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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  

6η ΥΠΕ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ  

Ν.Μ.ΠΥΡΓΟΥ 

 

Ταχ. Δ/νση: Ε.Ο. ΠΥΡΓΟΥ – ΠΑΤΡΩΝ  

-  ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΝΤΡΙΑΔΑ  

Τ.Κ. 27100 – ΠΥΡΓΟΣ 

Πληροφορίες: Πουλιάσης Α. 

Τηλ. 2621082784 

Φαξ. 2621082378 

Ε-MAIL : promithiesgnpyr@gmail.com 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ:  1443/21-01-2016 

 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

«ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ (ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016)  ΚΑΙ 

ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ    ΚΑΙ  ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2015» 

 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ, 

Προϋπολογισμού 16.660,00 ευρώ συμπ. Φ.Π.Α. 

 

Αναλυτικά για την: 

 

-Ν.Μ.ΠΥΡΓΟΥ, προϋπολογισμού 8.820,00 ευρώ συμπ. Φ.Π.Α. 

-Ν.Μ. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ, προϋπολογισμού 4.900,00 ευρώ συμπ.Φ.Π.Α. 

-Ν.Μ.ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ, προϋπολογισμού 2.940,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 

 

με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή 

mailto:nosokprg@otenet.gr
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  Πρόχειρος Διαγωνισμός  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  Η χαμηλότερη τιμή  

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Ημερομηνία:  02/02/2016 

Ημέρα: ΤΡΙΤΗ 

Ώρα: 12:00π.μ. 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ                                                

Γενικό  Νοσοκομείο  ΗΛΕΙΑΣ-Ν.Μ.ΠΥΡΓΟΥ 

Γραφείο Προμηθειών –Ε.Ο. Πύργου – 

Πατρών, Περιοχή Συντριάδα – Τ.Κ. 27100 – 

Πύργος 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

[ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ 

(ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016),  ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ    ΚΑΙ  ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2015] 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ  16.660,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Τακτικός προϋπολογισμός της Ν.Μ.ΠΥΡΓΟΥ 

8.820,00 € συμπ. ΦΠΑ 

Τακτικός προϋπολογισμός της Ν.Μ. 

ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 4.900,00€ συμπ. ΦΠΑ 

Τακτικός προϋπολογισμός της Ν.Μ. 

ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ 2.940,00€ συμπ. ΦΠΑ 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δεν απαιτείται 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Εκατόν είκοσι (120) μέρες 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  1 έτος.  

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ 

ΕΙΔΩΝ  

Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου 

και τρίτων νόμιμες κρατήσεις.  

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ  

(ΑΡΘΡΟ 24 ν. 2198/94)  

Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος 

εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρο 24 του 

Ν. 2198/94  

 

 
 

Έχοντας υπόψη:  

 

1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:  

Του Π.Δ. 370/95 (ΦΕΚ 199/Α/14-09-95) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας 

περί Προμηθειών του Δημοσίου προς το Κοινοτικό Δίκαιο», όπως αυτό 

τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 105/00 (ΦΕΚ 100/Α/17-03-00). 

Του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/01-02-95) «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και 

ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 
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Του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) Άρθρο 84 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου 

των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 

Του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/10-07-07) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)». 

Του Ν. 2955/01 (ΦΕΚ 256/Α/02-11-01) «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών 

Μονάδων Υγείας των ΠΕ.Σ.Υ.Π. και άλλες διατάξεις». 

Του Ν. 2647/98 (ΦΕΚ 237/Α/22-10-98) «Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων στις 

Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 

Του Ν. 3527/07 «Κύρωση Συμβάσεων υπέρ Νομικών προσώπων εποπτευομένων 

από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις». 

Του Ν. 2889/2001 (ΦΕΚ 37/Α/02-03-01) «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Ε.Σ.Υ. 

και άλλες διατάξεις». 

Του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/04-04-05) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» 

Του Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134/Α/18-06-07) «Προμήθειες Φορέων Εποπτευομένων 

από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις». 

Τo άρθρο 24 τoυ Ν.2198/94 «Παρακράτηση φόρου εισοδήματος στο εισόδημα 

από εμπορικές Επιχειρήσεις». 

Το Ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α΄/26-03-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις 

και συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – 

Τροποποίηση διατάξεων του ΠΔ 318/1992 και λοιπές ρυθμίσεις», άρθρο 1. 

13. Τα άρθρα 157 & 201 του Ν.4281/2014(ΦΕΚ Α 160/08.08.2014), «(Μέτρα 

στήριξης και     ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα 

Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις)» 

 

2. Τις αποφάσεις:  
Την με αριθμ. 1η/04-01-2016 απόφαση  Δ.Σ για την έγκριση διενέργειας του 

διαγωνισμού. 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

  

1. Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για 

την ανάδειξη αναδόχου για  την:  

Α.   «Λογιστική Υποστήριξη Διάρκειας ενός έτους (2016)» και 

Β. «Σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων και Ισολογισμού Χρήσης 2015», και 

για τις ανάγκες των Ν.Μ. Πύργου,  Αμαλιάδος και Κρεστένων με κριτήριο 

κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, όπως αναλυτικά αναφέρεται στα συνημμένα  

ΜΕΡΗ Α & Β και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  της παρούσας και τα οποία αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος αυτής.  

