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                                                                                                                       Πύργος, 17/12/2021 
                                                                                                                                                  ΑΠ.: 29889  

 
                                                                                                                    

      
   ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ   

    ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ    

             6
ε
  Τ. ΠΔ  

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ  ΗΛΔΙΑ 

ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ΠΤΡΓΟΤ 

Σαρ. Γ/λζε: Πεξηνρή πληξηάδα 

Σ.Κ. 27 100 – ΠΤΡΓΟ 

Σει.: 26213-61474 

Φαμ:  26213-61211 

Πιεξνθνξίεο: Πνπιηάζεο Α. 

E-Mail: promithiesgnpyr@gmail.com                                   ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΚΗΜΓΗ 
            

 

 

                                                                                    ΠΡΟ:  

                                                                                    ΚΑΘΔ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΟ 

 

 

 

 ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ: «ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΛΔΓΥΟ ΥΡΗΗ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΔΣΟΤ 2021 ΑΠΟ ΓΤΟ (2) ΟΡΚΧΣΟΤ ΔΛΔΓΚΣΔ/ CPV 79212100-

4 ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΗΛΔΙΑ (N.M. ΠΤΡΓΟΤ, Ν.Μ. ΑΜΑΛΙΑΓΑ ΚΑΙ 

Ν.Μ. ΚΡΔΣΔΝΧΝ)» 

 

Με θξηηήξην ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζε 

ηεο ηηκήο 
 

 

Η  Ννζειεπηηθή Μνλάδα Πχξγνπ 

Έρνληαο ππφςε: 

 

1.Σελ ππ΄αξηζ. 45
ε
/13-12-2021 Απφθαζε Γ.. ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Ηιείαο (ΑΓΑΜ 

:21REQ009746989) γηα ηελ πξνκήζεηα ηεο ζρεηηθήο ππεξεζίαο 

 

2.Σελ αξ. πξση. 29566/15-12-2021 Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο ηεο Ν.Μ Πχξγνπ 

(ΑΓΑ: Φ97046907Δ-Ι) 

http://www.epromy.gr/
mailto:promithiesgnpyr@gmail.com
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3. Σελ αξ. πξση. 8511/17-12-2021 Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο ηεο Ν.Μ Ακαιηάδαο 

(ΑΓΑ: Φ0Ι4690ΒΠ-ΜΞ1) 

 

4. Σελ αξ. πξση. 230/17-12-2021 Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο ηεο Ν.Μ Κξεζηέλσλ 

(ΑΓΑ: Φ2946904Φ-5ΒΣ)) 

 
5.Σα άξζξν 118 ηνπ Ν.4412/2016 (ΦΔΚ Α' 147/08-08-2016) θαηφπηλ αληηθαηάζηαζήο ηνπ  
κε ην άξζξν 50 ηνπ Ν.4782/2021, θαη ην άξζξν 328 ηνπ Ν.4412/2016  θαηφπηλ ηξνπνπνίεζήο 
ηνπ κε ην άξζξν 128 ηνπ Ν.4782/2021 αληίζηνηρα  πεξί απεπζείαο αλαζέζεσλ, 

ησλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ, εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, ησλ ινηπψλ 

δηαηάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο 

παξνχζαο,  θαζψο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, 

θνηλσληθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ δηθαίνπ πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε 

ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ, 

 

Καιεί θάζε ελδηαθεξφκελε εηαηξεία λα ππνβάιιεη ζρεηηθή πξνζθνξά ζχκθσλα κε ηελ 

παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ Ν. 4782/2021 θαη ηελ πεξίπησζε α΄ ηεο παξ. 3 ηνπ ηδίνπ 

λφκνπ, γηα ηελ θάησζη ππεξεζία:  

 

«ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΛΔΓΥΟ ΥΡΗΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΔΣΟΤ 2021 ΑΠΟ ΓΤΟ (2) 

ΟΡΚΧΣΟΤ ΔΛΔΓΚΣΔ/ CPV 79212100-4 ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΗΛΔΙΑ 

(N.M. ΠΤΡΓΟΤ, Ν.Μ. ΑΜΑΛΙΑΓΑ ΚΑΙ Ν.Μ. ΚΡΔΣΔΝΧΝ)» 

 

Η Οηθνλνκηθή πξνζθνξά ησλ ζπκκεηερόλησλ ζα δνζεί αλαιπηηθά γηα θάζε 

Ννζειεπηηθή Μνλάδα σο εμήο:  
 

ΓΙΑ ΣΗ 

Ν.Μ. 

