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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΑΡ.  2021-20/ΣΠ

«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ»  CPV: 79212100-4

Πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  για  τις  «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΕΛΕΓΧΟΥ  ΟΡΚΩΤΩΝ  ΛΟΓΙΣΤΩΝ»
CPV:79212100-4, για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ, προϋπολογισθείσας δαπάνης  8.060,00€
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, με μονομερές δικαίωμα προαίρεσης για ακόμη ένα έτος με τους
ίδιους όρους και  τιμές  κατόπιν απόφασης της Αναθέτουσας  Αρχής,  με κριτήριο κατακύρωσης  την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, σε εφαρμογή του
Πίνακα Προγραμματισμού Διαγωνισμών Προμηθειών και Υπηρεσιών του Διαχειριστικού έτους 2021,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 118 του ν. 4412/2016.

Το Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», έχοντας υπόψη:
                
Α. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

1. ο Ν. 3527/07 (ΦΕΚ 25 Α/9-2-2007): Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων
από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις
2. Ο Ν. 3329/05 (ΦΕΚ 81 Α΄ /4-4-05) άρθρο 7 παρ. 8
3. Το άρθρο 5 εδαφ. 31 και  118 παρ. 1 και  του Ν.4412/2016 (Ά 147) «Δημόσιες συμβάσεις έργων,
προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή) στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ, 2014/25/ΕΕ και 2007/66/ΕΚ)
4. Το Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”
5. του ν.4412/2016 (Α΄147) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή)
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ,2014/25/ΕΕ και 2007/66/ΕΚ»,
6.  του  4782/2021  (ΦΕΚ  36/Α)  «Εκσυγχρονισμός,  απλοποίηση  και  αναμόρφωση  του  ρυθμιστικού
πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και
της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
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7. οι διατάξεις του άρθρου 21 έως 35 του ν. 4472/2017 (ΦΕΚ Α΄74) (Ίδρυση της Εθνικής Κεντρικής
Αρχής Προμηθειών Υγείας για την κεντρικοποίηση προμηθειών των εποπτευόμενων από το Υπουργείο
Υγείας φορέων) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» (Α΄147), όπως αυτός ισχύει σήμερα,
8.  οι  διατάξεις  του Ν.  4542/2018  άρθρο 4  (Ρυθμίσεις  για  την  Εθνική  Κεντρική  Αρχή Προμηθειών
Υγείας).

Β. Τις αποφάσεις –έγγραφα:

1. Η με αριθ. Β15/25ης ΣΥΝ/13-10-2021 (ΑΔΑ: 6ΑΠ946906Ι-ΗΥΒ) απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν.Θ. Άγιος
Παύλος έγκρισης του έκτου υποβληθέντα Πίνακα Προγραμματισμού Διαγωνισμών, Προμηθειών
και Υπηρεσιών Υγείας του διαχειριστικού έτους 2021.

2. Η με αριθ. 1579/27-10-2021 Πράξη Διοικητή (ΑΔΑ:ΩΥΗΘ46906Ι-Κ3Θ) του Γ.Ν.Θ. Άγιος Παύλος περί
ορισμού επιτροπής  σύνταξης  τεχνικών προδιαγραφών αναφορικά  με  τις  «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΕΛΕΓΧΟΥ
ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ». 

3. Το με αριθ. πρωτ. 18634/10-11-2021 πρακτικό τεχνικών προδιαγραφών της αρμόδιας επιτροπής. 
4. H με αριθ. ΕΗΔ2/27ης ΣΥΝ/10-11-2021 (ΑΔΑ: 627646906Ι-ΟΑ8) απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν.Θ. Άγιος

Παύλος, με την οποία εγκρίθηκε το αριθ. 18634/10-11-2021 πρακτικό τεχνικών προδιαγραφών και
η  διενέργεια  συλλογής  προσφορών  για  τις  «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΕΛΕΓΧΟΥ  ΟΡΚΩΤΩΝ  ΛΟΓΙΣΤΩΝ»
προϋπολογισθείσας δαπάνης  8.060,00€  με ΦΠΑ 24%, για ένα έτος και με δικαίωμα προαίρεσης
για ένα ακόμη έτος με τους ίδιους όρους και τιμές, σε εφαρμογή του Πίνακα Προγραμματισμού
Διαγωνισμών  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών  του  Διαχειριστικού  έτους  2021,  σύμφωνα  με  τα
οριζόμενα στο άρθρο 118 του ν.4412/2016.

