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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Δ/ΝΣΗ : ΑΛΥΚΕΣ ΠΟΤΑΜΟΥ

Κέρκυρα 29/03/2019

Τ.Κ. : 49 100, ΚΕΡΚΥΡΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :

Αριθμ. πρωτ. .οικ. 402

ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 26613-616542
ΦΑΞ : 26610-47260

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΤΩΝ 2017, 2018
ΚΑΙ 2019 ΜΕ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 30.000,00 € ΜΕ ΦΠΑ
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ του ΠΤΑ-ΙΝ
1. Διοργανώτρια Αρχή είναι το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων (Ν.Π.Ι.Δ.), Διεύθυνση:
Αλυκές Ποταμού, 49100 Κέρκυρα, Τηλ. 26613-61542, Φαξ: 22610-47260, Κωδικός NUTS:EL63.
2. Τον πλήρη φάκελο του διαγωνισμού μπορούν να παραλάβουν οι ενδιαφερόμενοι σε συνεννόηση
με την αναθέτουσα αρχή στην προαναφερθείσα διεύθυνση και στα τηλέφωνα : 266130-61542545.
3. Η Αναθέτουσα Αρχή είναι μη Κεντρική Αναθέτουσα Αρχή με κύρια δραστηριότητα «Γενικές
Δημόσιες Υπηρεσίες»
4. Κωδικός CPV: 792110000-6 Υπηρεσίες Λογιστικής
5. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του ν.
4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού και τους ειδικότερους όρους της
διακήρυξης.
6. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Λογιστική Υποστήριξη του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης
Ιονίων Νήσων, όπως περιγράφεται στη Διακήρυξη.
Αναλυτικά οι υπηρεσίες έχουν ως εξής:













Συνεργασία με εταιρία λογισμικού για την εφαρμογή ειδικού προγράμματος του ΠΤΑ - ΙΝ
Καταχώρηση – ενημέρωση στα βιβλία των σχετικών παραστατικών και ενημέρωση του μητρώου παγίων
Λογιστικές εγγραφές έναρξης και λήξης των διαχειριστικών ετών 2017, 2018 και 2019,

Συμφωνία όλων των λογαριασμών και λογιστικών εγγραφών του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης
Ιόνιων Νήσων των διαχειριστικών ετών 2017,2018 και 2019
Συμπλήρωση όλων των φορολογικών εγγράφων και των σχετικών δικαιολογητικών,
Σύνταξη των Ισολογισμών των ετών 2017, 2018 και 2019 χρήσεων 01.01.2017 - 31.12.2017,
01.01.2018-31.12.2018 και 01.01.2019-31.12.2019 και των οικονομικών καταστάσεων,
Παρακολούθηση πληρωμών έργων και δαπανών της Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων και φορέων, για το
οποία είναι υπόλογος το Π.Τ.Α.-ΙΝ, καθώς και τη λογιστική υποστήριξη του Περιφερειακού Ταμείου
Ανάπτυξης Ιόνιων Νήσων κατά τη διάρκεια της χρήσης 2019 στην εκπλήρωση των υποχρεωτικών
εργασιών που πρέπει να γίνονται σε μηνιαία τακτική βάση, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
H υποβολή της ΜΥΦ,
Η υποβολή ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών συναλλαγών
Η υποβολή του αρχείου βεβαιώσεων αμοιβών
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Η σύνταξη αναφορών που σχετίζονται με την καλύτερη παρακολούθηση και έλεγχο των λογαριασμών
του,
Η σύνταξη και υποβολή των φορολογικών του δηλώσεων (ετών 2017, 2018 και 2019)
Η διαχείριση των επαφών και υποχρεώσεων με τις αρμόδιες υπηρεσίες (εφορίες, Ι.Κ.Α. κλπ),
Η σύνταξη και παρακολούθηση του προϋπολογισμού,
Η συμφωνία εμπορικής εφαρμογής του Π.Τ.Α. με τη Λογιστική,
Η Παροχή Συμβουλευτικής υποστήριξη σε φορολογικά και ασφαλιστικά θέματα.
O έλεγχος και η συμφωνία τραπεζικών λογαριασμών που διαχειρίζεται το Περιφερειακό Ταμείο
Ανάπτυξης Ιόνιων Νήσων σε ιδιωτικές τράπεζες και στην Τράπεζα της Ελλάδος,
Ο έλεγχος της ορθότητας και παροχής συμβουλών για τη νομιμότητα των εκταμιεύσεων των
προγραμμάτων προς τους φορείς και τρίτους

Οι παραπάνω υπηρεσίες και οι απαιτούμενες εργασίες για την εκπλήρωσή τους θα προσφέρονται στα
γραφεία του Π.Τ.Α.-ΙΝ, με παρουσία τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμων ημερών την εβδομάδα, κατά τη
διάρκεια λειτουργίας της υπηρεσίας.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής τα οποία πρέπει να προσκομιστούν
 Ασφαλιστική ενημερότητα
 Φορολογική Ενημερότητα
 Ποινικό μητρώο
 Να έχει πτυχίο Α' Τάξης λογιστή.
 Πιστοποίηση διεθνών λογιστικών προτύπων .
7. Φορέας χρηματοδότησης είναι το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων (χρηματοδότηση
από ιδίους πόρους, ΚΑ 61.00.06 με ενδεικτικό προυπολογισμό 30.000,00 € με ΦΠΑ,σχετική
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Προέδρου Δ.Σ. του ΠΤΑ-ΙΝ η με αριθμ.πρωτ. οικ.223/2102-2019( ΑΔΑ 6ΕΦΨΨΔΟΚΚ-0Φ9).
8. Καταληκτική προθεσμία υποβολής των προτάσεων του Διαγωνισμού ορίζεται η 12/04/2019,
ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00. Μετά την λήξη της ως άνω προθεσμίας υποβολής,
συμπεριλαμβανομένων και τυχόν παρατάσεών της, καμία πρόταση δεν γίνεται δεκτή.
9. Η υποβολή των προσφορών θα γίνει στο πρωτόκολλο της Διοργανώτριας Αρχής, Περιφερειακό
Ταμείο Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων (Ν.Π.Ι.Δ.), Διεύθυνση: Αλυκές Ποταμού, Τ.Κ. 49100, Κέρκυρα, τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες 10:00-14:00. Δεκτές γίνονται επίσης προσφορές που αποστέλλονται
στην ίδια διεύθυνση με το ταχυδρομείο ή μέσω ιδιωτικής εταιρείας μεταφορών, με ευθύνη του
διαγωνιζόμενου για την έγκαιρη υποβολή τους.
10. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία κατέχουν την
από το νόμο οριζόμενη άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφή με το αντικείμενο
της σύμβασης, στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος.
11. Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη
προσφοράς, βάσει της τιμής(χαμηλότερη τιμή).
12. Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία: Γλώσσα υποβολής η Ελληνική.
13. Η παρούσα είναι διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (https://pin.gov.gr) και έχει αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων στο
κεντρικό κτίριο της ΠΕ Κέρκυρας και στο κτίριο που στεγάζεται το ΠΤΑ_ΙΝ στις Αλυκές Ποταμού.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
Δ.Σ. ΤΟΥ ΠΤΑ-ΙΝ
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