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Πληροφορίες: Ε.Οικονομάκη

Τηλέφωνο: 213 2088751

Φαξ: 213 2088716

Email: prom@hippocratio.gr

ΘΕΜΑ:      «Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την ανάδειξη δυο ορκωτών ελεγκτών
για  τον  τακτικό  έλεγχο  των  ετήσιων  οικονομικών  καταστάσεων  και  του
ισολογισμού  της  οικονομικής  χρήσης  2016  συμπεριλαμβανομένης  της
υποχρέωσης παρουσίας και ελέγχου της φυσικής απογραφής,(cpv 79212100-4 )
με  κριτήριο  κατακύρωσης   την  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη
προσφορά (βάσει τιμής), προϋπολογισθείσας  δαπάνης 5.800€ συμπ/νου φπα».

ΑΠΟΦΑΣΗ  

ΤΟ ΓΕΝΙΚΌ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν:

1.1.  Του  Π.Δ. 63/05 (Φ.Ε.Κ. 98/Α/05)  « Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα».

1.2.  Του  Ν. 3329/2005  «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»
(Φ.Ε.Κ. Α’ 81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα.

1.3.  Του  Ν.  3580/2007  «Προμήθειες  Φορέων  εποπτευόμενων  από  το  Υπουργείο  Υγείας  και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 134 /18-6-2007) όπως ισχύει σήμερα.

1.4. Του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες

διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 256 /2-11-2001), όπως ισχύει σήμερα.
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1.5. Του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ Α’ 204 /
19-7-1974)

1.6.  Του Ν. 2198/1994 (Φ.Ε.Κ. 43/α/22-3-94) άρθρο 24 « Αύξηση αποδοχών Δημοσίων υπαλλήλων
και άλλεςδιατάξεις».

1.7 Τις διατάξεις του νόμου 4270/2014 (ΦΕΚ Α 143/28-6-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.

1.8. Του Ν. 2690/99 κυρώσεις του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις.

1.9. Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 68 /20-3-2007)

1.10.  Του  Ν.  3377/2005  (ΦΕΚ  Α’  202/19-8-2005)  «Αρχές  και  κανόνες  για  την  εξυγίανση  της
λειτουργίας  και  την  ανάπτυξη  βασικών  τομέων  του  εμπορίου  και  της  αγοράς  –  Θέματα
υπουργείου Ανάπτυξης», άρθρο 35.

1.11. Του Ν. 2513/1997 «Κύρωση της συμφωνίας περί Δημοσίων συμβάσεων Προμηθειών» (ΦΕΚ Α’
139/27.6.97)

1.12. Του Ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα και άλλες διατάξεις»

1.13. Του Ν. 4025/2011 “Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης,
Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις.”

1.14.  Του  Ν. 4038/2012  “Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου
πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015.”

1.15.  Του  Ν. 4052/2012  Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων
Χρηματοδοτικής  Διευκόλυνσης  μεταξύ  του  Ευρωπαϊκού  Ταμείου  Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας,  της  Ελληνικής  Δημοκρατίας  και  της  Τράπεζας  της  Ελλάδος,  του  Σχεδίου  του
Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας,της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της
Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη
διάσωση της εθνικής οικονομίας και άλλες διατάξεις.

1.16  Του  Ν.  4250/2014  «Διοικητικές  Απλουστεύσεις  –  Καταργήσεις,  Συγχωνεύσεις  Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση διατάξεων του ΠΔ 318/1992 (Α’
161) και λοιπές ρυθμίσεις»

1.17  Του  Ν.  4254/2012  «Μέτρα  στήριξης  και  ανάπτυξης  της  ελληνικής  οικονομίας  στο  πλαίσιο
εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις»

1.18.  Το  Ν.  4281/14  (ΦΕΚ  160/Α’/08-08-2014)  «Μέτρα  στήριξης  και  ανάπτυξης  της  ελληνικής
οικονομίας,  οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» και ιδίως στα
άρθρα που ισχύουν από την δημοσίευσή του σύμφωνα με το άρθρο201 του ιδίου Νόμου.

