
                ΑΔΑ: 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καστοριά, 23/10/2018
3η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 8674
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ
Ταχ.Δ/νση: Μαυριωτίσσης ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
Ταχ.Κώδικας: 52 100 Καστοριά
Τηλέφωνο: 24673 50612,626
Fax: 24673 50657
email: prom5@kastoriahospital.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

Το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς λαμβάνοντας υπόψη:
1. την 229/12-10-2018 απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου 
2. τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 άρθρο 118
Προβαίνει σε συλλογή προσφορών με σκοπό την ανάθεση των υπηρεσιών ελέγχου από Ορκωτούς
Λογιστές.
Κωδικός CPV: 79212100-4

Προϋπολογισμός: 3.900,00 € με τον ΦΠΑ.

Κριτήριο κατακύρωσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά
βάσει τιμής (η χαμηλότερη τιμή).

Δημοσιότητα  της  πρόσκλησης:Το  πλήρες  κείμενο  της  παρούσας  πρόσκλησης  καταχωρήθηκε  στο
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στο πρόγραμμα Διαύγεια και στην
ηλεκτρονική σελίδα του Νοσοκομείου: www.kastoriahospital.gr
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 7-11-2018 και ώρα 14.30 μ.μ. στο Τμήμα Γραμματείας του
Νοσοκομείου, προκειμένου να πρωτοκολληθεί
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 8-11-2018 και ώρα 12.00μ.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του
Νοσοκομείου, όπου και θα γίνει η αποσφράγιση αυτών από αρμόδια επιτροπή.
Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου,
KAE 0419.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου έναν φάκελο που θα
αναγράφει τη λέξη “ΠΡΟΣΦΟΡΑ”, τα στοιχεία της πρόσκλησης που αφορά, καθώς και τα στοιχεία του
αποστολέα.  Στον  κυρίως  φάκελο  θα  περιλαμβάνεται  ένας  σφραγισμένος  φάκελος  τεχνικής
προσφοράς (μέσα στον οποίο τοποθετείται το σύνολο των κατατιθέμενων εγγράφων εις διπλούν) και
ένας σφραγισμένος φάκελος οικονομικής προσφοράς (μέσα στον οποίο τοποθετείται το σύνολο των
κατατιθέμενων εγγράφων εις διπλούν). 
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Α. Τεχνική προσφορά

Στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να περιληφθεί βεβαίωση που να αποδεικνύει:
- Τουλάχιστον διετή εμπειρία στον έλεγχο ισολογισμών και οικονομικών καταστάσεων σε φορείς

υγειονομικής περίθαλψης ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα. Να κατατεθούν σχετικοί Ισολογισμοί που
έχουν ελεγχθεί και υπογραφεί από τον προσφέροντα.

- Την ομάδα εκτέλεσης έργου αποτελούμενη τουλάχιστον από δύο Ορκωτούς Λογιστές που έχουν
υπογράψει με την ιδιότητα αυτή Ισολογισμούς φορέων Υγειονομικής Περίθαλψης τουλάχιστον τα
τελευταία δύο χρόνια.

Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να συνταχθεί με βάση τις κάτωθι απαιτούμενες προδιαγραφές:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Το αντικείμενο της σύμβασης ανάθεσης, περιλαμβάνει τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του
Νοσοκομείου – ισολογισμό και αποτελέσματα χρήσης - για την διαχειριστική χρήση του 2018.
Ο έλεγχος θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους κανόνες και τα πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί από
το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών, και τα οποία βασίζονται στις
Αρχές των Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων σε συνδυασμό με διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 3329/05,
όπως ισχύουν. Ο έλεγχος θα διενεργηθεί με στόχο τη διακρίβωση του κατά πόσον οι οικονομικές
καταστάσεις του Νοσοκομείου απεικονίζουν με πληρότητα και σαφήνεια την οικονομική θέση του
Νοσοκομείου  και  τα  αποτελέσματα  των  εργασιών  του  της  χρήσης  που  λήγει  στις  31/12/2018,
σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ο ανάδοχος «Ελεγκτής» ειδικότερα θα εξετάσει τα βιβλία και τα στοιχεία εκείνα που τεκμηριώνουν τα
ποσά  και  τις  πληροφορίες  που  περιλαμβάνονται  στις  οικονομικές  καταστάσεις,  θα  εκτιμήσει  τις
λογιστικές  μεθόδους  που  εφαρμόστηκαν  και  θα  αξιολογήσει  τη  γενικότερη  παρουσίαση  των
στοιχείων  και  πληροφοριών  στις  οικονομικές  καταστάσεις  του  Νοσοκομείου,  κατά  τρόπο  που να
διασφαλίζεται βεβαιότητα ότι οι οικονομικές καταστάσεις του Νοσοκομείου είναι απαλλαγμένες από
ουσιώδη λάθη και παραλείψεις. 
Θεωρείται  αναγκαία  η  φυσική  παρουσία  για  την  υποβοήθηση  του  έργου  και  τη  συμμετοχή  του
αναδόχου, όπου απαιτείται στο κλείσιμο της χρήσης 2018 (φυσική απογραφή κλπ) και υπογραφή των
δελτίων απογραφής.
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εταιριών Ορκωτών
Ελεγκτών  του  Σώματος  Ορκωτών  Ελεγκτών  Λογιστών  και  να  μπορούν  σύμφωνα  με  τις  σχετικές
διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας, να αναλαμβάνουν τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων μεταξύ
άλλων  και  Νοσοκομείων.  Η  εγγραφή  αποδεικνύεται  με  την  κατάθεση  στο  φάκελο  της  τεχνικής
προσφοράς βεβαίωσης εγγραφής στο Μητρώο Σ.Ο.Ε.Λ.
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει να αναφέρουν το ονοματεπώνυμο του συγκεκριμένου
Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή που θα διενεργήσει τον έλεγχο με αναφορά στον αριθμό εγγραφής του στο
μητρώο Σ.Ο.Ε.Λ. 

Β. Οικονομική προσφορά
Στον φάκελο της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να περιληφθεί η προσφερόμενη τιμή  (με και
χωρίς τον ΦΠΑ) για την ανάθεση της εν λόγω υπηρεσίας.

Να αναφερθεί και ο συντελεστής ΦΠΑ με τον οποίο βαρύνεται η υπηρεσία.

Η  ανάδειξη  του  αναδόχου  θα  γίνει  με  κριτήριο  κατακύρωσης  την  πλέον  συμφέρουσα  από
οικονομική άποψή προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή). Συνεπώς, για την
αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθεί υπόψη αποκλειστικά η χαμηλότερη από τις προσφερόμενες
τιμές.

Γ. Κατακύρωση

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.
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Ο προμηθευτής θα κληθεί πριν την υπογραφή της σύμβασης να προσκομίσει  σφραγισμένο φάκελο
στον οποίο θα περιληφθεί:

1.  Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας σε ισχύ

2. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας σε ισχύ

3. Αντίγραφο ποινικού μητρώου

4. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος.

Με την υπογραφή της σύμβασης θα προσκομισθεί εγγυητική καλής εκτέλεσής της.  Το ύψος της
εγγυητικής θα ανέρχεται στο 5% της αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ.

Η  πληρωµή  θα  γίνει  σε  ευρώ  (€),  μετά  από  προηγούμενη  θεώρηση  των  σχετικών  χρηματικών
ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Xρόνος εξόφλησης:  εξήντα (60) ημέρες από την επόμενη της έκδοσης του τιμολογίου  και εφόσον
υποβληθούν όλα τα νόμιμα παραστατικά και δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις ισχύουσες
διατάξεις,  καθώς  και  κάθε  άλλου  δικαιολογητικού  που  τυχόν  ήθελε  ζητηθεί  από  τις  αρµόδιες
υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο. 

Για ότι δεν αναφέρεται στην παρούσα πρόσκληση, ισχύουν οι περί προμηθειών του Δημοσίου νόμοι
και διατάξεις (Ν.4412/2016).

Ο Διοικητής 

Αντωνιάδης Βασίλειος
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