 

2.  O διαγωνισμός θα διεξαχθεί ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον 10 ημερών. 

 

3. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ  

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
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 Γενικό 

Νοσοκομείο 

Πύργου / 

Γραφείο 

Προμηθειών / 

Ε.Ο. Πύργου – 

Πατρών / 

Περιοχή 

Συντριάδα / Τ.Κ. 

27100 / Πύργος 

Μέχρι 01/02/2016 

Ώρα  1400μ.μ.  

 Γενικό Νοσοκομείο 

Ηλειας-Ν.Μ.ΠΥΡΓΟΥ 

/ Γραφείο 

Προμηθειών / Ε.Ο. 

Πύργου – Πατρών / 

Περιοχή Συντριάδα/ 

Τ.Κ. 27100 / Πύργος 

02/02/2016 

ΩΡΑ: 12:00π.μ. 

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι 

εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό.  

 

4. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή 

ενώσεις/ κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που πληρούν τους όρους που 

καθορίζονται στην παρούσα.  

 

5. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα τμήματα που 

επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής : 

ΜΕΡΟΣ Α΄ : «ΓΕΝΙΚΟΙ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ»  

ΜΕΡΟΣ Β ΄ : «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ»  

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι» . 

 

  

 

 

 

                                                                 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΗΛΕΙΑΣ 

                                                                       a.a.  

 

 

 

                                                                       Δρ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ   

                                                                        ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ                                  



ΜΕΡΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 

1. Γενικές πληροφορίες 

1.1 Αντικείμενο του διαγωνισμού  

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη αναδόχου για  

Α.«Την Λογιστική Υποστήριξη Διάρκειας ενός έτους (για το έτος 2016)» και  

Β.«Την Σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων και Ισολογισμού Χρήσης 2015» 

 

 για τις ανάγκες της Ν.Μ.Πύργου,  Ν.Μ Αμαλιάδος και Ν.Μ. Κρεστένων , σύμφωνα με 

τα όσα ορίζονται στην Τεχνική Περιγραφή της διακήρυξης.  

 

Κριτήριο αξιολόγησης είναι η χαμηλότερη τιμή. 

1.2 Προϋπολογισμός 

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των δεκαέξι χιλιάδων εξακοσίων 

εξήντα ευρώ ( € #16.660,00€# ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και επιμερίζεται ως 
εξής:  

-προϋπολογισμός οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι ευρώ συμπ. ΦΠΑ (8.820,00€) για 

την Ν.Μ. Πύργου,   

-προϋπολογισμός τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ συμπ. ΦΠΑ  (4.900,00€)για 

την Ν.Μ. Αμαλιάδας,   

-προϋπολογισμός   δύο χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα ευρώ συμπ. ΦΠΑ (2.940,00€) 

για την Ν.Μ Κρεστένων,  

και επιβαρύνει τους ετήσιους προϋπολογισμούς των εκάστοτε Νοσηλευτικών 

Μονάδων.  

 

1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Αναθέτουσα Αρχή είναι το Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας, της 6ης Υγειονομικής 

Περιφέρειας, το οποίο διενεργεί τον πρόχειρο διαγωνισμό.  

Διεύθυνση έδρας : Περιοχή Συντριάδα, Τ.Κ. 27100, Πύργος 

Τηλέφωνο : 26210-82784 

Φαξ : 26210-82378 

Αρμόδιος υπάλληλος : Πουλιάσης Αλέξανδρος.  

E-mail: promithiesgnpyr@gmail.com   

 

1.4 Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών 

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στην παρούσα διακήρυξη το αργότερο μέχρι την 01η Φεβρουαρίου 2016, ημέρα 

ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 14:00 π.μ. στην έδρα του Γενικού Νοσοκομείου Πύργου, Συντριάδα, 

Τ.Κ. 27 100 Πύργος, στο Γραφείο Προμηθειών. 

Οι προσφορές που υποβάλλονται μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης, 

δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. 

 

2. Στοιχεία συμμετοχής 

 

Ο ανάδοχος στον οποίο θα ανατεθεί το έργο, θα πρέπει να πληροί απαραίτητα, επί 

ποινή αποκλεισμού, τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

 

α) Να έχει αποδεδειγμένα πενταετή (5) εμπειρία σε τήρηση λογιστικών βιβλίων σε 

Ν.Π.Δ.Δ., που εφαρμόζει υποχρεωτικά διπλογραφική λογιστική ή σε Ανώνυμες 

mailto:promithiesgnpyr@gmail.com


                                         

 

Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας 

 

                                                                                                                                                              σελ. 6 

 

Εταιρείες ή σε Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης καθώς επίσης και εμπειρία στην 

τήρηση Αναλυτικής Λογιστικής τα δύο (2) τελευταία έτη.  

 

β) Απαραίτητη είναι η αποδεδειγμένη εμπειρία του φυσικού προσώπου, που θα είναι 

επικεφαλής της προτεινόμενης από τον ανάδοχο ομάδας, για την υλοποίηση του 

έργου στην Δημόσια Μονάδα Υγείας και ειδικότερα η υπογραφή απ’ αυτόν 

τουλάχιστον δύο (2) ισολογισμών, τα τελευταία τρία (3) χρόνια πριν από την 

προκήρυξη του διαγωνισμού. Σε περίπτωση που αυτό το πρόσωπο, για 

οποιονδήποτε λόγο, αποχωρήσει από την ομάδα, θα πρέπει να αντικατασταθεί εντός 

δέκα ημερών από άλλο πρόσωπο, που να κατέχει τα αντίστοιχα προσόντα.  