5. H απόφαση δέσμευσης δαπάνης με αριθ. πρωτ. Διοικ. 1724/17-11-2021 (ΑΔΑ:ΨΛ7746906Ι-ΨΦΘ)
με α/α 961 η οποία θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0419.01.

Το Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» προβαίνει  σε αναζήτηση προσφοράς σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 118 του ν. 4412/2016, για  τις «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ» CPV:79212100-4,
για  τις  ανάγκες  του  Γ.Ν.Θ.  ΑΓΙΟΣ  ΠΑΥΛΟΣ,  προϋπολογισθείσας  δαπάνης  8.060,00€
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με μονομερές δικαίωμα προαίρεσης για ακόμη ένα έτος  με τους ίδιους
όρους και  ποσό κατόπιν απόφασης  της Αναθέτουσας Αρχής,  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, σε εφαρμογή του Πίνακα
Προγραμματισμού Διαγωνισμών Προμηθειών και Υπηρεσιών του Διαχειριστικού έτους 2021.

Αντικείμενο του διαγωνισμού-συνοπτικά στοιχεία

Είδος διαγωνισμού Σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο  118  του  ν.
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4412/2016 
Αριθμός διαγωνισμού 2021-20/ΣΠ
Αντικείμενο διαγωνισμού «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ»
Κωδικός CPV 79212100-4
Κριτήριο κατακύρωσης Η  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη

προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής. 
Προϋπολογισθείσα  δαπάνη
συμπεριλαμβανομένου ΦΠA

8.060,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Προϋπολογισθείσα δαπάνη άνευ ΦΠΑ 6.000,50€ χωρίς ΦΠΑ
Κωδικός Αριθμός Εξόδου (ΚΑΕ) 0419.01
Έναρξη υποβολής προσφορών Πέμπτη 18-11-2021
Καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής
προσφορών

Δευτέρα 29-11-2021, ώρα 14:30

Τόπος – τρόπος υποβολής προσφορών Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», 
έντυπα  στη  διεύθυνση  του  Γ.Ν.Θ.  «ΑΓΙΟΣ  ΠΑΥΛΟΣ»
(Εθνικής Αντίστασης 161, Τ.Κ. 55134, Θεσσαλονίκη) στο
Γραφείο της Γραμματείας (πρωτόκολλο).

Χρόνος διενέργειας Τρίτη 30-11-2021, ώρα 12:00
Τόπος διενέργειας  Γ.Ν.Θ.  «ΑΓΙΟΣ  ΠΑΥΛΟΣ»  Εθνικής  Αντίστασης  161,  ΤΚ

55134 Θεσσαλονίκη.
Διάρκεια σύμβασης  Ένα (1)  έτος με μονομερές  δικαίωμα προαίρεσης  για

ένα έτος ακόμη με τους ίδιους όρους και τιμή κατόπιν
απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής.

Κρατήσεις επί της τιμής των ειδών Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων
νόμιμες κρατήσεις.

Χρόνος Ισχύος Προσφοράς Τριάντα (30) ημέρες 
Διεύθυνση  Ιστοσελίδας  Ανάρτησης
Τεύχους Πρόσκλησης

www.agpavlos.gr

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α. ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΤΗΣ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ-ΛΟΓΙΣΤΕΣ

 Π.Δ.146/2003  (ΦΕΚ  122/Α/2003)  «Περί  ορισμού  του  περιεχομένου  και  του  χρόνου
ενάρξεως της εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Δημοσίων Μονάδων Υγείας».

 Οι  Ν.3329/2005,  182/2006,  3730/2008  όπως  τροποποιήθηκαν  και  συμπληρώθηκαν,
σύμφωνα με τα οποία η τήρηση της Γενικής Λογιστικής και των Λογαριασμών Τάξεως και Δημοσίου
Λογιστικού του Άρθρου 3 του Π.Δ. 146/2003 (ΦΕΚ 122 Α’) για τα νοσοκομεία, αρχίζει να ισχύει από
την  01/01/2006  και  οι  ισολογισμοί  που  συντάσσονται  βάσει  του  προεδρικού  διατάγματος
146/2003, ελέγχονται και υπογράφονται από δυο ορκωτούς ελεγκτές.