ΠΤΡΓΟΤ 

ΓΙΑ ΣΗ Ν.Μ. 

ΑΜΑΛΙΑΓΑ 
ΓΙΑ ΣΗ Ν.Μ. 

ΚΡΔΣΔΝΩΝ 
ΤΝΟΛΟ 

ΑΝΔΤ 

ΦΠΑ 

ΦΠΑ ΤΝΟΛΟ 

ΜΔ ΦΠΑ 

 
2.200,00€ 

 
1.700,00€ 

 
900,00€ 

 
4.800,00€ 

 
1.152,00€ 

 
5.952,00€ 

 

Οη ζπκκεηέρνληεο  ζα ππνβάιινπλ κία νηθνλνκηθή πξνζθνξά κε απαξαίηεηε 

πξνϋπόζεζε ηελ αλάιπζε απηήο  κε ην πνζό πνπ ζα αθνξά έθαζηε Ννζειεπηηθή 

Μνλάδα. 

Με ην κεηνδόηε πνπ ζα αλαδεηρζεί ζα ππνγξαθεί εληαία ζύκβαζε (θαη γηα ηηο ηξείο Ν.Μ. 

ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Ηιείαο), ελώ ν πξνϋπνινγηζκόο έθαζηεο Ννζειεπηηθήο 

Μνλάδαο ζα βαξύλεηαη κε ηελ (αλαινγνύζα) δαπάλε πνπ ζα πξνθύςεη από ηελ 

αλσηέξσ ζύκβαζε, θαηόπηλ ηεο επηκέξνπο πξνζθνξάο ηνπ κεηνδόηε γηα απηήλ. 
 

 

1. ΟΡΟΙ – TEΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

Οη εξγαζίεο ζα εθηειεζηνχλ ζχκθσλα κε ηηο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ ν «ΔΛΔΓΚΣΗ» 

ζα θξίλεη θαηάιιειεο κε βάζε ηνπο θαλφλεο ησλ Διιεληθψλ Διεγθηηθψλ Πξνηχπσλ θαη ηηο 

αξρέο θαη ηνπο θαλφλεο ειεγθηηθήο, πνπ αθνινπζεί ην ψκα Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ, 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ Ν. 3329/05, φπσο απηέο ηζρχνπλ, κε 

ηειηθφ ζθνπφ ηελ παξάδνζε ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ «ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ» ηεο 
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πξνβιεπφκελεο απφ ηα ηζρχνληα ειεγθηηθά πξφηππα έθζεζεο ειέγρνπ επί ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ηεο νηθείαο  ρξήζεο πνπ ζα έρεη ζπληάμεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. 

 

ε θάζε πεξίπησζε ν έιεγρνο ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ δχν (2) νξθσηνχο ειεγθηέο, έλαο εθ 

ησλ νπνίσλ ζα πξέπεη λα έρεη πξνεγνχκελε εκπεηξία ζηελ παξνρή φκνηαο θχζεο  ειεγθηηθψλ 

ππεξεζηψλ ζηνλ δεκφζην ή επξχηεξν δεκφζην ηνκέα, ε νπνία ζα απνδεηθλχεηαη κε ηελ 

πξνζθφκηζε κίαο ηνπιάρηζηνλ ζχκβαζεο γηα ηελ παξνρή φκνηαο θχζεο ππεξεζηψλ ζην 

δεκφζην ή ηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα, θαζψο θαη πηζηνπνηεηηθνχ παξαιαβήο ή ππεχζπλεο 

δήισζεο γηα ηελ παξαιαβή ησλ ππεξεζηψλ.  
Οη ζπκκεηέρνληεο  ζηνλ δηαγσληζκό, νθείινπλ ζηνλ Φάθειν Σερληθήο Πξνζθνξάο ηνπο λα 

πξνζθνκίζνπλ επί πνηλή απνθιεηζκνύ ,    ηα θάησζη έγγξαθα  αξκνδίσο επηθπξσκέλα (όπνπ 

ρξεηάδεηαη) δπλάκεη ηνπ Ν. 4250/2014 (ΦΔΚ 74 /Α’/26-3-2014: 

 

1) Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα 

πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) 

θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ. 

2) Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη αθελφο ε 

εγγξαθή ηνπ ζ` απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπ θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ,  θαζψο θαη βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Μεηξψν ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ 

Διεγθηψλ Λνγηζηψλ. 

