
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υπηρεσίες Ελέγχου Οικονοµικών Καταστάσεων Χρήσης 2018 των Νοσοκοµείων : 

α)Γ.Ν.Λιβαδειάς.  β)Γ.Ν.Θηβών.  γ) Γ.Ν.Λιβαδειάς-Γ.Ν.Θηβών , από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. 

                                                                                          Σελίδα 1 από 15 

 

                                                    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΥΓΕΙΑΣΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΥΓΕΙΑΣΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΥΓΕΙΑΣΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΥΓΕΙΑΣ                                Λιβαδειά Λιβαδειά Λιβαδειά Λιβαδειά             08 08 08 08 ////11111111/201/201/201/2018888    
5555ηηηη    ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                                             Αριθ. Πρωτ.Αριθ. Πρωτ.Αριθ. Πρωτ.Αριθ. Πρωτ.ΔΣ/2069ΔΣ/2069ΔΣ/2069ΔΣ/2069    
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ &  ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ        ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ &  ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ        ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ &  ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ        ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ &  ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ                                                                                                                                                                                                                
Γ. Ν. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Γ. Ν. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Γ. Ν. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Γ. Ν. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ––––    Γ.Ν. ΘΗΒΑΣΓ.Ν. ΘΗΒΑΣΓ.Ν. ΘΗΒΑΣΓ.Ν. ΘΗΒΑΣ    
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ----    ΛΙΒΑΔΕΙΑΛΙΒΑΔΕΙΑΛΙΒΑΔΕΙΑΛΙΒΑΔΕΙΑ    

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ                                                                                                                                                        
    
Πρώην Γ.Ν. Λιβαδειάς Πρώην Γ.Ν. Λιβαδειάς Πρώην Γ.Ν. Λιβαδειάς Πρώην Γ.Ν. Λιβαδειάς     
ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ    
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠρομηθειώνΓΡΑΦΕΙΟ: ΠρομηθειώνΓΡΑΦΕΙΟ: ΠρομηθειώνΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών    

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ :   ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ :   ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ :   ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ :                   ΑΓ.ΒΛΑΣΙΟΥ  ΤΕΡΜΑ                               ΑΓ.ΒΛΑΣΙΟΥ  ΤΕΡΜΑ                               ΑΓ.ΒΛΑΣΙΟΥ  ΤΕΡΜΑ                               ΑΓ.ΒΛΑΣΙΟΥ  ΤΕΡΜΑ                                                   ΠΡΟΣ :   ΠΡΟΣ :   ΠΡΟΣ :   ΠΡΟΣ :       
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΝΤΑΛΙΑΝΗ  Κ.                           ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΝΤΑΛΙΑΝΗ  Κ.                           ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΝΤΑΛΙΑΝΗ  Κ.                           ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΝΤΑΛΙΑΝΗ  Κ.                                                                           KAKAKAKAΘΘΘΘEEEE    ENENENENΔΔΔΔIAIAIAIAΦΦΦΦEEEEΡΡΡΡOMENOOMENOOMENOOMENO    
ΕΕΕΕ----ΜΑΜΑΜΑΜΑILILILIL::::    diagdiagdiagdiag@@@@levadiahospitallevadiahospitallevadiahospitallevadiahospital....grgrgrgr            
    

Πρόσκληση Εκδήλωσης ΕνδιΠρόσκληση Εκδήλωσης ΕνδιΠρόσκληση Εκδήλωσης ΕνδιΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αφέροντος αφέροντος αφέροντος     
    

Το Γ. Ν. ΛιβαδειάςΤο Γ. Ν. ΛιβαδειάςΤο Γ. Ν. ΛιβαδειάςΤο Γ. Ν. Λιβαδειάς            προκειμένου να  προβεί σπροκειμένου να  προβεί σπροκειμένου να  προβεί σπροκειμένου να  προβεί στον τον τον τον έλεγχοέλεγχοέλεγχοέλεγχο    από Ορκωτούςαπό Ορκωτούςαπό Ορκωτούςαπό Ορκωτούς        ΕλεγκτΕλεγκτΕλεγκτΕλεγκτέςέςέςές        ΛογιστΛογιστΛογιστΛογιστές,ές,ές,ές,            
των Οικονομικών Καταστάσεων των Οικονομικών Καταστάσεων των Οικονομικών Καταστάσεων των Οικονομικών Καταστάσεων Χρήσης  2018Χρήσης  2018Χρήσης  2018Χρήσης  2018    των νοσοκομείων: α) Γ.Ν. Λιβαδειάς   β) Γ.Ν. Θηβών   και γ) Γ.Ν. των νοσοκομείων: α) Γ.Ν. Λιβαδειάς   β) Γ.Ν. Θηβών   και γ) Γ.Ν. των νοσοκομείων: α) Γ.Ν. Λιβαδειάς   β) Γ.Ν. Θηβών   και γ) Γ.Ν. των νοσοκομείων: α) Γ.Ν. Λιβαδειάς   β) Γ.Ν. Θηβών   και γ) Γ.Ν. 
Λιβαδειάς Λιβαδειάς Λιβαδειάς Λιβαδειάς ––––    Γ.Ν. Θηβών , Συμπεριλαμβανομένης τΓ.Ν. Θηβών , Συμπεριλαμβανομένης τΓ.Ν. Θηβών , Συμπεριλαμβανομένης τΓ.Ν. Θηβών , Συμπεριλαμβανομένης της Υποχρέωσης ης Υποχρέωσης ης Υποχρέωσης ης Υποχρέωσης Φυσικής Φυσικής Φυσικής Φυσικής Παρουσίας και Ελέγχου της Παρουσίας και Ελέγχου της Παρουσίας και Ελέγχου της Παρουσίας και Ελέγχου της 
Φυσικής Απογραφής Φυσικής Απογραφής Φυσικής Απογραφής Φυσικής Απογραφής         πουπουπουπου    θαθαθαθα    πραγματοποιηθεί από 27 έως και  πραγματοποιηθεί από 27 έως και  πραγματοποιηθεί από 27 έως και  πραγματοποιηθεί από 27 έως και  31/31/31/31/12/20112/20112/20112/2018, 8, 8, 8,     

προβαίνει σε πρόσκληση οικονομοτεχνικών προσφορών με την διαδικασία της πρόσκλησης προβαίνει σε πρόσκληση οικονομοτεχνικών προσφορών με την διαδικασία της πρόσκλησης προβαίνει σε πρόσκληση οικονομοτεχνικών προσφορών με την διαδικασία της πρόσκλησης προβαίνει σε πρόσκληση οικονομοτεχνικών προσφορών με την διαδικασία της πρόσκλησης 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος  και με κριτήριο την χαμηλότεεκδήλωσης ενδιαφέροντος  και με κριτήριο την χαμηλότεεκδήλωσης ενδιαφέροντος  και με κριτήριο την χαμηλότεεκδήλωσης ενδιαφέροντος  και με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή ρη τιμή ρη τιμή ρη τιμή     
    