 Άρθρο  27  του  Ν.3599/2007  (ΦΕΚ  176/Α/2007)  «Σύσταση  Πανελληνίου  Συλλόγου
Φυσικοθεραπευτών  και  άλλες  διατάξεις»  σύμφωνα  με  το  οποίο  οι  Δημόσιες  Μονάδες  Υγείας
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συντάσσουν  ετήσιες  οικονομικές  καταστάσεις  σύμφωνα  με  τα  Διεθνή  Λογιστικά  Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.

 Ν.  3604/2007  «Αναμόρφωση  και  τροποποίηση  του  κωδικοποιημένου  νόμου  2190/1920
περί ανωνύμων εταιρειών και άλλες διατάξεις»

 Άρθρο 11 του Ν.3697/2008 (ΦΕΚ 194/Α/25-9-08) «Ενίσχυση της διαφάνειας του κρατικού
προϋπολογισμού έλεγχος των δημοσίων δαπανών, μέτρα φορολογικής δικαιοσύνης κ.α. διατάξεις»
που προβλέπει την τήρηση του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.

 Π.Δ.15/2011 (ΦΕΚ 30/Α/2011) «Περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως
της Εφαρμογής της Διπλογραφικής Λογιστικής Τροποποιημένης Ταμειακής Βάσης».

 Ν.  4170/2013  «Ενσωμάτωση  της  Oδηγίας  2011/16/ΕΕ,  ρύθμιση  θεμάτων  της  ΕΛ.Τ.Ε.,
αναμόρφωση Οργανισμού του Ν.Σ.Κ. και άλλες διατάξεις»

 Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α' 94/14-08-2015) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις − Κύρωση του Σχεδίου
Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για
την  υλοποίηση  της  Συμφωνίας  Χρηματοδότησης»,  υποπαράγραφος  α.1  ρυθμίσεις  ελέγχου
χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

 Ν.  4387/2016  Ενιαίο  Σύστημα  Κοινωνικής  Ασφάλειας  -  Μεταρρύθμιση  ασφαλιστικού-
συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες
διατάξεις.

 N. 4449/17 (ΦΕΚ 7 Α/24-1-2017): Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιημένων
χρηματοοικονομικών  καταστάσεων,  δημόσια  εποπτεία  επί  του  ελεγκτικού  έργου  και  λοιπές
διατάξεις.

 Το υπ’ αριθμ. 21775/29-12-2010 έγγραφο της 4ης ΥΠΕ Μακεδονίας & Θράκης

 Το  υπ’  αριθμ.  94064/01-10-2012  έγγραφο  του  Γραφείου  Γενικού  Γραμματέα  του
Υπουργείου Υγείας.

 Η υπ’ αριθμ. 25034/12-03-2013 εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας.

 Κάθε  άλλη  διάταξη-νομολογία  που  αφορά  τον  έλεγχο  Οικονομικών  Καταστάσεων  από
Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές.

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

 Έλεγχο  και  υπογραφή  από  δύο ορκωτούς  ελεγκτές  των οικονομικών  καταστάσεων  του
Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» ,οικονομικής χρήσης 2021.

  Διενέργεια των εργασιών όπως περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα και σύμφωνα με τα
διεθνή και ελληνικά πρότυπα και την ισχύουσα νομοθεσία.

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ

1 Συμμετοχή στις φυσικές απογραφές που διεξάγονται στο τέλος της χρήσης. Η συμμετοχή
αφορά  στο  δειγματοληπτικό  έλεγχο  των  απογραφόμενων  υλικών,  απαιτήσεων  και
υποχρεώσεων στα πλαίσια του επιστημονικού ελέγχου και της άσκησης των καθηκόντων
του ορκωτού ελεγκτή.

2 Ο δειγματοληπτικός έλεγχος διεξάγεται τόσο στις κεντρικές αποθήκες όσο και στα τμήματα.
Μετά  το  τέλος  των  απογραφών  ελέγχεται  εάν  οι  καταστάσεις  απογραφής  είναι
υπογεγραμμένες από τις επιτροπές απογραφής και εάν αναγράφεται η ημερομηνία και ο
χρόνος διεξαγωγής της καταμέτρησης και υπογράφονται οι καταστάσεις απογραφής κάτω
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από τις υπογραφές της επιτροπής.

3 Μετά  τον  προσδιορισμό  των  διαφορών  απογραφής  ελέγχονται  οι  περιπτώσεις  όπου
παρουσιάζονται  σημαντικές  διαφορές, προκειμένου να διορθωθούν τα ανθρώπινα λάθη
που  προέρχονται  από  πιθανές  λανθασμένες  καταχωρήσεις.  Οι  περιπτώσεις  που  δεν
οφείλονται σε ανθρώπινο λάθος επισημαίνονται.

