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ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 
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Γηαθήξπμε πλνπηηθνύ Γηαγσληζκνύ 
 

πλνιηθήο Πξνϋπνινγηδόκελεο  Πίζησζεο 4.667,36 κε ΦΠΑ 
 

Γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ γηα : 
Τπεξεζία Δζσηεξηθνύ ειέγρνπ ζε ζέκαηα Γηνηθεηηθά, Γηαρεηξηζηηθά, θαη Λνγηζηηθά κε 
θξηηήξην θαηαθύξσζεο, ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, 
βάζεη ηηκήο.  
              
   ΤΝΟΠΣΙΚΑ  ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
 

Αλαζέηνπζα αξρή Γεληθό Ννζνθνκείν Αηηηθήο ΚΑΣ 

Δίδνο δηαγσληζκνύ πλνπηηθόο 

Κξηηήξην θαηαθύξσζεο 
πκθεξόηεξε από νηθνλνκηθή άπνςε ηηκή 
(ρακειόηεξε ηηκή)   

Καηάζεζε πξνζθνξώλ έσο Σεηάξηε 25/09/2019 ώξα 10:00 ζην πξσηόθνιιν 

Ζκεξνκελία δηελέξγεηαο Σεηάξηε  25/09/2019, ώξα 11:00    

Σόπνο δηελέξγεηαο 
 ΓΝΑ ΚΑΣ 
Αίζνπζα  ινηκώμεσλ  

CPV 
 

79212200-5 
 

Αληηθείκελν δηαγσληζκνύ 
 
 Τπεξεζίεο Γηνηθεηηθνύ, Γηαρεηξηζηηθνύ θαη 
Λνγηζηηθνύ ειέγρνπ από Δζσηεξηθό ειεγθηή  

 

Πξνϋπνινγηζκόο 4.667,36 κε ΦΠΑ, πξνϋπνινγηζκόο 2019-2020   

Γέζκεπζε πίζησζεο ΑΓΑ : ΦΟΣΜ46906Π-Γ7Θ 

Γηάξθεηα ζύκβαζεο 
 
 Γώδεθα (12) κήλεο  

 

Ηζρύο πξνζθνξώλ 120  εκεξνινγηαθέο εκέξεο 

Απνζθξάγηζε θαθέισλ 
Απνζθξάγηζε όισλ ησλ θαθέισλ  ζε κία 
ζπλεδξίαζε θαη αμηνιόγεζε ζε έλα ζηάδην. 

 
Σν ΓΝΑ ΚΑΣ έρνληαο ππόςε ηελ θείκελε Ννκνζεζία θαη ηηο θαη’ εμνπζηνδόηεζε απηήο 
εθδνζείζεο  θαλνληζηηθέο πξάμεηο, όπσο απηέο ηζρύνπλ θαη ηδίσο:  
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 ηνπ Ν.4412/16(ΦΔΚ 147/Α)(Γεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, πξνκεζεηώλ θαη 
ππεξεζηώλ) θαζώο θαη ηνπ άξζξνπ, 43, ηνπ Ν.4605/19. 

 Σηο ππ’ αξηζ. απνθάζεηο ηνπ Γ ηνπ ΓΝΑ ΚΑΣ: α)  09/02-04-2019 , ζέκα 19, 
κε ηίηιν «έγθξηζε ηνπ πίλαθα πξνγξακκαηηζκνύ πξνκεζεηώλ  θαη 
ππεξεζηώλ δηαρεηξηζηηθνύ έηνπο 2019 β) 10/16-04-2019, ζέκα 1. 

  
      Πξνθεξύζζεη 
 

πλνπηηθό Γηαγσληζκό κε έγγξαθεο ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο γηα ηελ ππεξεζία 
«Γηνηθεηηθνύ, Γηαρεηξηζηηθνύ θαη Λνγηζηηθνύ ειέγρνπ από Δζσηεξηθό ειεγθηή». 

 
1. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ. 
 
Δζσηεξηθόο έιεγρνο ζε ζέκαηα Γηνηθεηηθά, Γηαρεηξηζηηθά  θαη Λνγηζηηθά. 
 
