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ΘΔΜΑ:

« Πξφζθιεζε Τπνβνιήο πξνζθνξψλ γηα ηελ αλάδεημε δχν νξθσηψλ ειεγθηψλ γηα ηνλ ηαθηηθφ
έιεγρν ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο νηθνλνκηθήο ρξήζεο
2018, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ππνρξέσζεο παξνπζίαο θαη ειέγρνπ ηεο θπζηθήο απνγξαθήο
(CPV 79212100-4) ρξνληθήο δηάξθεηαο ελφο έηνπο θαη πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 5.500,00€
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ , κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή
άπνςε πξνζθνξά (βάζεη ηηκήο)».
ΑΠΟΦΑΗ
ΣΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΣΔΙΟ»

Έρνληαο ππόςε:
1. Σηο δηαηάμεηο φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ:
1.1. Σνπ Π.Γ. 63/05 (Φ.Δ.Κ. 98/Α/05) « Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα
θπβεξλεηηθά φξγαλα».
1.2. Σνπ Ν. 3329/2005 «Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο»
(Φ.Δ.Κ. Α’ 81 /4-4-2005), φπσο ηζρχεη ζήκεξα.
1.3. Σνπ Ν.2955/2001 «Πξνκήζεηεο Ννζνθνκείσλ θαη ινηπψλ κνλάδσλ πγείαο ησλ Πε..Τ. θαη άιιεο
δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α’ 256 /2-11-2001), φπσο ηζρχεη ζήκεξα.
1.4. Σνπ Ν.Γ. 496/1974 «Πεξί Λνγηζηηθνχ ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ» (ΦΔΚ Α’ 204 /197-1974)
1.5. Σνπ Ν. 2198/1994 (Φ.Δ.Κ. 43/α/22-3-94) άξζξν 24 « Αχμεζε απνδνρψλ Γεκνζίσλ ππαιιήισλ θαη
άιιεο δηαηάμεηο».
1.6 Σηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 4270/2014 (ΦΔΚ Α 143/28-6-2014): Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη
επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο.
1.7. Σνπ Ν. 2690/99 θπξψζεηο ηνπ θψδηθα δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο.
1.8. Σνπ Ν. 3377/2005 (ΦΔΚ Α’ 202/19-8-2005) «Αξρέο θαη θαλφλεο γηα ηελ εμπγίαλζε ηεο ιεηηνπξγίαο
θαη ηελ αλάπηπμε βαζηθψλ ηνκέσλ ηνπ εκπνξίνπ θαη ηεο αγνξάο – Θέκαηα ππνπξγείνπ Αλάπηπμεο»,
άξζξν 35.
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1.9. Σνπ Ν. 2513/1997 «Κχξσζε ηεο ζπκθσλίαο πεξί Γεκνζίσλ ζπκβάζεσλ Πξνκεζεηψλ» (ΦΔΚ Α’
139/27.6.97)
1.10. Σνπ Ν. 3918/2011 «Γηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην ζχζηεκα θαη άιιεο δηαηάμεηο»
1.11. Σνπ Ν. 4025/2011 “Αλαζπγθξφηεζε Φνξέσλ Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, Κέληξα Απνθαηάζηαζεο,
Αλαδηάξζξσζε Δ..Τ. θαη άιιεο δηαηάμεηο.”
1.12. Σνπ Ν. 4038/2012 “Δπείγνπζεο ξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ εθαξκνγή ηνπ κεζνπξφζεζκνπ
πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο 2012−2015.”
1.13. Σνπ Ν. 4052/2012 Νφκνο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείσλ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη
Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο γηα εθαξκνγή ηνπ λφκνπ Έγθξηζε ησλ ρεδίσλ πκβάζεσλ
Υξεκαηνδνηηθήο Γηεπθφιπλζεο κεηαμχ ηνπ Δπξσπατθνχ Σακείνπ Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο, ηεο
Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο θαη ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ηνπ ρεδίνπ ηνπ Μλεκνλίνπ πλελλφεζεο κεηαμχ
ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο θαη άιιεο
επείγνπζεο δηαηάμεηο γηα ηε κείσζε ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο θαη ηε δηάζσζε ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο θαη
άιιεο δηαηάμεηο.
1.14 Σνπ Ν. 4250/2014 «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο – Καηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ
θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα – Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ ΠΓ 318/1992 (Α’ 161) θαη ινηπέο
ξπζκίζεηο»
1.15 Σνπ Ν. 4254/2012 «Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ζην πιαίζην
εθαξκνγήο ηνπ Ν. 4046/2012 θαη άιιεο δηαηάμεηο»
1.16. Tελ ΤΑ 56902/02-06-2017 «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ
πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ..) »
1.17 Tελ ΤΑ 57654/23-05-2017 «Ρχζκηζε εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ
Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΗΜΓ)ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη
Αλάπηπμεο»
1.18 Σν Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ Α/147/8-8-2016) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ
(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ»
1.19.Σν Ν. 4013/2011 (ΦΔΚ 204/Α΄) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη
Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ – Αληηθαηάζηαζε ηνπ έθηνπ θεθαιαίνπ ηνπ λ.
3588/2007 (πησρεπηηθφο θψδηθαο) – Πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο».
1.20 Σν Ν. 3861/2010 (Φ.Δ.Κ. 112/Α΄) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ
θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν ”Πξφγξακκα
Γηαχγεηα” θαη άιιεο δηαηάμεηο».
1.21.Σν ΠΓ 146/2003(ΦΔΚ Α’ 122/21-5-2003 «Πεξί νξηζκνχ ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηνπ ρξφλνπ ελάξμεσο
ηεο εθαξκνγήο ηνπ. Κιαδηθνχ Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ Γεκνζίσλ Μνλάδσλ Τγείαο».
2. Σηο απνθάζεηο:
2.1. Σελ ππ.αξ.5657/28-11-16 Απφθαζε ηεο ΔΠΤ «Δγθχθιηνο γηα ηελ ελαξκφληζε ησλ ηερληθψλ
πξνδηαγξαθψλ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο πεξί ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ»
2.2 Σελ ππ. αξ. Α2β/Γ.Π.νηθ.: 34394/13.05.16 Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε «Γηνξηζκφο Γηνηθήηξηαο ζην
ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΩΝ "ΙΠΠΟΚΡΑΣΔΙΟ", αξκνδηφηεηαο 1εο Τ.ΠΔ.
2.4 Σελ ππ. αξ. Τ4α/11974 (ΦΔΚ 299/Β/14.02.2013) Κ.Τ.Α ζρεηηθά κε ηνλ «Οξγαληζκφ ηνπ Γ.Ν.Α.
«ΙΠΠΟΚΡΑΣΔΙΟ».
2.3 Tελ ππ. αξ.
17904/7-11-2018
Απφθαζε Γηνηθήηξηαο γηα ηελ έγθξηζε ηεο δηαγσληζηηθήο
δηαδηθαζίαο. (ΑΓΑ: ΩΛΟ54690Ω-ΩΙΘ )
3. Σν γεγνλφο φηη απφ ηελ παξνχζα πξνθαιείηαη δαπάλε, ε νπνία ζα αλέξρεηαη ζπλνιηθά έσο ηνπ πνζνχ
ησλ 5.500,00 €, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Π.Α. θαη ζα θαιπθζεί απφ ηνλ Σαθηηθφ
Πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Αζελψλ «ΙΠΠΟΚΡΑΣΔΙΟ», ζχκθσλα κε ηελ ππ. αξηζκφλ
1686/2-11-2018 Απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο (ΑΓΑ:6ΡΤ4690Ω-Π8Β)
ΠΡΟΚΑΛΔΙ

