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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΧΑΙΔΑΡΙ 04/03/2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ :
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: Αρ πρωτ:2627/707291

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
«Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2012 και υποστήριξη
εφαρμογής του Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος 2013 - 2014»
ΠΙΣΤΩΣΗ 50.000,00 € με ΦΠΑ.

Το ΨΝΑ «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας
2. την εγκύκλιο 94064/01-10-2012 του ΥΥΚΑ
3. την απόφαση του ΔΣ 2146/8-11-2012

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την

ανάθεση του έργου της σύνταξης οικονομικών καταστάσεων έτους 2012 με ελληνικά και
διεθνή λογιστικά πρότυπα και λογιστικής υποστήριξης εφαρμογής του διπλογραφικού
λογιστικού συστήματος σύμφωνα με το ΠΔ 146/2003 και την εγκύκλιο 94064/01-10-2012
του ΥΥΚΑ «Αποτελεσματική διαχείριση των οικονομικών πόρων των Δημόσιων
Μονάδων Υγείας», η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας διακήρυξης,
πλην του κεφαλαίου Θ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ, που δεν αναφέρεται
στον παρόντα διαγωνισμό.

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Προϋπολογισμός : 50.000,00 € με ΦΠΑ,
ΚΑΕ 0439, προϋπολογισμός 2013



Χρονική διάρκεια : 24 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
Τόπος : ΨΝΑ «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ιερά Οδός 343 Χαϊδάρι ΤΚ 12461
Γραφείο Προμηθειών
Ημερομηνία λήξης παραλαβής προσφορών : 11/03/2013,ημέρα Δευτέρα, ώρα 13:00π.μ
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού:12 /03/2013, ημέρα Τρίτη ,ώρα 10:00 π.μ.

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο Γ της εγκυκλίου 94064/01-10-2012 του ΥΥΚΑ. Η
παροχή των υπηρεσιών του Αναδόχου θα πραγματοποιείται στην έδρα του
Νοσοκομείου. Εξειδικευμένες εργασίες θα μπορούν να εκτελούνται στην έδρα του
Αναδόχου, ή όπου ζητηθεί, εφόσον υπάρχει σύμφωνη γνώμη της επιτροπής
παρακολούθησης του έργου. Είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία στελεχών της
ομάδας έργου του αναδόχου τουλάχιστον δύο φορές τον μήνα, με πλήρες ωράριο, για
την επίβλεψη της οριστικοποίησης των μηνιαίων ισοζυγίων.

3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης θα είναι 2 έτη, με δυνατότητα μονομερούς παράτασης
εκ μέρους του ΨΝΑ «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» για 1 επιπλέον έτος, με τις αντίστοιχες
προσφερόμενες τιμές του Αναδόχου και το ίδιο φυσικό αντικείμενο.

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου,
συνεταιρισμοί, συμπράξεις, κοινοπραξίες και ενώσεις φυσικών ή/και νομικών
προσώπων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, που μπορούν να αποδείξουν με κάθε
πρόσφορο τρόπο ότι πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο κεφάλαιο ΣΤ.
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ της εγκυκλίου 94064/01-10-2012 του ΥΥΚΑ.

5. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και κατατίθενται
μέσα σε έναν ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, που περιλαμβάνει τρεις επί μέρους,
ανεξάρτητους, σφραγισμένους φακέλους, α) φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», β) φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», γ) φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ», που κάθε ένας περιέχει αντιστοίχως τα στοιχεία των κατωτέρω
παραγράφων 6, 7, 8.
Ο ενιαίος και οι επί μέρους σφραγισμένοι, ανεξάρτητοι φάκελοι θα αναγράφουν:
Τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου.
Ο ενιαίος τη λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Οι επί μέρους «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»,
«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
Τον αριθμό της διακήρυξης, τον τίτλο του διαγωνισμού («Σύνταξη οικονομικών
καταστάσεων χρήσης 2012 και υποστήριξη εφαρμογής του Διπλογραφικού Λογιστικού
Συστήματος 2013 - 2014»), την επωνυμία του διενεργούντος τον διαγωνισμό (ΨΝΑ
«ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ») και την ημερομηνία διενέργειας …………………………

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
O φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» περιέχει την υπεύθυνη δήλωση της
παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, σύμφωνα με το συνημμένο στη
διακήρυξη υπόδειγμα, με θεώρηση του γνησίου υπογραφής.

7. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ



O φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιέχει τα στοιχεία που κατά την κρίση του
διαγωνιζόμενου αποδεικνύουν την ικανότητά του (γνώση και πείρα) να εκτελέσει το
αντικείμενο του διαγωνισμού. Η Τεχνική Προσφορά θα αξιολογηθεί μόνο ως προς την
ικανότητα του διαγωνιζόμενου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του έργου.

8. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιέχει το έντυπο οικονομικής προσφοράς.

9. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η κατακύρωση γίνεται στον διαγωνιζόμενο που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, εφόσον
η προσφορά του είναι αποδεκτή με βάση τους όρους της διακήρυξης. Ισότιμες
θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή.

