ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ Α.Ε.
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.
ΣΩΤ. ΤΣΕΡΚΕΖΗ 20, ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ Τ.Κ. 68200
Τηλ.: 25520-27900 & 81376 FAX: 25520-27757
e-mail:eeabe@otenet.gr
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για την Ανάθεση Εργασιών Λογιστικής
Παρακολούθησης
(Παροχή Υπηρεσιών)

Ο Πρόεδρος της Εταιρείας Έρευνας και Ανάπτυξης Βορείου Έβρου Α.Ε. – Αναπτυξιακή
Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α., έχοντας υπ΄όψιν:
1. Την υπ΄ αριθμ. 10/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας,
για την συνεργασία της εταιρείας με εξωτερικό συνεργάτη Λογιστή Α΄ τάξης,
2. Την

ανάγκη

τεχνικής

υποστήριξης

για

τις

ζητούμενες

υπηρεσίες,

λόγω

αδυναμίας ανταπόκρισης του υφιστάμενου προσωπικού της εταιρείας,
3. Τον Εσωτερικό Κανονισμό Υπηρεσίας της εταιρείας,
4. Το Οργανόγραμμα της εταιρείας,
5. Τις διατάξεις του άρθρου 38 παρ. 2 εδάφιο 1 του Ε.Κ.Υ. της εταιρείας,
6. Τις διατάξεις των άρθρων 252 και 265 ΔΚΚ (Ν. 3463/2006),
7. Τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 1 του ν. 4483/2017
ανακοινώνει ότι θα προβεί στην απ΄ευθείας ανάθεση εργασιών παροχής υπηρεσιών
σε εξωτερικό συνεργάτη Λογιστή Α΄ τάξης σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους:
Άρθρο 1. Αντικείμενο Ανάθεσης

-

Τήρηση των διαδικασιών απεικόνισης των οικονομικών πράξεων της Εταιρείας
(λογαριασμοί λογιστικού σχεδίου, βιβλία, καταστάσεις και όλα τα στοιχεία
εσόδων – εξόδων κλπ) σύμφωνα με το υφιστάμενο λογιστικό σχέδιο και στο
μηχανογραφικό σύστημα της εταιρείας.
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-

Σύνταξη και υποβολή όλων των στοιχείων που προβλέπονται από τα Ελληνικά
Λογιστικά Πρότυπα όπως: (περιοδική δήλωση ΦΠΑ, ΦΜΥ, συγκεντρωτικές
καταστάσεις πελατών – προμηθευτών, δήλωση φορολογίας εισοδήματος της
Α.Ε., σύνταξη ισολογισμού, στατιστικών δελτίων, οικονομικών καταστάσεων
κλπ προς όλους τους αρμόδιους φορείς Δ.Ο.Υ., Υπουργεία).

-

Συμβουλευτική υποστήριξη σε εργασιακά θέματα, κατάρτιση μισθοδοτικών
καταστάσεων υποβολή δηλώσεων προς (ΙΚΑ, ΟΑΕΔ, ΣΕΠΕ).

-

Υποστήριξη των οργάνων Διοίκησης της εταιρείας σε οικονομικά θέματα και
ιδίως τα σχετιζόμενα με τις υποχρεώσεις των Α.Ε. του κωδικοποιημένου ν.
2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

-

Παρουσία στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για οικονομικά θέματα όταν
ζητείται.

-

Παρουσία στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας στην ετήσια
Τακτική Γενική Συνέλευση (έγκριση Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης).

-

Υποστήριξη σε αντικείμενα των προγραμμάτων που υλοποιεί η Ε.Ε.Α.Β.Ε. Α.Ε.
κατόπιν ειδικής εντολής του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής.

-

Εν

γένει

υποστήριξη

και

διεκπεραίωση

ενυπόγραφα

κάθε

λογιστικής,

φορολογικής ή ειδικής εργασίας που αφορά την λειτουργία και την υλοποίηση
των προγραμμάτων της Αναπτυξιακής Εταιρείας.
Άρθρο 2. Ειδικοί Όροι

-

Η παρακολούθηση και τήρηση των βιβλίων θα γίνεται στο λογισμικό της
εταιρείας.

-

Ο ανάδοχος θα συνεργάζεται άμεσα με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και τα στελέχη
της εταιρείας που ορίζει αυτός κατά περίπτωση.

-

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι για ένα έτος από την σύναψη της σχετικής
σύμβασης, με δικαίωμα παράτασης για ένα ακόμα έτος.

-

Για εκτέλεση υπηρεσίας μέσω ειδικής εντολής του Δ.Σ. αυτή θα παρέχεται
υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας.

-

Η αμοιβή θα ανέλθει έως του ποσού των 3.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου
του αναλογούντος ΦΠΑ.
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Άρθρο 3. Βασικά προσόντα ενδιαφερομένων
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να κατέχουν με ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα βασικά
προσόντα:
1. Πτυχίο ΠΕ οικονομικής κατεύθυνσης.
2. Πιστοποιητικό

γνώσεις

ΤΠΕ.