 
ΔΙΓΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ : 
 

Δηήζην πξόγξακκα ειέγρνπ.  

 Μεληαίνο έιεγρνο ιεηηνπξγίαο κεραλνγξαθηθώλ πξνγξακκάησλ λνζνθνκείνπ.  

 Μεληαίνο έιεγρνο εθαξκνγήο ηνπ δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο ζηηο εθαξκνγέο 
α) ηεο γεληθήο ινγηζηηθήο, β)ηνπ δεκόζηνπ ινγηζηηθνύ θαη γ) αλαιπηηθήο 
ινγηζηηθήο.  

 Μεληαίνο έιεγρνο επί ησλ ζηνηρείσλ ηνπ esy net επί ησλ νξηζηηθώλ κεληαίσλ 
νηθνλνκηθώλ, θαηαζηάζεσλ (κεληαία νξηζηηθά ηζνδύγηα) ζηηο ηξεηο εθαξκνγέο 
ηνπ δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο, ήηνη: α) Γεληθήο ινγηζηηθήο β) Γεκόζηνπ 
ινγηζηηθνύ θαη γ) Αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο.  

 Μεληαίνο έιεγρνο επί ησλ νηθνλνκηθώλ θαη ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ πνπ 
ζπκπιεξώλνληαη ζηνπο πίλαθεο ηνπ esy net.  

 Πεξηνδηθνί δεηγκαηνιεπηηθνί έιεγρνη θπζηθήο απνγξαθήο ζε δηαρεηξίζεηο 
θαξκαθείνπ πιηθώλ θαη παγίσλ, ηόζν ζε επίπεδν θεληξηθώλ δηαρεηξίζεσλ , όζν 
θαη ζε επίπεδν θιηληθώλ, ρεηξνπξγείσλ δηαγλσζηηθώλ εξγαζηεξίσλ θιπ.  

 Μεληαία επνπηεία ηνπ νξηζηηθνύ θιεηζίκαηνο ησλ ηζνδπγίσλ  

 Γηαδηθαζίεο ειέγρνπ ζρεηηθώλ κε ηελ πξνεηνηκαζία θαη θαηάξηηζε ησλ εηήζησλ 
νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ.  

 Μεληαίνο έιεγρνο ηεο εμέιημεο ηνπ κεηξώνπ δεζκεύζεσλ  
2. Γηαδηθαζίεο εζσηεξηθνύ ειέγρνπ ζηνλ ηνκέα ηεο κεραλνγξάθεζεο.  

 Μεληαίεο δηαδηθαζίεο ζηνλ ηνκέα ηεο κεραλνγξάθεζεο ησλ κεραλνγξαθηθώλ 
ππνζπζηεκάησλ ηνπ λνζνθνκείνπ θαη ηεο δηαζύλδεζεο απηώλ, ηόζν κεηαμύ 
ηνπο, όπνπ απαηηείηαη, όζν θαη κε ην πξόγξακκα ηνπ δηπινγξαθηθνύ 
ζπζηήκαηνο.  

 Δηδηθόηεξα ζην ηέινο θάζε κήλα ν εζσηεξηθόο ειεγθηήο ζα πηζηνπνηεί, κεηά 
από δεηγκαηνιεπηηθνύο ειέγρνπ ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ησλ θάησζη βαζηθώλ 
ππνζπζηεκάησλ ηνπ Ννζνθνκείνπ:  

  Τπνζύζηεκα δηαρείξηζεο θαξκάθνπ – πιηθώλ ηαηξνβηνηερλνινγίαο – 
αλαισζίκσλ πιηθώλ – αληαιιαθηηθώλ θαη ππεξεζηώλ  

  Τπνζύζηεκα κεηξώνπ παγίσλ  

  Τπνζύζηεκα θίλεζεο αζζελώλ – ηηκνιόγεζεο αζζελώλ – εμσηεξηθώλ ηαηξείσλ 
– απνγεπκαηηλώλ ηαηξείσλ – Σ.Δ.Π.  
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  Τπνζύζηεκα δηαρείξηζεο δηαγλσζηηθώλ – απεηθνληζηηθώλ εξγαζηεξίσλ L.I.S., 
P.I.S. PAX.  