4 Μετά την έγκριση των διαφορών απογραφής από το Δ.Σ. του Νοσοκομείου ελέγχεται αν
έχει  γίνει  η  σωστή  καταχώρηση  των  διαφορών  απογραφής  στις  διαχειρίσεις  και  η
προσαρμογή των λογιστικών υπολοίπων προς τα φυσικώς καταμετρημένα.

5 Ελέγχεται η ορθή εφαρμογή των κανόνων αποτίμησης και του προσδιορισμού της τελικής
αξίας των αποθεμάτων.

6 Ελέγχεται η ορθή μεταφορά των υπολοίπων από τη μία χρήση στην άλλη.

7 Ελέγχεται σε μηνιαία βάση, δειγματοληπτικά, η ορθή τήρηση των διαδικασιών ως προς τις
αγορές, τις ενταλματοποιήσεις, τις πληρωμές, τη βεβαίωση και την είσπραξη των νοσηλίων.

8 Ελέγχονται  σε  μηνιαία  βάση  ισοζύγια  και  λογαριασμοί  και  ειδικότερα  οι  κρίσιμοι
λογαριασμοί, που έχουν σχέση με τη διαμόρφωση του κόστους και των εσόδων.

9 Ελέγχονται  οι  Οικονομικές  Καταστάσεις  όπως  αυτές  συντάσσονται  βάσει  της  κείμενης
Νομοθεσίας,  όπως  τροποποιήθηκε  και  συμπληρώθηκε  και  τα  Διεθνή  Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. Οι ως άνω εργασίες και η παράδοση των ελεγμένων
οικονομικών καταστάσεων, της έκθεσης ελέγχου και των πιστοποιητικών πρέπει να γίνει
μέσα σε 30 εργάσιμες ημέρες (συνολικός χρόνος απασχόλησης) και σε καμία περίπτωση
αργότερα της διορίας που έχει  ορισθεί  από την κείμενη νομοθεσία και  τις  οδηγίες του
Υπουργείου Υγείας για τη δημοσίευση των εν λόγω καταστάσεων.

Β. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Στην  προσφορά  θα  πρέπει  να  κατανεμηθεί  ο  συνολικός  χρόνος  απασχόλησης  στα
παραπάνω αντικείμενα (1-9).  Το άθροισμα των επί μέρους χρόνων δεν μπορεί να είναι
μικρότερο από το συνολικό χρόνο στον οποίο βασίζεται η αμοιβή. 

Με την περάτωση του ελέγχου, θα χορηγηθεί στη Διοίκηση του Νοσοκομείου η ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ, η οποία
συνοδεύει τον ισολογισμό και στην οποία συνοπτικά θα αναφέρονται τα κυριότερα συμπεράσματα του

ελέγχου που ασκούν επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις

ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ-ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

 Η προσφοράς, να , υποβληθεί  έντυπα στη διεύθυνση του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» (Εθνικής
Αντίστασης 161, Τ.Κ. 55134, Θεσσαλονίκη) στο Γραφείο της Γραμματείας (πρωτόκολλο), μέχρι
και την Δευτέρα 29-11-2021, ώρα 14:30 

Στον κλειστό φάκελο της προσφοράς  εξωτερικά θα αναγράφεται:
Ο τίτλος: φάκελος προσφοράς για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια

«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ» CPV:79212100-4.
Ο Αριθ. Πρόσκλησης: 2021-20/ΣΠ
Τα στοιχεία της εταιρείας
Η διευκρίνιση: «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία»
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Διευκρινίζεται ότι οι προσφορές που τυχόν υποβληθούν εκπρόθεσμα, δεν θα γίνουν αποδεκτές.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

Ο φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει:

1. Δικαιολογητικά συμμετοχής - κατακύρωσης     στον οποίο θα περιέχονται τα εξής:

α)  Απόσπασμα του σχετικού ποινικού μητρώου έκδοσης έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή
του ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή
του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω
οικονομικός φορέας,  από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου
73 του ν. 4412/2016. 

β) Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν  λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Για την καταβολή φόρων,  εφόσον
είναι  σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, αποδεικτικά ενημερότητας για χρέη προς το ελληνικό
δημόσιο.

γ) Για την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης,  πιστοποιητικά που εκδίδονται από την
αρμόδια, κατά περίπτωση, αρχή του ελληνικού κράτους, εφόσον είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής
τους, ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του φορέα, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία (θα αφορά την κύρια και την
επικουρική ασφάλιση).