3) Αληίγξαθα ησλ πξνεγνχκελσλ ζπκβάζεσλ πνπ έρνπλ εθηειεζζεί θαη πηζηνπνηεηηθά νξζήο 

εθηέιεζεο θαη πεξάησζεο ησλ ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ. 

 

Ο έιεγρνο ζα δηελεξγεζεί ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ησλ Διιεληθψλ Διεγθηηθψλ 

Πξνηχπσλ, θαζψο θαη ηηο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο, ηηο αξρέο θαη ηνπο θαλφλεο ειεγθηηθήο πνπ 

αθνινπζεί ην ψκα Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ. Απηέο νη δηαδηθαζίεο θαη πξφηππα 

πξνβιέπνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ κε ζθνπφ ηελ ζρεηηθή 

εμαζθάιηζε ηνπ «ΔΛΔΓΚΣΗ» φηη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ «ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ» 

δελ πεξηιακβάλνπλ ζεκαληηθά ιάζε. 

 

Ο «ΔΛΔΓΚΣΗ» ζα εμεηάζεη ζε δεηγκαηνιεπηηθή βάζε ηα βηβιία θαη ηα ζηνηρεία 

εθείλα πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηα πνζά θαη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο αθελφο κελ ηελ εθηίκεζε ησλ ινγηζηηθψλ 

κεζφδσλ πνπ εθαξκφζζεθαλ θαη ηνπ επιφγνπ ησλ εθηηκήζεσλ ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ θαη 

αθεηέξνπ ηελ αμηνιφγεζε ηεο  ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 

Λφγσ ηεο θχζεο ησλ ειεγθηηθψλ επαιεζεχζεσλ θαη άιισλ ζχκθπησλ πεξηνξηζκψλ 

ελφο ειέγρνπ (δεηγκαηνιεπηηθή βάζε) αιιά θαη ηεο πηζαλφηεηαο χπαξμεο άιισλ ζπκθπψλ 

πεξηνξηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ (φπσο π.ρ. αιιεινζπγθξνπφκελα θαζήθνληα θαη αξκνδηφηεηεο, 

πιαζηνγξαθία θ.ι.π.) πνπ κπνξεί λα ζπλαληεζνχλ ζε νπνηνδήπνηε ινγηζηηθφ ή δηαρεηξηζηηθφ 

ζχζηεκα ππάξρεη θάπνηνο θίλδπλνο φηη αθφκα θαη νπζηαζηηθέο αλαθξίβεηεο ίζσο λα 

παξακείλνπλ αλεμηρλίαζηεο ή είλαη πηζαλφ λα κε γίλεη δπλαηή ε αλεχξεζε ζεκαληηθψλ 

ιαζψλ, παξαιείςεσλ, αηαζζαιηψλ ή αθφκε θαη παξαλφκσλ ελεξγεηψλ. 

 Σν  Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έρεη ηελ επζχλε ηεο ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ θαηά ηξφπν πνπ λα απεηθνλίδνπλ αθξηβνδίθαηα ηελ πεξηνπζηαθή δηάξζξσζε, 

ηελ νηθνλνκηθή ζέζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ «ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ». Δπίζεο είλαη κέιεκα 
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θαη επζχλε ηνπ πξναλαθεξφκελνπ νξγάλνπ ε επηινγή θαη εθαξκνγή ησλ πιένλ θαηάιιεισλ 

ινγηζηηθψλ κεζφδσλ θαη αξρψλ, ε ζχλλνκε ηήξεζε ησλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ, θαη ν 

ζρεδηαζκφο θαη εθαξκνγή ελφο επαξθνχο ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνπ λα 

δηαζθαιίδεη ηα πεξηνπζηαθά θαη ινηπά ζηνηρεία ηνπ «ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ». 

Ο «ΔΛΔΓΚΣΗ» θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ είλαη πηζαλφ λα ιάβεη πξνθνξηθέο 

δηαβεβαηψζεηο απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ «ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ». Όηαλ απηφο ην θξίλεη 

απαξαίηεην γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ ειέγρνπ, νη δηαβεβαηψζεηο απηέο ζα ηνπ ρνξεγνχληαη 

γξαπηψο καδί κε ηηο έγγξαθεο δηαβεβαηψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηα ειεγθηηθά πξφηππα.  

