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            Θεσσαλονίκη    6-3-2018  

                                      Αριθμ. πρωτ.: 2953
   ΤΜΗΜΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ                                                                 
  ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ:  Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΛΗΡ.: Μ.Κωστενιάν 
ΤΗΛ :    231322329 – 2313322330
ΦΑΞ:    2313322355

      e-mail: agdim-prom@3ype.gr

   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 «Για την ανάθεση ελέγχου και υπογραφής Ισολογισμού Οικονομικής χρήσης έτους 2017 
(Υπηρεσίες  οικονομικού  Διαχειριστικού  ελέγχου  CPV:7912100-4)  προϋπολογισθείσας 
δαπάνης   €6.500,00  με  Φ.Π.Α.  και  κριτήριο  κατακύρωσης  την  πλέον  συμφέρουσα  από 
οικονομική   άποψη  προσφορά  αποκλειστικά  βάσει  της  τιμής  (χαμηλότερη  τιμή)  για  τις 
ανάγκες του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ».

                
ΣΧΕΤ.: α) Ο Ν. 4412/08-08-2016 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών) άρθρα 
                118 και 328. 
            β) Η  αριθ.  3η/θέμα 22ο/21-02-2018   απόφαση  του  Δ.Σ.  του  Γ. Ν. Θ. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – 
                Ο ΑΓΙΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»,  περί   έγκρισης   διενέργειας   έρευνας αγοράς που αναφέρεται
                  στο θέμα.

  
    Οι  προσφορές  πρέπει  να κατατεθούν στην υπηρεσία  σε σφραγισμένο φάκελο (είτε δια 
υποβολής, είτε ταχυδρομικώς), απαραίτητα μέχρι και την Δευτέρα   12-3-2018, έως  14:00  στο 
Γραφείο  Προμηθειών  της  Οργανικής Μονάδας  «ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»   του Γ.Ν.Θ. 
«Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», Ελένης Ζωγράφου 2 Τ.Κ 546 34.
 Η  αξιολόγηση  των  προσφορών  θα  γίνει  την  13/3/2018  και  ώρα  10:00,  στο  γραφείο 
Προμηθειών  της  Οργανικής Μονάδα  «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», από την αρμόδια Επιτροπή. 
Ακολουθούν οι Ειδικοί όροι:



ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Θα κατατεθεί τεχνική και οικονομική προσφορά.
Στην τεχνική προσφορά να αναγράφεται ότι οι ενδιαφερόμενοι έλαβαν γνώση των όρων της 
έρευνας στην αγορά, τους οποίους αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα με την κατάθεση 
ανάλογης Υπεύθυνης Δήλωσης. 
Οι  εργασίες  του  αντικειμένου  θα  διαρκέσουν  κατ΄ελάχιστο  300  ώρες  για  το  Νοσοκομείο  έδρας 
«Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» & 250 ώρες για την  οργανική μονάδα «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ».
Ειδικά  για  την  χρήση  2017  (σύμφωνα  με  το  αριθμ.12766/21-6-2011  έγγραφο  της  3ης ΥΠΕ 
(Μακεδονίας), απαιτείται η συμμετοχή των ορκωτών λογιστών στην φυσική απογραφή κλεισίματος 
χρήσης.

Οι οικονομικές προσφορές θα δίνονται σε Ευρώ.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ -  ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1.Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα αποτελέσματα εντός ενός (1) μηνός από το κλείσιμο 
των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2017.
2. Η παραλαβή του έργου θα γίνει από αρμόδια επιτροπή με την σύνταξη πρωτοκόλλου ποιοτικής 
και ποσοτικής παραλαβής. Το τιμολόγιο θα εκδίδεται για λογαριασμό του Νοσοκομείου. 
3.  Ο  συμβατικός  χρόνος  παράδοσης  μπορεί  να  παραταθεί,  ύστερα  από  σχετικό  αίτημα  του 
προμηθευτή που θα υποβληθεί υποχρεωτικά στην Υπηρεσία πριν από την λήξη του συμβατικού 
χρόνου. Σε περίπτωση που το έργο δεν παραδοθεί μέσα στα χρονικά όρια που παρέχονται στον 
ανάδοχο, του επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις.
4. Κυρώσεις δεν επιβάλλονται όταν, με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, και εφόσον συντρέχουν 
λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι αδυναμίας εμπρόθεσμης παράδοσης του 
έργου, μετατίθεται ανάλογα ο χρόνος παράδοσης. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξή της 
βαρύνει  τον  προμηθευτή,  ο  οποίος  υποχρεούται  να  αναφέρει  εγγράφως  και  να  προσκομίσει 
αποδεικτικά στοιχεία για τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, εντός 20 ημερών από τότε 
που συνέβησαν.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
                                       
