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Σο Γενικό Νοςοκομείο Καςτοριάσ λαμβάνοντασ υπόψθ: 
1. τθν 208/29-11-2017 απόφαςθ του Δ.. του Νοςοκομείου  
2. τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 άρκρο 118 
προβαίνει ςε ςυλλογι προςφορϊν με ςκοπό τθν ανάκεςθ των υπθρεςιϊν ελζγχου από Ορκωτοφσ  
Λογιςτζσ. 
Προχπολογιςμόσ: 4.092,00 € με τον ΦΠΑ. 

Κριτήριο κατακφρωςησ: η πλζον ςυμφζρουςα από οικονομική άποψη προςφορά αποκλειςτικά 
βάςει τιμήσ (η χαμηλότερη τιμή). 

Ημερομηνία διάθεςησ τησ πρόςκληςησ: από 1-12-2017 μζςω τθσ ιςτοςελίδασ του Νοςοκομείου 
www.kastoriahospital.gr 

Ημερομηνία λήξησ υποβολήσ προςφορϊν: 12-12-2017 και ϊρα 14.30 μ.μ. ςτο Σμιμα Γραμματείασ 
του Νοςοκομείου, προκειμζνου να πρωτοκολλθκεί 
Ημερομηνία αποςφράγιςησ προςφορϊν: 13-12-2017 και ϊρα 12.00μ.μ. ςτο Γραφείο Προμθκειϊν 
του Νοςοκομείου, όπου και κα γίνει θ αποςφράγιςθ αυτϊν από αρμόδια επιτροπι. 
 
Η δαπάνθ τθσ προμικειασ κα βαρφνει τισ πιςτϊςεισ του τακτικοφ προχπολογιςμοφ του Νοςοκομείου. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι κα υποβάλλουν ςτο Γραφείο Προμθκειϊν του Νοςοκομείου ζναν φάκελο που κα 
αναγράφει τθ λζξθ “ΠΡΟΦΟΡΑ”, τα ςτοιχεία τθσ πρόςκλθςθσ που αφορά, κακϊσ και τα ςτοιχεία του 
αποςτολζα. τον κυρίωσ φάκελο κα περιλαμβάνεται ζνασ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ τεχνικισ 
προςφοράσ (μζςα ςτον οποίο τοποκετείται το ςφνολο των κατατικζμενων εγγράφων εισ διπλοφν) και 
ζνασ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ οικονομικισ προςφοράσ (μζςα ςτον οποίο τοποκετείται το ςφνολο των 
κατατικζμενων εγγράφων εισ διπλοφν).  

