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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΥΟ ΟΡΚΩΤΩΝ

ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΓΙΑ   TON TAKTIKO ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ

ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΧΡΗΣΗΣ  2013  ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ  ΚΑΙ  ΕΛΕΓΧΟΥ  ΤΗΣ  ΦΥΣΙΚΗΣ  ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ  31/12/2013,  ΑΠΌ

ΔΥΟ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ 4.700€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ23%».

Ημερομηνία Αποστολής για
Δημοσίευση στον
Ευρωπαϊκό Τύπο

Ημερομηνία Δημοσίευσης
στον Ημερήσιο Οικονομικό

Τύπο

Ημερομηνία Δημοσίευσης
στο ΦΕΚ

- 06-12-2013

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Πρόχειρος Διαγωνισμός
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Χαμηλότερη Τιμή
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία: 16-12-2013

Ημέρα:ΔΕΥΤΕΡΑ 
Ώρα: 11:00

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  ΑΘΗΝΩΝ
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 114, 115 27, ΑΘΗΝΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  TAKTIKOΣ  ΕΛΕΓΧΟΣ  ΤΩΝ  ΕΤΗΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  ΚΑΙ  ΤΟΥ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΧΡΗΣΗΣ
2013  ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ  ΤΗΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ
ΦΥΣΙΚΗΣ  ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ  31/12/2013,  ΑΠΌ
ΔΥΟ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 4.700€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ23%
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ --------------------------------------------------
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΤΟΥ  ΓΝΑ
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«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
To πλήρες κείμενο της διακήρυξης είναι αναρτημένο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της
αναθέτουσας αρχής:     http://www.hippocratio.gr
Η προθεσμία για την υποβολή των προσφορών λήγει στις 16-12-2013 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑκαι ώρα
11:00.

Έχοντας υπόψη:

1.Τον Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/Α΄/95) ΄΄Προμήθειες Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών  θεμάτων

΄΄.

2.Τον Ν. 2889/2001 (ΦΕΚ 37/Α/01) ΄΄Περί βελτίωσης και εκσυγχρονισμού του  ΕΣΥ΄΄.

3.Τον Ν. 2955/2001 (ΦΕΚ 256/Α΄/01) ΄΄Προμήθειες  Νοσοκομείων & λοιπών Μονάδων Υγείας των

Πε.Σ.Υ.Π. και άλλων διατάξεων΄΄.

4.Τον Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ:81/Α/05 ) “Περιφερειακή συγκρότηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ‘’.

5.To Π.Δ. 118 (ΦΕΚ 150/Α΄/2007 ) ΄΄Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)΄΄.

6. Το  Π.Δ.  60/2007  ΄΄Προσαρμογή  της  Ελληνικής  Νομοθεσίας  στις  Διατάξεις  της  οδηγίας

2004/18/ΕΚ.   

7.Τον Ν.3527/07 (ΦΕΚ /Α΄/09-02-2007) ΄΄Κύρωση συμβάσεων ...............και λοιπές διατάξεις΄΄   

8.Τον Ν.3580/07(ΦΕΚ /134 Α /18-06-2007)  Περί Προμηθειών των Νοσοκομείων.

9.Τον Ν.3846/(ΦΕΚ 66Α΄ / 11-05-2010), άρθρο 24 που αφορά τροποποιήσεις σχετικών άρθρων

του Ν.3580/07.

10.Τον  Ν.3867(ΦΕΚ  128Α΄/03-08-2010)   άρθρο  27  με  τίτλο  την  ΄΄Εξόφληση  προμηθειών

νοσοκομείων και ρυθμίσεις θεμάτων σχετικών διαγωνισμών .

11Το ΠΔ146/2003(ΦΕΚ122Α’/21-05-2003)

12.Τον Ν.3329/2005 .άρθρο 31 παρ.2 (ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ)

όπου  αναφέρεται  ότι:<<  Οι  ισολογισμοί  που  συντάσσονται  σύμφωνα  με  το  ΠΔ146/2003

ελέγχονται και υπογράφονται από δύο ορκωτούς ελεγκτές>>

13.Το υπ’αριθμ.22764/26-09-2010 έγγραφο της ΕΠΥ αναφορικά με την παροχή διευκρινίσεων των

διατάξεων του άρθρου 27 του Ν.3867/2010 

14.Τις  επισυναπτόμενες προδιαγραφές βάσει των οποίων θα διενεργηθεί ο υπ’όψη πρόχειρος

μειοδοτικός διαγωνισμός του θέματος 
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15. Την υπ’ αριθμ. 43/20-11-2013 (Θέμα 10ο) Απόφαση του Δ.Σ. του ΓΝΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ,

με  την  οποία  εγκρίθηκε  η  διενέργεια  πρόχειρου  μειοδοτικού  διαγωνισμού  για  την

<<ΑΝΑΔΕΙΞΗ   ΔΥΟ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ για τον TAKTIKO ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  ΚΑΙ  ΤΟΥ  ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΧΡΗΣΗΣ  2013

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ  ΤΗΣ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ  ΚΑΙ  ΕΛΕΓΧΟΥ  ΤΗΣ  ΦΥΣΙΚΗΣ

ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ  31/12/2013,  ΑΠΌ  ΔΥΟ  ΟΡΚΩΤΟΥΣ  ΕΛΕΓΚΤΕΣ>>,  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ΔΑΠΑΝΗΣ

4.700€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ23%».