1.19.  Tην  ΥΑ  Π1/B/2013  (ΦΕΚ/Α’/2677/21-102013)  «Τεχνικές  λεπτομέρειες  και  διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) »

1.20.  Του  Ν. 4024/2011  (ΦΕΚ 226 Α/27-10-2011)  «Συνταξιοδοτικές  ρυθμίσεις,  ενιαίο μισθολόγιο-
βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».

1.21.  Toυ Ν. 4111/13 (ΦΕΚ 18 Α/25-01-2013) άρθρο 28, τροποποίηση του ν. 3886/2010 «Δικαστική
προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων – Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με
την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989(L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ
του  Συμβουλίου  της  25ης Φεβρουαρίου  1992  (L 76),  όπως  τροποποιήθηκαν  με  την  Οδηγία
2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L
335)» (Α΄ 173).
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1.22.  Του  Ν.  4129/2013  (ΦΕΚ  52/Α/28-02-2013)  Κύρωση  του  Κώδικα  Νόμων  για  το  Ελεγκτικό
Συνέδριο, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρου 73 του Ν. 4146/2013 (ΦΕΚ 90/Α/18-04-2013)

1.23. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου
του  ν.  3588/2007  (πτωχευτικός  κώδικας)  –  Προπτωχευτική  διαδικασία  εξυγίανσης  και  άλλες
διατάξεις».

1.24  Το  Ν. 3861/2010  (Φ.Ε.Κ.  112/Α΄)  «Ενίσχυση της διαφάνειας  με  την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
”Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».

1.25. Το Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α) «Επείγοντα μέτρα Εφαρμογής…..4127/2013».

1.26. Το άρθρο 67, παρ. 8 του Ν 4316/2014 (ΦΕΚ Α/270/24-12-2014)

1.27.  Το Ν.  4320/2015  (ΦΕΚ Α/29/19-03-2015) «Ρυθμίσεις για την λήψη άμεσων μέτρων για την
αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών
οργάνων και λοιπές διατάξεις»

1.28.  Το  Ν.  4412/2016  (ΦΕΚ  Α/147/8-8-2016)  «Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και
υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ»

2. Τις αποφάσεις:

2.1.  Την  με  αριθ.  ΔΥ7/2480/94  Κοινή  Υπουργική  Απόφαση  «Περί  Εναρμόνισης  της  Ελληνικής
Νομοθεσίας προς την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ/14-6-93 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που
αφορά  τα  Ιατροτεχνολογικά  Προιόντα»  (ΦΕΚ  679/Β/13-9-94,  ΦΕΚ  755/Β/7-10-94  &  ΦΕΚ
757/Β/10-10-94).

3.Το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλείται δαπάνη, η οποία θα ανέρχεται συνολικά έως
του  ποσού  των  5.800,00  €,  συμπεριλαμβανομένου  του  αναλογούντος  Φ.Π.Α.  και  θα
καλυφθεί  από  τον  Τακτικό  Προϋπολογισμό  του  Γενικού  Νοσοκομείου  Αθηνών
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»,  σύμφωνα  με  την  υπ.  αρ.  2200/17-11-2016.  Απόφαση  ανάληψης
υποχρέωσης (ΑΔΑ: 7Χ624690ΩΣ-22Θ).

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

1. Κάθε  ενδιαφερόμενο  υποψήφιο  προμηθευτή/ανάδοχο  να  υποβάλει  έγγραφη  σφραγισμένη
προσφορά για την  ανάδειξη δύο ορκωτών ελεγκτών για τον τακτικό έλεγχο των ετήσιων
οικονομικών  καταστάσεων  και  του  ισολογισμού  της  οικονομικής  χρήσης  2016
συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης παρουσίας και έλεγχου της φυσικής απογραφής27-28-
29/12/2016  ,με  κριτήριο  κατακύρωσης  την  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική
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» προϋπολογισθείσας δαπάνης 5.800,00€ συμπ/νου φπα», στο Τμήμα
Γραμματείας  (Πρωτόκολλο)  του  Νοσοκομείου  μέχρι  την  Παρασκευή  23.12.2016  και  ώρα
12:00μ.μ.  Οι  προσφορές  που  υποβάλλονται  στην  Υπηρεσία  ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΑ  δεν  θα
λαμβάνονται υπόψη. Πληροφορίες δίδονται στο τηλέφωνο 213 2088751.
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: 
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3.1ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 1.Δύο Υπεύθυνες Δηλώσεις(σύμφωνα με τα
υποδείγματα-παράρτημα Ι) του προσφέροντος στην οποία θα δηλώνεται και ότι: α)
αποδέχεται τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και η προσφορά του συντάχθηκε
σύμφωνα με αυτούς και β) ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι 120 ημέρες από την
λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.