   

γ) Να διαθέτει ομάδα έργου η σύνθεση της οποίας θα περιλαμβάνει: 

έναν (1) λογιστή - φοροτέχνη με άδεια Α' τάξεως, με την ανωτέρω  εμπειρία 

έναν (1) λογιστή - φοροτέχνη με άδεια Α' ή Β' τάξεως  

δύο (2) Λογιστές - φοροτέχνες με άδεια Β' ή Γ' τάξεως. 

 

3.Δικαιολογητικά Συμμετοχής   

Οι συμμετέχοντες οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά, μαζί με την προσφορά 

τους, στο φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής εγκαίρως και προσηκόντως τα 

ακόλουθα και κατά περίπτωση δικαιολογητικά: 

Οι Έλληνες πολίτες και οι αλλοδαποί: 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

1

1 
Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον συμμετέχουν στο διαγωνισμό με 

αντιπρόσωπό τους. 

1

1

1

1 

Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α/75), όπως 

εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα πρέπει: 

Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχουν οι 

προσφέροντες.  

Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, οι 

προσφέροντες δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση: 

για κάποιο από τα ακόλουθα: 

συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση 

δωροδοκία 

απάτη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 

υπεξαίρεση 

εκβίαση 

πλαστογραφία 

ψευδορκία 

δωροδοκία 

δόλια χρεωκοπία 

για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την 

άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 

Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, οι 

προσφέροντες δεν τελούν:  

Σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή ανάλογη κατάσταση που 

προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, που προβλέπεται από τις διατάξεις της 

χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος. 
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α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

Σε αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε διαδικασία θέσης 

σε αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικού συμβιβασμού ή ανάλογη 

κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, που προβλέπεται από 

τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος.  

Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, οι 

προσφέροντες είναι:  

ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). 

φορολογικά ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.  

Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, οι 

προσφέροντες είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο και το ειδικό 

επάγγελμά τους.  

Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, η 

επιχείρησή τους δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση και 

επίσης, ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή 

ειδικής εκκαθάρισης. 

Να δηλώνονται: 

Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης.  

Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελματικό 

παράπτωμα. 

Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση 

προμηθειών ή υπηρεσιών του δημοσίου. 

Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους 

διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. 

Να δηλώνεται ότι: 

Ο προσφέρων αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας 

Διακήρυξης.  

Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 

Διακήρυξης, των οποίων ο προσφέρων έλαβε πλήρη και ανεπιφύλακτη 

γνώση. 

Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.  

Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε 

απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του 

διαγωνισμού.  

Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού. 

 

Τα Νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά: 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

 Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά  

Διευκρινίζεται ότι οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις 

υπογράφονται από τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και 

από τον Πρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΔΣ, στις περιπτώσεις Α.Ε. 

 Όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος για την απόδειξη των 

ανωτέρω ιδιοτήτων και της εξουσίας έκδοσης παραστατικού εκπροσώπησης. 

Συγκεκριμένα: 

Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ανωνύμου Εταιρείας (Α.Ε.) ή 

Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.):  
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 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

ΦΕΚ σύστασης της εταιρείας καθώς και όλων των τροποποιήσεων. 

ΦΕΚ εκπροσωπήσεως της εταιρίας. 

Πρόσφατο κωδικοποιημένο καταστατικό, θεωρημένο από την αρμόδια αρχή.  

Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από 

την οποία να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές, που έχουν επέλθει στο νομικό 

πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτού.  

Πρακτικό απόφασης Δ.Σ. περί εγκρίσεως συμμετοχής σε Διαγωνισμούς και 

εξουσιοδότηση σε συγκεκριμένο πρόσωπο να καταθέσει την προσφορά. 

Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας (Ο.Ε. ή Ε.Ε.):  

Επίσημο αντίγραφο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του συμφωνητικού 

σύστασης της εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και του 

τελευταίου σε ισχύ καταστατικού της εταιρίας.  

Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή  

Για Αλλοδαπά νομικά πρόσωπα:  

Ανάλογα με τη μορφή τους, αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα και 

πιστοποιητικά με αυτά που αναφέρονται ανωτέρω στις παραγράφους 0 ή 0, τα 

οποία προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας της έδρας ή λειτουργίας τους και 

από τα οποία αποδεικνύεται η νόμιμη σύσταση και λειτουργία τους, η εγγραφή 

στα προβλεπόμενα μητρώα εταιριών και το τελευταίο σε ισχύ καταστατικό, και οι 

λοιπές πληροφορίες και στοιχεία, που ζητούνται ανωτέρω για τους ημεδαπούς. 

