά ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος αποδέχεται την υλοποίηση
του έργου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της παρούσας πρόσκλησης.

•

Αναλυτική περιγραφή γνωστικού και επαγγελματικού προφίλ. Βιογραφικά
σημειώματα και εμπειρία ομάδας έργου.

•

Έγγραφα που να αποδεικνύουν ότι ο διαγωνιζόμενος διαθέτει πενταετή
πείρα σε έλεγχο οικονομικών καταστάσεων ασφαλιστικών εταιρειών και
φορέων του ευρύτερου δημοσίου τομέα. Κατάλογο πελατών
διαγωνιζόμενου, που θα περιλαμβάνει την επωνυμία, διεύθυνση, στοιχεία
επικοινωνίας των πελατών του.

•

Οικονομική προσφορά για την εκτέλεση του έργου η οποία διατυπώνεται
ολογράφως και αριθμητικώς (χωρίς ΦΠΑ και με ΦΠΑ). Οι προσφερόμενες
τιμές πρέπει να είναι σε Ευρώ.

7. Κριτήρια Αξιολόγησης
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει τιμής.
8. Ανάδειξη αναδόχου - Υπογραφή σύμβασης
8.1
Η κατακύρωση του έργου στον Ανάδοχο γίνεται εγγράφως με απόφαση
του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία κοινοποιείται στον
ενδιαφερόμενο.
8.2 Ο υποψήφιος Ανάδοχος καλείται σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία
κοινοποίησης της απόφασης ανάθεσης να προσέλθει για την υπογραφή της
σχετικής σύμβασης προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:
α) Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας,
β) Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας,
γ) Νομιμοποιητικά έγγραφα
δ) Αντίγραφο ποινικού μητρώου
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