Αντικείμενο της Πρόσκλησης Αντικείμενο της Πρόσκλησης Αντικείμενο της Πρόσκλησης Αντικείμενο της Πρόσκλησης     Εκδήλωσης ΕνδιαφέροντοςΕκδήλωσης ΕνδιαφέροντοςΕκδήλωσης ΕνδιαφέροντοςΕκδήλωσης Ενδιαφέροντος    ––––    Συνοπτικά ΣτοιχείαΣυνοπτικά ΣτοιχείαΣυνοπτικά ΣτοιχείαΣυνοπτικά Στοιχεία 

Κριτήριο ΚατακύρωσηςΚριτήριο ΚατακύρωσηςΚριτήριο ΚατακύρωσηςΚριτήριο Κατακύρωσης Χαμηλότερη τιμήΧαμηλότερη τιμήΧαμηλότερη τιμήΧαμηλότερη τιμή    

Συνολική Προϋπολογισθείσα Συνολική Προϋπολογισθείσα Συνολική Προϋπολογισθείσα Συνολική Προϋπολογισθείσα 

Δαπάνη με ΦΠΑΔαπάνη με ΦΠΑΔαπάνη με ΦΠΑΔαπάνη με ΦΠΑ 

24242424....000000000000,00,00,00,00€€€€ 

    
Επιμέρους Προϋπολογισμοί Επιμέρους Προϋπολογισμοί Επιμέρους Προϋπολογισμοί Επιμέρους Προϋπολογισμοί 

ΝοσοκομείωνΝοσοκομείωνΝοσοκομείωνΝοσοκομείων    

⇒ Γ.Ν. Λιβαδειάς: Γ.Ν. Λιβαδειάς: Γ.Ν. Λιβαδειάς: Γ.Ν. Λιβαδειάς: 11112222....000000,00  00,00  00,00  00,00  € € € € συμπεριλαμβανομσυμπεριλαμβανομσυμπεριλαμβανομσυμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.ένου του Φ.Π.Α.ένου του Φ.Π.Α.ένου του Φ.Π.Α.    
⇒ Γ.Ν. Θηβών:  7Γ.Ν. Θηβών:  7Γ.Ν. Θηβών:  7Γ.Ν. Θηβών:  7.000,00 .000,00 .000,00 .000,00 € € € € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.    

⇒ Γ.Ν. Λιβαδειάς Γ.Ν. Λιβαδειάς Γ.Ν. Λιβαδειάς Γ.Ν. Λιβαδειάς ––––    Γ.Ν. Θηβών: Γ.Ν. Θηβών: Γ.Ν. Θηβών: Γ.Ν. Θηβών: 5555....000000000000,00 ,00 ,00 ,00 €€€€    
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.    

ΚΑΕΚΑΕΚΑΕΚΑΕ 0404040411119999 

CPVCPVCPVCPV    79212100792121007921210079212100----4444    

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΑΘΕ ΚΑΘΕ ΚΑΘΕ 

 

ΝΑΙ 



ΑΔΑ: ΩΣ5Ξ4690ΒΝ-ΕΔΧ



Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υπηρεσίες Ελέγχου Οικονοµικών Καταστάσεων Χρήσης 2018 των Νοσοκοµείων : 

α)Γ.Ν.Λιβαδειάς.  β)Γ.Ν.Θηβών.  γ) Γ.Ν.Λιβαδειάς-Γ.Ν.Θηβών , από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. 

                                                                                          Σελίδα 2 από 15 

 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΩΣΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΩΣΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΩΣΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΩΣ 20 20 20 20 ////11111111/201/201/201/2018888 ΩΡΑ 09:30 π.μ. 
Προσφορές που κατατίθενται στην Υπηρεσία μετά την παραπάνω 

ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και θα επιστρέφονται θα επιστρέφονται θα επιστρέφονται θα επιστρέφονται χωρίς να 
αποσφραγιστούν. 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝΠΡΟΣΦΟΡΩΝΠΡΟΣΦΟΡΩΝΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

20202020/1/1/1/11111/201/201/201/2018888 ΩΡΑ 11:00 π.μ. 
 

 
                                                    Το Γ.Ν. ΛΤο Γ.Ν. ΛΤο Γ.Ν. ΛΤο Γ.Ν. Λιβαδειάςιβαδειάςιβαδειάςιβαδειάς έχοντας υπ’ όψη τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 
1.1.1.1. Του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ Α’ 247 /27-11-1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες 
διατάξεις» όπως ισχύει σήμερα. 
2.2.2.2. Του Π.Δ. 146/03 (ΦΕΚ Α 122/21-5-03) : Περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως της εφαρμογής του 
Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Δημοσίων Μονάδων Υγείας. 
3.3.3.3. Του Ν.3329/2005  (ΦΕΚ 81 Α’/4-4-05) : Eθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις. 
4.4.4.4. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ Α’ 134 /18-6-2007) 
5.5.5.5. Του             N. 3697/08 (ΦΕΚ 194 Α/25-9-2008) : Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισμού, έλεγχος των 
δημοσίων δαπανών, μέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις,   άρθρο 11.    
6.6.6.6. Του Ν. 4412/08.08.2016  (ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016) << Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).>> όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 
7.7.7.7. Του N.4456/2017 (ΦΕΚ 24/A/01-03-2017)Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 
1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων, μέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις. 
8.8.8.8. Την ΥΑ 57654/22-5-2017 (ΦΕΚ 1781/Β/2017) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του 
ΚΗΜΔΗΣ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης». 
9.9.9.9. Το Ν 4478/Α/2017, άρθρο 87, (σχετικά με την έναρξη λειτουργίας της ΑΕΠΠ) 
10.10.10.10. Τον Νόμο 4497/2017 άρθρο 107 
11.11.11.11. Την με αρ....33332222////30303030----10101010----2018201820182018    (θέμ(θέμ(θέμ(θέμα α α α     ΕΗΔ ΕΗΔ ΕΗΔ ΕΗΔ 2222οοοο))))  απόφαση του Ενιαίου Δ.Σ. των Διασυνδεόμενων Νοσοκομείων Γ.Ν. 
Λιβαδειάς – Γ.Ν. Θηβών,  σχετικά με την διεξαγωγή Συνοπτικού διαγωνισμού, για τον έλεγχο από Ορκωτούς Ελεγκτές 
Λογιστές , των οικονομικών καταστάσεων οικονομικής χρήσης 2018,  των νοσοκομείων:  
α) Γ.Ν. Λιβαδειάς      β) Γ.Ν. Θηβών   και γ) Γ.Ν. Λιβαδειάς – Γ.Ν. Θηβών , με τους αντίστοιχους επιμέρους προϋπολογισμούς 
ως ανωτέρω αναφέρονται. 
7.7.7.7.    Την με αρ.    1436/061436/061436/061436/06----11111111----2018 ΑΔΑ Ω7574690ΒΝ2018 ΑΔΑ Ω7574690ΒΝ2018 ΑΔΑ Ω7574690ΒΝ2018 ΑΔΑ Ω7574690ΒΝ----9ΑΠ Α9ΑΠ Α9ΑΠ Α9ΑΠ Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης στον ΚΑΕ 0419.01 της 
Οργανικής Μονάδας ‘’Γ.Ν. Λιβαδειάς’’, για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων Χρήσης 2018  του Γ. Ν. Λιβαδειάς. 
8.8.8.8. Την με αρ.    1437/061437/061437/061437/06----11111111----2018  ΑΔΑ 666Ξ4690ΒΝ2018  ΑΔΑ 666Ξ4690ΒΝ2018  ΑΔΑ 666Ξ4690ΒΝ2018  ΑΔΑ 666Ξ4690ΒΝ----4ΙΛ  4ΙΛ  4ΙΛ  4ΙΛ          Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης στον ΚΑΕ 0419.01 της 
Οργανικής Μονάδας ‘’Γ.Ν. Λιβαδειάς – Γ.Ν. Θηβών’’, για τον Έλεγχο των Ενοποιημένων  Οικονομικών Καταστάσεων Χρήσης 
2018  . 
9.9.9.9. Την με αρ.    4890/084890/084890/084890/08----11111111----2018201820182018    ΑΔΑ: 6ΑΔΑ: 6ΑΔΑ: 6ΑΔΑ: 6ΕΛΚ4690ΕΛΚ4690ΕΛΚ4690ΕΛΚ4690Β0Β0Β0Β0----ΘΟΜΘΟΜΘΟΜΘΟΜ        Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης στον ΚΑΕ 