Α. Σεχνική προςφορά 

τον φάκελο τθσ τεχνικισ προςφοράσ κα πρζπει να περιλθφκεί βεβαίωςθ που να αποδεικνφει: 
- 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 τεχνικι προςφορά κα πρζπει να ςυνταχκεί με βάςθ τισ κάτωκι απαιτοφμενεσ προδιαγραφζσ: 
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Το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ ανάκεςθσ, περιλαμβάνει τον ζλεγχο των οικονομικϊν καταςτάςεων του 
Νοςοκομείου – ιςολογιςμό και αποτελζςματα χριςθσ - για τθν διαχειριςτικι χριςθ του 2017. 
Ο ζλεγχοσ κα πραγματοποιθκεί ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ και τα πρότυπα που ζχουν υιοκετθκεί από 
το Εποπτικό Συμβοφλιο του Σϊματοσ Ορκωτϊν Ελεγκτϊν – Λογιςτϊν, και τα οποία βαςίηονται ςτισ 
Αρχζσ των Διεκνϊν Ελεγκτικϊν Προτφπων ςε ςυνδυαςμό με διατάξεισ του άρκρου 31 του Ν. 3329/05, 
όπωσ ιςχφουν. Ο ζλεγχοσ κα διενεργθκεί με ςτόχο τθ διακρίβωςθ του κατά πόςον οι οικονομικζσ 
καταςτάςεισ του Νοςοκομείου απεικονίηουν με πλθρότθτα και ςαφινεια τθν οικονομικι κζςθ του 
Νοςοκομείου και τα αποτελζςματα των εργαςιϊν του τθσ χριςθσ που λιγει ςτισ 31/12/2017, 
ςφμφωνα με τα Διεκνι Λογιςτικά Πρότυπα, που ζχουν υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. 
Ο ανάδοχοσ «Ελεγκτισ» ειδικότερα κα εξετάςει τα βιβλία και τα ςτοιχεία εκείνα που τεκμθριϊνουν τα 
ποςά και τισ πλθροφορίεσ που περιλαμβάνονται ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ, κα εκτιμιςει τισ 
λογιςτικζσ μεκόδουσ που εφαρμόςτθκαν και κα αξιολογιςει τθ γενικότερθ παρουςίαςθ των ςτοιχείων 
και πλθροφοριϊν ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ του Νοςοκομείου, κατά τρόπο που να διαςφαλίηεται 
βεβαιότθτα ότι οι οικονομικζσ καταςτάςεισ του Νοςοκομείου είναι απαλλαγμζνεσ από ουςιϊδθ λάκθ 
και παραλείψεισ.  
Θεωρείται αναγκαία θ φυςικι παρουςία για τθν υποβοικθςθ του ζργου και τθ ςυμμετοχι του 
αναδόχου, όπου απαιτείται ςτο κλείςιμο τθσ χριςθσ 2017 (φυςικι απογραφι κλπ) και υπογραφι των 
δελτίων απογραφισ. 
Οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό κα πρζπει να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Μθτρϊο Εταιριϊν Ορκωτϊν 
Ελεγκτϊν του Σϊματοσ Ορκωτϊν Ελεγκτϊν Λογιςτϊν και να μποροφν ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ 
διατάξεισ τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ, να αναλαμβάνουν τον ζλεγχο οικονομικϊν καταςτάςεων μεταξφ 
άλλων και Νοςοκομείων. Η εγγραφι αποδεικνφεται με τθν κατάκεςθ ςτο φάκελο τθσ τεχνικισ 
προςφοράσ βεβαίωςθσ εγγραφισ ςτο Μθτρϊο Σ.Ο.Ε.Λ. 
Οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό κα πρζπει να αναφζρουν το ονοματεπϊνυμο του ςυγκεκριμζνου 
Ορκωτοφ Ελεγκτι Λογιςτι που κα διενεργιςει τον ζλεγχο με αναφορά ςτον αρικμό εγγραφισ του ςτο 
μθτρϊο Σ.Ο.Ε.Λ.  

Β. Οικονομική προςφορά 
τον φάκελο τθσ οικονομικισ προςφοράσ κα πρζπει να περιλθφκεί θ προςφερόμενθ τιμι για τθν 
ανάκεςθ τθσ εν λόγω υπθρεςίασ. 

Η ανάδειξθ του αναδόχου κα γίνει με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από 
οικονομικι άποψι προςφορά αποκλειςτικά βάςει τθσ τιμισ (χαμθλότερθ τιμι). υνεπϊσ, για τθν 
αξιολόγθςθ των προςφορϊν κα λθφκεί υπόψθ αποκλειςτικά θ χαμθλότερθ από τισ προςφερόμενεσ 
τιμζσ. 

Γ. Κατακφρωςη 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ αυτοφ ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ 
κατακφρωςθ, θ ανακζτουςα αρχι κα ειδοποιιςει εγγράφωσ τον προςφζροντα, ςτον οποίο 
πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ να υποβάλει εντόσ 10 θμερϊν από τθν ειδοποίθςθ, τα αποδεικτικά 
ζγγραφα νομιμοποίθςθσ και τα πρωτότυπα ι αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 
του άρκρου 1 του Ν. 4250/14 όλων των δικαιολογθτικϊν του άρκρου 80 του Ν.4412/2016. 

Σο αποτζλεςμα κα κατακυρωκεί με απόφαςθ του Δ.. του Νοςοκομείου, το οποίο και κα λάβει τθν 
απόφαςθ για υπογραφι ςφμβαςθσ, για τθν ανάκεςθ τθσ εν λόγω υπθρεςίασ. 
 

Για ότι δεν αναφζρεται ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ, ιςχφουν οι περί προμθκειϊν του Δθμοςίου νόμοι 
και διατάξεισ (Ν.4412/2016). 

Ο Διοικθτισ α.α. 

 

Λαηάρου Χριςτοσ 
Δ/ντισ Ιατρικισ Τπθρεςίασ 
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