
    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ                    
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                                                                               Θεσσαλονίκη 31-05-2022
           «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»                                                                                            Αριθ. πρωτ:  6993
(Εθν. Αντίστασης 161 ΤΚ 55134 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)

Διεύθυνση:        ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Τμήμα :               Οικονομικού
Γραφείο:             Προμηθειών
Πληροφορίες:    Αντωνίου Θ. 
Τηλέφωνο :       2313 304 461/464 
Email:                 promagpavlos@outlook.com

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘ. 2022-27/ΣΠ
«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ» CPV: 79212000-3

Πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  για  τις  «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ  ΕΛΕΓΚΤΗ»  CPV:  79212000-3
προϋπολογισθείσας  δαπάνης  5.000,00€  συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ,  με  μονομερές  δικαίωμα
προαίρεσης για ένα ακόμα έτος με τους ίδιους όρους και τιμές κατόπιν απόφασης της Αναθέτουσας
Αρχής, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής
(χαμηλότερη  τιμή),  σε  εφαρμογή  του  Πίνακα  Προγραμματισμού  Διαγωνισμών,  Προμηθειών  και
Υπηρεσιών του διαχειριστικού έτους 2022, 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.  4412  (ΦΕΚ  147/α’/8-8-2016)  «Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Ο ν. 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.
3. του π.δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».         
             
 Β. Τις αποφάσεις –έγγραφα:

1.  H  με  αριθ.  ΕΗΔ1/11ης  ΣΥΝ/29-04-2022  (ΑΔΑ:ΨΓ8Λ46906Ι-7ΛΠ)  απόφαση  του  Δ.Σ.  του  Νοσοκομείου
έγκρισης του Τέταρτου Υποβληθέντα Πίνακα Προγραμματισμού Διαγωνισμών Προμηθειών και Υπηρεσιών
του διαχειριστικού έτους 2022.

2.  Η με αριθ.  663/04-05-2022  Πράξη Διοικητή (ΑΔΑ:ΩΤΚΝ46906Ι-5ΤΕ) πράξη Διοικητή του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ» περί ορισμού επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών. 
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3. Το με αριθ. πρωτ. 6049/10-05-2022 πρακτικό Τεχνικών Προδιαγραφών της αρμόδιας επιτροπής.

4. H με αριθ. Β2/12ης ΣΥΝ/18-05-2022 (ΑΔΑ: Ρ7ΠΜ46906Ι-Α3Β) απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν.Θ. Άγιος Παύλος,
με  την  οποία  εγκρίθηκε  το  με  αριθ.  πρωτ.  6049/10-05-2022  πρακτικό  Τεχνικών  Προδιαγραφών  και
αποφασίστηκε η διενέργεια διαγωνισμού με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών για την ανάδειξη
αναδόχου  για  τις  «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ»   CPV: 79212000-3,  προϋπολογισθείσας  δαπάνης
ύψους  5.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

5.  Η απόφαση δέσμευσης δαπάνης με αριθ. πρωτ. Διοικητή 744/23-05-2022 (ΑΔΑ:Ψ2ΝΩ46906Ι-ΥΘΖ) με
α/α 587 η οποία θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0419.01.

Αντικείμενο του διαγωνισμού-συνοπτικά στοιχεία

Είδος διαγωνισμού Συλλογή προσφορών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 118
του ν. 4412/2016.

Αριθμός διαγωνισμού 2022-27/ΣΠ
Αντικείμενο διαγωνισμού «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ»
Κωδικός CPV 79212000-3
Κριτήριο κατακύρωσης Η  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά,

αποκλειστικά βάσει τιμής.
Προϋπολογισθείσα δαπάνη   5.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

  4.032,26€ (χωρίς ΦΠΑ)
Έναρξη υποβολής προσφορών Τετάρτη 01-06-2022
Καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής
προσφορών