0419.01 της Οργανικής Μονάδας ‘’Γ.Ν. Θηβών’’.  

                                                                        Σας Σας Σας Σας ΚΚΚΚαλείαλείαλείαλεί        
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να υποβάλετε τεχνικό-οικονομική προσφορά για υπηρεσίες ελέγχου οικονομικών καταστάσεων  από 
Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές , μέλη του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών – ΣΟΕΛ,   των οικονομικών 
καταστάσεων των νοσοκομείων: α) Γ.Ν. Λιβαδειάς   β) Γ.Ν. Θηβών   και γ) Γ.α) Γ.Ν. Λιβαδειάς   β) Γ.Ν. Θηβών   και γ) Γ.α) Γ.Ν. Λιβαδειάς   β) Γ.Ν. Θηβών   και γ) Γ.α) Γ.Ν. Λιβαδειάς   β) Γ.Ν. Θηβών   και γ) Γ.Ν. Λιβαδειάς Ν. Λιβαδειάς Ν. Λιβαδειάς Ν. Λιβαδειάς ––––    Γ.Ν. Θηβών , Γ.Ν. Θηβών , Γ.Ν. Θηβών , Γ.Ν. Θηβών , με 

κωδικό CPV:79212100-4, συνολικού προϋπολογισμού #2#2#2#24444....000000000000,00# ,00# ,00# ,00# €€€€    συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., , , , σε 
εκτέλεση των αναφερομένων στην με αρ. 32323232////30303030----10101010----2018201820182018    (θέμα (θέμα (θέμα (θέμα     ΕΗΔ 2ΕΗΔ 2ΕΗΔ 2ΕΗΔ 2οοοο))))    απόφαση του Ενιαίου Δ.Σ. των 
Διασυνδεόμενων Νοσοκομείων Γ.Ν. Διασυνδεόμενων Νοσοκομείων Γ.Ν. Διασυνδεόμενων Νοσοκομείων Γ.Ν. Διασυνδεόμενων Νοσοκομείων Γ.Ν. Λιβαδειάς Λιβαδειάς Λιβαδειάς Λιβαδειάς ––––    Γ.Ν. ΘηβώνΓ.Ν. ΘηβώνΓ.Ν. ΘηβώνΓ.Ν. Θηβών....            
        
Τρόπος λήψης εγγράφων διαγωνισμού και πληροφοριών Τρόπος λήψης εγγράφων διαγωνισμού και πληροφοριών Τρόπος λήψης εγγράφων διαγωνισμού και πληροφοριών Τρόπος λήψης εγγράφων διαγωνισμού και πληροφοριών     

Το τεύχος της πρόσκλησης διακήρυξης του διαγωνισμού παρέχεται υποχρεωτικά μέσω της διαδικτυακής πύλης 
«ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ» του Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. στη διεύθυνση: http://www.promitheus.gov.gr του Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης, και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Πρόγραμμα Διαύγεια   http://et.diavgeia.gov.gr καθώς και 
από τον αντίστοιχο δικτυακό τόπο της 5ης Υ.Πε.: http://civil.dypethessaly.gr/hospitals  με  ΠΠΠΥ 2018 - φορέας: 
Γενικό Νοσοκομείο Λιβαδειάς. 
Ο φάκελος θα πρέπει να αναγράφει τη λέξη «προσφορά» την ημερομηνία διενέργειας, τον αριθ. πρωτ.                   

ΔΣ/ΔΣ/ΔΣ/ΔΣ/2069206920692069////08.08.08.08.11111111.201.201.201.2018888 της παρούσης πρόσκλησης,  διαφορετικά θα απορρίπτεται. 
 Η προσφορά που θα κατατεθεί μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θα επιστρέφεται ως απαράδεκτη.  
Το κριτήριο Αξιολόγησης είναι η  Το κριτήριο Αξιολόγησης είναι η  Το κριτήριο Αξιολόγησης είναι η  Το κριτήριο Αξιολόγησης είναι η  πλέον συμφέρουσα από Οικονομικής άποψης προπλέον συμφέρουσα από Οικονομικής άποψης προπλέον συμφέρουσα από Οικονομικής άποψης προπλέον συμφέρουσα από Οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει σφορά αποκλειστικά βάσει σφορά αποκλειστικά βάσει σφορά αποκλειστικά βάσει 
τιμής, ήτοι η τιμής, ήτοι η τιμής, ήτοι η τιμής, ήτοι η Χαμηλότερη Τιμή. Χαμηλότερη Τιμή. Χαμηλότερη Τιμή. Χαμηλότερη Τιμή.     
    

1.1.1.1.    ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ    
Δυνατότητα υποβολής προσφοράς έχουν ορκωτοί ελεγκτές λογιστές , μέλη του σώματος Ορκωτών Ελεγκτών 

Λογιστών – ΣΟΕΛ αλλά και αντίστοιχες εταιρείες  που πληρούν τους όρους της Διακήρυξης. 
Παρέχεται δε η δυνατότητα υποβολής προσφοράς  και για τα δύο νοσοκομεία [ Γ.Ν. Λιβαδειάς & Γ.Ν. Θηβών] , 
αλλά και μόνο για το νοσοκομείο της επιλογής τους    [ Γ.Ν. Λιβαδειάς ή Γ.Ν. Θηβών]. 
    

