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1.Θάζε ελδηαθεξφκελν
2.OLYMPIA ΟΡΘΧΣΟΗ ΔΙΔΓΘΣΔ
ΙΟΓΗΣΔ ΑΔ
E-mail: a.mpalou@olympaudit.gr
3.ABACUS ΔΙΔΓΘΣΗΘΖ ΑΔ
E-mail: kpsarou@auditabacus.gr
4.KRESTON PRIME AUDIT IKE
ΟΡΘΧΣΟΗ ΔΙΔΓΘΣΔ & ΤΚΒΟΤΙΟΗ
ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΛ
E-mail: a.kouros@prime-audit.gr
5.PKF Δπξσειεγθηηθή Α.Δ.
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ΘΔΚΑ:

6.ICRA ΓΗΔΘΛΖ ΔΙΔΓΘΣΗΘΖ ΑΔΟΔΙ
E-mail:v.varlamis@icra.gr
« Πξφζθιεζε Τπνβνιήο πξνζθνξψλ γηα ηελ αλάδεημε δχν νξθσηψλ ειεγθηψλ γηα ηνλ ηαθηηθφ
έιεγρν ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο νηθνλνκηθήο ρξήζεο
2019 θαη 2020 ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ππνρξέσζεο παξνπζίαο θαη ειέγρνπ ηεο θπζηθήο
απνγξαθήο ( CPV: 79212100-4) ρξνληθήο δηάξθεηαο δπν (2) εηψλ θαη πξνυπνινγηζζείζαο
δαπάλεο

8.680,00€

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ

ΦΠΑ,

κε

θξηηήξην

αλάζεζεο

ηελ

πιένλ

ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο ( ρακειφηεξε ηηκή).
ΑΠΟΦΑΗ
ΣΟ ΓΔΛΗΘΟ ΛΟΟΘΟΚΔΗΟ ΑΘΖΛΧΛ «ΗΠΠΟΘΡΑΣΔΗΟ»
Έχοντας υπόψη:
1.

Σνλ Λ 4542/2018 ( ΦΔΘ 95/Α/1-6-2018) « Θχξσζε ηεο ζπκθσλίαο κεηαμχ ηεο Θπβέξλεζεο ηεο
Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο θαη ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο»

2.

Σνλ Λ.4472/2017 ( ΦΔΘ Α’ 74/19-5-2017)

ΚΔΡΟ Γ’ « Ίδξπζε ηεο Δζληθήο Θεληξηθήο Αξρήο

Πξνκεζεηψλ πγείαο γηα ηελ θεληξηθνπνίεζε πξνκεζεηψλ ησλ επνπηεπφκελσλ απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο
Φνξέσλ»
3.

Σνλ Λ.4412 ΦΔΘ147/8-8-16 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ» [πξνζαξκνγή
ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ] φπσο ηζρχεη.

4.

Σν Λ.3918/2011 (ΦΔΘ 31/η.Α’/02-03-2011) «Γηαξζξσηηθέο Αιιαγέο ζην χζηεκα Τγείαο θαη Άιιεο
δηαηάμεηο» φπσο ηζρχεη.

5.

Σν Λ.3861/2010 (ΦΔΘ 112/Α΄/13.07.2010) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε
λφκσλ….. θαη άιιεο δηαηάμεηο» φπσο ηζρχεη.
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6.

Σνλ Λ.3329/2005 (ΦΔΘ:81/Α/05) « Πεξηθεξεηαθή ζπγθξφηεζε ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο θαη
Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο»

7.

Σελ ππ. αξ. Τ4α/11974 (ΦΔΘ 299/Β/14.02.2013) ΘΤΑ ζρεηηθά κε ηνλ «Οξγαληζκφ ηνπ Γ.Λ.Α.
«ΗΠΠΟΘΡΑΣΔΗΟ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε

8.

Σελ ππ. αξ. Γ4β/Γ.Π.νηθ.38747/23.05.2019 (ΦΔΘ ΤΟΓΓ/302/27.05.2019) Θνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε
ζρεηηθά κε "Παξαηάζεηο ζεηείαο Γηνηθεηψλ Λνζνθνκείσλ ηεο 1εο, 2εο, 4εο θαη 7εο Τγεηνλνκηθήο
Πεξηθέξεηαο θαη Αλαπιεξσηψλ Γηνηθεηψλ Λνζνθνκείσλ ηεο 2εο θαη 4εο Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο

9.

Σελ ππ. αξ. 20/20-07-17 (ζέκα 1ν) Απφθαζε Γ.. κε (ΑΓΑ:75Ε04690Χ-4ΦΓ) πεξί Κεηαβίβαζε
Αξκνδηνηήησλ ζηελ Γηνηθήηξηα ηνπ Γ. Λ. Αζελψλ «ΗΠΠΟΘΡΑΣΔΗΟ

10.

Σνπ Π.Γ. 63/05 (Φ.Δ.Θ. 98/Α/05) « Θσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Θπβέξλεζε θαη ηα
θπβεξλεηηθά φξγαλα».

11.

Σνπ Λ. 3329/2005 «Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο»
(Φ.Δ.Θ. Α’ 81 /4-4-2005), φπσο ηζρχεη ζήκεξα.

12.

Σηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 4270/2014 (ΦΔΘ Α 143/28-6-2014): Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη
επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο.

13.

Σνπ Λ. 2690/99 θπξψζεηο ηνπ θψδηθα δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο.

14.

Σνπ Λ. 3377/2005 (ΦΔΘ 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.

15.

Σνπ Λ. 4052/2012 Λφκνο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείσλ Τγείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη
Δξγαζίαο θαη Θνηλσληθήο 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 Κλεκνλίνπ 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.

16.

