ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ

ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΛΙΜΔΝΟ ΡΑΦΗΝΑ Α.Δ.
Αθηή Αλδξέα Γ. Παπαλδξένπ
19009 Ληκάλη Ραθήλαο
Σει: 22940 23605 / 22840
Fax: 22940 26076
Email: grammateia@rafinaport.gr

Ραθήνα 30/10/2020
Αρ. Πρωη.: 3884

Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος θέζης Δζωηερικού Δλεγκηή
ζηον Οργανιζμό Λιμένος Ραθήνας Α.Δ.
Ο Οξγαληζκόο Ληκέλνο Ραθήλαο Α.Δ. (Ο.Λ.Ρ. Α.Δ.) έρνληαο ππόςε :




Σν Ν.4412/2016 «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ , Πξνκεζεηώλ θαη
Τπεξεζηώλ όπσο ηζρύεη.
Σν ππ’ αξ. πξση. 473/30-10-2020 Αίηεκα ηεο Γ/λζαο πκβνύινπ
Ο.Λ.Ρ. Α.Δ.
Σελ ππ’ αξ. πξση. 421/03-11-2020 (ΑΓΑ: Ω6Ο469ΖΞ8Θ1Μ) Απόθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο.

Πξνζθαιεί ηνπο ελδηαθεξόκελνπο λα θαηαζέζνπλ θιεηζηέο ζθξαγηζκέλεο
πξνζθνξέο γηα παξνρή Αλεμάξηεησλ Τπεξεζηώλ Δζσηεξηθνύ Διεγθηή ζηνλ
Οξγαληζκό Ληκέλνο Ραθήλαο Α.Δ. (Αλαζέησλ Φνξέαο), γηα έλα (1) έηνο
Πξνϋπνινγηζκνύ 7.500,00€ πιένλ Φ.Π.Α., κε ηα έμνδα κεηάβαζεο θαη
δηακνλήο λα βαξύλνπλ ηνλ Αλάδνρν.
1. Ανηικείμενο :
Οη ελδηαθεξόκελνη γηα ηελ παξαπάλσ ζπλεξγαζία ζα πξέπεη λα πιεξνύλ ηηο
εμήο πξνϋπνζέζεηο:


Να είλαη θπζηθά πξόζσπα.



Να είλαη ελεξγά κέιε ηνπ Διιεληθνύ Ηλζηηηνύηνπ Δζσηεξηθώλ Διεγθηώλ
(Δ.Η.Δ.Δ.).



Να είλαη θάηνρνη αλώηαηνπ πηπρίνπ Οηθνλνκηθώλ ρνιώλ ή ηεο Γεκόζηαο
Γηνίθεζεο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ.
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Διεγθηηθήο,
ή
Υξεκαηννηθνλνκηθήο, ή λα είλαη πηζηνπνηεκέλνη ζην Διεγθηηθό
Δπάγγεικα (CIA, CISA, IRCA, ACCA θ.ιπ.). Δπηζεκαίλεηαη όηη ζε
πεξίπησζε κεηαπηπρηαθνύ ηίηινπ ηνπ εμσηεξηθνύ ζα πξέπεη λα ππάξρεη
αληίζηνηρε Διιεληθή δηαπίζηεπζε.



Να δηαζέηνπλ απνδεδεηγκέλε επαγγεικαηηθή εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ 5 εηώλ
ζην αληηθείκελν ηνπ Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ.

2. Προϋπολογιζμός :
Ο ζπλνιηθόο Πξνϋπνινγηζκόο αλέξρεηαη ζην πνζό ηων επηά τιλιάδων
πενηακοζίων εσρώ (7.500,00€) πλέον Φ.Π.Α., γηα έλα (1) έηνο –
(Γηάζηεκα ζύκβαζεο 29/11/2020 έως 28/11/2021).