      3.2ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ του προσφέροντος στην οποία 
       Θα  δηλώνεται κατ’ ελάχιστον η τιμή της  προσφέρομενης υπηρεσίας. 

       4.Προϋπολογισμός δαπάνης: Η συνολική δαπάνη για την ανάθεση της υπηρεσίας 

          Είναι 5.800,00€ συμπ/νου ΦΠΑ 

5. Η κατακύρωση της  προμήθειας  θα  γίνει  με  κριτήριο  την  πλέον  συμφέρουσα από
οικονομική προσφορά(βάσει τιμής).

6. Η παρούσα θα αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ ,στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου και το ΚΗΜΔΣ.
7. Ορίζονται ως Επιτροπή διενέργειας οι παρακάτω υπάλληλοι:

1. Παραστατίδου Αναστασία ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας

2. Κώνστα Μαριάννα ΔΕ Διοικητικών  Γραμματέων

3. Γιώργα Κουνιώ ΔΕ Διοικητικών  Γραμματέων

Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

Εσωτερική διανομή:

- Τμήμα Προμηθειών
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 1

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η παρούσα υπεύθυνη δήλωση (1) υποβάλλεται και για τα μέλη του Δ.Σ. ή το νόμιμο εκπρόσωπο
του οικονομικού φορέα σε περίπτωση νομικού προσώπου ή ενώσεως.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το
αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):  «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Ο – Η Όνομα:                                                                         Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:

Ημερομηνία γέννησης(2):

Τόπος Γέννησης:

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: Τηλ:

Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Δ/νση Ηλεκτρ.Ταχυδρομείου

(Εmail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του
Ν.1599/1986, δηλώνω ότι:

Αναφερόμενοι  στην  πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  με  αριθμό  Φ127/2016.  για  την
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..ως  νόμιμος
εκπρόσωπος της εταιρείας ………………………………….….μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς, δεν έχω καταδικαστεί
με τελεσίδικη απόφαση για κάποιο τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν 4412/2016, δηλαδή για κάποιο από τα
ακόλουθα:

α)  συμμετοχή  σε  εγκληματική  οργάνωση,  όπως  αυτή  ορίζεται  στο  άρθρο  2  της  απόφασης-πλαίσιο  2008/841/ΔΕΥ  του
Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008
σ.42),

β)  δωροδοκία,  όπως ορίζεται  στο άρθρο 3 της  σύμβασης περί  της καταπολέμησης της  διαφθοράς στην οποία ενέχονται
υπάλληλοι  των  Ευρωπαϊκών  Κοινοτήτων  ή  των  κρατών-μελών  της  Ένωσης  (ΕΕ  C 195  της  25.6.1997,  σ.  1)  και  στην
παράγραφο 1  του  άρθρου  2της  απόφασης-πλαίσιο  2003/568/ΔΕΥ  του  Συμβουλίου  της  22ας  Ιουλίου 2003,  για  την
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ  L 192 της 31.7.2003, σ.  54),  καθώς και όπως ορίζεται  στην
κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,

γ)  απάτη,  κατά  την  έννοια  του  άρθρου  1  της  σύμβασης  σχετικά  με  την  προστασία  των  οικονομικών  συμφερόντων  των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα
άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της
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τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως
ορίζονται  στο  άρθρο  4  αυτής,  ε)  νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες  ή  χρηματοδότηση  της
τρομοκρατίας,  όπως  αυτές  ορίζονται  στο  άρθρο 1  της  Οδηγίας  2005/60/ΕΚ  του Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του
Συμβουλίου  της  26ης  Οκτωβρίου  2005,  σχετικά  με  την  πρόληψη  της  χρησιμοποίησης  του  χρηματοπιστωτικού
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L
309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),

στ)  παιδική  εργασία  και  άλλες  μορφές  εμπορίας  ανθρώπων,  όπως  ορίζονται  στο  άρθρο 2  της  Οδηγίας  2011/36/ΕΕ  του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την  καταπολέμηση της
εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.
4198/2013 (Α΄ 215 ).