Σε περίπτωση που η χώρα προέλευσης δεν εκδίδει κάποιο αντίστοιχο 

πιστοποιητικό, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 

εκπροσώπου του υποψηφίου, από την οποία προκύπτει ότι: (α) δεν εκδίδεται 

τέτοιο πιστοποιητικό, και (β) ο υποψήφιος πληροί το σχετικό νομιμοποιητικό 

όρο. 

Οι Συνεταιρισμοί: 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

 Κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται αντιστοίχως ανωτέρω, 

καθώς και υπεύθυνη δήλωση, όπου θα δηλώνεται ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί 

νόμιμα.  

Διευκρινίζεται ότι το προσκομιζόμενο απόσπασμα ποινικού μητρώου ή 

ισοδύναμο έγγραφο αφορά τον Πρόεδρο ΔΣ του συνεταιρισμού και οι 

απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από αυτόν. 

 

Οι Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά: 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

 Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για τον κάθε προμηθευτή, που 

συμμετέχει στην Ένωση.  

 

 Δήλωση σύστασης ένωσης προμηθευτών, στην οποία θα φαίνεται το αντικείμενο 

των εργασιών του καθενός από τους συμμετέχοντες, η ποσότητα του υλικού ή το 

μέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα εξ αυτών επί του συνόλου της 

προσφοράς, ο εκπρόσωπος της Ένωσης έναντι του Νοσοκομείου και το 

πρόσωπο που ενδεχομένως τον αναπληρώνει. 
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Σε περίπτωση μη υποβολής των παραπάνω δικαιολογητικών, η προσφορά 

απορρίπτεται. 

Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό, από 

τα απαιτούμενα ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, αυτό 

μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή –στα κράτη 

μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση– από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον 

αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού οργανισμού του κράτος καταγωγής ή προέλευσης. Η υποχρέωση 

αφορά όλες τις παραπάνω κατηγορίες υποψηφίων. 

 

 

4. Κατάρτιση – Υποβολή Προσφορών  

4.1 Τρόπος Υποβολής Προσφορών 

Με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται ότι ο διαγωνιζόμενος αποδέχεται 

ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Οι ενδιαφερόμενοι 

υποβάλλουν την προσφορά τους είτε καταθέτοντας την αυτοπροσώπως ή με ειδικά 

προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο τους, είτε αποστέλλοντας την ταχυδρομικά 

με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στην έδρα του Γενικού 

Νοσοκομείου Πύργου.  

Δεν θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από καθορισμένη 

ημερομηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στο 

Νοσοκομείο έγκαιρα.  

Το Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή 

της προσφοράς ή για το περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν. 

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν προσφορά  για το σύνολο της  προς ανάθεση 

υπηρεσίας, αναλυτικά για κάθε Νοσηλευτική Μονάδα και στα πλαίσια των 

εγκεκριμένων προϋπολογισμών τους.   

Μειοδότης θα αναδειχθεί ο προσφέρων τη χαμηλότερη τιμή επί του συνολικού 

προϋπολογισμού, με αναλυτική προσφορά για κάθε Νοσηλευτική Μονάδα με βάση 

τον προϋπολογισμό αυτής.  

 

4.2 Περιεχόμενο προσφορών  

Οι προσφορές κατατίθενται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο σε δύο (2) 

αντίγραφα, που πρέπει να περιλαμβάνει όλα όσα καθορίζονται στην παρούσα 

διακήρυξη.  

Ο ενιαίας σφραγισμένος φάκελος πρέπει να φέρει την ένδειξη: 

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

«ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ (ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016) ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ    ΚΑΙ  ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2015» 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ:   1443/21-01-2016 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 02/02/2016 

Ο φάκελος αναγράφει την επωνυμία και διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, φαξ και 

τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του διαγωνιζόμενου, τον τίτλο του 

διαγωνισμού και τον τίτλο του φακέλου.  

Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τα συνημμένα 

έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα. 

Όλα τα έγγραφα που κατατίθενται πρέπει να είναι πρωτότυπα ή νομίμως 

επικυρωμένα [ όπου χρειάζεται με βάση το Ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α΄/26-03-2014)], τα 
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ξενόγλωσσα έγγραφα (βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, επιστολές) πρέπει να είναι και 

νομίμως μεταφρασμένα.  

 

Μέσα στο φάκελο τοποθετούνται σε ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους, οι 

οποίοι θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου όλα τα σχετικά με την προσφορά 

στοιχεία καθώς και το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο (δισκέτα ή CD) και ειδικότερα τα 

εξής: 

1. Τα ζητούμενα δικαιολογητικά. 

 

2. ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», με τα τεχνικά στοιχεία 

της προσφοράς. Τοποθετείται σε δύο αντίγραφα το σύνολο των κατατιθέμενων 

εγγράφων, εκ των οποίων το ένα πρωτότυπο ή νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο και 

το δεύτερο απλό φωτοαντίγραφο.   

Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει πλήρη τεχνική 

περιγραφή στην ελληνική γλώσσα, σε πλήρη ανταπόκριση-παραπομπή (ανά 

κεφάλαιο και παράγραφο) τόσο με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς 

όρους της διακήρυξης, ώστε να επιτυγχάνεται αντικειμενική αξιολόγηση. 