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

1. ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για την <<ΑΝΑΔΕΙΞΗ   ΔΥΟ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ για

τον  TAKTIKO ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΚΗΣ  ΧΡΗΣΗΣ  2013  ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ  ΤΗΣ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ  ΚΑΙ

ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ 31/12/2013, ΑΠΌ ΔΥΟ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ>>, με κατάθεση

γραπτών  και  σφραγισμένων  προσφορών   και προϋπολογισθείσα  δαπάνη  4.700,00  € πλέον

ΦΠΑ23% (Φ207/13ΠΡΟΧ).

2. Περίληψη της Διακήρυξης, δημοσιεύτηκε, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του Π.Δ. 118/2007,

στον Ελληνικό Τύπο.

3. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ

ΓΕΝΙΚΟ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  ΑΘΗΝΩΝ
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
Βας. Σοφίας 114, Αθήνα, Τ.Κ. 11527
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

16-12-2013 ΔΕΥΤΕΡΑ 11:00

   Οι προσφορές κατατίθενται μέχρι την 16-12-2013 ημέρα   ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 11:00, στο ΓΕΝΙΚΟ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ του Νοσοκομείου, όπου πρωτοκολλούνται.

Προσφορές που κατατίθενται  στην Υπηρεσία μετά την παραπάνω ημερομηνία και  ώρα,  είναι

εκπρόθεσμες και θα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες

αυτών ή συνεταιρισμοί που πληρούν τους όρους της Διακήρυξης.
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Οι προσφορές θα κατατεθούν σε δύο αντίτυπα (τεχνικές και οικονομικές) σε ξεχωριστό φάκελο,

στην ελληνική γλώσσα μέσα σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο ξεχωριστά για το κάθε τμήμα.

Ο φάκελος θα φέρει τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα.

Μέσα στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται τα παρακάτω:

Καλά σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ στον οποίο τοποθετείται η

τεχνική προσφορά με τα προσπέκτους και αντίγραφο αυτής.

Επισημαίνεται  ότι  ο  προσφέρων  θα  δηλώνει  αναλυτικά  τη  συμμόρφωση  ή  απόκλιση  των

προσφερόμενων ειδών σε σχέση με τις αντίστοιχες προδιαγραφές της Διακήρυξης. Οι υποψήφιοι

υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα ζητούμενα στοιχεία, σύμφωνα με τις  κατά περίπτωση

οδηγίες. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Καλά  σφραγισμένος  υποφάκελος  με  τα  ανωτέρω  στοιχεία  και  την  ένδειξη  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ στον οποίο τοποθετείται η οικονομική προσφορά και αντίγραφο αυτής.

Οι  τιμές  των προσφορών για τα προσφερόμενα είδη θα εκφράζονται  σε Ευρώ.  Στις  τιμές  θα

περιλαμβάνονται οι  τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις,  ως και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση που

προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, εκτός από τον ΦΠΑ. Από την οικονομική προσφορά

πρέπει  να  προκύπτει  σαφώς  η  τιμή  μονάδας  για  κάθε  προσφερόμενο  είδος.  Είδος  που

αξιολογήθηκε κατά την Τεχνική Προσφορά και δεν αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά ή

αναφέρεται χωρίς τιμή, θεωρείται ότι προσφέρεται με μηδενική αξία. Προσφορές στις οποίες δεν

προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, ή που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής,

απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Η  ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ  των  προσφορών  θα  γίνει  Δημόσια  και  ενιαία  (τεχνική  και  οικονομική

προσφορά) στον ίδιο χώρο.

Κατά  τη  διενέργεια  του  διαγωνισμού  δικαιούνται  να  παρίστανται  οι  προσφέροντες  στο

διαγωνισμό  ή  οι  νόμιμοι  εκπρόσωποι  αυτών,  που  απαραίτητα  θα  πρέπει  να  έχουν  νόμιμο

παραστατικό εκπροσώπησης.

4. Οι τιμές είναι δεσμευτικές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

5. Εγγυητική  επιστολή συμμετοχής  δεν  απαιτείται.  Με  την  υπογραφή  της  σύμβασης,  ο

προμηθευτής υποχρεούται στην έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, ίση με το 10%

της συμβατικής αξίας πλέον ΦΠΑ.