1. Η πληρωμή , θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4412/08-08-2016 (Δημόσιες Συμβάσεις 
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών), μετά την υπογραφή του σχετικού  πρωτοκόλλου ποσοτικής 
και ποιοτικής παραλαβής και με την προσκόμιση του τιμολογίου και των δελτίων φορολογικής και 
ασφαλιστικής  ενημερότητας.  Η  πληρωμή  πραγματοποιείται  μετά  τη  θεώρηση  του  σχετικού 
χρηματικού εντάλματος από την υπηρεσία Παρέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Στα τιμολόγια θα 
αναφέρεται η τιμή των ειδών μόνο σε ΕΥΡΩ.
2. Οι προσφορές θα ισχύουν για τουλάχιστον ενενήντα (90) ημέρες.
4. Ο Προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. O Φ.Π.Α. βαρύνει το Νοσοκομείο.
6. Η κατακύρωση θα γίνει στον ενδιαφερόμενο που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή 
Αρμόδιο  όργανο  για  την  έγκριση  των  αποτελεσμάτων  του  διαγωνισμού,  είναι  το  Διοικητικό 
Συμβούλιο του Νοσοκομείου.
Σε περίπτωση μη προσέλευσης του Αναδόχου εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της 
κατακύρωσης αυτής με απόφαση του Δ.Σ. , κηρύσσεται έκπτωτος, σύμφωνα με το Ν. 4412/08-08-
2016  (Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών)  και  του  επιβάλλονται  οι 
προβλεπόμενες από το Νόμο κυρώσεις.



7.Εφόσον η προμήθεια των ειδών παρακολουθείται  από το Παρατηρητήριο Τιμών (ΦΕΚ 777/Β΄/04-
06-2010) της Ε.Π.Υ.,  καλείστε να προσκομίσετε Υπεύθυνη Δήλωση με τις αναγραφόμενες τιμές 
των  ειδών στην  ιστοσελίδα  www  .  epromy  .  gr     (παρατηρητήριο  τιμών).  Η υπηρεσία  δεν  θα  δεχθεί 
οικονομική προσφορά ανώτερη των τιμών που θα αναφέρονται στην παραπάνω δήλωση. Εάν τα 
εν λόγω είδη δεν παρακολουθούνται από το Παρατηρητήριο Τιμών, απλώς θα το αναφέρετε 
στην Υπεύθυνη Δήλωση.
         

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Α΄
                                                      ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Ο έλεγχος θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, με στόχο την διακρίβωση 
του κατά πόσον οι οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν με πληρότητα και σαφήνεια την 
οικονομική θέση του Νοσοκομείου και τα αποτελέσματα των εργασιών του.

2. Ο έλεγχος έχει σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις 
είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών 
για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις 
οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή 
περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών 
καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

3. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και 
μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, 
καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. 

4. Με την ολοκλήρωση του ελέγχου θα καταρτισθεί η ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ, η οποία συνοδεύει τον 
ισολογισμό και στην οποία συνοπτικά θα αναφέρονται τα κυριότερα συμπεράσματα του ελέγχου 
που ασκούν επίδραση στις  οικονομικές καταστάσεις και θα υποβληθεί στο νοσοκομείο μας 
υπογεγραμμένη από τους δύο ορκωτούς λογιστές, τα ονόματα των οποίων θα αναφέρονται στην 
προσφορά τους.   
 
5. Ο έλεγχος θα διενεργείται κατά την διάρκεια των εργασίμων ημερών και ωρών της Διοικητικής 
Υπηρεσίας, δηλαδή από Δευτέρα ως και Παρασκευή από 7.00 π.μ. μέχρι την 15.00 μ. μ.   
                                                                                             

                                                                                                Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 
                                                                                                   

                                                                                                                                      

                                                           ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΤΣΟΥΓΚΑ

http://www.epromy.gr/