 

3. ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», όπου 

τοποθετείται η οικονομική προσφορά σε δύο αντίγραφα, και θα περιέχει τα 

οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, στην οποία θα αναγράφεται το ποσοστό 

Φ.Π.Α. επί τοις εκατό στο οποίο υπάγεται το προς ανάθεση έργο και θα βαρύνει το 

φορέα, καθώς και την ισχύ της προσφοράς όπως ορίζεται στην                

παράγραφο 4.3. 

 

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται. 

 

4.3 Ισχύς των Προσφορών  

 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για 120 

ημέρες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. 

Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η 

ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από το Γενικό 

Νοσοκομείο Πύργου πριν από τη λήξη της, για διάστημα 120 ημερών.  

 

5. Διενέργεια Διαγωνισμού-Αξιολόγηση Προσφορών 

5.1 Διαδικασία Διενέργειας του Διαγωνισμού-Διαδικασία Αξιολόγησης 

5.1.1 Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισμού-Αποσφράγιση προσφορών 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται από την Επιτροπή Διενέργειας και 

Αξιολόγησης του διαγωνισμού στις 02 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 12:00 π.μ. στο 

Γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας. 

5.1.2 Διαδικασία αξιολόγησης προσφορών 

Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή μεταξύ των διαγωνιζόμενων 

που πληρούν απαραίτητα τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στο μέρος Β της 

παρούσας. Για την επιλογή της προσφοράς με τη χαμηλότερη τιμή, η επιτροπή θα 

προβεί στα παρακάτω: 

-Έλεγχο και αξιολόγηση των δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών των 

συμμετεχόντων. 

-Αξιολόγηση των προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, για όσες προσφορές 
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δεν έχουν απορριφθεί κατά τον έλεγχο και αξιολόγηση των δικαιολογητικών και των 

τεχνικών προδιαγραφών. 

Η αξιολόγηση των προσφορών, θα πραγματοποιηθεί ενιαία, χωρίς διάκριση σταδίων 

/ φάσεων (Αξιολόγηση Δικαιολογητικών, Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς και 

Αξιολόγηση Οικονομικής Προσφοράς). 

5.2 Απόρριψη προσφορών 

Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της επιτροπής, ουσιώδεις αποκλίσεις 

από τους όρους και τις προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες 

αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις, οπότε θεωρούνται αποδεκτές. Αποκλίσεις από 

τους όρους της διακήρυξης ή από τα σημεία των τεχνικών προδιαγραφών που 

χαρακτηρίζονται από την παρούσα ως απαράβατοι όροι είναι οπωσδήποτε 

ουσιώδεις και συνεπάγονται την απόρριψη των προσφορών. 

Προσφορά με χρόνο παράδοσης μεγαλύτερο από τον προβλεπόμενο θα 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο 

χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορά που είναι αόριστη και 

ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εφόσον από 

την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Το Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απορρίψει 

ανεξάρτητα από το στάδιο που βρίσκεται ο διαγωνισμός, προσφορά διαγωνιζόμενου 

ο οποίος αποδεικνύεται αναξιόπιστος. 

 

5.3  Αποτελέσματα – Κατακύρωση – Ματαίωση διαγωνισμού. 

Κριτήριο ανάθεσης είναι αυτό της χαμηλότερης τιμής, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στην παράγραφο 5.1 του παρόντος Κεφαλαίου. Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση 

του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ. Ν. Ηλείας ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής 

Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού. Η αξιολόγηση των προσφορών και οι 

κρίσεις των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού θα γίνουν σύμφωνα με τα όσα 

προβλέπονται στο Π.Δ. 118/2007. 

Το Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή επαναλάβει τον 

παρόντα διαγωνισμό σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, ιδίως για (i) παράτυπη 

διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της διαδικασίας, 

(ii) εάν το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό για 

τον Οργανισμό, (iii) εάν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν 

σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των διαγωνιζόμενων προς αποφυγή 

πραγματικού ανταγωνισμού, (iv) εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση με τα 

είδη που έχουν προκηρυχθεί. Σε περίπτωση ματαίωσης του διαγωνισμού, οι 

συμμετέχοντες σ’ αυτόν δεν θα έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο. 

 

6. Κατάρτιση Σύμβασης – Γενικοί Όροι Σύμβασης 

6.1 Κατάρτιση, υπογραφή, διάρκεια σύμβασης – Εγγυήσεις 

Θα υπογραφεί μία σύμβαση, συνολικού προϋπολογισμού 16.660,00 ευρώ συμπ. 

ΦΠΑ, ο οποίος θα επιβαρύνει με 8.820,00 ευρώ συμπ. ΦΠΑ τον προϋπολογισμό της  

την Ν.Μ.Πύργου, 4.900,00 ευρώ συμπ. ΦΠΑ τον προϋπολογισμό της Ν.Μ. Αμαλιάδας 

και 2.940,00 ευρώ συμπ. ΦΠΑ τον προϋπολογισμό της Ν. Μ. Κρεστένων,  και με  όσα 

ορίζονται στο παρόν Κεφάλαιο 6 της διακήρυξης. Η σύμβαση θα καταρτιστεί στην 

ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στη διακήρυξη και τις 

αναλυτικές προσφορές   του προμηθευτή ανά Νοσηλευτική Μονάδα, θα διέπονται 
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από το ελληνικό Δίκαιο και δεν μπορούν να περιέχουν όρους αντίθετους προς το 

περιεχόμενο της παρούσας. Το κείμενο των  συμβάσεων θα κατισχύει των 

παραρτημάτων της εκτός προφανών ή πασίδηλων παραδρομών.  