Αποδεκτά

γίνονται:

Πιστοποιητικό

γνώσης

χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστικών στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας
κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου, τα οποία
αποδεικνύονται

με

πιστοποιητικά

που

εκδίδονται

από

φορείς

που

πιστοποιούνται από τον Ο.Ε.Ε.Κ., π.χ. ECDL, ICT, INFOTEST κ.α.
3. Εμπειρία τουλάχιστον 10 ετών σε Ανώνυμες Εταιρείες όπου συμμετέχουν ΟΤΑ
με ποσοστό αθροιστικά από 10 έως 90% του μετοχικού κεφαλαίου ή σε
δημόσιο λογιστικό.
4. Εμπειρία τουλάχιστον 10 ετών σε τήρηση βιβλίων τρίτης κατηγορίας (Α.Ε.)
5. Έναρξη εργασιών ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας σε «Λογιστικές Υπηρεσίες».
6. Φορολογική ενημερότητα.
7. Ασφαλιστική ενημερότητα.
8. Εγγραφή στο Οικονομικό Επιμελητήριο με την ιδιότητα του μέλους σε ισχύ.
Άρθρο 4. Επιπλέον κριτήρια
-

Να μην έχει κηρυχθεί έκπτωτος από Δημόσια Υπηρεσία ή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ, γιατί
δεν εκπλήρωσε τις συμβατικές του υποχρεώσεις.

-

Να μην έχει κινηθεί εναντίον του η διαδικασία ή βρίσκεται υπό πτώχευση,
εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό
συμβιβασμό ή οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία προβλεπόμενη από τις
εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.

-

Να μην έχει καταδικασθεί με τελεσίδικη απόφαση, σύμφωνα με την νομοθεσία
του κράτους εγκατάστασης, για αδίκημα που σχετίζεται με την επαγγελματική
διαγωγή του, ήτοι: υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία,
δωροδοκία και δόλια χρεωκοπία.

-

Να μην έχει εκδοθεί εις βάρος του οριστική καταδικαστική απόφαση, που
περιέρχεται σε γνώση της Επιχείρησης με οποιοδήποτε τρόπο και αφορά σε
συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη και νομιμοποίηση
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
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-

Να μην έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το
αντικείμενο του διαγωνισμού, για το οποίο έχει εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση.

-

Όσα δηλώνει να είναι αληθή.

Όλα

τα

ανωτέρω

πιστοποιούνται

με

υποβολή

Υπεύθυνης

Δήλωσης

του

ενδιαφερομένου με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής και όπου απαιτείται θα
γίνει εξακρίβωση των στοιχείων από τις υπηρεσίες του φορέα.
Επιπλέον στην υποβληθείσα Υπεύθυνη Δήλωση με θεώρηση του γνησίου της
υπογραφής πρέπει να δηλώνεται εκτός των ανωτέρω, το παρακάτω κείμενο:
«έλαβα πλήρη γνώση των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας πρόσκλησης
και, αποδέχομαι την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων (καν. ΕΕ
2016/679 του Ε.Κ.) που υποβάλλω συνημμένα, στην παρούσα πρόσκληση, από τα
όργανα Διοίκησης της Ε.Ε.Α.Β.Ε. Α.Ε.».
Άρθρο 5. Τρόπος και χρόνος υποβολής προσφορών
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά μέχρι της 28-05-2020 και
ώρα 13:00 μ.μ. στα γραφεία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ
ΕΒΡΟΥ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α (Σωτ. Τσερκέζη 20,
Ορεστιάδα).
Η προσφορά θα περιλαμβάνει σε ενιαίο φάκελο τα εξής:
-

Μέρος

Α:

Πίνακα

προσκομιζόμενων

δικαιολογητικών
δικαιολογητικών

ενδιαφερομένων),

σε

περίπτωση

και

ευκρινή

(Άρθρο
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έλλειψης

έστω

αντίγραφα

Βασικά
και

ενός

των

προσόντα
εκ

των

προαναφερθέντων δικαιολογητικών τότε η προσφορά κρίνεται ως μη
αποδεκτή

και

αποκλείεται

από

τη

διαδικασία

αξιολόγησης

των

υποβληθέντων προσφορών.
-

Μέρος Β: Οικονομική Προσφορά (καθαρή τιμή συν το νόμιμο ΦΠΑ) με
χρονική ισχύ 3 μηνών τουλάχιστον.

Άρθρο 6. Δημοσιότητα
Η πρόσκληση θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα www.eeabe.gr της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ.
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Άρθρο 7. Διαδικασία Επιλογής
Η επιλογή του προσφέροντος γίνεται βάσει του εγκεκριμένου Ε.Κ.Υ. και ειδικότερα
βάσει του άρθρου 38 « ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ».
Επικοινωνία – Πληροφόρηση
Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προσφορών, παρέχονται από
την κ. Ζελίδου Άννα στο τηλ. 2552027900 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Για την Ε.Ε.Α.Β.Ε. Α.Ε.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.
ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
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