 

Οη πην πάλσ εξγαζίεο ππνινγίδεηαη θαη ζπκθσλείηαη ξεηά φηη ζα εθηειεζηνχλ απφ 

ηνλ «ΔΛΔΓΚΣΗ» κεηά ηε ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ 

«ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ» γηα ηελ νηθεία ρξήζε ζε ρξφλν πνπ ν ίδηνο ζα επηιέγεη. Ο Οξθσηφο 

Διεγθηήο Λνγηζηήο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ηηο πξνβιεπφκελεο παξαπάλσ εθζέζεηο 

ειέγρνπ εληφο εχινγνπ ρξφλνπ απφ ηεο παξαδφζεσο ζ’ απηφλ επί απνδείμεη ησλ παξαπάλσ 

εγγξάθσλ (ηνπ ηζνινγηζκνχ, ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο, θ.ι.π.) ππνγεγξακκέλσλ λφκηκα 

απφ ην αξκφδην φξγαλν ηεο εθάζηνηε Ν. Μνλάδαο.  

Οη ππεξεζίεο ηνπ «ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ» είλαη ππνρξεσκέλεο λα αθνινπζνχλ ηηο 

νδεγίεο θαη ππνδείμεηο ηνπ «ΔΛΔΓΚΣΗ», φζνλ αθνξά ηελ εθηέιεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

εξγαζίαο, θαη λα ηνπ παξέρνπλ φια ηα ζηνηρεία γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ηνπ ζχκθσλα 

κε ην λφκν.  

       Η ακνηβή ζα θαηαβιεζεί απφ έθαζηε Ννζειεπηηθή Μνλάδα   εθάπαμ κε ην 

πέξαο ηνπ ειέγρνπ, δει. κε ηελ παξάδνζε ππνγεγξακκέλσλ ησλ εθζέζεσλ ειέγρνπ, θαη κεηά 

απφ ηελ έθδνζε απφ ηνλ «ΔΛΔΓΚΣΗ» ηνπ ζρεηηθνχ ηηκνινγίνπ παξνρήο ππεξεζηψλ. 

 

ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ – ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΣΟΤ ΔΛΔΓΚΣΗ 

 

1.- Σα δηθαηψκαηα ηνπ «ΔΛΔΓΚΣΗ» σο πξνο ηελ ακνηβή ηνπ εμαληινχληαη ζηελ ακνηβή 

ηνπ, φπσο θαζνξίζηεθε πην πάλσ, ε νπνία ζα θαηαβιεζεί κε ηνλ ηξφπν πνπ ζπκθσλήζεθε 

θαη κε ηελ έθδνζε ηνπ ζρεηηθνχ ηηκνινγίνπ παξνρήο ππεξεζηψλ ζεσξεκέλνπ απφ ηελ 

αξκφδηα Γ.Ο.Τ.  

2.- Τπνρξέσζε ηνπ «ΔΛΔΓΚΣΗ» είλαη λα παξαδψζεη ζην αξκφδην φξγαλν ηελ έθζεζε 

ειέγρνπ θάζε ρξήζεο. 

- Σα κέξε ζα πξνζπαζνχλ λα επηιχνπλ νπνηαδήπνηε δηαθνξά ηνπο πνπ   ζα πξνθχςεη απφ 

ηελ παξνχζα ή εμ αθνξκήο απηήο κε βάζε ηελ θαιή  πίζηε. 

 - ε πεξίπησζε πνπ ην αλσηέξσ δελ θαηαζηεί εθηθηφ, απνθιεηζηηθά αξκφδηα γηα θάζε 

δηαθνξά κεηαμχ ησλ κεξψλ απφ θαη εμ αθνξκήο ηεο παξνχζαο νξίδνληαη ηα δηθαζηήξηα ηεο 

έδξαο ηνπ «ΔΛΔΓΚΣΗ» θαη εθαξκνζηέν ην ειιεληθφ δίθαην. 

 
ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ  ΤΜΜΟΡΥΩΗ 

 
 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ 
ΣΟΙΦΕΙΑ ΠΡΟΥΟΡΑ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
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2. ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 

 

Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο είλαη ε Ννζειεπηηθέο Μνλάδεο Πχξγνπ, 

Ακαιηάδαο θαη Κξεζηέλσλ ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Ηιείαο. Η δαπάλε γηα ηελ ελ ιφγσ 

ζχκβαζε βαξχλεη ηελ κε Κ.Α.Δ 0439 ζρεηηθή πίζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ 

νηθνλνκηθψλ εηψλ 2021 θαη 2022 ησλ Φνξέσλ.  

3.ΚΑΣΑΘΔΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ-ΙΥΤ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Η ηζρχο ηεο πξνζθνξάο είλαη  εθαηφλ είθνζη (120) εκέξεο απφ ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο. 

Αξκφδηνο ππάιιεινο: Πνπιηάζεο Αιέμαλδξνο. 

 

Οη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα έρνπλ ζηαιεί ζε εληαίν ζθξαγηζκέλν θάθειν, λα είλαη 

δαθηπινγξαθεκέλεο θαη γξακκέλεο ζηελ ειιεληθή γιψζζα, κέρξη ηελ Πέκπηε  23/12/2021 

θαη ώξα 14:00 κ.κ. ζηελ Γξακκαηεία ηνπ Ννζνθνκείνπ. Οη πξνζθνξέο ζα θαηαηεζνχλ είηε 

κε απηνπξφζσπε παξνπζία, είηε ηαρπδξνκηθά, νπσζδήπνηε πάλησο ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν. 

 

Η πξνζθνξά ζα θέξεη ππνγξαθή ηνπ ππνςεθίνπ αλαδφρνπ ή ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ 

(φπσο πξνθχπηεη απφ ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ή ην πξαθηηθφ εθπξνζψπεζεο θαηά ην ρξφλν 

ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ή ην αξκνδίσο εμνπζηνδνηεκέλν θπζηθφ πξφζσπν θιπ). 

 

Πξνζθνξά πνπ ζα θαηαηεζεί κεηά ηελ πξναλαθεξεζείζα εκέξα θαη ψξα, ζα απνξξίπηεηαη σο 

εθπξφζεζκε θαη ζα επηζηξέθεηαη ρσξίο λα απνζθξαγηζζεί. 

 

Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα ιάβεη ρψξα ηελ Πέκπηε  23/12/2021 θαη ώξα 14:30 

κ.κ. 

4. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κε βάζε ηηο απαηηήζεηο ησλ Σερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. 

Γελ επηηξέπνληαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο.  

 

Οη δηαγσληδφκελνη νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ, καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπ, ηα αθφινπζα 

δηθαηνινγεηηθά:  

 

1.Τπεύζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, 

ζηελ νπνία: 

Να δειψλεηαη φηη, απνδέρνληαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο. 

2.Τπεύζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, 

ζηελ νπνία: 

Να δειψλεηαη φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπο νη φξνη απνθιεηζκνχ ησλ άξζξσλ 73 & 

74 ηνπ Ν.4412/16 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

3.Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα ζε ηζρχ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο. ε πεξίπησζε πνπ δελ 

αλαθέξεηαη ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο, λα έρεη εθδνζεί έσο ηξείο (3) κήλεο πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο. 
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4.Αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα ζε ηζρχ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο. ε πεξίπησζε πνπ δελ 

αλαθέξεηαη ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο, λα έρεη εθδνζεί έσο ηξείο (3) κήλεο πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο. 

5.Ννκηκνπνηεηηθά έγγξαθα (π.ρ. θαηαζηαηηθφ, έλαξμε επηρείξεζεο γηα αηνκηθή θ.α.) 

6.Πνηληθό κεηξών ζε ηζρχ. Η ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ηνπ σο άλσ απνζπάζκαηνο αθνξά 

θαη ζηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα ή ζηα πξφζσπα πνπ έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε 

απηφ. 

7.Πηζηνπνηεηηθά φηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή ππφ αλαγθαζηηθή 

δηαρείξηζε ή φηη δελ έρνπλ ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, απφ ην αξκφδην Πξσηνδηθείν 

ηεο έδξαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα.  

8.Πηζηνπνηεηηθό φηη ην λνκηθφ πξφζσπν δελ έρεη ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε κε δηθαζηηθή 

απφθαζε απφ ην νηθείν Πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. 

9.Πηζηνπνηεηηθό φηη δελ έρεη ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε κε απφθαζε ησλ εηαίξσλ απφ ην 

Γ.Δ.Μ.Η. 

10. Σερληθή πξνζθνξά θαηαιιήισο ππνγεγξακκέλε, πνπ ζα θαιχπηεη απαξαηηήησο θαη 

απαξεγθιίησο ηνπ φξνπο θαη ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο πνπ ηέζεθαλ απφ ηελ Αλαζέηνπζα 

Αξρή ζηελ παξνχζα. 