Η σύμβαση  που θα υπογραφεί θα έχει ισχύ για ένα (1) έτος από την υπογραφή της. 

Η σύμβαση είναι δυνατόν να λυθεί και πριν τη λήξη της εφόσον οι υπηρεσίες 

χορηγηθούν από Δημόσια Υπηρεσία ή για τις υπηρεσίες αυτές υπογραφεί σύμβαση 

από το Υπουργείο Υγείας βάσει του Ν. 3580/07.  

Ο ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός υποχρεούται να προσέλθει 

μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της 

κατακύρωσης, για υπογραφή των σχετικών συμβάσεων προσκομίζοντας εγγύηση 

καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% του συνολικού 

συμβατικού τιμήματος, της αντίστοιχης σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική παροχή 

υπηρεσιών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δυο 

συμβαλλόμενους. 

Αν περάσει η προθεσμία των δέκα (10) εργάσιμων ημερών, που ορίζεται παραπάνω, 

χωρίς ο ανάδοχος να έχει παρουσιαστεί για να υπογράψει τη σύμβαση, ή προσέλθει 

αλλά δεν καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, εντός του ανωτέρω χρονικού ορίου, 

κηρύσσεται έκπτωτος, χωρίς άλλη διαδικαστική ενέργεια. Σε αυτή την περίπτωση, το 

Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας αποφασίζει την ανάθεση της σύμβασης στον επόμενο στη 

σειρά κατάταξης διαγωνιζόμενο. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται εις βάρος του 

έκπτωτου και θα αφορά κάθε μέτρο για την αποκατάσταση κάθε ζημιάς του 

Οργανισμού. 

 

6.2  Τρόπος Πληρωμής – Κρατήσεις 

1.  Η πληρωμή θα γίνεται για το 100% της κάθε τμηματικής αξίας, εντός χρονικού 

διαστήματος εξήντα (60) ημερών, από την ημερομηνία υπογραφής των σχετικών 

πρωτοκόλλων. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα 

όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του Π.Δ.118/07. 

Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα 

αρχή εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η 

αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 

138/Α/ 5.6.2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 

29.6.2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 

συναλλαγές», καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση 

από τον συμβασιούχο. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν 

μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής 

και ποσοτικής παραλαβής. 

2.Toν προμηθευτή πoυ θα αvαδειχθεί βαρύvoυv oι  ακόλουθες κρατήσεις : 

2.1)Υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (ΦΕΚ 545 Β’ /24-3-’09) : 2,00 % (δύο της εκατό). 

2.2) Υπέρ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων :0,10% (μηδέν κόμμα δέκα 

της εκατό) επί της καθαρής αξίας.  

2.3) Κατά την πληρωμή του τιμήματος παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το 

άρθρο 24 του Ν. 2198/1994 φόρος εισοδήματος. 

3. Ο Φ.Π.Α βαρύνει το κάθε Νοσοκομείο. 

6.3.Παράδοση – Παραλαβή  

 

Η παραλαβή ποιοτική και ποσοτική του έργου θα γίνεται από Επιτροπή που ορίζεται 

για το σκοπό αυτό και θα αποδεικνύεται με την σύνταξη οριστικού Πρωτοκόλλου 

Παραλαβής που υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής. 
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6.4 Υποχρεώσεις αναδόχου 

Απαγορεύεται ρητά η εκχώρηση των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων του 

αναδόχου που απορρέουν από τη σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ αυτού και του 

Γενικού Νοσοκομείου Πύργου σε τρίτους χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση 

του Νοσοκομείου. Κατ’ εξαίρεση των προαναφερόμενων, ο ανάδοχος δύναται να 

εκχωρήσει, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα, οποιεσδήποτε από 

τις δικαιούμενες πληρωμές του από την παρούσα σύμβαση, σε Τραπεζικά Ιδρύματα 

της επιλογής του, ενημερώνοντας το Νοσοκομείο σύμφωνα με το Νόμο. 

6.5 Εφαρμοστέο Δίκαιο – Διαιτησία 

Ότι ισχύει στο Π.Δ. 118/07  

Στους ενδιαφερόμενους παρέχεται η δυνατότητα ένστασης σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Π.Δ.118/07. 

Στους ενδιαφερόμενους παρέχεται η δυνατότητα ένδικης προσφυγής , σύμφωνα με 

τις διατάξεις του Ν.2522/97. 

Για το παραδεκτό της ένστασης , σύμφωνα με το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007, 

προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το 0,10 επί 

τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογισμένης αξίας του υπό προμήθεια είδους , το 

ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων (1.000,00) και μεγαλύτερο 

των πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ. Το παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο και 

καταχωρείται στον κωδικό αριθμό εσόδου (Κ.Α.Ε.) «Παράβολα από κάθε αιτία». 

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών & Ανάπτυξης μπορεί 

να αναπροσαρμόζονται το ποσοστό του παραβόλου και το ύψος των ανωτέρω 

ποσών(Ν.3377/05). 