2222....                    ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
Οι προσφορές θα κατατεθούν σε δύο αντίτυπα (τεχνικές και οικονομικές) σε ξεχωριστό φάκελο, στην ελληνική 

γλώσσα μέσα σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο , ξεχωριστά για το κάθε Νοσοκομείο.    
Η αποσφράγιση  των προσφορών θα γίνει δημόσια και ενιαία (τεχνική και οικονομική προσφορά)                               
στον ίδιο χώρο. 
Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες στο  διαγωνισμό ή οι νόμιμοι 
εκπρόσωποι αυτών, που απαραίτητα θα πρέπει να έχουν νόμιμο    παραστατικό εκπροσώπησης. 
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, απαιτείται: 

1.    Έγγραφη προσφορά. 
2.    Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) – Παράρτημα 1 ΄ Οι προσφέροντες υποβάλλουν μαζί 
με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, το Τυποποιημένο ΈνΤυποποιημένο ΈνΤυποποιημένο ΈνΤυποποιημένο Έντυπο τυπο τυπο τυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του αρ. 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Α 147), το οποίο είναι μία ενημερωμένη 
υπεύθυνη δήλωση, που έχει τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α΄75) και αποτελεί προκαταρκτική απόδειξη προς 
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αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω 
οικονομικός φορέας μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του, πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:  
i) ότι δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της επιχείρησης, 

 ii) ότι δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμό του Δημοσίου με αμετάκλητη απόφαση του 
Υπουργού Ανάπτυξης, 
 iii) ότι μέχρι το χρόνο υποβολής της προσφοράς, η επιχείρησή τους υπήρξε συνεπής ως προς την εκπλήρωση 
των συμβατικών ή άλλων νόμιμων υποχρεώσεων της έναντι φορέων του δημόσιου τομέα,  
 iv) ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή ως προς το 

περιεχόμενό τους,  
v) ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης της οποίας έλαβαν γνώση 
και την αποδέχονται  πλήρως και ανεπιφύλακτα 
Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν με την προσφορά τα παραπάνω δικαιολογητικά ή έγγραφα, η προσφορά Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν με την προσφορά τα παραπάνω δικαιολογητικά ή έγγραφα, η προσφορά Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν με την προσφορά τα παραπάνω δικαιολογητικά ή έγγραφα, η προσφορά Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν με την προσφορά τα παραπάνω δικαιολογητικά ή έγγραφα, η προσφορά 
απορρίπτεται. Τόσο η προσφορά όσο και η υπεύθυνη δήλωση θα είναι πρωτότυπα.  Διευκρινίζεται ότι η απορρίπτεται. Τόσο η προσφορά όσο και η υπεύθυνη δήλωση θα είναι πρωτότυπα.  Διευκρινίζεται ότι η απορρίπτεται. Τόσο η προσφορά όσο και η υπεύθυνη δήλωση θα είναι πρωτότυπα.  Διευκρινίζεται ότι η απορρίπτεται. Τόσο η προσφορά όσο και η υπεύθυνη δήλωση θα είναι πρωτότυπα.  Διευκρινίζεται ότι η 
απαιτούμενη κατά τα απαιτούμενη κατά τα απαιτούμενη κατά τα απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω Υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., ανωτέρω Υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., ανωτέρω Υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., ανωτέρω Υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., 

Ο.Ε. και Ε.Ε. Ο.Ε. και Ε.Ε. Ο.Ε. και Ε.Ε. Ο.Ε. και Ε.Ε. και από τον και από τον και από τον και από τον νόμιμο εκπρόσωπο, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. νόμιμο εκπρόσωπο, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. νόμιμο εκπρόσωπο, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. νόμιμο εκπρόσωπο, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.     
Εγγυητική επιστολή Εγγυητική επιστολή Εγγυητική επιστολή Εγγυητική επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται. Με την υπογραφή της σύμβασης, ο προμηθευτής υποχρεούται 
στην έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, ίση με το 5% της   καθαρής συμβατικής αξίας (εκτός ΦΠΑ). 
ΗΗΗΗ    Ισχύς προσφοράς Ισχύς προσφοράς Ισχύς προσφοράς Ισχύς προσφοράς ορίζεται σε ορίζεται σε ορίζεται σε ορίζεται σε 120 ημερολογιακές ημέρες 120 ημερολογιακές ημέρες 120 ημερολογιακές ημέρες 120 ημερολογιακές ημέρες προσμετρούμενες από την επόμενη της 
διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από τη 

διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
3333....                    ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ    

1.    Με την προσφορά, η τιμή των ενδιαφερομένων θα δοθεί αριθμητικά και ολογράφως .Στην τιμή, 
περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το ΦΠΑ. 
2.    Η προσφερόμενη τιμή δίδεται σε ΕΥΡΩ. 
3.    Η τιμή ανά είδος θα αναλύεται ως εξής: 

 α. Τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. 
 β.  Ποσοστό του Φ.Π.Α. στο οποίο υπάγεται η εργασία. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένο 
ποσοστό Φ.Π.Α., αυτό θα διορθώνεται από την Υπηρεσία. Η τιμή με κρατήσεις και χωρίς Φ.Π.Α., θα λαμβάνεται 
υπόψη για την σύγκριση των προσφορών 
4.    Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

5.    Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές, μέχρι και την οριστική παραλαβή των εργασιών. Αποκλείεται η 
αναθεώρηση των τιμών της προσφοράς ή οποιαδήποτε αξίωση του αναδόχου πέραν του αντιτίμου για τις 
εργασίες που θα εκτελέσει στο Νοσοκομείο, βάσει των τιμών της προσφοράς του. 
6.    Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη, με απόφαση του αρμοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμοδίου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου. 

7.   Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από τους συμμετέχοντες, επιπλέον στοιχεία, απαραίτητα για την 
τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε συμμετέχοντες,  υποχρεούνται να παρέχουν τα στοιχεία αυτά και 
να διευκολύνουν κάθε σχετικό έλεγχο της Αναθέτουσας Αρχής .    
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4444....                    ΠΡΟΣΦΟΡΕΣΠΡΟΣΦΟΡΕΣΠΡΟΣΦΟΡΕΣΠΡΟΣΦΟΡΕΣ    
 Οι προσφορές κατατίθενται σε σφραγισμένο φάκελο στη Γραμματεία του Νοσοκομείου (Πρωτόκολλο), 
πρέπει να είναι συντεταγμένες στην Ελληνική γλώσσα δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, 

διορθώσεις στο κείμενο και στα ποσά, σε διαφορετική περίπτωση πρέπει να φέρουν την υπογραφή και 
σφραγίδα του προμηθευτή καθώς επίσης θα πρέπει να είναι πρωτότυπες και όχι φωτοαντίγραφο ή φαξ. Εάν 
υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και 
μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε Επιτροπή αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 
αρμόδια για την παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την 

τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την 
καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 
Στον φάκελο της προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 
 1.        Η λέξη «Προσφορά» 
 2.        Ο αριθμός της διακήρυξης. 
 3.        Ο Τίτλος του διαγωνισμού (όπως αναφέρεται στην 1 σελίδα της παρούσας διακήρυξης) 

 4.      Αναλυτικά τα στοιχεία του αποστολέα-προμηθευτή (δηλαδή πλήρη επωνυμία της εταιρίας, 
διεύθυνση & ταχυδρομικός κώδικας, τηλέφωνο, φαξ, ηλεκτρονική διεύθυνση κλπ). 
 Η συνταχθείσα προσφορά θα περιλαμβάνει ανάλυση των προσφερόμενων εργασιών, με αναφορά σε 
όλα τα λειτουργικά-τεχνικά τους χαρακτηριστικά καθώς και την προσφερθείσα τιμή. Επιπλέον ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 
θα αναγράφονται τα στοιχεία του αποστολέα-προμηθευτή (δηλαδή: πλήρη επωνυμία της εταιρίας, διεύθυνση & 