  Τπνζύζηεκα δηαρείξηζεο θιηληθώλ – ηαηξηθόο θάθεινο αζζελώλ.  

  Τπνζύζηεκα πξνκεζεπηώλ.  

  Τπνζύζηεκα κηζζνδνζίαο  
 
3. Γηαδηθαζίεο εζσηεξηθνύ ειέγρνπ ζηνλ ηνκέα ηνπ δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο.  
ην ηέινο θάζε κήλα, κεηά από δεηγκαηνιεπηηθό έιεγρν ζα πηζηνπνηνύληα ηα θάησζη :  

 Ζ ελεκεξόηεηα ησλ κεραλνγξαθηθώλ ππνζπζηεκάησλ κε ην ζύλνιν ησλ 
νηθνλνκηθώλ ζπλαιιαγώλ ηνπ κήλα αλαθνξάο.  

 Δλεκεξόηεηα θαη ζπκθσλία ησλ δεδνκέλσλ ησλ αλσηέξσ ππνζπζηεκάησλ 
πξνο ηνπο ινγαξηαζκνύο ηεο γεληθήο ινγηζηηθήο, ηνπ δεκόζηνπ ινγηζηηθνύ θαη 
ηεο αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο. 

 Απαξαίηεηεο ζπκθσλίεο θαη δηαζηαπξώζεηο ζηελ θίλεζεο ησλ ινγαξηαζκώλ 
ηάμεσλ ζρεηηθώλ κε ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ λνζνθνκείνπ.  

  Δλεκέξσζε αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο, εμαγσγή ησλ θνζηνινγηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ 
πίλαθα αλαθνξάο.  

  Καηαγξαθή εθθξεκνηήησλ ηνπ κήλα αλαθνξάο θαη πξνηάζεηο επίιπζεο ηνπο.  
 

4. ύληαμε κεληαίαο έθζεζεο πξνο ηε Γηνίθεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ.  

  ύληαμε κεληαίαο έθζεζεο πξνο ηε Γηνίθεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζρεηηθήο κε ηα 
πξνβιήκαηα πνπ πξνέθπςαλ από ηνλ κεληαίν έιεγρν – θαηαγξαθή 
εθθξεκνηήησλ – πξνηάζεηο θαη ιύζεηο γηα ηε βειηίσζε ησλ πθηζηάκελσλ 
δηαδηθαζηώλ.  
 

5. Δηήζηα έθζεζε πεπξαγκέλσλ πξνο ηε Γηνίθεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ.  

 Δηήζηα έθζεζε πνπ ζα ζπλνδεύεη ηνλ Απνινγηζκό, ηνλ Ηζνινγηζκό, ηελ 
Καηάζηαζε ησλ Απνηειεζκάησλ , θαζώο θαη ην Πξνζάξηεκα.  
 

ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ-ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ  
 
Οη ππνςήθηνη ειεγθηέο, ζα πξέπεη λα είλαη: 

 Φπζηθά πξόζσπα, πνπ είλαη εληαγκέλνη ζην Μεηξών Δζσηεξηθώλ Διεγθηώλ 
ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ ή κέιε ηνπ ειιεληθνύ ηλζηηηνύηνπ Δζσηεξηθώλ 
ειεγθηώλ ΔΗΔΔ. 

 Πηζηνπνηεκέλνη από ην Διιεληθό Ηλζηηηνύην Δζσηεξηθώλ ειεγθηώλ. 
 Να δηαζέηνπλ πξνϋπεξεζία, ηνπιάρηζηνλ  (1) ελόο έηνπο, ζηνλ εζσηεξηθό 

έιεγρν Γεκόζησλ ή ηδησηηθώλ θνξέσλ Τγείαο.  
 
2. ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 
 
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνύ 
δηθαίνπ, ζπλεηαηξηζκνί, ζπκπξάμεηο, θνηλνπξαμίεο θαη ελώζεηο θπζηθώλ ή/θαη λνκηθώλ 
πξνζώπσλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, πνπ εξγάδνληαη θαη ιεηηνπξγνύλ λνκίκσο ζηελ 
Διιάδα, ζύκθσλα κε ην άξζξν 25,ηνπ Ν4412/16. 
 
3. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
 
Οη πξνζθνξέο ζπληάζζνληαη ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη θαηαηίζεληαη 
κέζα ζε έλαλ εληαίν ζθξαγηζκέλν θάθειν, πνπ πεξηιακβάλεη ηξεηο επί κέξνπο, 
αλεμάξηεηνπο, ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο: α) θάθεινο «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ 
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ΤΜΜΔΣΟΥΖ», β) θάθεινο «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ», γ) θάθεινο «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 
ΠΡΟΦΟΡΑ», πνπ θάζε έλαο πεξηέρεη αληηζηνίρσο ηα ζηνηρεία ησλ θαησηέξσ 
παξαγξάθσλ 3. Α, Β,,Γ. 
 
Ο εληαίνο θαη νη επί κέξνπο ζθξαγηζκέλνη, αλεμάξηεηνη θάθεινη ζα αλαγξάθνπλ: 
 

 Σα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληδόκελνπ. 
 

 Ο εληαίνο θάθεινο «ΠΡΟΦΟΡΑ». Οη επί κέξνπο «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ 
ΤΜΜΔΣΟΥΖ», «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ», «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ». 
 

 Σνλ αξηζκό ηεο δηαθήξπμεο, ηνλ ηίηιν ηνπ δηαγσληζκνύ, ηελ επσλπκία ηνπ 
δηελεξγνύληνο ηνλ δηαγσληζκό θαη ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο. 

 
3Α.  ΦΑΚΔΛΟ «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ» 
 
O θάθεινο «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ» πεξηιακβάλεη: 
 
α) Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεύζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 4 ηνπ Ν. 
4412/2016, όπσο εγθξίζεθε κε ηελ ππ’αξηζκ. 158/2016 απόθαζε ηεο Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ., 
σο πξνθαηαξθηηθή απόδεημε πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ πηζηνπνηεηηθώλ πνπ εθδίδνπλ 
δεκόζηεο αξρέο ή ηξίηα κέξε, επηβεβαηώλνληαο όηη ν ελ ιόγσ νηθνλνκηθόο θνξέαο 
πιεξνί ηηο αθόινπζεο πξνϋπνζέζεηο ηνπ Ν. 4412/2016 θαη εηδηθά όηη δελ βξίζθεηαη ζε 
κία από ηηο θαηαζηάζεηο ηνπ άξζξνπ 73 παξ. 1, 2 & 4 θαη ηνπ άξζξνπ 74, γηα ηηο νπνίεο 
νη νηθνλνκηθνί θνξείο απνθιείνληαη ή κπνξνύλ λα απνθιεηζζνύλ θαη όηη πιεξνί ηα 
ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο, ηα νπνία έρνπλ θαζνξηζηεί ζύκθσλα κε ην άξζξν 75 
(εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Δπηκειεηήξην). 
Σν ΣΔΤΓ ππνβάιινπλ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 73 ηνπ Ν. 4412/16: 
i) Οη δηαρεηξηζηέο, ζηηο πεξηπηώζεηο ησλ εηαηξεηώλ πεξηνξηζκέλεο επζύλεο (Δ.Π.Δ.) θαη 
ησλ πξνζσπηθώλ εηαηξεηώλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.). 
ii)  Όια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ γηα ηηο αλώλπκεο εηαηξείεο (Α.Δ.). 
ύκθσλα κε ην άξζξν 79Α ην νπνίν πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 107 ηνπ Ν.4497/17, ε 
ππνβνιή ηνπ ΣΔΤΓ, δύλαηαη λα ππνβάιιεηαη κε κόλε ηελ ππνγξαθή ηνπ θαηά 
πεξίπησζε  λόκηκνπ εθπξνζώπνπ ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα.    
 