δ)  Πιστοποιητικό/  βεβαίωση  του  οικείου  επαγγελματικού  ή  εμπορικού  μητρώου  –  αριθμός
καταχώρησης  στο  ΓΕΜΗ  (παρ.  2  άρθρου  75) του  Παραρτήματος  XI του  Προσαρτήματος  Α’  του  ν.
4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό, καθώς και το ειδικό επάγγελμά τους
κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, οι εκάστοτε τροποποιήσεις του καταστατικού,  εφόσον
έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους.

ε)  Για  την  απόδειξη  της  νόμιμης  σύστασης  και  εκπροσώπησης,  στις  περιπτώσεις  που  ο
οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα
σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν
από την υποβολή τους (όπως πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. τροποποιήσεων του καταστατικού ΦΕΚ σύστασης
και εκπροσώπησης σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου)

στ)  Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής των όρων της πρόσκλησης, του χρόνου ισχύος προσφοράς και
εκτέλεσης της σύμβασης σε περίπτωση επιλογής αναδόχου.

2. Οικονομικοτεχνική προσφορά

Ο φάκελος της προσφοράς θα περιέχει την οικονομοτεχνική προσφορά, δηλαδή τα τεχνικά στοιχεία
της προσφοράς που πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην
παρούσα πρόσκληση, καθώς και τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς του.
Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Η οικονομική προσφορά, θα περιέχει συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα:

ΣΧΕΔΙΟ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
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Α/Α
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΙΔΟΥΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΦΠΑ
24%

ΤΙΜΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΜΕ ΦΠΑ

ΠΡΟΥΠ/ΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ  
ΜΕ ΦΠΑ

ΠΑΡΑΤΗΡ/ΡΙΟ
ΤΙΜΩΝ

1 15205-53-25151

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΡΚΩΤΩΝ
ΛΟΓΙΣΤΩΝ

8.060,00€

Η τιμή της προσφοράς θα εκφράζονται σε ευρώ. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ
τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός του ΦΠΑ, ο οποίος θα αναφέρεται ξεχωριστά.

Οικονομική Προσφορά που είναι ανώτερη της προϋπολογισθείσας δαπάνης απορρίπτεται. 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η αποσφράγιση της προσφοράς θα πραγματοποιηθεί στις  30 Νοεμβρίου 2021 ημέρα Τρίτη και
ώρα 12:00 στο Γραφείο προμηθειών του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», ενώπιον αρμόδιας επιτροπής.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

Η αρμόδια  επιτροπή αποσφραγίζει  την προσφορά στον  ορισμένο  από την  παρούσα  χρόνο και
προβαίνει στην αξιολόγηση της προσφοράς, συντάσσοντας πρακτικό με το οποίο γνωμοδοτεί για τον
ανάδοχο,  το οποίο  επικυρώνεται  με  απόφαση  του αρμοδίου  οργάνου  της  Αναθέτουσας  αρχής,  η
οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στον προσφέροντα.

Επισημαίνεται  ότι  αν παρουσιαστούν ελλείψεις  ή  ήσσονος  αξίας  ατέλειες  ή πρόδηλα τυπικά ή
υπολογιστικά  σφάλματα  η  Επιτροπή  μπορεί  να  καλέσει  εγγράφως  τον  προσφέροντα  να  τα
διευκρινίσει, σύμφωνα με το άρθρο 102 παρ. 4 του ν.4412/2016.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί  τον
ανάδοχο, να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού. Τυχόν υποβολή σχεδίου σύμβασης από
τον υποψήφιο μαζί με την προσφορά του, δε δημιουργεί καμία δέσμευση για την αναθέτουσα αρχή. 

Η  σύμβαση  που  θα  προκύψει  θα  είναι  διάρκειας  ενός  (1)  έτους  με  μονομερές  δικαίωμα
προαίρεσης για ακόμη ένα έτος με τους ίδιους όρους και τιμές κατόπιν απόφασης της Αναθέτουσας
Αρχής

ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Ως  τόπος  παράδοσης  ορίζεται  η  έδρα  του  Νοσοκομείου:  Εθνικής  Αντίστασης  161,  Τ.Κ.  55134
Θεσσαλονίκη.