ταχυδρομικός κώδικας, τηλέφωνο, φαξ, ηλεκτρονική διεύθυνση, το ΑΦΜ και τη Δ.Ο.Υ που ανήκει, με το 
ονοματεπώνυμο και υπογραφή του συντάκτη και τη σφραγίδα της εταιρείας κλπ). 
 Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως ένσταση ( άρθρο 127 του N. 4412/08.08.2016 
ΦEK/147/A) κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι 
αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης ή πρόσκλησης και δεν δύναται, με την 
προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους. Η 

άσκηση ενστάσεως κατά της  διακηρύξεως δεν κωλύει τη συμμετοχή στο διαγωνισμό.    
5555....            ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ    ----    ΚΡΑΤΗΣΕΙΣΚΡΑΤΗΣΕΙΣΚΡΑΤΗΣΕΙΣΚΡΑΤΗΣΕΙΣ    

Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται μετά την προσκόμιση του τιμολογίου και των απαραίτητων 
δικαιολογητικών, σε εύλογο χρονικό διάστημα και αφού o ανάδοχος εκπληρώσει τις συμβατικές του 
υποχρεώσεις, μετά την παράδοση του έργου και  ύστερα από την θεώρηση του  σχετικού χρηματικού 

εντάλματος από το Ελεγκτικό Συνέδριο.  Ο προμηθευτής βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις . 
6666.   .   .   .       ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ    

1.    Ο ανάδοχος δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για τη μη έγκαιρη ολοκλήρωση των εργασιών, εφόσον 
συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Ως ανωτέρα βία νοείται κάθε γεγονός απρόβλεπτο, το οποίο στη συγκεκριμένη 
περίπτωση δεν μπορεί να αποτραπεί έστω και με τη λήψη μέτρων άκρας επιμέλειας και σύνεσης, ένεκα του 
οποίου καθίσταται ανέφικτο στον ανάδοχο να προβεί ο ίδιος ή μέσω τρίτων στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. 

2.    Ο ανάδοχος υποχρεούται μέσα σε διάστημα είκοσι (20) ημερών από τότε που έλαβε χώρα το γεγονός που 

συνιστά ανωτέρα βία να το αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στο Νοσοκομείο τα απαραίτητα αποδεικτικά 
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στοιχεία. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος  δεν προσκομίσει τέτοια στοιχεία στερείται του δικαιώματος να 
επικαλεστεί τη συνδρομή λόγου ανωτέρας βίας  για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων.    

7777    .  .  .  .      ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη η σύμβαση . 
 Ό,τι   δεν αναγράφεται στην παρούσα διακήρυξη, ρυθμίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 
4412/08.08.2016  ( ΦEK/147/A )   Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. 
    

ΠΡΟΔΙΑΓΡΠΡΟΔΙΑΓΡΠΡΟΔΙΑΓΡΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣΑΦΕΣΑΦΕΣΑΦΕΣ    
Θέμα: Θέμα: Θέμα: Θέμα:         Έλεγχος και υπογραφή Ισολογισμού οικονομικού έτους 201Έλεγχος και υπογραφή Ισολογισμού οικονομικού έτους 201Έλεγχος και υπογραφή Ισολογισμού οικονομικού έτους 201Έλεγχος και υπογραφή Ισολογισμού οικονομικού έτους 2018888    

Σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο Π.Δ. 146/2003 (ΦΕΚ /122/Α/2003 ) καθώς  και στο άρθρο 31 του 
Ν.3329/2005 (ΦΕΚ /81/Α/2005 )  «…………..Η τήρηση της Γενικής Λογιστικής και των Λογαριασμών Τάξεως και 
Δημοσίου Λογιστικού του άρθρου 3 του Π.Δ. 146/2003 (ΦΕΚ 122 Α') για τα Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ.Κ.Α., αρχίζει 
να ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2006. 
2. Οι ισολογισμοί που συντάσσονται σύμφωνα με το Π.Δ. 146/2003 ελέγχονται και υπογράφονται από δύο 
ορκωτούς ελεγκτές. ……………». 
Ο υποφάκελος ≪≪≪≪    ΤΕΧΝΙΚΗΤΕΧΝΙΚΗΤΕΧΝΙΚΗΤΕΧΝΙΚΗ    ΠΡΟΣΦΟΡΑΠΡΟΣΦΟΡΑΠΡΟΣΦΟΡΑΠΡΟΣΦΟΡΑ≫≫≫≫ θα περιέχει, με ποινή αποκλεισμού, με ποινή αποκλεισμού, με ποινή αποκλεισμού, με ποινή αποκλεισμού, για τους διαγωνιζόμενους-
προσφέροντες, τα εξής στοιχεία: 
1. 1. 1. 1. ---- Άδεια λειτουργίας από το Σ.Ο.Ε.Λ. (Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών). 

2222. . . . ---- Πιστοποιητικά, αντίγραφα συμβάσεων, βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης ανάλογου  έργου από τα οποία θα 
προκύπτει με σαφήνεια ότι οι προσφέροντες έχουν ελέγξει και υπογράψει αντίστοιχους Ισολογισμούς φορέων 
υγειονομικής περίθαλψης. Οι βεβαιώσεις και λοιπά δικαιολογητικά θα υπογράφονται από την εντεταλμένη αρχή 
των αντίστοιχων φορέων. 
3. 3. 3. 3. ---- Προτεινόμενη ομάδα για τις ζητούμενες υπηρεσίες, αποτελούμενη από δυο (2) τουλάχιστον Ορκωτούς 
Ελεγκτές, οι οποίοι με την ιδιότητά τους αυτή θα έχουν υπογράψει αποδεδειγμένα ισολογισμούς φορέων 

υγειονομικής περίθαλψης. 
ΥποχρέωσηΥποχρέωσηΥποχρέωσηΥποχρέωση    τωντωντωντων    αναδόχωναναδόχωναναδόχωναναδόχων    εκτόςεκτόςεκτόςεκτός    απόαπόαπόαπό    τοντοντοντον    έλεγχοέλεγχοέλεγχοέλεγχο    τωντωντωντων    οικονομικώνοικονομικώνοικονομικώνοικονομικών    καταστάσεωνκαταστάσεωνκαταστάσεωνκαταστάσεων    είναιείναιείναιείναι    καικαικαικαι    ηηηη    φυσικήφυσικήφυσικήφυσική    παρουσίαπαρουσίαπαρουσίαπαρουσία    
καικαικαικαι    οοοο    έλεγχοςέλεγχοςέλεγχοςέλεγχος    τηςτηςτηςτης    φυσικήςφυσικήςφυσικήςφυσικής    απογραφήςαπογραφήςαπογραφήςαπογραφής    πουπουπουπου    θαθαθαθα    ππππραγματοποιηθεί ραγματοποιηθεί ραγματοποιηθεί ραγματοποιηθεί από 27 έως και  31από 27 έως και  31από 27 έως και  31από 27 έως και  31/12/201/12/201/12/201/12/2018888,,,, προκειμένου να 
διασφαλισθεί η ορθή τήρηση των διαδικασιών καταγραφής των αποθεμάτων.  
        Ο υποφάκελος ≪≪≪≪    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ    ΠΡΟΣΦΟΡΑΠΡΟΣΦΟΡΑΠΡΟΣΦΟΡΑΠΡΟΣΦΟΡΑ≫≫≫≫ θα περιέχει, για τους διαγωνιζόμενους-προσφέροντες, την 

οικονομική τους πρόταση. Η δυνατότητα πρότασης που θα περιλαμβάνει χαμηλότερο τίμημα από εκείνο της 
διακήρυξης του Νοσοκομείου θα αξιολογηθεί θετικά. 
                                    
