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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Γ.Ν.Α ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Τμήμα: Προμηθειών
Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 80
115 28 AΘHNA
Πληροφορίες: Oλ. Γιαγιάκου
Τηλέφωνο: 213 2162138

ΑΝΑΡΤΗΤΕA στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Προς:
Κάθε ενδιαφερόμενο
Οικονομικό φορέα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΑΡΙΘΜ. 97/2020
To Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ έχοντας υπόψη τις διατάξεις :
1) Του Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
2) Του Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες
διατάξεις,
3) Του Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”
4) Της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. »
5) Την με
Αριθμ. Πρωτ. 350/16-12-2020 [ΑΔΑ: 6KYM4690ΩΜ-Σ11]
Απόφαση της Διοικήτριας του Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ».
6) Την Αριθμ. Πρωτ. 27185/16-12-2020 [ΑΔΑ: 65ΨΗ4690ΩΜ-ΣΧΤ]
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
7) Την Αριθμ. Πρωτ. 29946-16/12/2020 [ΑΔΑ: ΨΞΩ346904Ε-ΝΑΔ]
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Γ.Ν.Μ.Α. ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
Προσκαλεί
1. Κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα να υποβάλει έγγραφη σφραγισμένη
προσφορά για την κάλυψη άμεσων και επιτακτικών αναγκών του Νοσοκομείου,
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ανάδειξης Αναδόχου εταιρείας ή κοινοπραξίας Ορκωτών Ελεγκτών, για τον έλεγχο
και την πιστοποίηση των Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2020, σύμφωνα
με το Π.Δ. 146/03 καθώς & σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Πληροφόρησης για τα Νοσοκομεία: Γ.Ν.Α «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» και Γ.Ν.Μ.Α «ΕΛΕΝΑ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ», και για το ενοποιημένο Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»,
σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α’
της παρούσης με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν.
4412/2016.
Η συνολική εκτιμώμενη αξία για την ανάδειξη Αναδόχου εταιρείας ή κοινοπραξίας
Ορκωτών Ελεγκτών, ανέρχεται στο ποσό των 5.000,00€ + Φ.Π.Α. 24% (ή
6.200,00€ συμπ/νου του ΦΠΑ 24%) [ΚΑΕ 0439].
1.
Οι προσφορές θα κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Νοσοκομείου, μέχρι
την 23η Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Τετάρτη από ώρα 08.00 π.μ. έως 14.00
μ.μ.
2.
Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
3.

Στον φάκελο της προσφοράς θα εμπεριέχονται:
Α. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος στην οποία θα δηλώνεται ότι:
1ον Αποδέχεται τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.
2ον Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι εκατόν ογδόντα (180) ημέρες
από την λήξη προθεσμίας υποβολής προσφοράς.

Β. Η Τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις
προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
«Τεχνικές Προδιαγραφές»
Γ. Η Οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) δίνεται σε ΕΥΡΩ.
Ως κριτήριο για την επιλογή του αναδόχου θα είναι η συμφερότερη από οικονομική
άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) η οποία θα

επιβαρύνει ισόποσα τους προϋπολογισμούς του κάθε Νοσοκομείου.

Η τιμή προσφοράς δεν υπόκειται σε καμία αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση, για
οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, θα ισχύει δε και θα δεσμεύει τον Ανάδοχο μέχρι τη
πλήρη εκτέλεση της σύμβασης.
Στην προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και
κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία μη συμπ/νου του ΦΠΑ.
Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και
ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως.
4. Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον
ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες
προσφορές.
2

ΑΔΑ: 6ΜΒΛ4690ΩΜ-Θ7Π

5. Η διάρκεια της σύμβασης: από την ημερομηνία υπογραφής της έως 31-072021.
6.
Ο τελικός ανάδοχος, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού
από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73
του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσει κατά την υπογραφή της σύμβασης τα
παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:
1. Απόσπασμα του ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού ισοδύναμο έγγραφο,
που εκδίδεται έως τρείς (3) μήνες πριν από την υποβολή τους, από
αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους – μέλους ή της χώρας
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός
φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι δεν συντρέχει λόγος αποκλεισμού από τους
αναφερόμενους στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.
Προσκομίζεται για τα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του
οικονομικού φοράς στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση ή των προσώπων
που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης απόφασης ή ελέγχου σε αυτόν.
Συγκεκριμένα σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο το
απόσπασμα ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο υποβάλλεται:
 για τον ή τους Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε. ή
Ε.Π.Ε.
 για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.
2. Πιστοποιητικό
της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής του, από το οποίο να προκύπτει ότι
είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής
του όσο και του ελληνικού δικαίου. Ειδικά για την περίπτωση που ο οικονομικός
φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο
την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση
Το παρόν πιστοποιητικό θα πρέπει να ισχύει κατά τον χρόνο της υποβολής του.
3. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής της χώρας εγκατάστασής του, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι
ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του όσον αφορά στην
πληρωμή των φόρων και τελών, σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας
εγκατάστασής του όσο και του ελληνικού δικαίου.
Το παρόν πιστοποιητικό θα πρέπει να ισχύει κατά τον χρόνο της υποβολής του.
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4. Πιστοποιητικό ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επαγγελματικό
Επιμελητήριο. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων τα
πιστοποιητικά πρέπει να προσκομίζονται για κάθε μέλος της ένωσης
Το παρόν πιστοποιητικό γίνεται αποδεκτό εφόσον έχει εκδοθεί έως τριάντα (30)
εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του
5.

Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης

Το παρόν πιστοποιητικό γίνεται αποδεκτό εφόσον έχει εκδοθεί έως τριάντα (30)
εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
ΤΟΥ Γ.Ν. ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΔΡ. ΠΑΠΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Aνάδειξη αναδόχου εταιρείας ή κοινοπραξίας Ορκωτών Ελεγκτών σύμφωνα με την
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1291/Τεύχος Β΄/11-08-2010) και βάσει
του Ν. 3867/2010 άρθρο 27 και παρ. 11 και του Ν. 2362/95, για τον έλεγχο και την
πιστοποίηση των Οικονομικών Στοιχείων της χρήσης 2020, η οποία περιλαμβάνει:
1)τον ισολογισμό έναρξης - κλεισίματος οικονομικού έτους 2020 και τις
αντίστοιχες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με το Π.Δ. 146/2003 και τα Διεθνή
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης έτους 2020 για το Γ.Ν.Α
«ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ».
2)τον ισολογισμό έναρξης - κλεισίματος οικονομικού έτους 2020 και τις αντίστοιχες
οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με το Π.Δ. 146/2003 και τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης έτους 2020 για το Γ.Ν.Μ.Α
«ΕΛΕΝΑ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ».
3) τον ισολογισμό έναρξης - κλεισίματος οικονομικού έτους 2020 για το
ενοποιημένο
Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» και τις αντίστοιχες
οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με το Π.Δ. 146/2003 και τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.
Πιθανή συνολική δαπάνη 5.000,00€ + Φ.Π.Α. 24%.
Η κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), η οποία θα επιβαρύνει ισόποσα
τους προϋπολογισμούς του κάθε Νοσοκομείου, και μέγιστος
χρόνος
ολοκλήρωσης εργασιών ένας (1) μήνας μετά την παράδοση των εγκεκριμένων
οικονομικών καταστάσεων στον ανάδοχο.
Η ανάδοχη εταιρεία ή κοινοπραξία Ορκωτών Ελεγκτών θα παραβρεθεί και στην
φυσική απογραφή αποθεμάτων και των δύο Νοσοκομείων που θα
πραγματοποιηθεί στις 31-12-2020.
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