Ο ανάδοχος και το Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά 

κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της 

ισχύος σύμβασης.  

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα 

τα δικαστήρια Πύργου εφαρμοστέο δε Δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. 

Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δυο 

μέρη, να προβλεφθεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των 

δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με όσα 

μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την 

επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην 

προηγούμενη παράγραφο. 

 

Ακολουθεί παράρτημα με τις προς παροχή υπηρεσίες και τις τεχνικές προδιαγραφές 

τους που συνοδεύει την παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

 

                                                                              Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΗΛΕΙΑΣ 

                                                                                                    α.α. 

 

 

                                                                               Δρ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 

                                                                             ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
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ΜΕΡΟΣ Β:  

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Α. «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ»  

 

Άνοιγμα νέας χρήσης 2016, μεταφορά υπολοίπων λογαριασμών Γενικής Λογιστικής 

και υπολοίπων οικονομικής διαχείρισης από την προηγούμενη χρήση 2015. 

Έλεγχος αντιστοίχησης Κ.Α.Ε. εσόδων και εξόδων με τους λογαριασμού Γενικής και 

Αναλυτικής Λογιστικής. 

Έλεγχος  συμφωνίας των λογαριασμών Γενικής Λογιστικής, Αναλυτικής Λογιστικής 

και Τάξεως κατά την έναρξη και τη λήξη της χρήσης 2015. 

Συμφωνίες και έλεγχοι της οικονομικής χρήσης  : 

Παγίων. 

Συμφωνίες και έλεγχοι που θα γίνουν στο λογιστικό κύκλωμα των παγίων. 

Έλεγχος ενημέρωσης του μητρώου Παγίων ως προς τις προσθήκες χρήσεως 

(απόκτηση περιουσιακών στοιχείων). 

Έλεγχος των μειώσεων χρήσεως (εκποίηση καταστροφή μεταφορές λογαριασμών ή 

λογιστικές μεταφορές μεταξύ λογαριασμών). 

Αποσβέσεις παγίων. 

Συμφωνία μεταξύ Γενικής Λογιστικής και Μητρώου Παγίων (ως προς αρχικές αξίες 

/μεταβολές χρήσης/αποσβέσεις χρήσης). 

Για τα πάγια που είναι επιχορηγούμενα, απόσβεση της επιχορήγησης. 

Έλεγχος εάν έχουν ολοκληρωθεί τα έργα που καταχωρούνται στους 

υπολογαριασμούς του 15 σαν συνεχιζόμενα, ώστε να γίνει η αντίστοιχη μεταφορά 

τους σε λογαριασμούς παγίων. 

Κεφαλαίου. 

Έλεγχος για τυχόν αυξήσεις κεφαλαίου. 

Αποθεμάτων. 

Έλεγχος της μεθόδου αποτίμησης Αποθεμάτων 

Έλεγχος συμφωνίας ισοζυγίου αποθεμάτων με τους λογαριασμούς της Γενικής 

Λογιστικής. 

Έλεγχος αρνητικών υπολοίπων. 

Πελατών. 

Έλεγχος πελατών, συμφωνία μεταξύ Οικονομικής Διαχείρισης και Γενικής Λογιστικής. 

Έλεγχος ύπαρξης πιστωτικών υπολοίπων. 

Υπολογισμός τυχών προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων. 

Πάγιας Προπληρωμής. 

Έλεγχος και συμφωνία υπολοίπου πάγιας προπληρωμής . 

Έλεγχος καταχώρησης παραστατικών δαπανών που πληρώθηκαν μέσω παγίας 

προπληρωμής. 

Ταμείου. 

Κλείσιμο Ταμείου 

Έλεγχος υπολοίπων λογαριασμών. 

Συμφωνία μεταξύ βιβλίου Ταμείου και λογαριασμών Γενικής Λογιστικής 

Επιχορηγήσεων. 

Έλεγχος της ορθότητας του διαχωρισμού της επιχορήγησης σε επενδυτικές και 

λειτουργικές 

Έλεγχος του ορθού υπολογισμού των αποσβέσεων των επιχορηγήσεων. 

Δανείων. 
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Έλεγχος συμφωνίας μεταξύ extrait τραπεζών με αναλυτικό καθολικό 

Έλεγχος εάν οι τόκοι δανείων καταχωρούνται στους υπολογαριασμούς του 65 

Προμηθευτών. 

Έλεγχος συμφωνίας μεταξύ Οικονομικής Διαχείρισης και Γενικής Λογιστικής. 

Έλεγχος υπολοίπων προμηθευτών. 

Φόρων Τελών και Ασφαλιστικών Οργανισμών. 

Έλεγχος συμφωνίας μεταξύ Γενικής Λογιστικής και Οικονομικής Διαχείρισης 

Μεταβατικών Λογαριασμών. 

Έλεγχος δημιουργία και τακτοποίηση τυχών υπαρχόντων μεταβατικών λογαριασμών. 

Εγγραφές Αποτελεσμάτων χρήσης 

Διεκπεραίωση φορολογικών υποχρεώσεων οικ. Έτους 2016 (Κατάρτιση έλεγχος και 

υποβολή της συγκεντρωτικής κατάστασης                              προμηθευτών στο ΚΕΠΥΟ 

για την χρήση 2015, σύνταξη και υποβολή φορολογικής δήλωσης κλπ).  