1. Κάζε ελδηαθεξφκελν ππνςήθην αλάδνρν λα ππνβάιεη έγγξαθε ζθξαγηζκέλε πξνζθνξά γηα ηελ
αλάδεημε δχν νξθσηψλ ειεγθηψλ γηα ηνλ ηαθηηθφ έιεγρν ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηνπ
ηζνινγηζκνχ ηεο νηθνλνκηθήο ρξήζεο 2018, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ππνρξέσζεο παξνπζίαο θαη
ειέγρνπ ηεο θπζηθήο απνγξαθήο (CPV 79212100-4) ρξνληθήο δηάξθεηαο ελφο έηνπο θαη
πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 5.500,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ , κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ
ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά (βάζεη ηηκήο), ζε θιεηζηό θάθειν, ν νπνίνο ζα
θέξεη ηελ έλδεημε «Πξόζθιεζε ππνβνιήο πξνζθνξψλ γηα ηελ αλσηέξσ ππεξεζία γηα ηελ θάιπςε
ησλ αλαγθψλ ηνπ Γ.Ν. Αζελψλ «ΙΠΠΟΚΡΑΣΔΙΟ», ζην Σκήκα Γξακκαηείαο (Πξσηφθνιιν) ηνπ
Ννζνθνκείνπ κέρξη ηελ 16ε Ννεκβξίνπ 2018
εκέξα
ΠΑΡΑΚΕΤΗ
θαη ψξα 09:00π.κ.
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Οη πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ζηελ Τπεξεζία ΔΚΠΡΟΘΔΜΑ δελ ζα ιακβάλνληαη ππφςε.
Πιεξνθνξίεο δίδνληαη ζην ηειέθσλν 213 2088715.
2.Σκεκαηηθέο ή ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη.
3.Πεξηερφκελν πξνζθνξάο: Οη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ κία θαη κνλαδηθή πξνζθνξά ζε
θιεηζηφ θάθειν, ζηνλ νπνίν ζα εκπεξηέρνληαη:
3.1Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη: α) απνδέρεηαη ηνπο φξνπο ηεο
παξνχζαο πξφζθιεζεο θαη ε πξνζθνξά ηνπ ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε απηνχο β) νη πξνζθεξφκελεο
ππεξεζίεο ηθαλνπνηνχλ ηηο παξαηηζέκελεο ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε ηερληθέο απαηηήζεηο θαη γ) ν ρξφλνο
ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο είλαη 120 εκέξεο απφ ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο.
3.2Σερληθή Πξνζθνξά (ππνθάθεινο) πεξηέρεη ηα ζηνηρεία φπσο απηά απαηηνχληαη απφ ηελ παξνχζα
πξφζθιεζε ζην Παξάξηεκα Α «Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο»
3.3 Οηθνλνκηθή πξνζθνξά (ππνθάθεινο) ηνπ πξνζθέξνληνο ζηελ νπνία Θα δειψλεηαη θαη’ ειάρηζηνλ ε
ηηκή ηεο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίαο.
4.Πξνυπνινγηζκφο δαπάλεο: Η ζπλνιηθή δαπάλε γηα ηελ αλάζεζε ηεο ππεξεζίαο είλαη 5.500,00€
ζπκπ/λνπ ΦΠΑ
5.Η θαηαθχξσζε ηεο αλάζεζεο ζα γίλεη κε θξηηήξην ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή πξνζθνξά
(βάζεη ηηκήο).
6.Με ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ζα πξνζθνκηζηνχλ ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο
7.Η παξνχζα ζα αλαξηεζεί ζην ΓΙΑΤΓΔΙΑ ,ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ην ΚΗΜΓ.