Οη ελώζεηο θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ 
θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε νηθνλνκηθό θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ 
έλσζε. 
 
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ζα πξέπεη, ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα παξέρνπλ ζηελ αλαζέηνπζα 
αξρή όια ηα δηθαηνινγεηηθά θαη έγγξαθα πνπ αλαθέξνπλ ζηελ ππεύζπλε δήισζε ηεο 
παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ Ν. 4412/2016, εθόζνλ ηνύην δεηεζεί από ηελ αλαζέηνπζα 
αξρή, ηόζν θαηά ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ηεο ζύκβαζεο, όζν θαη θαηά ηελ εθηέιεζε 
απηήο. 
 
Πξνο δηεπθόιπλζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, ην Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεύζπλεο 
Γήισζεο (ΣΔΤΓ) δηαηίζεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Αλαζέηνπζαο 
Αξρήο (www.kat-hosp.gr), ζηε δηαδξνκή : ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΗ-ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΔΗ ► ΝΔΔ 
ΓΗΑΚΖΡΤΞΔΗ, θαζώο θαη ζηνλ ηζηόηνπν ηεο Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ (www.eaadhsy.gr) ζην 
πεδίν «Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεύζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) θαη νδεγίεο 
ζπκπιήξσζήο ηνπ». 
 

http://www.kat-hosp.gr/
http://www.eaadhsy.gr/
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β) Τπεύζπλε δήισζε ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986, όπσο 
ηζρύεη, ζηελ νπνία ν λόκηκνο εθπξόζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα λα δειώλεη ηελ 
απνδνρή, πιήξσο θαη αλεπηθύιαθηα, ησλ όξσλ ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο, ζύκθσλα 
κε ην ζπλεκκέλν ππόδεηγκα. 

  

3Β. ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 
O θάθεινο «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» πεξηιακβάλεη ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο ηεο 
ππεξεζίαο, ζύκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο.  
 
3Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

 Ο θάθεινο «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» πεξηέρεη  ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο 
πξνζθνξάο  ζπκπιεξσκέλν ην έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο πνπ 
επηζπλάπηεηαη ζηε δηαθήξπμε, ζην νπνίν αλαγξάθεηαη ε πξνζθεξόκελε 
ζπλνιηθή ηηκή γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο. Οη ηηκέο απηέο ζα πεξηιακβάλνπλ 
ηηο ππέξ ηξίησλ θξαηήζεσλ, εθηόο από ην ΦΠΑ. 

 Θα αλαθέξεηαη ην πνζνζηό ΦΠΑ επί ηνηο εθαηό. 

 Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο. 
 
4. ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ  
 
Ζ θαηαθύξσζε γίλεηαη ζηνλ δηαγσληδόκελν πνπ πξνζθέξεη ηε ρακειόηεξε ζπλνιηθή 
ηηκή, γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο, εθόζνλ ε πξνζθνξά ηνπ είλαη απνδεθηή κε βάζε 
ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο. 
 
 Ηζόηηκεο ζεσξνύληαη νη πξνζθνξέο, κε ηελ απηή αθξηβώο ηηκή. 
 
 ε πεξίπησζε ηζνηηκίαο ν αλάδνρνο ζα επηιέγεηαη κε θιήξσζε από ην αξκόδην 
όξγαλν παξνπζία ησλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ.  
 
5. ΓΙΑΡΚΔΙΑ - ΠΑΡΑΣΑΗ ΤΜΒΑΗ 
 
Ζ δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο είλαη Γώδεθα(12)κήλεο. Γύλαηαη λα δνζεί παξάηαζε, ε 
δηάξθεηα ηεο νπνίαο δελ ζα μεπεξλά ην 50% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο δηάξθεηαο, κεηά 
από αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηνπ αλαδόρνπ. 
 
6. ΔΓΓΤΗΔΙ 

 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο δελ απαηηείηαη. 

 Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο, ζε πνζνζηό  5% επί ηεο αμίαο ηεο ζύκβαζεο, εθηόο 
ΦΠΑ,  απαηηείηαη γηα ζπκβάζεηο αμίαο ίζεο ή αλώηεξεο ησλ 2.500,00€. 

