Θεσσαλονίκη: 19-05-2017
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Πρωτ:10276
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης Υ.ΠΕ.(ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ.
Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΤΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016.
Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν του N. 4412/2016 (ΦΕΚ 47/τ.
Α'/08.08.2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ).
2. Το Π.Δ.146/2003 (ΦΕΚ 122/Α/2003) «Περί ορισμού του περιεχομένου και
του χρόνου ενάρξεως της εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου
Δημοσίων Μονάδων Υγείας»
3. Το Άρθρο 8 του Ν.3697/2008 (ΦΕΚ 194/Α/25-9-08) «Ενίσχυση της
διαφάνειας του κρατικού προϋπολογισμού έλεγχος των δημοσίων δαπανών,
μέτρα φορολογικής δικαιοσύνης κ.α. διατάξεις»
4. Το Άρθρο 31 του Ν.3329/05 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις».
5. Το Π.Δ.15/2011 (ΦΕΚ 30/Α/2011) «Περί ορισμού του περιεχομένου και του
χρόνου ενάρξεως της Εφαρμογής της Διπλογραφικής Λογιστικής
Τροποποιημένης Ταμειακής Βάσης».
To Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» -Ψ.Ν.Θ. Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο
Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με το απόσπασμα του Πρακτικού της υπ’ αριθμ. 6ης/12-052017 (θέμα 73o) Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου,
προτίθεται να αναθέσει σε εξωτερικό συνεργάτη τον «Έλεγχο των Οικονομικών
Καταστάσεων της χρήσης 2016», CPV (79212100-4), για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. «Γ.
Παπανικολάου» και του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» -Ψ.Ν.Θ. Οργανική Μονάδα
Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης
10.000,00 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, (6.000,00 € για το Γ.Ν.Θ. «Γ.
Παπανικολάου» και 4.000,00 € για το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» -Ψ.Ν.Θ. Οργανική
Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης), με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής
και προσκαλεί φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες Ορκωτών
Ελεγκτών που δραστηριοποιούνται νόμιμα στη Ελλάδα, για την κατάθεση
σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη «ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
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ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016»
Οι προσφορές θα κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Νοσοκομείου σε κλειστό
σφραγισμένο φάκελο και θα πρωτοκολλείται υπόψη κ. Κωνσταντινίδη Βασιλείου έως
και την 31η Μαΐου 2017 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.30 μ.μ.
Το άνοιγμα των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την 1η Ιουνίου 2017 ημέρα Πέμπτη
στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου και ώρα 11.00 π.μ.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για ενενήντα (90) ημέρες
Τα έντυπα και οι όροι της διαδικασίας θα είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων, οι
οποίοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες από το Γραφείο Προμηθειών του Ψ.Ν.Θ.,
όλες τις εργάσιμες ημέρες από τις 7:00΄ π.μ. έως 14:00΄μ.μ., στο τηλ.2313-324377
(αρμόδιος υπάλληλος: Κωνσταντινίδης Βασίλειος).
ΜΕΡΟΣ Α΄
ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ –ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1. Α. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ
Ο στόχος του έργου είναι ο έλεγχος των Οικονομικών Καταστάσεων της οικονομικής
χρήσης 01.01.2016-31.12.2016.
Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ
Το υπό προκήρυξη έργο έχει ως αντικείμενο τον έλεγχο των Ετήσιων
Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 01.01.2016-31.12.2016, σύμφωνα με
τους κανόνες και τα πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί από το Εποπτικό
Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών, και τα οποία
βασίζονται στις Αρχές των Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων σε συνδυασμό με τις
διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.3329/05, όπως ισχύουν.
Ο έλεγχος θα διενεργηθεί προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσον οι
Οικονομικές Καταστάσεις του αυτοτελούς και ενιαίου Νομικού Προσώπου
Δημοσίου Δικαίου με επωνυμία Γ.Ν.Θ. «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»
(Οικονομικές Καταστάσεις Νοσοκομείου Παπανικολάου και Ψυχιατρικού
Νοσοκομείου, καθώς και ενοποιημένες) απεικονίζουν με πληρότητα και
σαφήνεια την οικονομική θέση του Νοσοκομείου και τα αποτελέσματα των
εργασιών του κατά τη χρήση 01.01.2016-31.12.2016.
