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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

(Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016) 
 
 
 
Το Ψ.N.A. «∆ΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» N.Π.∆.∆. έχοντας υπόψη:  
 

1) το π.δ. 146/2003, (ΦΕΚ 122 - 21.05.2003) 
2) την Κ.Υ.Α. 62008/ΕΓ∆ΕΚΟ 1992/2008 (Φ.Ε.Κ.: 2657/Β/2008), 
3) τις εγκυκλίους του Υπ. Υγείας µε αρ. πρωτ. 94064/01-10-2012 (ορθή επανάληψη - Α∆Α: 

Β43ΞΘ-ΠΓΖ) και 53560/05-06-2013 (Α∆Α: ΒΕΖΛΘ- ΣΛΘ),  
4) το ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ. Α΄/8-8-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει,  
5)  την υπ΄ αριθ. πρωτ. 5300/787140/25-04-2018 έγκριση του Προέδρου του Νοσοκοµείου, 

µε την οποία εγκρίθηκε η διαδικασία απευθείας ανάθεσης, µε έρευνα αγοράς, µέσω  
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων χρήσης 
2017-2018-2019 µε ελληνικά και διεθνή λογιστικά πρότυπα και την υποστήριξη εφαρµογής 
διπλογραφικού λογιστικού συστήµατος για το χρονικό διάστηµα 2018-2019 και έως τη 
λήξη της σύµβασης,  

6)  την Απόφαση Aνάληψης Πολυετούς Yποχρέωσης µε αριθ. πρωτ. 5328/787168/26-04-2018 
(Α∆Α: 65Μ5469Η27-4ΞΕ), ποσού 30.000,00€ συµπ/νου Φ.Π.Α., εκ των οποίων 20.000,00€ 
συµπ/νου Φ.Π.Α. αφορούν την αρχική διετή σύµβαση και 10.000€ συµπ/νου Φ.Π.Α. το 
δικαίωµα προαίρεσης 1ος έτους.  

7) την απόφαση της υπ’ αριθ. 2324/07-12-2017 Συνεδρίασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
του Νοσοκοµείου, θέµα 23ο, «Νοµιµοποίηση υπογραφών έτους 2018», 

 
καλεί, όσους ενδιαφέρονται, να καταθέσουν προσφορά για τη «ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2017-2018-2019 ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
∆ΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ 2018-2019 
ΚΑΙ ΕΩΣ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» (CPV 79211000-6), µε προϋπολογισµό εκτ ιµώµενης 
δαπάνης  20.000,00€ συµπ/νου Φ.Π.Α. και µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη προσφορά βάσει της τιµής. 
 

Η τεχνική περιγραφή του φυσικού αντικειµένου της σύµβασης ανάθεσης περιγράφεται 
αναλυτικά στο κεφάλαιο Γ. της εγκυκλίου 94064/01-10-2012 (ορθή επανάληψη - Α∆Α: Β43ΞΘ-
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ΠΓΖ) του Υπ. Υγείας. 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. Επίσης ο χρόνος ανταπόκρισης για την αντιµετώπιση εκτάκτων προβληµάτων ορίζεται 
εντός 24ώρου. Τέλος η παρακολούθηση των προσφεροµένων υπηρεσιών, καθώς και ο ποιοτικός 
και ποσοτικός έλεγχος αυτών, θα γίνεται από επιτροπή που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό από 
τη ∆ιοίκηση του Νοσοκοµείου. 

Η εµπειρία του αναδόχου θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε το άρθρο 3 του π.δ. 146/2003 
(ΦΕΚ 122 - 21.05.2003) και το κεφάλαιο ΣΤ. της εγκύκλιου 94064/01-10-2012 (ορθή επανάληψη - 
Α∆Α: Β43ΞΘ-ΠΓΖ)  
Επίσης, το πλήρες κείµενο της προαναφερθείσας εγκυκλίου πλην του κεφαλαίου Θ. «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ», που δεν αναφέρεται στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος, αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της. 
Παρακαλούµε, οι ενδιαφερόµενοι αφού λάβουν υπόψη όλα όσα αναφέρονται στην παρούσα 
πρόσκληση, να καταθέσουν την προσφορά τους, σύµφωνα µε τα παρακάτω: 
1. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα, µέσα σε σφραγισµένο φάκελο.  Στον 
φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα εξής: 

• Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 
• Ο πλήρης τίτλος και τα στοιχεία της Αναθέτουσας Αρχής που διενεργεί το 

διαγωνισµό. 
• Ο αριθµός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  
• Η ηµεροµηνία λήξης κατάθεσης των προσφορών. 
• Τα στοιχεία του συµµετέχοντος (τίτλος εταιρείας - ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση, 

τηλέφωνο, FAX, email). 
2. Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται µε οποιοδήποτε τρόπο και να παραδίδονται στο 
Ψ.Ν.Α. «∆ΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» N.Π.∆.∆., Ιερά Οδός 343, Χαϊδάρι Τ.Κ. 124 61, Τµήµα 
Γραµµατείας - Πρωτοκόλλου έως 14-05-2018, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 09:00΄ π.µ. 
Προσφορά που κατατίθεται µετά την ανωτέρω ηµεροµηνία και ώρα, επιστρέφεται στον 
προσφέροντα ως εκπρόθεσµη. 
 