Ημερομηνία: ……….20……

Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3)  «Όποιος  εν γνώσει  του  δηλώνει  ψευδή γεγονότα ή αρνείται  ή  αποκρύπτει  τα  αληθινά με  έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε
άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 2

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το
αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):«ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Ο – Η Όνομα:                                                                                     Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:

Ημερομηνία γέννησης(2):

Τόπος Γέννησης:

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: Τηλ:

Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Δ/νση Ηλεκτρ.

Ταχυδρομείου

(Εmail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

Αναφερόμενοι στην Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  με αριθμό Φ127/16                                                              για
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….ως  νόμιμος
εκπρόσωπος της εταιρείας ………………………………..…….μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς δηλώνω ότι:

Η ως άνω εταιρεία δεν βρίσκεται σε καμία από τις αναφερόμενες στη παράγραφο 1, 2 και 3 του άρθρου 73 του Ν 4412/2016
καταστάσεις και ιδίως:

Α)  Ότι  δεν  τελεί  υπό  πτώχευση,  δεν  έχουν  υπαχθεί  σε  διαδικασία  εξυγίανσης  ή  ειδικής  εκκαθάρισης,  δεν  τελούν  υπό
αναγκαστική  διαχείριση  από  εκκαθαριστή  ή  από  το  δικαστήριο,  δεν  έχουν  υπαχθεί  σε  διαδικασία  πτωχευτικού
συμβιβασμού, δεν έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη
κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές  διατάξεις νόμου, ή για τα αλλοδαπά
φυσικά ή νομικά πρόσωπα ότι δεν τελούν υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία.

Β) Ότι είναι ενήμερη ως προς τις υποχρεώσεις της, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής),
αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλουν εισφορές κυρίας και επικουρικής ασφάλισης, καθώς και ότι
είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

Γ) Ότι είναι εγγεγραμμένη στο οικείο Επιμελητήριο, ορίζοντας ρητά την επωνυμία του Επιμελητηρίου και το αντικείμενο των
δραστηριοτήτων που ασκούν (ρητά κατονομαζόμενες), προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμά τους,
προκειμένου  για  φυσικά  πρόσωπα,  με  το  οποίο  είναι  εγγεγραμμένοι  στο  Επιμελητήριο  ή  ότι  ασκούν  γεωργικό  ή
κτηνοτροφικό επάγγελμα, κατά περίπτωση (δεν αφορά συνεταιρισμούς).

Δ) Ότι δεν είναι ένοχη σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση
της απουσίας των λόγων αποκλεισμού και ότι δεν έχουν αρνηθεί να παράσχουν τις πληροφορίες αυτές.

Ε) Ότι δεν τελεί σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν 4412/16.

Ημερομηνία: ……….20……

Ο – Η Δηλ.
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(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3)  «Όποιος  εν γνώσει  του  δηλώνει  ψευδή γεγονότα ή αρνείται  ή  αποκρύπτει  τα  αληθινά με  έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε
άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Θέμα: Έλεγχος και υπογραφή Ισολογισμού οικονομικού έτους 2016

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.Αντίγραφο της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος βαθμίδας ορκωτού ελεγκτή-λογιστή

2.Βεβαίωση της εγγραφής στο σώμα ορκωτών ελεγκτών –λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.)

3.Πιστοποιητικά ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας που θα ισχύουν την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς

4. Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία για παρόμοιους ελέγχους 

Υποχρέωση των αναδόχων εκτός από τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων

είναι και η φυσική παρουσία και ο έλεγχος της φυσικής απογραφής  27-28-
29/12/2016 που θα γίνει στο Νοσοκομείο .

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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