11. Όζνλ αθνξά ζηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία 

ζχλαςεο ζχκβαζεο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ 

εθδνζεί απφ επίζεκα ηλζηηηνχηα ειέγρνπ πνηφηεηαο ή ππεξεζίεο αλαγλσξηζκέλσλ 

ηθαλνηήησλ, κε ηα νπνία βεβαηψλεηαη ε θαηαιιειφηεηα ησλ πξνζθεξνκέλσλ ππεξεζηψλ θαη 

πξντφλησλ, επαιεζεπκέλε κε παξαπνκπέο ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ή ζε πξφηππα, θαη λα  

δειψλνπλ ηηο θπξηφηεξεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ ηξηψλ (3) εηψλ πνπ εθηειέζζεθαλ θαηά ηηο 

ηξείο πξνεγνχκελεο ηνπ έηνπο ηνπ δηαγσληζκνχ, νηθνλνκηθέο ρξήζεηο ηα νπνία ζα 

εθηηκεζνχλ γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. 

12. Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά (φπσο ζην ζπλεκκέλν Παξάξηεκα). 

 

5. ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΤΜΒΑΗ ΚΑΣΑ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ 

 

Η ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο λα απαηηείηαη λέα 

δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, κφλν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ 

άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016 θαη θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηεο Δπηηξνπήο ηεο πεξ. β  ηεο παξ. 

11 ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ λ. 4412/2016 έσο ηελ απνξξφθεζε ηνπ θπζηθνχ θαη ηνπ νηθνλνκηθνχ 

πεξηερνκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. 

 

6. ΔΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ ΤΜΒΑΗ 

 

Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 72 παξ. 1 β) ηνπ λ. 4412/2016, ην χςνο ηεο νπνίαο (ζχκθσλα κε ηελ ηειεπηαία 

ζρεηηθή ηξνπνπνίεζε πνπ επήιζε κε ην Ν.4782/2021) αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 4% επί ηεο 

πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο.  

Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, 

φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη.  

Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη ζην ζχλνιφ ηεο  θαηά ην πνζφ πνπ αλαινγεί 

ζηελ αμία ηνπ κέξνπο ηνπ ηκήκαηνο ησλ πιηθψλ πνπ παξαιήθζεθε νξηζηηθά,  κεηά ηελ 

νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. Δάλ ζην 

ΑΔΑ: ΨΠΙΛ46907Ε-ΑΑΖ



 7 

πξσηφθνιιν νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή 

ππάξρεη εθπξφζεζκε παξάδνζε, ε επηζηξνθή ησλ σο άλσ εγγπήζεσλ γίλεηαη κεηά ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ εθπξνζέζκνπ.  

 

7. ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ-ΔΦΑΡΜΟΣΔΑ ΝΟΜΟΘΔΊΑ 

 

Καηά ηεο εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016, φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, θαη ζπκπιεξσκαηηθά ν Αζηηθφο Κψδηθαο. 

 

8. ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ 

 
Δπί δηαθσλίαο, θάζε δηαθνξά ζα ιχεηαη απφ ηα ειιεληθά δηθαζηήξηα θαη ζπγθεθξηκέλα ηα 
δηθαζηήξηα Πχξγνπ, εθαξκνζηέν δε δίθαην είλαη ην Διιεληθφ θαη ην θνηλνηηθφ. 
 
 Η αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο, λα 
θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηεο, εθφζνλ: 
α) ε ζχκβαζε έρεη ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 
132 ηνπ λ. 4412/2016, πνπ ζα απαηηνχζε λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο,  
  
β) ν αλάδνρνο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε θαηάζηαζε πνπ θαηά 
λφκν ζα έπξεπε λα έρεη απνθιεηζηεί απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, 
 
γ) ε ζχκβαζε δελ έπξεπε λα αλαηεζεί ζηνλ αλάδνρν ιφγσ ζνβαξήο παξαβίαζεο ησλ 
ππνρξεψζεσλ πνπ ππέρεη απφ ηηο πλζήθεο θαη ηελ Οδεγία 2014/24/ΔΔ, ε νπνία έρεη 
αλαγλσξηζηεί κε απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Έλσζεο ζην πιαίζην δηαδηθαζίαο δπλάκεη 
ηνπ άξζξνπ 258 ηεο ΛΔΔ.                                                     
 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

τοιχεία οικονομικού φορέα 

-

Επωνυμία……………………………………………. 