Σν ΠΓ 146/2003(ΦΔΘ Α’ 122/21-5-2003 «Πεξί νξηζκνχ ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηνπ ρξφλνπ ελάξμεσο
ηεο εθαξκνγήο ηνπ Θιαδηθνχ Ινγηζηηθνχ ρεδίνπ Γεκνζίσλ Κνλάδσλ Τγείαο»

17.

Tελ ππ. αξ. 16554/8-11-2019 Απφθαζε Γηνηθήηξηαο γηα ηελ έγθξηζε ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο.
(ΑΓΑ: ΦΠΓΡ4690Χ-Π8Β )

18.

Σν γεγνλφο φηη απφ ηελ παξνχζα πξνθαιείηαη δαπάλε, ε νπνία ζα αλέξρεηαη ζπλνιηθά έσο ηνπ
πνζνχ
Σαθηηθφ

ησλ 8.680,00 €, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Π.Α. θαη ζα θαιπθζεί απφ ηνλ
Πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γεληθνχ Λνζνθνκείνπ Αζελψλ «ΗΠΠΟΘΡΑΣΔΗΟ», ζχκθσλα κε ηελ ππ.

αξηζκφλ 1788/6-11-2019 Απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο (ΑΓΑ:ΧΦ2Γ4690Χ-ΛΓΓ)
ΠΡΟΚΑΛΔΙ

1. Θάζε ελδηαθεξφκελν ππνςήθην αλάδνρν λα ππνβάιεη έγγξαθε ζθξαγηζκέλε πξνζθνξά, κε
πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ αλάδεημε δχν νξθσηψλ ειεγθηψλ γηα ηνλ ηαθηηθφ έιεγρν
ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο νηθνλνκηθήο ρξήζεο 2019 θαη 2020
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ππνρξέσζεο παξνπζίαο θαη ειέγρνπ ηεο θπζηθήο απνγξαθήο ( CPV:
79212100-4) ρξνληθήο δηάξθεηαο δπν (2) εηψλ θαη πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 8.680,00€
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ, κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε
πξνζθνξά βάζεη ηηκήο ( ρακειφηεξε ηηκή) σε κλειστό υάκελο, ν νπνίνο ζα θέξεη ηελ έλδεημε
«Πξφζθιεζε ππνβνιήο πξνζθνξψλ γηα ηελ αλσηέξσ ππεξεζία γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ Γ.Λ.
Αζελψλ «ΗΠΠΟΘΡΑΣΔΗΟ», ζην Σκήκα Γξακκαηείαο (Πξσηφθνιιν) ηνπ Λνζνθνκείνπ κέρξη ηελ 3η
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ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2019 εκέξα ΣΡΙΣΗ θαη ψξα
09:00π.μ. Οη πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ζηελ
Τπεξεζία ΔΘΠΡΟΘΔΚΑ 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: Ζ ζπλνιηθή δαπάλε γηα ηελ αλάζεζε ηεο ππεξεζίαο είλαη 8.680,00€
ζπκπ/λνπ ΦΠΑ
5.Ζ θαηαθχξσζε ηεο αλάζεζεο ζα γίλεη κε θξηηήξην ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή πξνζθνξά
(βάζεη ηηκήο).
6.Κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ζα πξνζθνκηζηνχλ ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο
7.Ζ παξνχζα ζα αλαξηεζεί ζην ΓΗΑΤΓΔΗΑ ,ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Λνζνθνκείνπ θαη ην ΘΖΚΓΖ.

H ΓΙΟΙΚΗΣΡΙΑ
ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΠΑΛΑΟΠΟΤΛΟΤ




ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ
Τπνδ/λζε Οηθνλνκηθνχ
ΣΚΖΚΑ ΠΡΟΚΖΘΔΗΧΛ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α
1. Αληηθείκελν ππεξεζηψλ
2. Έιεγρνο θαη ππνγξαθή Ηζνινγηζκνχ ηεο νηθνλνκηθήο ρξήζεο 2019 θαη 2020
χκθσλα κε ηo άξζξν 31 ηνπ Λ.3329/2005 :


« Ζ ηήξεζε ηεο Γεληθήο Ινγηζηηθήο θαη ησλ Ινγαξηαζκψλ Σάμεσο θαη Γεκνζίνπ Ινγηζηηθνχ ηνπ
άξζξνπ 3 ηνπ Π.Γ. 146/2003 (ΦΔΘ 122 Α') γηα ηα Λνζνθνκεία ηνπ Δ..Τ.Θ.Α., αξρίδεη λα ηζρχεη
απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2006.



Οη ηζνινγηζκνί πνπ ζπληάζζνληαη ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 146/2003 ειέγρνληαη θαη ππνγξάθνληαη
απφ δχν νξθσηνχο ειεγθηέο.»

3. Ο θάθεινο ΣΔΥΛΗΘΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ζα πεξηέρεη, με ποινή αποκλεισμού, 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 Κεηξψν Οξθσηψλ
Διεγθηψλ Ινγηζηψλ ( .Ο.Δ.Ι.) ή ζην Γεκφζην Κεηξψν Οξθσηψλ Διεγθηψλ ( ΔΙΣΔ) 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 Λνζνθνκείσλ βάζεη
ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ Λ. 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 Λνζνθνκείν θαηά ηελ
ιήμε ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο ζε εκεξνκελίεο πνπ ζα θαζνξηζηνχλ απφ ηελ Γηνίθεζε ηνπ
Λνζνθνκείνπ θαη ζα γλσζηνπνηεζνχλ ζηνλ ή ζηνπο αλάδνρνπο εγθαίξσο.

4. Ο θάθεινο ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ζα πεξηέρεη, γηα ηνπο δηαγσληδφκελνπο-πξνζθέξνληεο ηελ
νηθνλνκηθή ηνπο πξφηαζε.