3. Σόπος και τρόνος σποβολής προζθορών :
Οη ππνςήθηνη, εθόζνλ ην επηζπκνύλ, πξέπεη λα ππνβάιινπλ θιεηζηέο
ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο ην αξγόηεξν μέτρι ηην Σρίηη 10/11/2020 και
ώρα 10:00, ζηελ έδξα ηνπ Οξγαληζκνύ Ληκέλνο Ραθήλαο Α.Δ., Αθηή Α.
Παπαλδξένπ, Ληκέλαο Ραθήλαο .
Οη ππνςήθηνη κπνξνύλ επίζεο λα ππνβάιινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο
απνζηέιινληάο ηελ ηαρπδξνκηθά, κε απαξαίηεηε όκσο πξνϋπόζεζε όηη ζα
πεξηέρνληαη ζην Πξσηόθνιιν ηεο Κεληξηθήο Γξακκαηείαο ηνπ Αλαζέηνληα
Φνξέα, κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ώξα θαηάζεζεο πξνζθνξώλ.
Ο Αλαζέησλ Φνξέαο, νπδεκία επζύλε θέξεη γηα ηε κε εκπξόζεζκε
παξαιαβή ηεο πξνζθνξάο ή γηα ην πεξηερόκελν ησλ θαθέισλ πνπ ηε
ζπλνδεύνπλ.

4. Περιετόμενο προζθοράς :
Κάζε ππνςήθηνο ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιάβεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ, επί πνηλή
απνθιεηζκνύ :


πκπιεξσκέλε ηελ αίηεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο (σο ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ
Β).



πκπιεξσκέλν ην έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο (σο ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α).



Φσηναληίγξαθν αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο.



Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ Ν.1599/1986 θαηά ηα πξνβιεπόκελα ζηελ παξ. 2
ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ Ν.4412/2016, όπνπ ζα δειώλεηαη όηη :
1. Γε βξίζθεηαη ζε κία από ηηο θαηαζηάζεηο ησλ άξζξσλ 73 θαη 74 ηνπ Ν.
4412/2016.
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2. Πιεξνί ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ηα νπνία έρνπλ θαζνξηζηεί ζηελ
παξνύζα πξόζθιεζε.


Απνδεηθηηθά έγγξαθα από ηα νπνία λα πξνθύπηεη όηη είλαη ελεξγά κέιε
ηνπ Διιεληθνύ Ηλζηηηνύηνπ Δζσηεξηθώλ Διεγθηώλ (Δ.Η.Δ.Δ.).



Αληίγξαθν ηίηινπ ζπνπδώλ ηξηηνβάζκηαο Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο (Α.Δ.Η.)
(Πηπρίν Οηθνλνκηθώλ ρνιώλ ή ηεο ρνιήο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο ηνπ
Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ).



Αληίγξαθν κεηαπηπρηαθνύ ηίηινπ Διεγθηηθήο ή Υξεκαηννηθνλνκηθήο ή
πηζηνπνίεζεο ζην Διεγθηηθό Δπάγγεικα από ην ΗΗΑ (Γηεζλέο Ηλζηηηνύην
Δζσηεξηθώλ Διεγθηώλ ). ε πεξίπησζε κεηαπηπρηαθνύ ηίηινπ ηνπ
εμσηεξηθνύ λα ππάξρεη αληίζηνηρε Διιεληθή δηαπίζηεπζε.



Απνδεηθηηθά έγγξαθα από ηα νπνία λα πξνθύπηεη όηη δηαζέηνπλ
απνδεδεηγκέλε επαγγεικαηηθή εκπεηξία, ηνπιάρηζηνλ 5 εηώλ ζην
αληηθείκελν ηνπ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ.

5. Ιζτύς ηων προζθορών :
Οη πξνζθνξέο ηζρύνπλ θαη δεζκεύνπλ ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο γηα 30
εκέξεο, από ηελ επόκελε εκέξα ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο
ηνπο. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη κηθξόηεξν ρξόλν ηζρύνο, απνξξίπηεηαη.

6. Άνοιγμα ηων προζθορών :
Σν άλνηγκα ησλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη ηελ Σξίηε 10/11/2020 θαη ώξα 10:00
π.κ., ζηα γξαθεία ηνπ Αλαζέηνληα Φνξέα.