Τετάρτη 08-06-2022, ώρα 14:30 μ.μ

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 Πέμπτη 09-06-2022, ώρα 12:30
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 τιμές 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 Τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημερολογιακές ημέρες από την
επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Διεύθυνση  Ιστοσελίδας  Ανάρτησης
Τεύχους Πρόσκλησης

www.agpavlos.gr
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.  ΓΠ ΔΥ5γ/οικ. 129854/22-11-2011 εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα του
Υπουργείου  Υγείας  και  Κοινωνικής  Αλληλεγγύης  και  μετά  από  σχετική  συζήτηση,  καταθέτουμε  τις
παρακάτω τεχνικές  προδιαγραφές  με  βάση  την  οριζόμενη  προϋπολογισθείσα  δαπάνη  των 5.000,00  €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
      Ο  υποψήφιος  ελεγκτής  θα  πρέπει  να  είναι  ενταγμένος  στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του
Υπουργείου Οικονομικών για τις μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών Δημόσιες Επιχειρήσεις, ή να
διαθέτει  τα  τυπικά  προσόντα  που  προβλέπονται  για  τους  υποψήφιους  Εσωτερικούς   Ελεγκτές  του
Υπουργείου Οικονομικών, (Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών) όπως παρακάτω:

Α. Απαιτούμενα
•     Πτυχίο  Ανωτάτης  Οικονομικής  Σχολής  (Ελληνικού  Πανεπιστημίου  ή  Ισότιμου  Αλλοδαπού

Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, με αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών από τον ΔΟΑΤΑΠ).  
•     Αποδεδειγμένη διετής επαγγελματική  εμπειρία   σε  τμήμα εσωτερικού ελέγχου επιχειρήσεων ή σε

αντίστοιχο  τμήμα  (εσωτερικού  ελέγχου)  ελεγκτικής  εταιρείας,  η  οποία  παρέχει  αυτού  του  είδους
συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις.

•     Βεβαίωση ένταξης στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών που τηρείται στο Υπουργείο Οικονομικών για
τις μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών Δημόσιες Επιχειρήσεις ή βεβαίωση ότι είναι μέλη του
Ελληνικού Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών.

• Τίτλοι πιστοποίησης Εσωτερικών Ελεγκτών (CIA/CFSA/CCSA/CISA κλπ).
•     Να  μην  έχει  ο  υποψήφιος  σχέση  μετοχική  ή  έμμισθη  με  εταιρείες  λογιστικής  ή  πληροφορικής

υποστήριξης,  ή  ορκωτού  λογιστικού  ελέγχου,  κάτι  που  θα  αποδεικνύεται  από  σχετική  υπεύθυνη
δήλωση που θα προσκομίσει ο ίδιος ο υποψήφιος. 

Β. Συνεκτιμώμενα
•     Μεταπτυχιακός τίτλος κατά προτίμηση με αντικείμενο συναφές με τον εσωτερικό έλεγχο ή διοίκηση   
      υπηρεσιών  υγείας  ή  οικονομικά  υγείας  (Ελληνικού  Πανεπιστημίου  ή  Ισότιμου  Αλλοδαπού
Εκπαιδευτικού  
      Ιδρύματος, με αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών από τον ΔΟΑΤΑΠ)  
• Τίτλοι πιστοποίησης Εξωτερικών Ελεγκτών [ACCA, Διετές επαγγελματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα

του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών    (ΙΕΣΟΕΛ)]
•     Καλή γνώση Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS) και Διεθνών Ελεγκτικών

Προτύπων.
• Εμπειρία στον εξωτερικό έλεγχο σε συμβουλευτική/ελεγκτική εταιρεία.
• Αποδεδειγμένη εμπειρία στην κατάρτιση ή/και παρακολούθηση επιχειρησιακών σχεδίων  ή/και στην

ανάλυση οικονομικών καταστάσεων.
• Αποδεδειγμένη  εμπειρία  σε  άλλα  συναφή  γνωστικά  αντικείμενα  (π.χ.  λογιστική,  διοικητικές

διαδικασίες κ.α.).
• Παρακολούθηση σεμιναρίων σε θέματα εσωτερικού ελέγχου ή ελεγκτικής.
• Γνώση  Η/Υ  (Word,  Excel,  PowerPoint,  Internet)  πιστοποιούμενη  από  αναγνωρισμένο  οργανισμό  ή

βεβαιούμενη με υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου.
• Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Αντικείμενο του έργου 
Ο  εσωτερικός  ελεγκτής,   ως  μέλος  της  τριμελούς  επιτροπής  Ελέγχου  του  Νοσοκομείου,  οφείλει  να
πραγματοποιεί τα παρακάτω:  

1. Ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου
•   Μηνιαίος έλεγχος λειτουργίας μηχανογραφικών προγραμμάτων Nοσοκομείου.
•   Μηνιαίος έλεγχος εφαρμογής του διπλογραφικού συστήματος στις εφαρμογές:
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    α) της  Γενικής Λογιστικής,
    β) του Δημόσιου Λογιστικού και
    γ)Αναλυτικής Λογιστικής.
•   Μηνιαίος έλεγχος επί των στοιχείων του ΒΙ Forms επί των οριστικών μηνιαίων οικονομικών 
καταστάσεων   
    (μηνιαία οριστικά ισοζύγια) στις τρεις εφαρμογές του διπλογραφικού συστήματος ήτοι:
    α) Γενικής λογιστικής,
    β) Δημόσιου λογιστικού και
    γ) Αναλυτικής Λογιστικής.
•  Μηνιαίος έλεγχος επί των οικονομικών και στατιστικών στοιχείων που συμπληρώνονται στους πίνακες 

του   
    ΒΙ Forms.
•   Περιοδικοί δειγματοληπτικοί έλεγχοι φυσικής απογραφής σε διαχειρίσεις φαρμακείου υλικών και 
παγίων, 
    τόσο σε επίπεδο κεντρικών διαχειρίσεων όσο και σε επίπεδο κλινικών, χειρουργείων , διαγνωστικών      
    εργαστηρίων κ.λ.π.
•   Μηνιαία εποπτεία του οριστικού κλεισίματος των ισοζυγίων.
•   Διαδικασίες ελέγχου σχετικών με την προετοιμασία και κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών 
καταστάσεων.
•   Μηνιαίος έλεγχος της εξέλιξης του μητρώου δεσμεύσεων.
•   Απαιτείται η φυσική παρουσία του Εσωτερικού Ελεγκτή τουλάχιστον για μία φορά την εβδομάδα.

2.  Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου στον τομέα της μηχανογράφησης.

Μηνιαίες  διαδικασίες  στον  τομέα της μηχανογράφησης  των μηχανογραφικών υποσυστημάτων του
νοσοκομείου και της διασύνδεσης αυτών τόσο μεταξύ τους όπου απαιτείται όσο και με το πρόγραμμα του
διπλογραφικού συστήματος.

Ειδικότερα στο τέλος κάθε μήνα ο εσωτερικός  ελεγκτής  θα πιστοποιεί, μετά από δειγματοληπτικούς 
ελέγχους την εύρυθμη λειτουργία των κάτωθι βασικών υποσυστημάτων του Νοσοκομείου:
•    Υποσύστημα διαχείρισης φαρμάκου - υλικών Ιατροβιοτεχνολογίας - αναλωσίμων  υλικών - 
ανταλλακτικών     
     και υπηρεσιών.
•    Υποσύστημα μητρώου παγίων
•    Υποσύστημα κίνησης ασθενών - τιμολόγησης ασθενών - εξωτερικών ιατρείων - απογευματινών 
ιατρείων -     
     Τ.Ε.Π.
•    Υποσύστημα διαχείρισης διαγνωστικών - απεικονιστικών εργαστηρίων, L.I.S, R.I.S,PAX.
•    Υποσύστημα διαχείρισης κλινικών - ιατρικός φάκελος ασθενών.
•    Υποσύστημα προμηθευτών. 
•    Υποσύστημα μισθοδοσίας.

3.    Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου στον τομέα του διπλογραφικού συστήματος

     Στο τέλος κάθε μήνα, μετά από δειγματοληπτικό έλεγχο θα πιστοποιούνται τα κάτωθι:
•    Η ενημερότητα των μηχανογραφικών υποσυστημάτων με το σύνολο των οικονομικών συναλλαγών του
     μήνα αναφοράς
•    Ενημερότητα και συμφωνία των δεδομένων των ανωτέρω υποσυστημάτων προς τους λογαριασμούς 
της                 

4





     γενικής λογιστικής, του δημόσιου λογιστικού και της αναλυτικής λογιστικής.
•    Απαραίτητες συμφωνίες και διασταυρώσεις στην κίνηση των λογαριασμών τάξεως σχετικών με την 
     εκτέλεση του προϋπολογισμού του Νοσοκομείου
•    Ενημέρωση αναλυτικής λογιστικής εξαγωγή των κοστολογικών στοιχείων του πίνακα αναφοράς.
•    Καταγραφή εκκρεμοτήτων του μήνα αναφοράς και προτάσεις επίλυσής τους.