                                Η Διοικήτρια Η Διοικήτρια Η Διοικήτρια Η Διοικήτρια     
                                        του  Γ.Ν. Λιβαδειάς του  Γ.Ν. Λιβαδειάς του  Γ.Ν. Λιβαδειάς του  Γ.Ν. Λιβαδειάς ––––    Γ.Ν. ΘηβώνΓ.Ν. ΘηβώνΓ.Ν. ΘηβώνΓ.Ν. Θηβών    
    

                                                                Βαλλά ΕυμορφίαΒαλλά ΕυμορφίαΒαλλά ΕυμορφίαΒαλλά Ευμορφία    
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  1.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  1.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  1.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  1.    
    

ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΔΣ /2069 / 08-11-2018      
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ . 

 
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ∆) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 
 
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά µε την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα και τη 
διαδικασία ανάθεσης 
 

Α: Ονοµασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 
φορέα (αφ) 
- Ονοµασία:    ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΙΒΑ∆ΕΙΑΣ-ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΒΩΝ 
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΤΗΣ Ε∆ΡΑΣ –ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΙΒΑ∆ΕΙΑΣ 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜ∆ΗΣ :  99221924 
- Ταχυδροµική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός:  Τέρµα Αγίου Βλασίου, Λιβαδειά, ΤΚ 32100 
- Αρµόδιος για πληροφορίες:  Κα Νταλιάνη Κωνσταντίνα 

- Τηλέφωνο: 22613 5056722613 5056722613 5056722613 50567    

- Ηλ. ταχυδροµείο:  diag@levadiahospital.gr 
- ∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 
http://civil.dypethessaly.gr/hospitals 

Β: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης 
- Τίτλος ή σύντοµη περιγραφή της δηµόσιας σύµβασης (συµπεριλαµβανοµένου του σχετικού CPV):  

Παροχής Παροχής Παροχής Παροχής     υπηρεσιών ελέγχουυπηρεσιών ελέγχουυπηρεσιών ελέγχουυπηρεσιών ελέγχου    των Οικονομικών Καταστάσεων των Οικονομικών Καταστάσεων των Οικονομικών Καταστάσεων των Οικονομικών Καταστάσεων Χρήσης  2018Χρήσης  2018Χρήσης  2018Χρήσης  2018    των νοσοκομείων: α) Γ.Ν. των νοσοκομείων: α) Γ.Ν. των νοσοκομείων: α) Γ.Ν. των νοσοκομείων: α) Γ.Ν. 
Λιβαδειάς   β)Λιβαδειάς   β)Λιβαδειάς   β)Λιβαδειάς   β)    Γ.Ν. Θηβών   και γ) Γ.Ν. Λιβαδειάς Γ.Ν. Θηβών   και γ) Γ.Ν. Λιβαδειάς Γ.Ν. Θηβών   και γ) Γ.Ν. Λιβαδειάς Γ.Ν. Θηβών   και γ) Γ.Ν. Λιβαδειάς ––––    Γ.Ν. Θηβών ,από Γ.Ν. Θηβών ,από Γ.Ν. Θηβών ,από Γ.Ν. Θηβών ,από  Ορκωτούς  Ελεγκτές  Λογιστές.Ορκωτούς  Ελεγκτές  Λογιστές.Ορκωτούς  Ελεγκτές  Λογιστές.Ορκωτούς  Ελεγκτές  Λογιστές.    

CPV:  79212100792121007921210079212100----4444 

- Κωδικός στο ΚΗΜ∆ΗΣ: [-] 
- Η σύµβαση αναφέρεται σε έργα, προµήθειες, ή υπηρεσίες : Υπηρεσίες 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τµηµάτων :  
- Αριθµός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει):  

[ΔΣ /2069 / 08-11-2018        ] 
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  Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα 
Α: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυµία: [   ] 

Αριθµός φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του 
οικονοµικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό 

αριθµό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 
υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδροµική διεύθυνση: [……] 

Αρµόδιος ή αρµόδιοιi : 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδροµείο: 

∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού 
τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 

[……] 

                    

 

Β: Πληροφορίες  σχετικά µε τους νοµίµους εκπροσώπους του οικονοµικού φορέα: 

                                                                      
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοµατεπώνυµο 
συνοδευόµενο από την ηµεροµηνία και τον τόπο 
γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 
[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδροµική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδροµείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτοµερή στοιχεία σχετικά 
µε την εκπροσώπηση (τις µορφές της, την 
έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισµού 
Α: Λόγοι αποκλεισµού που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισµού: 

• συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση 
• δωροδοκία 
• απάτη 
• τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες 
• νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της 

τροµοκρατίας 
• παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων. 

Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις βάρος του 
οικονοµικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το οποίο 
είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του 
οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από τους 
λόγους που παρατίθενται ανωτέρω (σηµεία 1-6), ή 
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από 
πέντε έτη κατά το µέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί 
απευθείας περίοδος αποκλεισµού που εξακολουθεί να 
ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……] 

Εάν ναι, αναφέρετε: 
α) Ηµεροµηνία της καταδικαστικής απόφασης 
προσδιορίζοντας ποιο από τα σηµεία 1 έως 6 αφορά και 
τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης, 
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ] 
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση: 

 
α) Ηµεροµηνία:[   ],  
σηµείο-(-α): [   ],  
λόγος(-οι):[   ] 
β) [……] 
γ) ∆ιάρκεια της περιόδου αποκλεισµού [……] 
και σχετικό(-ά) σηµείο(-α) [   ] 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……]ii 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο οικονοµικός 
φορέας έχει λάβει µέτρα που να αποδεικνύουν την 
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισµού («αυτοκάθαρση») : 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκαν: [……] 

 
Β: Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

 
Πληρωµή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:  Απάντηση: 

1) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωµή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, στην Ελλάδα και 
στη χώρα στην οποία είναι τυχόν εγκατεστηµένος ; 

[] Ναι [] Όχι  
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται µε αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή 
επαγγελµατικό παράπτωµα 

Πληροφορίες σχετικά µε πιθανή αφερεγγυότητα, 
σύγκρουση συµφερόντων ή επαγγελµατικό 
παράπτωµα 

Απάντηση: 

Ο οικονοµικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τοµείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 
δικαίου; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, ο οικονοµικός φορέας έχει λάβει 
µέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 
του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 
αποκλεισµού («αυτοκάθαρση»); 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα 

που λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονοµικός φορέας σε οποιαδήποτε 
από τις ακόλουθες καταστάσεις : 
α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 
γ) ειδική εκκαθάριση, ή 
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από 
το δικαστήριο, ή 
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συµβιβασµού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, ή  
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία 
προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου 
Εάν ναι: 
- Παραθέστε λεπτοµερή στοιχεία: 

- ∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 
ωστόσο ο οικονοµικός φορέας, θα δύναται να 
εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβανόµενης υπόψη της 
εφαρµοστέας εθνικής νοµοθεσίας και των µέτρων 
σχετικά µε τη συνέχιση της επιχειρηµατικής του 
λειτουργίας υπό αυτές τις περιστάσεις  

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 

 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 

των εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονοµικός φορέας σοβαρό 
επαγγελµατικό παράπτωµα; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
[.......................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας 
µέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα 
που λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονοµικός φορέας συµφωνίες µε 
άλλους οικονοµικούς φορείς µε σκοπό τη 
στρέβλωση του ανταγωνισµού; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας 
µέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα 
που λήφθηκαν: 
[……] 
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Γνωρίζει ο οικονοµικός φορέας την ύπαρξη τυχόν 
σύγκρουσης συµφερόντων, λόγω της συµµετοχής 

του στη διαδικασία ανάθεσης της σύµβασης; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 

 
 
[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονοµικός φορέας ή επιχείρηση 
συνδεδεµένη µε αυτόν συµβουλές στην 
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει 
µε άλλο τρόπο αναµειχθεί στην προετοιµασία της 
διαδικασίας σύναψης της σύµβασης; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 

 
[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονοµικός φορέας σοβαρή ή 
επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την εκτέλεση 
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούµενης 

δηµόσιας σύµβασης, προηγούµενης σύµβασης 
µε αναθέτοντα φορέα ή προηγούµενης σύµβασης 
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσµα την 
πρόωρη καταγγελία της προηγούµενης σύµβασης 
, αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες κυρώσεις;  
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 

 
 
[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας 
µέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα 
που λήφθηκαν: 
[……] 

Μπορεί ο οικονοµικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι: 
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας 
των λόγων αποκλεισµού ή την πλήρωση των 

κριτηρίων επιλογής, 
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση 
τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την 
αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει µε αθέµιτο 

τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να 
αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να του αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα 
στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις 
που αφορούν τον αποκλεισµό, την επιλογή ή την 
ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
Α: Καταλληλότητα 

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονοµικός φορέας είναι 
εγγεγραµµένος στα σχετικά επαγγελµατικά 
ή εµπορικά µητρώα που τηρούνται στην 
Ελλάδα ή στο κράτος µέλος 

εγκατάστασής; του: 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 
 
 
 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

 

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύµφωνα µε τα 
µέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε 

περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι είµαι σε θέση, κατόπιν αιτήµατος και χωρίς 
καθυστέρηση, να προσκοµίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές µορφές αποδεικτικών εγγράφων 
που αναφέρονταιiii, εκτός εάν : 
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 
δικαιολογητικά απευθείας µε πρόσβαση σε εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος 

µέλος αυτή διατίθεται δωρεάνiv. 
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος δίδω επισήµως τη συγκατάθεσή µου στ... [προσδιορισµός της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο µέρος Ι, ενότητα Α], 
προκειµένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω 
υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο µέρος/ενότητα/σηµείο] του παρόντος 

Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης ∆ήλωσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισµός της 
διαδικασίας προµήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραποµπή στη δηµοσίευση στον εθνικό 
τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθµός αναφοράς)]. 
Ηµεροµηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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………………………..,………………………..,………………………..,………………………..,    

ΈχονταςΈχονταςΈχονταςΈχοντας    υπόψηυπόψηυπόψηυπόψη::::    
1. Την υπ΄αριθμ…………….. (ΘΕΜΑ …….ο) Απόφαση του Δ.Σ του Νοσοκομείου με την    οποία κατακυρώθηκε ο ο ο ο με 
αριθμ. …………………. Συνοπτικός  διαγωνισμός για την Ανάδειξη Ορκωτών  Ελεγκτών  Λογιστών για τον έλεγχο των 
Οικονομικών Καταστάσεων Χρήσης  2018  των νοσοκομείων:   α) Γ.Ν. Λιβαδειάς      β) Γ.Ν. Θηβών   και   γ) Γ.Ν. Λιβαδειάς – 
Γ.Ν. Θηβών ,      Συμπεριλαμβανομένης της Υποχρέωσης Παρουσίας και Ελέγχου της Φυσικής Απογραφής οικονομικής 
χρήσης 2017,     η οποία  θα διενεργηθεί  από 27-31/12/2017. 
2. Το με αριθ. πρωτ. ………………………….πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης  όπου προτείνεται η κατακύρωση του 
διαγωνισμού στην μειοδότρια εταιρεία ……………………………………….. ………………………… 
……………………………………………………………….. 
Οι συμβαλλόμενοι συμφώνησαν και έκαναν δεκτά τα παρακάτω:Οι συμβαλλόμενοι συμφώνησαν και έκαναν δεκτά τα παρακάτω:Οι συμβαλλόμενοι συμφώνησαν και έκαναν δεκτά τα παρακάτω:Οι συμβαλλόμενοι συμφώνησαν και έκαναν δεκτά τα παρακάτω:    
� Α.Α.Α.Α.   Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους με αυτήν του την ιδιότητα αναθέτει στον δεύτερο , ο οποίος στο εξής θα 
ονομάζεται ≪Ανάδοχος ≫, τον Τακτικό Έλεγχο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων του  νοσοκομείου : 
…………………………………………………  Χρήσης  201Χρήσης  201Χρήσης  201Χρήσης  2018888        , από δύο Ορκωτούς Λογιστές, , από δύο Ορκωτούς Λογιστές, , από δύο Ορκωτούς Λογιστές, , από δύο Ορκωτούς Λογιστές, με τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από τη διακήρυξη του διαγωνισμού και την προσφορά του προμηθευτή που αποτελούν αναπόσπαστο      μέρος 
της παρούσας. 
� Β.Β.Β.Β.   Ο δεύτερος των συμβαλλομένων αναλαμβάνει το έργο του    ελέγχου και της υπογραφής των ετήσιων οικονομικών ελέγχου και της υπογραφής των ετήσιων οικονομικών ελέγχου και της υπογραφής των ετήσιων οικονομικών ελέγχου και της υπογραφής των ετήσιων οικονομικών 
καταστάσεων και του ισολογισμοκαταστάσεων και του ισολογισμοκαταστάσεων και του ισολογισμοκαταστάσεων και του ισολογισμού  οικονομικής χρήσης έτους 2018ύ  οικονομικής χρήσης έτους 2018ύ  οικονομικής χρήσης έτους 2018ύ  οικονομικής χρήσης έτους 2018        του Γ.Ν. Λιβαδειάς  ή Γ. Ν. Θηβών  ή ‘’Γ.Ν. Λιβαδειάς του Γ.Ν. Λιβαδειάς  ή Γ. Ν. Θηβών  ή ‘’Γ.Ν. Λιβαδειάς του Γ.Ν. Λιβαδειάς  ή Γ. Ν. Θηβών  ή ‘’Γ.Ν. Λιβαδειάς του Γ.Ν. Λιβαδειάς  ή Γ. Ν. Θηβών  ή ‘’Γ.Ν. Λιβαδειάς ––––    
ΓΓΓΓ.Ν. Θηβών’’ , με αμοιβή  …………….Ν. Θηβών’’ , με αμοιβή  …………….Ν. Θηβών’’ , με αμοιβή  …………….Ν. Θηβών’’ , με αμοιβή  ……………€ € € € πλέον ΦΠΑ, ήτοι ………….πλέον ΦΠΑ, ήτοι ………….πλέον ΦΠΑ, ήτοι ………….πλέον ΦΠΑ, ήτοι ………….€ € € € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.    
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ……………………………μέχρι την ……………………………………… 
� Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει μετά το τέλος των εργασιών, σύμφωνα με τις  ισχύουσες διατάξεις. 
� Οι όροι δε και οι προϋποθέσεις για την εκτέλεση  της παρούσας συμφωνίας, καθορίζονται  ως κατωτέρω και 
ειδικότερα: 

