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                                                                                                      ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ στο ΚΗΜΔΗΣ                                                                                                      
                                                                                                                    στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο site του Νοσοκομείου 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                              
1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ             
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ       
                 «ΛΑΪΚΟ»                                                                                                                       
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                       Αθήνα,   4/12/2018     
ΤΜΗΜΑ  : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                        Αρ. Πρωτ.  17184                   
ΓΡΑΦΕΙΟ  : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                             
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ  : ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ 17, ΓΟΥΔΗ                                       
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ  : 115 27   ΑΘΗΝΑ                                              
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  : Γ. ΠΑΝΕΤΣΟΥ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ  : 213.2061369 ΠΡΟΣ:  ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

FAX   : 213.2061778        
e-mail   : prom@laiko.gr 

  
                                                                         

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018  

ΣΕ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ  

 

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΛΑΪΚΟ»  

Έχοντας υπόψη: 

1. Το Π.Δ. 146/2003 (ΦΕΚ Α’ 122/21.5.2003) «Περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου 

ενάρξεως της εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Δημοσίων Μονάδων Υγείας». 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές 

διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 81 /4-4-2005). 

3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/8.8.2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”. 

4. Την υπ’ αριθ. 48/28.11.2018 (θέμα: 4ο)  (ΑΔΑ: 6Θ4Ν4690Ω8-ΗΧ0) Απόφαση του Διοικητή του 

νοσοκομείου περί έγκρισης ανάθεσης ελέγχου οικονομικών καταστάσεων έτους 2018 σε ορκωτούς 

λογιστές. 

5. Την πίστωση του ΚΑΕ 0419α του Τακτικού Προϋπολογισμού του νοσοκομείου, έτους 2018. 

6. Την Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης που αφορά το έτος 2018 (ΑΔΑ: 6ΣΡΙ4690Ω8-Τ78). 

        

Προβαίνει σε Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

με σκοπό την ανάθεση των υπηρεσιών ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων και του ισολογισμού 

οικονομικής χρήσης έτους 2018 σε Ορκωτούς Λογιστές. 

Διαχειριστική περίοδος: 1.1.2018 – 31.12.2018 με υποχρέωση της παράδοσης της έκθεσης ελέγχου έως 

31.7.2019. 
 

Κωδικός CPV:  79212100-4 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός:  8.680,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% . 
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Κριτήριο κατακύρωσης:  Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει 

τιμής. 

Δημοσιότητα της πρόσκλησης:  Το πλήρες κείμενο της παρούσας πρόσκλησης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό 

Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στο πρόγραμμα Διαύγεια και στην ιστοσελίδα  του 

Νοσοκομείου: www.laiko.gr 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:  10/12/2018 και ώρα 15:00 μμ στο Τμήμα Γραμματείας του 

Νοσοκομείου, προκειμένου να πρωτοκολληθεί. 

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών:  11/12/2018 και ώρα 12.00μ.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του 

Νοσοκομείου. 

Χρόνος ισχύος προσφορών: Εκατόν είκοσι (120) ημέρες προσμετρούμενες από την επομένη της 

ημερομηνίας δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης στο ΚΗΜΔΗΣ. 

 

 

ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμματεία του Νοσοκομείου ενιαίο φάκελο προσφοράς, στο 

εξωτερικό του οποίου πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

α.  Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

β.  Η επωνυμία της Υπηρεσίας (ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΛΑΪΚΟ») 

γ.  Το θέμα της πρόσκλησης. 

δ.  Ο αριθμός πρωτοκόλλου. 

ε.  Η ημερομηνία διενέργειας της πρόσκλησης. 

στ. Τα στοιχεία του αποστολέα.  

 

Εντός του ενιαίου φακέλου θα υπάρχει: 

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ,  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Το αντικείμενο των υπηρεσιών θα είναι ο έλεγχος και η υπογραφή του Ισολογισμού οικονομικού έτους 

2018 και οι Τεχνικές προδιαγραφές είναι οι εξής: 

Ο φάκελος ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  που θα υποβάλουν οι διαγωνιζόμενοι- προσφέροντες θα περιέχει, με 

ποινή αποκλεισμού, τα παρακάτω 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 το 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 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 αναδόχους εγκαίρως. 

Ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων για το έτος 2018 θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως 

31/07/2019.  



ΑΔΑ: ΩΘΧΑ4690Ω8-Ο4Γ



Σελίδα 3 από 3 
 

Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα περιλαμβάνει την προσφερόμενη τιμή (με και χωρίς Φ.Π.Α.) για 

την ανάθεση της εν  λόγω υπηρεσίας.   

 

Η αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνει από τριμελή επιτροπή ad hoc, η οποία θα ορισθεί από τον Διοικητή 

του νοσοκομείου. 

 

Το αποτέλεσμα θα κατακυρωθεί με απόφαση του Δ.Σ. του νοσοκομείου, το οποίο και θα λάβει την 

απόφαση για υπογραφή σύμβασης για την ανάθεση της εν λόγω υπηρεσίας. 

 
Ο ανάδοχος θα κληθεί πριν την υπογραφή της σύμβασης να προσκομίσει σφραγισμένο φάκελο,  με τα 

νόμιμα δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

 

Ο ανάδοχος υποχρεούται με την υπογραφή της σύμβασης να προσκομίσει εγγυητική καλής εκτέλεσης, το 

ύψος της οποίας θα ανέρχεται στο 5%  της αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. 

 

Για ότι δεν αναφέρεται στην παρούσα πρόσκληση, ισχύουν οι περί προμηθειών του Δημοσίου νόμοι και 

διατάξεις του νόμου 4412/2016. 

 

                                                                                                                    Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

 

                                                          ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΡΜΑΝΙΔΗΣ 
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