Εφαρμογή διαδικασίας της μηνιαίας οριστικοποίησης των οικονομικών συναλλαγών 

του Νοσ/μείου. 

Συνδρομή για ολοκλήρωση εφαρμογής της αναλυτικής Λογιστικής σε συνεργασία με 

την Οικονομική Υπηρεσία του Νοσοκομείου και την εταιρεία μηχανογράφησης.  

 

 

Β.  «ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ    ΚΑΙ  ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2015» 

 

1. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΛΑΔΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

2.  ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΕΡΙΟΔΟ 2015 

 

Έλεγχος των χρηματικών διαθεσίμων και συμφωνία αυτών μέσω του δημοσίου  

λογιστικού και της γενικής λογιστικής.  

Τακτοποίηση των επιχορηγήσεων και αντιστοίχηση τους με τα επιχορηγούμενα παγία 

η τις επιδοτούμενες δαπάνες λειτουργίας.  

Ενημέρωση του Μητρώου παγίων. 

Αντιστοίχηση ΚΑΕ εξόδων και εσόδων με λογαριασμούς Γενικής Λογιστικής για την 

σύνταξη Ισοζυγίου Γενικής Λογιστικής και εξαγωγή αποτελεσμάτων χρήσης. 

Συμπλήρωση κατά περίπτωση των προαναφερθέντων σχεδίων λογαριασμών, 

ανάλογα με τις ανάγκες. 

Δημιουργία μεταβατικών λογαριασμών 

 

Οτιδήποτε άλλο απαιτηθεί, ώστε να είναι δυνατή η κατάρτιση με λογιστικές εγγραφές 

των λογαριασμών Εκμεταλλεύσεως, Αποτελεσμάτων χρήσεως και του Ισολογισμού. 

 

 3.  ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2015 

Σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων που προβλέπονται από το Διπλογραφικό 

σύστημα στο τέλος της εκάστοτε χρήσης (2015), που είναι ο Ισολογισμός και τα 

Αποτελέσματα Χρήσης μαζί με το Προσάρτημα τους και την έκθεση διαχείρισης, 

αναλυτικά περιλαμβάνονται  οι ακόλουθες υπηρεσίες:  

Οργάνωση και επίβλεψη απογραφής παγίων λήξης και αποτίμησης χρήσης . 

Σύνταξη φύλλου επιμερισμού των εξόδων σε κόστος πωλήσεων, έξοδα διοίκησης, 

έξοδα διάθεσης, χρηματοοικονομικά κλπ 

Δημιουργία αποσβέσεων και εγγραφές αυτών στην Γενική Λογιστική  

Συμφωνία μητρώου παγίων με ισοζύγιο παγίων προ και μετά των αποσβέσεων  

Συμφωνία απαιτήσεων και υποχρεώσεων μεταξύ δημόσιου λογιστικού και γενικής 

λογιστικής. 



                                         

 

Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας 

 

                                                                                                                                                              σελ. 16 

 

Έγγραφές Γενικής Εκμετάλλευσης και Αποτελεσμάτων Χρήσης  

Έγγραφές κλεισίματος Ισολογισμού  

Σύνταξη Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης  

Σύνταξη Προσαρτήματος και έκθεσης διαχείρισης. 

 

4.  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Στις εργασίες υποστήριξης των ελεγκτών ορκωτών λογιστών αναλυτικά 

περιλαμβάνονται : 

Ανάλυση και επεξήγηση των δεδομένων του Ισολογισμού προς τους οικονομικούς 

ελεγκτές. 

Λογιστικοποίηση των διαφόρων πράξεων που θα υποδείξουν. 

Διόρθωση των οικονομικών καταστάσεων κατόπιν υποδείξεων τους. 

Υποστήριξη στη δημιουργία του τελικού φακέλου κλεισίματος των οικονομικών 

χρήσεων. 

Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΗΛΕΙΑΣ 

                                                                                                    α.α. 

 

 

                                                                               Δρ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 

                                                                             ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                         

 

Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας 

 

                                                                                                                                                              σελ. 17 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

Ονομασία  

Τράπεζας:______________________________________________________  

Κατάστημα:______________________________________________  

(Δ/νση οδός- αριθμός Τ.Κ. – FAX) ____________________________  

Ημερομηνία Έκδοσης: _____________________________________  

Προς : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ  

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... 

ΓΙΑ………….. ΕΥΡΩ  

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του 

δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ [Σε περίπτωση μεμονωμένης 

εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθμός….Τ.Κ. ……] ή  

[σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών  

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως 

αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους 

ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας],  
και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση τηςσύμβασης με 

αριθμό................... που αφορά στο διαγωνισμό της …………. με αντικείμενο    

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ    ΚΑΙ  ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΚΑΙ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ» 

συνολικής αξίας ……………………….σύμφωνα με τη με αριθμό 1443/21-01-

2016  διακήρυξή σας.  

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και 

υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους 

μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 

απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.  

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε 

έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας 

απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης                    

υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.  

 

 
 (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)  