6. Ισχύς  προσφοράς  120  ημερολογιακές  ημέρες  προσμετρούμενες  από  την  επόμενη  της

διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου

από τη διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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7. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2286/95 και Π.Δ. 118/07 περί

προμηθειών. 

8. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται ύστερα από την προσκόμιση του τιμολογίου και των

απαραίτητων  δικαιολογητικών  σε  εύλογο  χρονικό  διάστημα  ύστερα  από  την  θεώρηση  του

σχετικού χρηματικού εντάλματος από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Ο προμηθευτής βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις ως εξής:

ΜΤΠΥ 3% επί της συνολικής καθαρής αξίας

ΧΑΡΤ/ΜΟ 2% επί ΜΤΠΥ

ΟΓΑ ΧΑΡΤ/ΜΟΥ 20% επί κρατ. ΜΤΠΥ

ΑΡΘΡΟ 3 Ν.3580/07 ΥΠΕΡ ΨΥΧ.ΥΓΕΙΑΣ 2% 

ΑΡΘΡΟ 4 Ν.4013/11 ΥΠΕΡ ΕΑΑΔΗΣΥ  0,1

ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 8% επί του πληρ. Ποσού

                                      Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΝΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

                                                                                      ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΗΣ
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Θέμα: Έλεγχος και υπογραφή Ισολογισμού οικονομικού έτους 2013

Σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 31 του Ν.3329/2005 ο έλεγχος και η

υπογραφή του Ισολογισμού και λοιπών οικονομικών καταστάσεων τέλους χρήσεως

των Δημοσίων Μονάδων Υγείας πραγματοποιείται από δυο (2) ορκωτούς ελεγκτές

λογιστές.

Ο υποφάκελος ≪ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ≫  θα περιέχει, με ποινή αποκλεισμού, για

τους διαγωνιζόμενους-προσφέροντες, τα εξής στοιχεία:

1. - Άδεια λειτουργίας από το Σ.Ο.Ε.Λ. (Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών)

2. - Πιστοποιητικά, αντίγραφα συμβάσεων, βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης ανάλογου

έργου, ή λοιπά έγγραφα από τα οποία θα προκύπτει με σαφήνεια ότι οι προσφέροντες 
έχουν ελέγξει και υπογράψει αντίστοιχους Ισολογισμούς φορέων υγειονομικής 
περίθαλψης. Οι βεβαιώσεις και λοιπά δικαιολογητικά θα υπογράφονται από την 
εντεταλμένη αρχή των αντίστοιχων φορέων.

3. - Προτεινόμενη ομάδα για τις ζητούμενες υπηρεσίες, αποτελούμενη από δυο (2) 
τουλάχιστον Ορκωτούς Ελεγκτές, οι οποίοι με την ιδιότητά τους αυτή θα έχουν

υπογράψει αποδεδειγμένα ισολογισμούς φορέων υγειονομικής περίθαλψης.

Υποχρέωση των αναδόχων εκτός από τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων

είναι και η φυσική παρουσία και ο έλεγχος της φυσικής απογραφής που θα γίνει στο

Νοσοκομείο την 31/12/2013.

Ο υποφάκελος ≪ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ≫  θα περιέχει, για τους

διαγωνιζόμενους-προσφέροντες, την οικονομική τους πρόταση. Η δυνατότητα

πρότασης που θα περιλαμβάνει χαμηλότερο τίμημα από εκείνο της διακήρυξης του

Νοσοκομείου θα αξιολογηθεί θετικά.
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

                                                                                                               

      

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                     
1η   Υ.ΠΕ  ΑΤΤΙΚΗΣ    

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ                         

"ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ"                                              

ΣΥΜΒΑΣΗ

ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ  ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013  ΑΠΟ ΔΥΟ (2) ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ
(ΑΞΙΑΣ…………..€ ΠΛΕΟΝ  ΦΠΑ)

Στην  Αθήνα  σήμερα  στις  ……………… ημέρα  της  εβδομάδας  …………………….  οι

υπογράφοντες  αφ΄ενός μεν:

α) Ο κ.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΑΝΗΣ , Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου, που με την ιδιότητα

του αυτή εκπροσωπεί το Νοσοκομείο και αφ΄ετέρου δε 

β)  η  εταιρεία………………………………………………………………………,  Ταχ.  Δ/νση:

……………………….., Τ.Κ ………………Τηλέφ:………………FAX:………………

   Έχοντας υπόψη:

Την  υπ΄αριθμ…………….. (ΘΕΜΑ …….ο)  Απόφαση  του Δ.Σ του Νοσοκομείου με την

οποία  κατακυρώθηκε  ο  αριθμ.Φ207/13 πρόχειρος  διαγωνισμός  ΓΙΑ  ΤΟΝ  ΤΑΚΤΙΚΟ

ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  ΧΡΗΣΗΣ  2013  ΑΠΟ  ΔΥΟ  (2)  ΟΡΚΩΤΟΥΣ  ΛΟΓΙΣΤΕΣ,  ο  οποίος

διενεργήθηκε την 16-12-2013.