Ο  ανάδοχος υποχρεούται  να  εφαρμόσει  τη  σύμβαση  από την  υπογραφή της  και  από  τα  δύο
συμβαλλόμενα μέρη και σύμφωνα με όσα αναγράφονται σ’ αυτή. Η παραλαβή θα γίνεται από 3μελή
επιτροπή, που θα εκδίδει το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής.

Τα ζητούμενα υλικά θα παραδίνονται το αργότερο  μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την
διαβίβαση της αντίστοιχης παραγγελίας του Νοσοκομείου προς τον ανάδοχο. 

Η  παραδιδόμενη  υπηρεσία  συνοδεύεται  απαραίτητα  από τιμολόγια,  που  θα   αναγράφουν  τα
χαρακτηριστικά στοιχεία, τον κωδικό αριθμό της σύμβασης, τους κωδικούς αριθμούς της κατάστασης
για κάθε είδος την ποσότητα και  την τιμή αυτών.  Τα άνωθεν  παραστατικά θα εκδίδονται  προς το
Νοσοκομείο
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ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο: 

Το  100%  της  συμβατικής  αξίας  και  εντός  εξήντα  (60)  ημερών  από  την  έκδοση  του  εκάστοτε
τιμολογίου και την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται
από  τις  διατάξεις  του  άρθρου  200  παρ.  4  και  5  του  ν.  4412/2016,  καθώς  και  κάθε  άλλου
δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο  και
την πληρωμή.

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με
τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Ο Φ.Π.Α. επί της αξίας του τιμολογίου βαρύνει το Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ».   

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί μονομερές δικαίωμα προαίρεσης για ένα ακόμη έτος μετά τη λήξη
της σύμβασης, με τους ίδιους όρους και τιμές της σύμβασης που θα συναφθεί, το οποίο προϋποθέτει
απόφαση  της  Αναθέτουσας  Αρχής,  η  οποία κοινοποιείται  στον  ανάδοχο πριν  τη  λήξη  της  αρχικής
σύμβασης.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ:

  Οι  προσφορές  ισχύουν και  δεσμεύουν τον  συμμετέχοντα  για  τριάντα (30)  ημέρες  από την
επόμενη μέρα της διενέργειας της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

 Εγγυητική επιστολή συμμετοχής καθώς και καλής εκτέλεσης, δεν απαιτείται.

  Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο διαδίκτυο και συγκεκριμένα
στην  ιστοσελίδα  του  Νοσοκομείου  στη  διαδρομή  (URL)  http://www.agpavlos.gr./ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ/
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ/ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ.  Επισημαίνεται  ότι  οι  ενδιαφερόμενοι  οφείλουν  να
επισκέπτονται την ως άνω ιστοσελίδα του Νοσοκομείου για να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές.

  Για  ότι  δεν  προβλέπεται  στην  παρούσα  πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος,  ισχύουν  οι
διατάξεις των νόμων και προεδρικών διαταγμάτων, όπως έχουν τροποποιηθεί και συμπληρωθεί.

Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  παραλαμβάνουν  την  Πρόσκληση  από  την  ιστοσελίδα  του
νοσοκομείου  μας  http://  www.agpavlos.gr  .  Επισημαίνεται  ότι  οι  ενδιαφερόμενοι  οφείλουν  να
επισκέπτονται την ως άνω ιστοσελίδα του Νοσοκομείου για να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές.

                                                                                                             Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  

                                                                                                                          ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΑΤΣΑΚΑΣ

8

http://www.agpavlos.gr/
http://www.agpavlos.gr./%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%9A%CE%9F%CE%99%CE%9D%CE%A9%CE%A3%CE%95%CE%99%CE%A3/%20%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%9C%CE%97%CE%98%CE%95%CE%99%CE%95%CE%A3/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%9A%CE%97%CE%A1%CE%A5%CE%9E%CE%95%CE%99%CE%A3-%CE%94%CE%99%CE%91%CE%93%CE%A9%CE%9D%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%99
http://www.agpavlos.gr./%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%9A%CE%9F%CE%99%CE%9D%CE%A9%CE%A3%CE%95%CE%99%CE%A3/%20%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%9C%CE%97%CE%98%CE%95%CE%99%CE%95%CE%A3/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%9A%CE%97%CE%A1%CE%A5%CE%9E%CE%95%CE%99%CE%A3-%CE%94%CE%99%CE%91%CE%93%CE%A9%CE%9D%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%99
ΑΔΑ: ΨΗ3146906Ι-80Μ


		2021-11-17T14:39:31+0200
	Athens