Κάθε προσφορά που κατατίθεται πρέπει να ισχύει για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον εκατόν 
είκοσι (120) ηµερών από την ως άνω καταληκτική ηµεροµηνία κατάθεσης των προσφορών. 
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στο Γραφείο Προµηθειών του Ψ.Ν.Α. 
«∆ΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» N.Π.∆.∆. στις 14-05-2018, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 09:30΄ π.µ. 
 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών οι συµµετέχοντες θα ενηµερωθούν (µε email ή fax) για τα 
αποτελέσµατα της αξιολόγησης και την κατάταξή τους. 
 
Οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς καταθέτουν µε την προσφορά τους υπεύθυνη δήλωση όπου 
θα δηλώνεται: 
 α) Αποδέχοµαι τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές που θέτει η Αναθέτουσα Αρχή στην 
παρούσα πρόσκληση. 
β) Εφόσον, επιλεγώ ανάδοχος, δεσµεύοµαι να προσκοµίσω τα ακόλουθα δικαιολογητικά, προς 
απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού από διαδικασίες σύναψης δηµοσίων 
συµβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν.4412/2016, εντός δέκα 
(10) ηµερών: 
 
 

� Απόσπασµα ποινικού µητρώου. Η υποχρέωση αφορά, εφόσον πρόκειται για εταιρείες 
περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ή προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές 
των εταιρειών και εφόσον πρόκειται για ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.), η υποχρέωση αφορά 
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τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας. 
� Φορολογική ενηµερότητα. 
� Ασφαλιστική ενηµερότητα, για κύρια και επικουρική ασφάλεια. 
� Εφόσον, πρόκειται για νοµικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης και 

εκπροσώπησης του νοµικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016). 
 

Σε περίπτωση αδυναµίας προσκόµισης των ανωτέρω πιστοποιητικών, εντός της ορισθείσας 
προθεσµίας, ο υποψήφιος ανάδοχος αποκλείεται από τη διαδικασία και καλείται ο αµέσως 
επόµενος στην κατάταξη συµµετέχων. 

Η συµµετοχή στη διαδικασία µπορεί να οδηγήσει σε σύναψη διετούς σύµβασης ανάθεσης µε 
δυνατότητα µονοµερούς παρατάσεως εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής, για ένα (1) επιπλέον 
έτος, µε τις αντίστοιχες προσφερόµενες τιµές του Αναδόχου και το ίδιο φυσικό αντικείµενο. 
Ε π ί σ η ς ,  σύµφωνα µε την παρ.8 του αρ. 1 της ΚΥΑ 62008/ΕΓ∆ΕΚΟ 1992/2008, 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. 

Σηµειώνεται ότι ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από 
τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν 
θεσπιστεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, όπως αυτές απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ 
του Προσαρτήµατος Α΄ του Ν. 4412/2016. 

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 2017, η δεύτερη δόση έως τις 30/9/2018  η τρίτη δόση έως τις 
30/9/2019 και η τελευταία δόση µε την λήξη της σύµβασης. 
Τον ανάδοχο θα βαρύνουν οι παρακάτω κρατήσεις:  
• Κράτηση 0,06% υπέρ Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. πλέον ΧΑΡΤ. 3% και Ο.Γ.Α. ΧΑΡΤ. 20%  
• Κράτηση 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π. πλέον ΧΑΡΤ. 3% και Ο.Γ.Α. ΧΑΡΤ. 20%  
• Κράτηση 2% υπέρ Ψυχικής Υγείας  
• Φόρος 8%  

 
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί την πλήρη και αποκλειστική ευχέρεια να ακυρώσει, 

αναστείλει, τροποποιήσει ή µεταθέσει χρονικά την παρούσα διαδικασία, χωρίς προηγούµενη 
ενηµέρωση, καθώς και να διακόψει διαπραγµατεύσεις ή συνοµιλίες σε οποιοδήποτε χρονικό 
σηµείο, χωρίς καµία ευθύνη έναντι των συµµετεχόντων ή/και τρίτων προσώπων.  
 
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ» 
(https://diavgeia.gov.gr), και στον ιστότοπο του Ψ.Ν.Α. «∆ΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» N.Π.∆.∆. 
(www.dromokaiteio.gr).  
 
 
 
                                                                                                       Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
 
 
 
 
                                                                                                       ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ ΙΩΑΝ. ΠΡΩΙΟΣ 
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