10.Σύμφωνα με την παρ.8 του αρ. 1 της ΚΥΑ 62008/ΕΓΔΕΚΟ 1992/2008 <<Ανάθεση
παροχής υπηρεσιών λειτουργίας του διπλογραφικού συστήματος>> προβλέπεται ότι:
<<Οι φορείς δύναται να αναθέτουν σε εξωτερικό συνεργάτη, μόνο στην περίπτωση κατά
την οποία δεν υπηρετεί υπάλληλος με προσόντα ίδια με αυτά ,που πρέπει να έχει το
φυσικό πρόσωπο, που θα ηγείται της ομάδας έργου του αναδόχου .Σε περίπτωση  που
υπάρχει υπάλληλος που πληροί τις προϋποθέσεις για άδεια λογιστή  φοροτέχνη  Β’ή
Γ’τάξεως, περιλαμβάνεται υποχρεωτικά στην ομάδα έργου και περικόπτεται
αναλόγως η αμοιβή του αναδόχου.
Επομένως κατά τη σύναψη της σύμβασης θα πρέπει να διαμορφωθεί το τελικό ποσό της
δαπάνης, σύμφωνα με τα ως άνω ,μειωμένο κατά το ποσό που αντιστοιχεί στη συμμετοχή
υπαλλήλου του Νοσοκομείου μας στην ομάδα έργου του αναδόχου.
11. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Υπέρ ΜΤΠΥ 1,5%
Χαρτόσημο 2% x ΜΤΠΥ + ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%
Υπέρ ψυχικής υγείας 2%
Φόρος προμηθευτών 8%
Υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,10% επί της καθαρής συμβατικής αξίας.

12. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η εξόφληση του συμβατικού τιμήματος θα γίνει σε τέσσερις (4) ισόποσες δόσεις εντός 3
μηνών από την παραλαβή του σχετικού τιμολογίου. Η πρώτη δόση θα είναι μετά την
παράδοση των οικονομικών καταστάσεων 2012, η δεύτερη δόση 30/9/2013 η Τρίτη
δόση 30/9/2014 και η τελευταία με την ολοκλήρωση του έργου.

13. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Για κάθε θέμα που δεν αναφέρεται ρητώς στη διακήρυξη ισχύει η κείμενη Νομοθεσία.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΪΟΣ



Συνημμένα:
1) Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης
2) Έντυπο οικονομικής προσφοράς



ΨΝΑ «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ»
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(Αρθρο 8 Ν. 1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με τη δήλωση αυτή μπορεί να ελεγχθεί με
βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 9 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

Προς ΨΝΑ «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ», για τον διαγωνισμό «Σύνταξη οικονομικών
καταστάσεων χρήσης 2012 και υποστήριξη εφαρμογής του Διπλογραφικού
Λογιστικού Συστήματος 2013 - 2014», αριθμός διακήρυξης …………………..

Ο/Η (όνομα) :
Επώνυμο :
Ονομα & επώνυμο πατέρα :
Ονομα & επώνυμο μητέρας :
Ημερομηνία γέννησης :
Τόπος γέννησης :
Τόπος κατοικίας :
Αριθμός δελτίου ταυτότητας :

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις
διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
α. Δεν έχω καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα
αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδαφίου α της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του
ΠΔ 118/2007.
β. Δεν τελώ σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης (περίπτωση 2, εδάφιο α
της παραγράφου 2, του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007).
γ. Δεν τελώ υπό κοινή εκκαθάριση του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση
του Ν. 1892/1990, όπως ισχύει, ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις.
δ. Είμαι ενήμερος ως προς τις φορολογικές μου υποχρεώσεις και ως προς τις
υποχρεώσεις μου που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.
ε. Είμαι εγγεγραμμένος στο αρμόδιο Επιμελητήριο και το ειδικό επάγγελμά μου κατά την
ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού είναι ………… …………………………
στ. Δεν τελώ σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης, κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του ΠΔ 118/2007, κατά την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
ζ. Ελαβα γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα.



ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
«Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2012 και υποστήριξη εφαρμογής του
Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος 2013 - 2014»

ΠΙΣΤΩΣΗ 40.000,00 € με ΦΠΑ
Αριθμός διακήρυξης ……………………..

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Προσφέρων (επωνυμία)

Προσφερόμενη τιμή
(προ ΦΠΑ αριθμητικώς)

Προσφερόμενη τιμή
(προ ΦΠΑ ολογράφως)
ΦΠΑ 23%

Σύνολο με ΦΠΑ
(αριθμητικώς)

Υπογραφή και σφραγίδα

Ονοματεπώνυμο
υπογράφοντος

Ιδιότητα υπογράφοντος

Η προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνει κρατήσεις υπέρ τρίτων και κάθε άλλη επιβάρυνση.
Η αξία προ ΦΠΑ λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. Εάν υπάρχει
διαφορά μεταξύ της τιμής αριθμητικώς κα της τιμής ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η
τιμή ολογράφως. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η
προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές που
θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εναλλακτικές



προσφορές δεν λαμβάνονται υπόψη και απορρίπτονται.