Οξίδνληαη σο Επηηξνπή δηελέξγεηαο νη παξαθάησ ππάιιεινη:
1. ΝΙΚΟΠΟΤΛΟ ΑΝΓΡΔΑ ΠΔ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ

2. ΚΩΝΣΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΓΔ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΣΔΩΝ
3. ΓΔΩΡΓΟΠΟΤΛΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΙΑ ΓΔ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΣΔΩΝ

H ΔΙΟΙΚΗΣΡΙΑ
ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΠΑΛΑΟΠΟΤΛΟΤ

ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
Τπνδ/λζε Οηθνλνκηθνχ
ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α
1. Αληηθείκελν ππεξεζηψλ
2. Έιεγρνο θαη ππνγξαθή Ιζνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018
χκθσλα κε ηo άξζξν 31 ηνπ Ν.3329/2005 :

« Η ηήξεζε ηεο Γεληθήο Λνγηζηηθήο θαη ησλ Λνγαξηαζκψλ Σάμεσο θαη Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ ηνπ
άξζξνπ 3 ηνπ Π.Γ. 146/2003 (ΦΔΚ 122 Α') γηα ηα Ννζνθνκεία ηνπ Δ..Τ.Κ.Α., αξρίδεη λα ηζρχεη
απφ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2006.
Οη ηζνινγηζκνί πνπ ζπληάζζνληαη ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 146/2003 ειέγρνληαη θαη ππνγξάθνληαη
απφ δχν νξθσηνχο ειεγθηέο.»
3. Ο θάθεινο ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ζα πεξηέρεη, κε πνηλή απνθιεηζκνύ, γηα ηνπο δηαγσληδφκελνποπξνζθέξνληεο ηα εμήο ζηνηρεία:
Αληίγξαθν ηεο άδεηαο αζθήζεσο επαγγέικαηνο βαζκίδαο νξθσηνχ ειεγθηή-ινγηζηή
Οη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ ζα πξέπεη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Μεηξψν Οξθσηψλ
Διεγθηψλ Λνγηζηψλ ( .Ο.Δ.Λ.) ή ζην Γεκφζην Μεηξψν Οξθσηψλ Διεγθηψλ ( ΔΛΣΔ) θαη λα
κπνξνχλ ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο λα αλαιακβάλνπλ ηνλ
έιεγρν νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
Οη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ εκπεηξία ζηνλ έιεγρν Γεκνζίσλ Ννζνθνκείσλ βάζεη
ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ Ν. 3329/05, ε νπνία απνδεηθλχεηαη απφ
ειεγκέλνπο

ηζνινγηζκνχο

ή

βεβαηψζεηο

ησλ

λνζνθνκείσλ,

πξσηφηππεο

ή

λνκίκσο

επηθπξσκέλεο.
Τπνρξέσζε ησλ αλαδφρσλ εθηφο απφ ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ είλαη θαη ε
θπζηθή παξνπζία θαη ν έιεγρνο ηεο θπζηθήο απνγξαθήο πνπ ζα γίλεη ζην Ννζνθνκείν θαηά ηελ
ιήμε ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο ζε εκεξνκελίεο πνπ ζα θαζνξηζηνχλ απφ ηελ Γηνίθεζε ηνπ
Ννζνθνκείνπ θαη ζα γλσζηνπνηεζνχλ ζηνλ ή ζηνπο αλάδνρνπο εγθαίξσο.
4. Ο θάθεινο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ζα πεξηέρεη, γηα ηνπο δηαγσληδφκελνπο-πξνζθέξνληεο ηελ
νηθνλνκηθή ηνπο πξφηαζε.