 
7.  ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  
 
Ζ παξαθνινύζεζε   ηεο ζύκβαζεο δηελεξγείηαη από ηελ  θαζ’ ύιελ αξκόδηα ππεξεζία. 
ε πεξίπησζε πνπ θξηζεί αλαγθαίν, ε ππεξεζία δύλαηαη λα νξίζεη, ζηελ πεξίπησζε 
πνπ δελ έρεη νξηζηεί ζρεηηθή επηηξνπή παξαθνινύζεζεο ηνπ έξγνπ, ππάιιειό ηεο, σο 
επόπηε ηεο ζύκβαζεο, κε θαζήθνληα εηζεγεηή, ζύκθσλα κε ην άξζξν 216 ηνπ 
Ν4412/16.     
 
8. ΠΛΗΡΩΜΗ 
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Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ηεο ππεξεζίαο, πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ εμόθιεζε ηνπ 100% ηεο 
ζπκβαηηθήο αμίαο,  κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηεο ππεξεζίαο γηα εθάπαμ ππεξεζία  ή 
ηκεκαηηθά, πνπ αλαινγεί ζηελ ηκεκαηηθή παξαιαβή ηεο ππεξεζίαο αλά κήλα ή όπσο 
άιισο ζπκθσλεζεί κεηαμύ ηνπ αλαδόρνπ θαη ηεο ππεξεζίαο. 
Ζ πιεξσκή ζα πξαγκαηνπνηείηαη ύζηεξα από ηελ πξνζθόκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθώλ 
πνπ απαηηνύληαη βάζεη ηνπ Ν4412/16 άξζξν 200.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
9. ΚΡΑΣΗΔΙ 
 
α) Φπρηθή πγεία 2%, θόξνο πξνκεζεπηώλ 8%, Δληαία Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ 0,07% (ηέινο ραξηνζήκνπ 3%, πιένλ 20% εηζθνξάο ππέξ ΟΓΑ) θαη β) 
θάζε άιιε λόκηκε θξάηεζε, πνπ ζα επηβιεζεί δηά Νόκνπ ή Απνθάζεσο ηνπ Τπ.Οηθ. Αλ 
γίλνπλ αιιαγέο, εθαξκόδνληαη νη θξαηήζεηο ηεο εκεξνκελίαο έθδνζεο ηνπ εληάικαηνο. 
 
10. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΑΣΑΞΗ 
 
Γηα θάζε ζέκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηώο ζηε δηαθήξπμε ηζρύεη ε θείκελε 
Ννκνζεζία.(Ν.4412/16) 
 
΄ 
 
 
 

Ο Γηνηθεηήο ηνπ Ννζνθνκείνπ  
Νηθόιανο Κνληνδεκόπνπινο 

 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
πλεκκέλα: 1) Τπόδεηγκα ππεύζπλεο δήισζεο.   
  
                    2) Τπόδεηγκα ππεύζπλεο δήισζεο. 
 
                    3) Τπόδεηγκα νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο.               
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1.                   ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ (TEΤΓ) 
[άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016 (Α 147)] 

 γηα δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ 
νδεγηώλ 

 
 

Μέξνο Ι: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέα
i
  θαη ηε 

δηαδηθαζία αλάζεζεο 
 

Παξνρή πιεξνθνξηώλ δεκνζίεπζεο ζε εζληθό επίπεδν, κε ηηο νπνίεο είλαη δπλαηή ε 
αδηακθηζβήηεηε ηαπηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: 

Α: Ολνκαζία, δηεύζπλζε θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (αα)/ αλαζέηνληα 
θνξέα (αθ) 
- Ολνκαζία: ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΣΣΗΚΖ ΚΑΣ 
- Κσδηθόο  Αλαζέηνπζαο Αξρήο / Αλαζέηνληα Φνξέα ΚΖΜΓΖ : 99221996 
- Σαρπδξνκηθή δηεύζπλζε / Πόιε / Σαρ. Κσδηθόο: Νίθεο 2, Κεθηζηά, ΣΚ. 145 61 
- Αξκόδηνο γηα πιεξνθνξίεο: Οπξαλία Εηάθα 
- Σειέθσλν:213 2086657 
- Ζι. ηαρπδξνκείν: prom5@kat-hosp.gr 
- Γηεύζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεύζπλζε δηθηπαθνύ ηόπνπ): www.kat-hosp.gr 

Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο 
- Σίηινο ή ζύληνκε πεξηγξαθή ηεο δεκόζηαο ζύκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζρεηηθνύ CPV): 

[79212200-5 
 ] 
- Κσδηθόο ζην ΚΖΜΓΖ: [……………] 
- Ζ ζύκβαζε αλαθέξεηαη ζε ζύκβαζε ππεξεζίαο  
- Δθόζνλ πθίζηαληαη, έλδεημε ύπαξμεο ζρεηηθώλ ηκεκάησλ : [……] 
- Αξηζκόο αλαθνξάο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θάθειν από ηελ αλαζέηνπζα αξρή (εάν υπάρχει): 

[29/2019] 

 
ΟΛΔ ΟΗ ΤΠΟΛΟΗΠΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ Δ ΚΑΘΔ ΔΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΣΔΤΓ ΘΑ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ 
ΤΜΠΛΖΡΧΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΦΟΡΔΑ 
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2. Τπόδεηγκα ΤΓ γηα απνδνρή ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο  
 

ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ 

(Άξζξν 8 Ν. 1599/1986) 

 
Πξνο: ΓΝΑ ΚΑΣ, γηα ηνλ δηαγσληζκό: Τπεξεζία «Γηνηθεηηθνύ, Γηαρεηξηζηηθνύ θαη 
Λνγηζηηθνύ ειέγρνπ από Δζσηεξηθό ειεγθηή»» 
 

 
Ο/Ζ (όλνκα)   :  
Δπώλπκν    :  
Όλνκα & επώλπκν παηέξα :  
Όλνκα & επώλπκν κεηέξαο :  
Ζκεξνκελία γέλλεζεο  :  
Σόπνο γέλλεζεο   :  
Σόπνο θαηνηθίαο   :  
Αξηζκόο δειηίνπ ηαπηόηεηαο :  
 
Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο 
δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη: 
 
α.   Απνδέρνκαη αλεπηθύιαθηα ηνπο όξνπο ηεο παξνύζεο πξνθήξπμεο. 
 
β.  Σα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά είλαη αιεζή θαη αθξηβή. 
 
γ. Παξαηηνύκαη από θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζεο κνπ ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε 
απόθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα αλαβνιή ή αθύξσζε –καηαίσζε ηνπ  
Γηαγσληζκνύ.  
 
δ. πκκεηέρσ κε κία κόλν πξνζθνξά ζην πιαίζην ηνπ παξόληνο δηαγσληζκνύ. 
 
 
 
(Ζκεξνκελία, ππνγξαθή, νλνκαηεπώλπκν θαη ηδηόηεηα ππνγξάθνληνο, ζθξαγίδα 
εηαηξείαο) 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 
Πξνο: ΓΝΑ ΚΑΣ, γηα ηνλ δηαγσληζκό: Τπεξεζία «Γηνηθεηηθνύ, Γηαρεηξηζηηθνύ θαη 
Λνγηζηηθνύ ειέγρνπ από Δζσηεξηθό ειεγθηή»» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 (Ζκεξνκελία, ππνγξαθή, νλνκαηεπώλπκν θαη ηδηόηεηα ππνγξάθνληνο, ζθξαγίδα 
εηαηξείαο)

Σίκεκα 
Αξηζκεηηθώο γηα έλα έηνο 

ΦΠΑ 24% 
αξηζκεηηθώο 

Σίκεκα κε ΦΠΑ 
αξηζκεηηθώο 

   

Σίκεκα 
νινγξάθσο 

ΦΠΑ 24% 
νινγξάθσο 

Σίκεκα κε ΦΠΑ 
νινγξάθσο 
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