4.   Σύνταξη μηνιαίας έκθεσης προς τη Διοίκηση του Nοσοκομείου
 Σύνταξη μηνιαίας έκθεσης προς τη Διοίκηση του Nοσοκομείου, σχετικής με τα προβλήματα που    

      προέκυψαν από το μηνιαίο έλεγχο - καταγραφή εκκρεμοτήτων - προτάσεις και λύσεις για τη βελτίωση 
      των υφιστάμενων διαδικασιών.

5.   Ετήσια έκθεση πεπραγμένων προς τη Διοίκηση του Nοσοκομείου
      Ετήσια έκθεση που θα συνοδεύει τον Απολογισμό, τον Ισολογισμό, την Κατάσταση των Αποτελεσμάτων
      καθώς και το Προσάρτημα.

ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ-ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

Οι προσφορές, όσων επιθυμούν να συμμετέχουν, υποβάλλονται έντυπα στη διεύθυνση του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ»  (Εθνικής  Αντίστασης  161,  Τ.Κ.  55134,  Θεσσαλονίκη)  στο  Γραφείο  της  Γραμματείας
(πρωτόκολλο), μέχρι και την Τετάρτη 08-06-2022, ώρα 14:30 μ.μ.

Σε κλειστό φάκελο εξωτερικά θα αναγράφεται:

Ο  τίτλος:  φάκελος  προσφοράς  για  την  πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  για  τις  «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ» CPV: 79212000-3
Αριθ. Πρόσκλησης: 2022-27/ΣΠ
Τα στοιχεία της εταιρίας.
Η διευκρίνιση: «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».
Διευκρινίζεται ότι οι προσφορές που τυχόν υποβληθούν εκπρόθεσμα, δεν θα γίνουν αποδεκτές.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
Ο φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει:

1. Δικαιολογητικά συμμετοχής 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. 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. 

β)  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
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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

Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΙΔΟΥΣ

ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΙΔΟΥΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΩΡΙΣ

ΦΠΑ
ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΦΠΑ

1 00115-2013

«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΚΤΗ»

CPV: 79212000-3

Οι τιμές των προσφορών θα εκφράζονται σε ευρώ. Στις τιμές θα συμπεριλαμβάνονται  οι  τυχόν υπέρ
τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός του ΦΠΑ, ο οποίος θα αναφέρεται ξεχωριστά.
Η κατακύρωση θα γίνει στον ανάδοχο που θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής, με την προϋπόθεση ότι με την προσφορά του ικανοποιούνται
οι όροι της πρόσκλησης.

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αποσφράγιση  των προσφορών θα πραγματοποιηθεί  στις  09  Ιουνίου 2022  ημέρα Πέμπτη και  ώρα
12:30μ.μ. στο Γραφείο προμηθειών του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ».

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
Η αρμόδια επιτροπή αποσφραγίζει τις προσφορές στον ορισμένο από την παρούσα χρόνο και προβαίνει
στην αξιολόγηση των προσφορών 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 στους προσφέροντες.
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Επισημαίνεται  ότι  αν  παρουσιαστούν  ελλείψεις  ή  ήσσονος  αξίας  ατέλειες  ή  πρόδηλα  τυπικά  ή
υπολογιστικά  σφάλματα  η  Επιτροπή  μπορεί  να  καλέσει  εγγράφως  τους  προσφέροντες  να  τα
διευκρινίσουν, σύμφωνα με το άρθρο 102 παρ. 4 του ν.4412/2016.
Σε περίπτωση ισοτιμίας, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των υποψηφίων
που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές.

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  σχεδίων  σύμβασης  από  τους
υποψήφιους μαζί με τις προσφορές τους, δε δημιουργεί καμία δέσμευση για την αναθέτουσα αρχή. 
Η σύμβαση που θα προκύψει θα είναι διάρκειας ενός (1)  έτους.
Το Νοσοκομείο μετά τη λήξη της ετήσιας σύμβασης που θα συναφθεί,  κατόπιν απόφασης του ιδίου,
διατηρεί μονομερές δικαίωμα προαίρεσης για ακόμη ένα έτος  με τους ίδιους όρους και τιμές.

ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
Ως τόπος 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.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ:

 Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για ένα (1) έτος από την επόμενη μέρα
της  διενέργειας  της  πρόσκλησης  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος.  Προσφορά  η  οποία  ορίζει  χρόνο  ισχύος
μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

  Εγγυητική επιστολή συμμετοχής καθώς και καλής εκτέλεσης, δεν απαιτείται.

  Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και 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
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