Ο Ελεγκτής ειδικότερα θα εξετάσει τα βιβλία και στοιχεία εκείνα που
τεκμηριώνουν τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις
Οικονομικές Καταστάσεις, θα εκτιμήσει τις λογιστικές μεθόδους που
εφαρμόστηκαν και θα αξιολογήσει τη γενικότερη παρουσίαση των στοιχείων και
πληροφοριών στις Οικονομικές Καταστάσεις του Νοσοκομείου, κατά τρόπο που
να διασφαλίζεται με βεβαιότητα ότι οι Οικονομικές Καταστάσεις είναι
απαλλαγμένες από ουσιώδη λάθη και παραλείψεις.
Γ. ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
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Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα πρέπει να παραδώσει μέχρι 30/7/2017 το «π
πιστοποιητικό ελέγχου»
και να υπογράψει τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 01.01.2016-31.12.2016.
Να σημειωθεί ότι η έκθεση ελέγχου θα πρέπει να παρουσιασθεί στο Διοικητικό
Συμβούλιο του Νοσοκομείου από τον Ανάδοχο.
Δ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1. Το Νοσοκομείο θα πρέπει να συγκροτήσει «Επιτροπή Παρακολούθησης &
Παραλαβής του Έργου» του Αναδόχου αποτελούμενη από τρεις (3)
υπαλλήλους της Οικονομικής Υπηρεσίας. Η Επιτροπή θα βρίσκεται σε
συνεργασία με την Ομάδα Έργου του Αναδόχου, στο χώρο του Νοσοκομείου
και εντός του ωραρίου της Υπηρεσίας.
2. Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει το Παραδοτέο Έργο και το Νοσοκομείο δια της
Επιτροπής θα κοινοποιεί στον Ανάδοχο εγγράφως παρατηρήσεις εφ’ όσον
διαπιστώσει συγκεκριμένες ελλείψεις σε σχέση με τις προδιαγραφές του
έργου ή την μη ικανοποιητική ποιότητα του περιεχομένου αυτού. Οι
παρατηρήσεις αυτές θα κοινοποιούνται στον Ανάδοχο εντός χρονικού
διαστήματος πέντε (5) εργάσιμων ημερών.
3. Στην περίπτωση αυτή, ο ανάδοχος θα υποχρεούται να υποβάλλει ξανά το έργο
με συμπληρωμένες τις διαπιστωθείσες ελλείψεις, εντός χρονικού διαστήματος
το οποίο δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει τις πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από
την ημερομηνία παραλαβής από τον Ανάδοχο των σχετικών παρατηρήσεων
της Επιτροπής.
4. Στην περίπτωση που το αναφερόμενο στην παρ. 2 χρονικό διάστημα παρέλθει,
χωρίς το Νοσοκομείο να κοινοποιήσει στον Ανάδοχο παρατηρήσεις επί του
Παραδοτέου, τότε αυτό θεωρείται παραληφθέν.
Ε. ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
Οι συμμετέχοντες ανάδοχοι πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α) Να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εταιριών Ορκωτών Ελεγκτών του Σώματος
Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και να μπορούν σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της
ελληνικής νομοθεσίας, να αναλαμβάνουν τον έλεγχο Οικονομικών Καταστάσεων
μεταξύ άλλων και Νοσοκομείων. Η εγγραφή αποδεικνύεται με την κατάθεση
βεβαίωσης εγγραφής στο Μητρώο Σ.Ο.Ε.Λ.
