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ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 14ΠΑ /2013
ΚΗΦΙΣΙΑ, 13.5.2013
Αρ. Πρωτ.: 5865

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ:

«ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ 
2012  ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ  ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΟ 
ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ,  συνολικής  πίστωσης  με  ΦΠΑ:  €  11.800,00,  σύμφωνα  με  τις 
διατάξεις των Ν. 3329/2005, άρθρο 31 (ΦΕΚ 81Α/4.4.2005) και ΠΔ 146/2003, άρθρο 3 
(ΦΕΚ 122Α΄).»

ΠΙΣΤΩΣΗ: 11.800,00 € με ΦΠΑ

Το ΓΝΑ ΚΑΤ -  EKA έχοντας υπόψη  τις  διατάξεις  της κείμενης  Νομοθεσίας  και  την 
απόφαση του ΔΣ 13/02/4/2013, θέμα 8.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη 
μειοδότη για την «Ανάθεση ελέγχου ισολογισμού του Νοσοκομείου για τη χρήση 2012 
με βάση τα Ελληνικά και Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, 
συνολικής  πίστωσης  με  ΦΠΑ:  €  11.800,00,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  των  Ν. 
3329/2005, άρθρο 31 (ΦΕΚ 81Α/4.4.2005) και ΠΔ 146/2003, άρθρο 3 (ΦΕΚ 122Α΄)».

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Προϋπολογισμός : 11.800,00 € με ΦΠΑ  ΚΑΕ 0439 προϋπολογισμός 2013 - 14

Τόπος : ΓΝΑ ΚΑΤ- ΕΚΑ, Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ
                                       Κτίριο Σχολής, 1ος όροφος, Γραφείο Προμηθειών

Ημερομηνία : 17/5/2013 Ημέρα:  Παρασκευή  Ώρα: 12:00 πμ

2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημέρα της κατακύρωσης του διαγωνισμού 
και λήγει την ημέρα δημοσίευσης του εγκεκριμένου ισολογισμού, η δε παράδοση της 
έκθεσης των ορκωτών δεν θα είναι πέραν της 25-6-2013.

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα  συμμετοχής  έχουν φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα  δημοσίου  και  ιδιωτικού 
δικαίου, συνεταιρισμοί, συμπράξεις, κοινοπραξίες και ενώσεις φυσικών ή/και νομικών 
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προσώπων  της  ημεδαπής  ή  αλλοδαπής,  που  μπορούν  να  αποδείξουν  με  κάθε 
πρόσφορο τρόπο ότι έχουν γνώση και πείρα του αντικειμένου του διαγωνισμού.

4. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και κατατίθενται 
μέσα  σε  έναν  ενιαίο  σφραγισμένο  φάκελο,  που  περιλαμβάνει  τρεις  επί  μέρους, 
ανεξάρτητους,  σφραγισμένους  φακέλους, α)  φάκελος  «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», β) φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», γ) φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,  που  κάθε  ένας  περιέχει  αντιστοίχως  τα  στοιχεία  των  κατωτέρω 
παραγράφων 5,6,7.

Ο ενιαίος και οι επί μέρους σφραγισμένοι, ανεξάρτητοι φάκελοι θα αναγράφουν:

• Τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου.
• Τη λέξη  «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ο ενιαίος φάκελος, και οι επί μέρους κατά περίπτωση, 

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»,  «ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ», 
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

• Τον αριθμό της διακήρυξης (14ΠΑ/2013), τον τίτλο του διαγωνισμού (υπηρεσίες 
ελέγχου ισολογισμού του Νοσοκομείου για το έτος 2012 με βάση τα Ελληνικά και 
Διεθνή Λογιστικά  Πρότυπα  από Ορκωτό Ελεγκτή  Λογιστή),  την  επωνυμία  του 
διενεργούντος τον διαγωνισμό (ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ) και την ημερομηνία διενέργειας 
(17/05/2013).

5. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

O φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» περιλαμβάνει:
1. υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986,  με 

θεώρηση του γνησίου υπογραφής, σύμφωνα με το συνημμένο στη διακήρυξη 
υπόδειγμα.

2. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από την αρμόδια αρχή του Κράτους.
3. Ομάδα εκτέλεσης του έργου αποτελούμενη από δύο (2) Ορκωτούς Ελεγκτές 

Λογιστές

6. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

O φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιλαμβάνει τα στοιχεία που κατά την κρίση του 
διαγωνιζόμενου αποδεικνύουν την ικανότητά του (γνώση και  πείρα) να εκτελέσει  το 
αντικείμενο του διαγωνισμού. Η Τεχνική Προσφορά θα αξιολογηθεί μόνο ως προς την 
ικανότητα του διαγωνιζόμενου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του έργου.

7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιέχει συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής 
προσφοράς  όπου  αναφέρεται  η  προσφερόμενη  τιμή  αριθμητικώς  και  ολογράφως 
καθώς και το ποσοστό ΦΠΑ%.

8. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η κατακύρωση γίνεται στον διαγωνιζόμενο που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, εφόσον 
η  προσφορά  του  είναι  αποδεκτή  με  βάση  τους  όρους  της  διακήρυξης.  Ισότιμες 
θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή.
9. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

2



ΓΝΑ ΚΑΤ- ΕΚΑ
Γραφείο Προμηθειών

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΚΑΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Γ.Λ.
   
ΜΤΠΥ 1.5% 3311-5211 55.02.00
ΧΑΡΤ/ΜΟ 2% επι ΜΤΠΥ 3311-5211 55.02.00
ΟΓΑ ΧΑΡΤ/ΜΟΥ 20% επί ΧΑΡΤ.ΜΤΠΥ 3311-5211 55.02.00
ΥΠΕΡ ΨΥΧ. ΥΓΕΙΑΣ 2% 3391-5291 53.20.00
ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 8% 3391-5291 54.09.14
ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 0,10% 3399-5399 53.20.01

10. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας γίνεται με βάση την κείμενη Νομοθεσία.

11. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Για κάθε θέμα που δεν αναφέρεται ρητώς στη διακήρυξη ισχύει η κείμενη Νομοθεσία.

Ο Διοικητής του Νοσοκομείου
Ευάγγελος Ι. Βουμβουλάκης

Συνημμένο:  Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης
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Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(Αρθρο 8 Ν. 1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με τη δήλωση αυτή μπορεί να ελεγχθεί με 
βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 9 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

Προς: ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ, για τον διαγωνισμό  παροχής υπηρεσιών «για την Ανάθεση 
ελέγχου ισολογισμού του Νοσοκομείου για τη χρήση 2012 με βάση τα Ελληνικά και 
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή» 
Ο/Η (όνομα)          :
Επώνυμο :
Ονομα & επώνυμο πατέρα :
Ονομα & επώνυμο μητέρας :
Ημερομηνία γέννησης :
Τόπος γέννησης :
Τόπος κατοικίας :
Αριθμός δελτίου ταυτότητας :

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

α.   Δεν  έχω   καταδικαστεί  με  αμετάκλητη  απόφαση για  κάποιο  αδίκημα  από  τα 
αναφερόμενα στην περίπτωση  (1) του εδαφίου α της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του 
ΠΔ 118/2007.

β. Δεν τελώ σε πτώχευση και  σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης (περίπτωση 2, 
εδάφιο α της παραγράφου 2, του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007).

γ. Δεν  τελώ  υπό  κοινή  εκκαθάριση  του  ΚΝ  2190/1920,  όπως  ισχύει,  ή  ειδική 
εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, όπως ισχύει, ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις.

δ. Είμαι  ενήμερος  ως  προς  τις  φορολογικές  μου  υποχρεώσεις  και  ως  προς  τις 
υποχρεώσεις μου, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.

ε. Είμαι  εγγεγραμμένος  στο  αρμόδιο  Επιμελητήριο  και  το  ειδικό  επάγγελμά  μου 
κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού είναι …………  …………………………

στ. Δεν τελώ σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του 
Υπουργού Ανάπτυξης, κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του ΠΔ 118/2007, κατά την 

ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού 

ζ. Έλαβα  γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα.
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