1. Το με αριθ. πρωτ. ………………………….πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης

όπου  προτείνεται   η  κατακύρωση  του  διαγωνισμού  στην  μειοδότρια  εταιρεία

……………………………………………………………………………………………..

Οι συμβαλλόμενοι συμφώνησαν και έκαναν δεκτά τα παρακάτω:

 Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους με αυτήν του την ιδιότητα αναθέτει  στον

δεύτερο , ο οποίος στο εξής θα ονομάζεται «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ»,  ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ

ΕΛΕΓΧΟ  ΤΩΝ  ΕΤΗΣΙΩΝ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  ΚΑΙ  ΤΟΥ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΑΠΟ ΔΥΟ (2) ΟΡΚΩΤΟΥΣ

ΛΟΓΙΣΤΕΣ με  τις  υποχρεώσεις  που  απορρέουν  από  τη  διακήρυξη  του
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διαγωνισμού και την προσφορά του προμηθευτή που αποτελούν αναπόσπαστο

μέρος της παρούσας.

 Ο  δεύτερος  των  συμβαλλομένων  αναλαμβάνει  το  έργο  του  ελέγχου  και  της

υπογραφής των  ετήσιων οικονομικών  καταστάσεων και του  ισολογισμού

οικονομικής  χρήσης  έτους  2013  του  Γ.Ν.Α.  «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»,  με  αμοιβή

……………€  πλέον ΦΠΑ, ήτοι  ………….€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.

      Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την                    μέχρι την  

 Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει μετά το τέλος των εργασιών, σύμφωνα με τις

ισχύουσες διατάξεις.

 Η  παραλαβή  του  έργου  θα  γίνει  από  αρμόδια  επιτροπή  με  βάσει  τις  νόμιμες

διαδικασίες.

 Απαγορεύεται  η  εκχώρηση  σε  άλλο  πρόσωπο  των  εκ  της  συμβάσεως

απορρεουσών υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και η εκχώρηση ή ενεχυρίαση

των απαιτήσεων του αναδόχου σε οποιοδήποτε τρόπο ή νομικό πρόσωπο.

 Αν ο ανάδοχος διακόψει ξαφνικά και χωρίς συναίνεση του Νοσοκομείου το έργο
χωρίς να ολοκληρώσει αυτό, το Νοσοκομείο θα έχει  το δικαίωμα να προσλάβει
ελεύθερα  άλλον  ανάδοχο  με  ελεύθερη  τιμή  και  να  αξιώσει  από  τον  έκπτωτο
ανάδοχο την τυχόν προκύπτουσα διαφορά τιμής, παράλληλα με  την αξίωση του
για κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης υπέρ αυτού.

 Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει μετά την σύνταξη πρωτοκόλλου παραλαβής
του  έργου  από  αρμόδια  επιτροπή  και  μετά  την  έκδοση  και  θεώρηση  του
χρηματικού εντάλματος πληρωμής από το Ελεγκτικό Συνέδριο, με βάσει τα νόμιμα
δικαιολογητικά και μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών.

 Τον προμηθευτή βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις. Ο Φ.Π.Α καταβάλλεται από την
Υπηρεσία.

 Για κάθε πρόβλημα που αφορά τη σύμβαση, ο ανάδοχος υπάγεται στη δικαιοδοσία
των δικαστηρίων.

Για  την  καλή  εκτέλεση  της  σύμβασης,  ο  προμηθευτής  παρέδωσε  στο  Ι.Γ.Ν.Α.
εγγυητική επιστολή  (…,00) Ευρώ της …………………………………………………….

Ο τόπος και ο τρόπος παράδοσης, οι κρατήσεις, οι κυρώσεις σε περίπτωση αθέτησης
των  όρων της  σύμβασης  ορίζονται  στους  όρους  της  διακήρυξης  του  διαγωνισμού
αριθμ.Φ207/2013, ο οποίος διενεργήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2286/95 &
Π.Δ 118/2007 περί προμηθειών, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης
αυτής και τους οποίους ο προμηθευτής αποδέχεται.

Για  τα  παραπάνω  συντάχτηκε  η  σύμβαση  αυτή,  η  οποία  αφού  διαβάστηκε  και
βεβαιώθηκε, υπογράφεται νόμιμα από τους συμβαλλομένους σε τρία (3) πρωτότυπα.

                                                      ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

           ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.Α. Ι.                                                                              Για τον Προμηθευτή ή τον  Ανάδοχο
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