β) Η ομάδα εκτέλεσης έργου θα πρέπει να αποτελείται από δυο (2) Ορκωτούς
Ελεγκτές (και 2 αναπληρωματικούς αυτών), εγγεγραμμένα μέλη στο Μητρώο Σ.Ο.Ε.Λ.,
που έχουν ελέγξει και υπογράψει με την ιδιότητα τους αυτή τουλάχιστον τρεις (3)
Ισολογισμούς Δημόσιων Μονάδων Υγείας. Βεβαίωση εγγραφής τους στο μητρώο
Σ.Ο.Ε.Λ. θα πρέπει να προσκομισθεί.
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Σε περίπτωση που κάποιο από τα πρόσωπα αυτά, για οποιονδήποτε λόγο,
αποχωρήσει από την ομάδα, θα πρέπει να αντικατασταθεί εντός πέντε (5) ημερών
από άλλο πρόσωπο, που να κατέχει τα προσόντα που προαναφέρθηκαν.
Ο κάθε συμμετέχων θα πρέπει να προσκομίσει:
i)
Συνοπτική περιγραφή της γενικής εμπειρίας, υποβάλλοντας κατάλογο με
συνοπτική περιγραφή έργων παροχής ομοειδών υπηρεσιών σε Δημόσιες
Μονάδες Υγείας, στα οποία έχει συμμετάσχει ο διαγωνιζόμενος, και τα
οποία έχουν επιτυχώς ολοκληρωθεί.
Σε κάθε έργο να αναφέρονται τα ακόλουθα:
 Πελάτης (αναθέτουσα Αρχή)
 Χρονολογία ανάληψης του έργου
 Αντικείμενο του έργου
Η περιγραφή θα συνοδεύεται από τρεις (3) Δημοσιευμένους Ισολογισμούς
Δημόσιων Μονάδων Υγείας.
ii) Περιγραφή της οργάνωσης που ο διαγωνιζόμενος θα εφαρμόσει εάν
αναδειχθεί ως Ανάδοχος, ήτοι τον υπεύθυνο έργου, τα στελέχη και τους
συνεργάτες που θα χρησιμοποιήσει στις διάφορες κρίσιμες θέσεις της
προτεινόμενης οργάνωσης, υποβάλλοντας τα σχετικά βιογραφικά τους
σημειώματα.
ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος πρέπει να φέρει την ένδειξη:
«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» με την επωνυμία και διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου,
φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του διαγωνιζόμενου.
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ με την ένδειξη «Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την ανάθεση
σε εξωτερικό συνεργάτη του έργου «Έλεγχος των Οικονομικών Καταστάσεων της
χρήσης 2016»
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου»
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ : 01-06-2017
Μέσα στο φάκελο της Προσφοράς τοποθετούνται σε ξεχωριστούς σφραγισμένους
φακέλους, οι οποίοι θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου όλα τα σχετικά με
την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:
• ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ με τα Δικαιολογητικά συμμετοχής. Τοποθετείται σε δύο
αντίγραφα το σύνολο των κατατιθέμενων εγγράφων, εκ των οποίων το ένα
πρωτότυπο ή νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο και το δεύτερο απλό φωτοαντίγραφο,
που θα περιέχει, με ποινή αποκλεισμού, τα εξής στοιχεία:
α) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στη οποία θα δηλώνουν ότι:
1) Έλαβα γνώση και αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους
της διαδικασίας
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2) Συμμετέχω στην διαδικασία του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» -Ψ.Ν.Θ. Οργανική
Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης για την Ανάθεση ……….........
3) Δεν έχω καταδικασθεί με τελεσίδικη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα
αναφερόμενα στην παρ.1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.
4) Είμαι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις μου,
σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.
5) Δεν τελώ σε κάποια από τις αναφερόμενες περιπτώσεις της παρ.4 του άρθρου
73 του Ν.4412/2016 ή ανάλογες καταστάσεις.
6) Δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της επιχείρησης και δεν
μου έχει επιβληθεί η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς, με
αμετάκλητη Υπουργική απόφαση, η οποία βρίσκεται σε ισχύ.
7) Είμαι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
παρ.2 του άρθρου 75 του Ν.4412/2016.