7. Καηακύρωζη – Τπογραθή ύμβαζης :
Κξηηήξην θαηαθύξσζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθήο άπνςεο
πξνζθνξά κόλν βάζεη ηηκήο.
Ζ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθύξσζεο ζην κεηνδόηε νηθνλνκηθό θνξέα ζα γίλεη
εγγξάθσο από ηνλ Αλαζέηνληα Φνξέα.
Ο Αλαζέησλ Φνξέαο θαιεί ηνλ ππνςήθην αλάδνρν ζηνλ νπνίν
θαηνρπξώζεθε ην αληηθείκελν ηεο παξνύζα , λα παξέιζεη κέζα ζε δηάζηεκα
δέθα (10) εκεξώλ γηα ηελ πξνζθόκηζε ησλ παξαθάησ εγγξάθσλ:


Φνξνινγηθή Δλεκεξόηεηα ζε ηζρύ



Αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα ζε ηζρύ



Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ

ηε ζπλέρεηα ν ππνςήθηνο αλάδνρνο ζα θιεζεί εγγξάθσο γηα ηελ
ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο.
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ε πεξίπησζε πνπ πεξάζεη ε πξνζεζκία ησλ δέθα (10), εκεξώλ ρσξίο ν
ππνςήθηνο αλάδνρνο λα έρεη παξνπζηαζηεί, ν Αλαζέησλ Φνξέαο
απνθαζίδεη ηελ αλάζεζε ηεο ζύκβαζεο, ζηνλ ακέζσο επόκελν ζηε ζεηξά
θαηάηαμεο ππνςήθην.

8. Γιεσκρινήζεις :
Οη αηηήζεηο παξνρήο δηεπθξηλήζεσλ ζα πξέπεη λα απεπζύλνληαη ζηνλ
Αλαζέηνληα Φνξέα, ππόςε θαο Αζηξά Εακπέηαο, Σκήκα Γηαθεξύμεσλ θαη
Γηαρείξηζεο πκβάζεσλ, ηει.2294 23605, Email : grammateia@rafinaport.gr
H Γιεσθύνοσζα ύμβοσλος Ο.Λ.Ρ. ΑΔ

Γέζποινα Γκικάκη
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄
ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
ΓΙΑ ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΔΧΣΔΡΙΚΟΤ ΔΛΔΓΚΣΗ ΓΙΑ ΔΝΑ
ΔΣΟ
ΣΟΙΥΔΙΑ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ :
………………………………………
………………………………………
………………………….……………
Προζθερόμενη ηιμή για ηο ζύνολο ηων σπηρεζιών ζε εσρώ
(ολογράθως) :
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………
Αριθμηηικώς
:
………………………………………………………………………………………
……………………………………………..
ηις παραπάνω ηιμές δεν περιλαμβάνεηαι Φ.Π.Α. 24%
Η παρούζα προζθορά ιζτύει για 30 ημέρες.
Έλαβα γνώζη ηων όρων ηης πρόζκληζης και ηοσς αποδέτομαι
ανεπιθύλακηα.

Ο Προζθέρων (ζθραγίδα / σπογραθή)
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β΄
ΑΙΣΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΟΥΗ
ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΔΧΣΔΡΙΚΟΤ ΔΛΔΓΚΣΗ ΓΙΑ ΔΝΑ ΔΣΟ
Α. ΣΟΙΥΔΊΑ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ :
Δπώνσμο :
Όνομα :
Όν. Παηρός :
Ημερομηνία Γέννηζης :
Α.Σ. :
Σόπος Καηοικίας :
Οδός :
Σ.Κ. :
Σηλ.

Αριθμός :
E-mail :

Β. ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΤΝΗΜΜΔΝΧΝ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Τποβάλλω ζσνημμένα όλα ηα απαιηούμενα ένησπα και δικαιολογηηικά
ποσ αναθέρονηαι ζηην Πρόζκληζη Δκδήλωζης Δνδιαθέρονηος ηοσ
Αναθέηονηα Φορέα σπ’ Αριθ. Πρωη. …………..
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ

Ο Προζθέρων
(ζθραγίδα / σπογραθή)
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