1. Θα  πραγματοποιηθεί έλεγχος:  
• των Οικονομικών καταστάσεων έτους 2018 
• Παγίων και Αποσβέσεων αυτών 
• Απαιτήσεων  
• Διαθεσίμων  
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• Υποχρεώσεων  
• Πάσης φύσεως εσόδων και επιχορηγήσεων 
• Δαπανών  
• Ιδίων Κεφαλαίων 
• Θα εκτιμηθεί η επάρκεια και η αποτελεσματικότητα του συστήματος εσωτερικού ελέγχου του Νοσοκομείου, 

σε ότι αφορά τις διαχειριστικές διαδικασίες. 
• Θα διαπιστωθεί η νόμιμη τήρηση των λογιστικών βιβλίων του Νοσοκομείου με τη διπλογραφική λογιστική 

μέθοδο και εν γένει η νομιμότητα των συναλλαγών αυτού.  
• Γενικά να γίνει έλεγχος της ορθότητας των οικονομικών καταστάσεων καθώς και έλεγχος της ακριβής 

τήρησης των λογιστικών αρχών. 
2.2.2.2. Οι ορκωτοί ελεγκτές οφείλουν επίσης να ελέγχουν κατά τη διάρκεια χρήσης με δειγματοληπτικούς ελέγχους τις 
οικονομικές πράξεις και την λογιστική τους απεικόνιση στο Λογιστικά Βιβλία. 
3.3.3.3.         Οι ορκωτοί ελεγκτές πρέπει να συμμετέχουν στις εργασίες διεξαγωγής φυσικών απογραφών στο τέλος 
χρήσης προκειμένου να διασφαλισθεί η ορθή τήρηση των διαδικασιών καταγραφής των αποθεμάτων , στην συνέχεια της 
ορθής εφαρμογής των κανόνων αποτίμησης , του προσδιορισμού των διαφορών απογραφής , του χειρισμού των 
διαφορών απογραφής , της διάρθρωσης των υπολοίπων και της μεταφοράς στην επόμενη χρήση. 
4.4.4.4.       Ο  μέγιστος χρόνος ολοκλήρωσης του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων και της σύνταξης του 
πιστοποιητικού να πραγματοποιείται σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή τους.  
5.5.5.5. Ο  υποχρεωτικός χρόνος απασχόλησης πρέπει να κατανεμηθεί: 

α.α.α.α. Σε χρόνο συμμετοχής τους στη φυσική καταμέτρηση των αποθεμάτων κατά το τέλος της χρήσης. (σε 
επιλεγμένα αντικείμενα σύμφωνα με τους κανόνες της ελεγκτικής )  

β.β.β.β. Σε χρόνο ελέγχου της αποτίμησης (αξίας) των αποθεμάτων , των Εγκρίσεων από το Δ.Σ. , των 
διορθωτικών εγγραφών της ορθής εμφάνισης της τελικής αξίας των υπολοίπων και της μεταφοράς  των στην επόμενη 
χρήση και τέλος στο κλείδωμα των υπολοίπων. 

γ.γ.γ.γ. Σε χρόνο ελέγχου και πιστοποίησης των οικονομικών καταστάσεων.   
  Το Γενικό Νοσοκομείο Λιβαδειάς,  διατηρεί το δικαίωμα  κατά την διακριτική του ευχέρεια σε κάθε στάδιο, να διαφοροποιήσει 
την παρούσα διαδικασία ή το χρονοδιάγραμμα αυτής  ή να ζητήσει κάθε συμπληρωματική πληροφορία ή  έγγραφο που 
χρειάζεται,  για την διασφάλιση των συμφερόντων του . 
� Η παραλαβή του έργου θα γίνει από αρμόδια επιτροπή με βάσει τις νόμιμες   Διαδικασίες και   σε  μέγιστο χρόνο  
ολοκλήρωσης  [του ελέγχου και της σύνταξης του πιστοποιητικού] είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή των  
Οικονομικών Καταστάσεων του Ιδρύματος. 
� Απαγορεύεται η εκχώρηση σε άλλο πρόσωπο των εκ της συμβάσεως  απορρεουσών υποχρεώσεων του αναδόχου 
καθώς και η εκχώρηση ή ενεχυρίαση   των απαιτήσεων του αναδόχου σε οποιοδήποτε τρόπο ή νομικό πρόσωπο. 
� Αν ο ανάδοχος διακόψει ξαφνικά και χωρίς συναίνεση του Νοσοκομείου το έργο  χωρίς να ολοκληρώσει αυτό, το 
Νοσοκομείο θα έχει το δικαίωμα να προσλάβει   ελεύθερα άλλον ανάδοχο με ελεύθερη τιμή και να αξιώσει από τον έκπτωτο   
ανάδοχο την τυχόν προκύπτουσα διαφορά τιμής, παράλληλα με την αξίωση του  για κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης 
υπέρ αυτού. 
� Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει μετά την σύνταξη πρωτοκόλλου παραλαβής  του έργου από αρμόδια επιτροπή 
και μετά την έκδοση και θεώρηση του    χρηματικού εντάλματος πληρωμής από το Ελεγκτικό Συνέδριο, με βάσει τα νόμιμα   
δικαιολογητικά και μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών. 
� Τον προμηθευτή βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις. Ο Φ.Π.Α καταβάλλεται από την  Υπηρεσία. 
� Για κάθε πρόβλημα που αφορά τη σύμβαση, ο ανάδοχος υπάγεται στη δικαιοδοσία   των δικαστηρίων. 
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� Για την καλή εκτέλεση της σύμβασης, ο προμηθευτής παρέδωσε στο Γ.Ν.Λιβαδειάς, εγγυητική επιστολή (…,00) Ευρώ 
της ……………………………………………………. 
� Ο τόπος και ο τρόπος παράδοσης, οι κρατήσεις, οι κυρώσεις σε περίπτωση αθέτησης των όρων της σύμβασης 
ορίζονται στους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού αριθμ. Πρωτ.ΔΣ/873/05.12.2017,  ο οποίος διενεργήθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Ν.2286/95 & Ν. 4412/2016 περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, που αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης αυτής και τους οποίους ο Ανάδοχος,  αποδέχεται. 
� Για τα παραπάνω συντάχτηκε η σύμβαση αυτή, η οποία αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται νόμιμα από 
τους συμβαλλομένους σε τρία (3) πρωτότυπα. 

ΟΙΟΙΟΙΟΙ    ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ    
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