-ΑΥΜ………………………………………………… 

-ΔΟΤ…………………………………………………. 

-

Διεύθυνση…………………………………………… 

-Σηλ…………………………………………………... 

-FAX..………………………………………………... 

-Email..……………………………………………….. 

Ημερομηνία..…./.…../…….              

 

Προς : ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ        ΜΟΝΑΔΑ 

ΠΤΡΓΟΤ 

Γ.Ν.ΗΛΕΙΑ 

 

 

ας υποβάλουμε την οικονομική μας προσφορά για τη διακήρυξη 

……………/……….-…-2020 για ……………………………………, σύμφωνα με τον 

παρακάτω πίνακα : 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΗ Ν.Μ.ΠΤΡΓΟΤ, Ν.Μ 

ΑΜΑΛΙΑΓΑ ΚΑΙ Ν.Μ. ΚΡΔΣΔΝΩΝ 

Για τη Νοσηλευτική Μονάδα Πφργου:   

Για τη Νοσηλευτική Μονάδα Αμαλιάδας :  

Για τη Νοσηλευτική Μονάδα Κρεστζνων:                                                                                             

Τπογραφή – φραγίδα 

* Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να διαμορφώσουν το έντυπο της οικονομικής 

προσφοράς με διαφορετικό τρόπο και να συμπεριλάβουν τις πληροφορίες που επιθυμούν, αρκεί να 

περιλαμβάνονται με σαφήνεια και ακρίβεια οι ελάχιστες απαιτήσεις που απαιτούνται από τους όρους 

της παρούσας διακήρυξης. 

Οη ζπκκεηέρνληεο  ζα ππνβάιινπλ κία νηθνλνκηθή πξνζθνξά κε απαξαίηεηε 

πξνϋπόζεζε ηελ αλάιπζε απηήο  κε ην πνζό πνπ ζα αθνξά έθαζηε Ννζειεπηηθή 

Μνλάδα. 

Με ην κεηνδόηε πνπ ζα αλαδεηρζεί ζα ππνγξαθεί εληαία ζύκβαζε (θαη γηα ηηο ηξείο Ν.Μ. 

ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Ηιείαο), ελώ ν πξνϋπνινγηζκόο έθαζηεο Ννζειεπηηθήο 

Μνλάδαο ζα βαξύλεηαη κε ηελ (αλαινγνύζα) δαπάλε πνπ ζα πξνθύςεη από ηελ 

αλσηέξσ ζύκβαζε, θαηόπηλ ηεο επηκέξνπο πξνζθνξάο ηνπ κεηνδόηε γηα απηήλ. 
 

 ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, 

ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., γηα ηελ παξάδνζε 

ηνπ πιηθνχ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

 

Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη ζηαζεξέο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη δελ 

αλαπξνζαξκφδνληαη. Χο απαξάδεθηεο ζα απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο ζηηο νπνίεο: α) δελ 

δίλεηαη ηηκή ζε ΔΤΡΧ ή πνπ θαζνξίδεηαη  ζρέζε ΔΤΡΧ πξνο μέλν λφκηζκα, β) δελ πξνθχπηεη 

κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ λ. 

4412/2016 θαη γ) ε ηηκή ππεξβαίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ φπσο θαζνξίδεηαη ζηελ παξνχζα  

ζχκβαζε δ)ε ηηκή ππεξβαίλεη ηελ ηηκή ηνπ  Παξαηεξεηεξίνπ ηηκψλ ηεο ΔΠΤ. ε πεξίπησζε 

πνπ ηα πξνζθεξφκελα είδε δελ πεξηιακβάλνληαη ζην παξαηεξεηήξην ηηκψλ ηεο Δ.Π.Τ., νη 

ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα ην δειψλνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο. Να αλαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά ν 

θσδηθφο ησλ πιηθψλ πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην παξαηεξεηήξην ηηκψλ, θαζψο θαη ηηκή 

ηνπ παξαηεξεηεξίνπ ηεο Δ.Π.Τ.(0221/18-12-2014 πξάμε ηνπ IV Σκήκαηνο ηνπ ειεγθηηθνχ 

πλεδξίνπ). 
 

                                                                                              Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ Γ. Ν. ΗΛΔΙΑ 

                                                                                    

                                                                        Γξ. ΥΡΗΣΟ ΥΡΙΣΟΠΟΤΛΟ  MD PhD 
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