8) Πληρώ τα κριτήρια επιλογής, έτσι όπως έχουν καθοριστεί στη διαδικασία,
σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.4412/2016
β. Βεβαίωσης εγγραφής στο Μητρώο Σ.Ο.Ε.Λ.
γ. εμπειρία στον έλεγχο ισολογισμών και οικονομικών καταστάσεων σε φορείς
υγειονομικής περίθαλψης. Να κατατεθούν σχετικοί ισολογισμοί που έχουν ελεγχθεί
και υπογραφεί από τον συμμετέχοντα.
δ. Έγγραφη δήλωση του συμμετέχοντα, με την οποία θα δηλώνεται ότι: α) η
προσφορά του πληροί πλήρως τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές του
διαγωνισμού, β) ο προσφέρων διαθέτει κατάλληλη και επαρκή υποδομή
(εξειδικευμένο προσωπικό και τεχνικά μέσα, κτλ.) για την εκτέλεση της σύμβασης.
• 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.
Αναλυτική περιγραφή των απαιτούμενων τεχνικών στοιχείων γίνεται στο ΜΕΡΟΣ Α΄
της παρούσας.
• ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ με την ένδειξη Οικονομική Προσφορά (καθαρή τιμή συν ΦΠΑ
24%) και αντίγραφο Οικονομικής Προσφοράς,
Ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να υποβάλλει Οικονομική Προσφορά σύμφωνα με
τον παρακάτω Πίνακα.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου

Ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη του
ελέγχου των Οικονομικών
Καταστάσεων της χρήσης 2016

Σύνολα

Τιμή χωρίς Φ.Π.Α.
1. Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου
2. Ψυχιατρικό Νοσοκομείο
Θεσσαλονίκης
Σύνολα
Θα γίνονται δεκτές οι προσφορές μόνο για το σύνολο των προκηρυχθέντων
υπηρεσιών.
Προσφορά για μέρος των υπηρεσιών που προκηρύχθηκαν, θα απορρίπτεται ως
απαράδεκτη και δεν θα αξιολογείται.
Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει στην προσφορά τους να αναγράφουν, πέρα από
την προϋπολογιζόμενη συνολική αξία τoυ έργου, το επί μέρους κόστος για κάθε ένα
Νοσοκομείο.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης είναι τέσσερις (4) μήνες από την
υπογραφή της.
Αναλυτικά τα παραδοτέα και οι υποχρεώσεις του αναδόχου αναφέρονται στις
Τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας.
Η παραλαβή θα γίνει από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμόδιου
οργάνου του Νοσοκομείου.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ενιαία χωρίς διάκριση σταδίων/φάσεων
(Αξιολόγηση Δικαιολογητικών , Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής
Προσφοράς)
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ –
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Κριτήριο ανάθεσης είναι η τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψή προσφορά
αποκλειστικά βάσει της τιμής σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν.4412/2016.
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Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο του
Νοσοκομείου. Στη συνέχεια, θα αποσταλεί στον ή στους προσφέροντας η σχετική
σύμβαση.
ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€), μετά από προηγούμενη θεώρηση των σχετικών
χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού
Συνεδρίου.
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει από τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς των
Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» και Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» - Ψ.Ν.Θ Οργανική Μονάδα
Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
Χρόνος εξόφλησης: εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της
υποβολής του τιμολογίου πώλησης από τον προμηθευτή.
Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά
στοιχεία που προβλέπονται στο σχετικό άρθρο του Ν. 4412/2016 και την ισχύουσα
νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το
Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας
κ.λ.π.).
Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι σχετικές κρατήσεις με βάση τα οριζόμενα στην κείμενη
νομοθεσία και ο Φ.Π.Α επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει το Νοσοκομείο.
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Η πρόσκληση θα δημοσιευτεί:
Στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.psychothes.gr
Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης – Πρόγραμμα Διαύγεια http://et.diavgeia.gov.gr
Στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων www.eprocurement.gov.gr
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
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