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ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση:
Βασ. Σοφίας 114
Τ.Κ.:
115 27
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:
Email:

Αθήνα,
Α.Π.:18811/15-11-2021

Ελένη Χανανία
213 208 8715
lenach@hippocratio.gr

ΠΡΟΣ:

1.Κάθε ενδιαφερόμενο
2.OLYMPIA ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ
E-mail: a.mpalou@olympaudit.gr
3.ABACUS ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ
E-mail: kpsarou@auditabacus.gr
4.KRESTON PRIME AUDIT IKE
ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
E-mail: a.kouros@prime-audit.gr
5.PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε.
E-mail:pkfathen@otenet.gr
6.ICRA ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕΟΕΛ
E-mail:v.varlamis@icra.gr

ΘΕΜΑ:

« Πρόσκληση Υποβολής προσφορών για την ανάδειξη δύο ορκωτών ελεγκτών για τον τακτικό
έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και του ισολογισμού της οικονομικής χρήσης
2021 και 2022 συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης παρουσίας και ελέγχου της φυσικής
απογραφής (CPV: 79212100-4 Υπηρεσίες Οικονομικού Διαχειριστικού Ελέγχου) χρονικής
διάρκειας δυο (2) ετών και προϋπολογισθείσας δαπάνης 7.440,00€ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ( βάσει
τιμής
ΑΠΟΦΑΣΗ
ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Έχοντας υπόψη:
1.

Το ν.4605 (ΦΕΚ 52/Α’/01.04.2019), «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την

Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8 ης Ιουνίου
2016….. ….και άλλες διατάξεις».
2.

Το ν.4542 (ΦΕΚ 95/Α’/01.06.2018), άρθρο τέταρτο, παρ. 2β, «Κύρωση της Συμφωνίας

μεταξύ της Κυβέρνησης… και λοιπές διατάξεις».
3.

Το ν.4472 (ΦΕΚ 74/Α’/19.05.2017), «Συντάξεις απολύσεις, συνδικαλιστικά …κ.λ.π.»,

όπως ισχύει.
4.

Τον

Ν.4782/2021

(ΦΕΚ

36/Α/9-3-2021)

«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» όπως ισχύει
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5.

Το ν.4412/2016 (Α' 147) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και ειδικότερα το α. 221.
6.

Την υπ. αρ. 76928/2021 (ΦΕΚ 3075/Β’/13.07.2021) Κοινή Υπουργική Απόφαση

«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
7.

Την υπ. αρ. 64233/2021 (ΦΕΚ 2453/Β’/2021) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Ρυθμίσεις

τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και
Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».
8.

Το ν.4497/13-11-2017 Άρθρο 107 Τροποποιήσεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147).

9.

Το ν.3861/10 (ΦΕΚ 112/Α΄/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική

ανάρτηση νόμων….. και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.
10.

Tο ν. 2690/1999 (Α΄45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητική Διαδικασίας και άλλες

διατάξεις», όπως ισχύει.
11.

Την υπ. αρ. Υ4α/11974 (ΦΕΚ 299/Β/14.02.2013) ΚΥΑ σχετικά με τον «Οργανισμό του

Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
12. Την υπ. αρ. Γ4β/Γ.Π.88838/19 ( ΦΕΚ ΥΟΔΔ 16/14-1-2020) Κοινή Υπουργική Απόφαση

13.

«Διορισμός

Διοικητή

αρμοδιότητας

1ης

στο

ΓΕΝΙΚΟ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΑΘΗΝΩΝ

"ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ",

Υ.ΠΕ. Αττικής

Την υπ. αρ. 1/13-03-20 (Θέμα 19ο) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Α
«Ιπποκράτειο» σχετικά με την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Διοικητή του
Νοσοκομείου. (ΑΔΑ: ΩΩΓΣ4690ΩΣ-ΝΩΤ)

14.

Την ισχύουσα σύμβαση ( Φ207/2019) διάρκειας από 27-12-2019 έως 26-12-2021

15.

Την υπ. αρ. 19/27-10-2021 ΑΔΣ Θέμα 24 ( ΑΔΑ: 6ΦΩΚ4690ΩΣ-ΩΤΣ) σχετικά με την

έγκριση διαγωνιστικής διαδικασίας με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
16. Το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλείται δαπάνη η οποία θα ανέρχεται συνολικά
έως του ποσού των 7.440,00€ και θα καλυφθεί από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του
Φορέα σύμφωνα με την υπ. αρ. 2543/12-11-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης
( ΑΔΑ: Ψ83Φ4690ΩΣ-ΞΔΘ)
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
1.Κάθε ενδιαφερόμενο υποψήφιο ανάδοχο να υποβάλει έγγραφη σφραγισμένη προσφορά, με
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη δύο ορκωτών ελεγκτών για τον τακτικό
έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και του ισολογισμού της οικονομικής χρήσης 2021 και
2022 συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης παρουσίας και ελέγχου της φυσικής απογραφής (CPV:
79212100-4 Υπηρεσίες Οικονομικού Διαχειριστικού Ελέγχου) χρονικής διάρκειας δυο (2) ετών και
προϋπολογισθείσας δαπάνης 7.440,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ( βάσει τιμής) σε κλειστό φάκελο ο οποίος θα φέρει
την ένδειξη «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανωτέρω υπηρεσία για την κάλυψη των
αναγκών του Γ.Ν. Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», στο Τμήμα Γραμματείας (Πρωτόκολλο) του
Νοσοκομείου μέχρι την ΤΡΙΤΗ 23/11/2021 και ώρα 10:00π.μ. Οι προσφορές που υποβάλλονται
στην Υπηρεσία ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΑ δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Πληροφορίες δίδονται στο τηλέφωνο 213
2088715. Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 23/11/2021 και ώρα
11:00 π.μ.
2.Τμηματικές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.
3.Περιεχόμενο προσφοράς: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν μία και μοναδική προσφορά
σε κλειστό φάκελο, στον οποίο θα εμπεριέχονται:
3.1Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντος στην οποία θα δηλώνεται ότι: α) αποδέχεται τους όρους
της παρούσας πρόσκλησης και η προσφορά του συντάχθηκε σύμφωνα με αυτούς β) οι
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προσφερόμενες υπηρεσίες ικανοποιούν τις παρατιθέμενες στην παρούσα πρόσκληση τεχνικές
απαιτήσεις και γ) ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι 120 ημέρες από την λήξη της προθεσμίας
υποβολής προσφοράς.
3.2Τεχνική Προσφορά (υποφάκελος) περιέχει τα στοιχεία όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα
πρόσκληση στο Παράρτημα Α «Τεχνικές Προδιαγραφές»
3.3 Οικονομική προσφορά (υποφάκελος) του προσφέροντος στην οποία Θα δηλώνεται κατ’ ελάχιστον
τιμή της προσφερόμενης υπηρεσίας.
4.Προϋπολογισμός δαπάνης: Η συνολική δαπάνη για την ανάθεση της υπηρεσίας είναι 7.440,00€
συμπ/νου ΦΠΑ
5.Η κατακύρωση της ανάθεσης θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική προσφορά
(βάσει τιμής).
6.Με την υπογραφή της σύμβασης θα προσκομιστούν τα νόμιμα δικαιολογητικά κατακύρωσης
7.Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου και το ΚΗΜΔΗΣ.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΜΑΡΙΟΣ Κ. ΤΙΓΚΑΣ

κα.α
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΟΥΖΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
-Υποδιεύθυνση Οικονομικού
- Τμήμα Προμηθειών
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
1. Αντικείμενο υπηρεσιών
2. Έλεγχος και υπογραφή Ισολογισμού της οικονομικής χρήσης 2021 και 2022
Σύμφωνα με τo άρθρο 31 του Ν.3329/2005 :
•

« 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 του Ε.Σ.Υ.Κ.Α., αρχίζει να ισχύει
από την 1η Ιανουαρίου 2006.

•

Οι ισολογισμοί που συντάσσονται σύμφωνα με το Π.Δ. 146/2003 ελέγχονται και υπογράφονται
από δύο ορκωτούς ελεγκτές.»

3. Ο φάκελος ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ θα περιέχει, με ποινή αποκλεισμού, για τους διαγωνιζόμενουςπροσφέροντες τα εξής στοιχεία:
•
Αντίγραφο της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος βαθμίδας ορκωτού ελεγκτή-λογιστή
•

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ορκωτών
Ελεγκτών Λογιστών ( Σ.Ο.Ε.Λ.) ή στο Δημόσιο Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών ( ΕΛΤΕ) και να
μπορούν σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας να αναλαμβάνουν τον
έλεγχο οικονομικών καταστάσεων.

•

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να διαθέτουν εμπειρία στον έλεγχο Δημοσίων Νοσοκομείων βάσει
των διατάξεων της παρ.2 του άρθρου 31 του Ν. 3329/05, η οποία αποδεικνύεται από ελεγμένους
ισολογισμούς ή βεβαιώσεις των νοσοκομείων, πρωτότυπες ή νομίμως επικυρωμένες.

•

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 κατά την
λήξη του οικονομικού έτους σε ημερομηνίες που θα καθοριστούν από την Διοίκηση του
Νοσοκομείου και θα γνωστοποιηθούν στον ή στους ανάδοχους εγκαίρως.

4. Ο φάκελος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ θα περιέχει, για τους διαγωνιζόμενους-προσφέροντες την
οικονομική τους πρόταση.

