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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 
ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 

 
  ΘΕΜΑ : «Αναζήτηση προσφορών για παροχή υπηρεσίας ορκωτών λογιστών σε τακτικό διαχειριστικό έλεγχο 
της οικονομικής χρήσης του έτους 2019» 
                                                                                                   

TO Δ.Σ. Της Ιατρικής Παρέμβασης 
 Λαμβάνοντας υπόψιν : 
• Το Νόμο 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/8/8/2016) «Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

• Τον εσωτερικό κανονισμό για το σύστημα διαχείρισης των χρηματοδοτούμενων  έργων της Ιατρικής 
Παρέμβασης. 

• Την άμεση και επιτακτική ανάγκη για  παροχή υπηρεσίας ορκωτών ελεγκτών λογιστών σε τακτικό 
διαχειριστικό έλεγχο της οικονομικής χρήσης του έτους 2019 
 

Αποφασίζει 

Ιατρική Παρέμβαση  
Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία 
Μάργαρη 5Α, 11525 Αθήνα 
Πληροφορίες: Ελίζα Μωυσή 
Τηλ: 210 6722267 
Fax: 210 6722267 
Email: mail@medin.gr   

 
 
Αθήνα,  22/05/2020 
Αρ. πρωτ: 3015Β/2020 
 

1 Αναθέτουσα αρχή: Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία ΙΑΤΡΙΚΗ  ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ / Med.in 
(Medical Intervention) 
Μάργαρη 5Α, Τ.Κ. 11525, Αθήνα 
Τηλ: 2106722267, www.medin.gr  Ηλ. Ταχ.: mail@medin.gr 
Υπεύθυνη: κ. Μωυσή Ελίζα  

2. Αντικείμενο:        Παροχή υπηρεσίας ορκωτών ελεγκτών λογιστών σε τακτικό 
διαχειριστικό έλεγχο της οικονομικής χρήσης του έτους 2019 

3. Τύπος : Απευθείας ανάθεση υπηρεσίας, σε Ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  

4. Προϋπολογισμός 5.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

5. Κριτήριο επιλογής: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. 

6. Καταληκτική ημερομηνία/ώρα 
υποβολής προσφορών: 

01/06/2020, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 16.00 μμ 
 

7. Τόπος κατάθεσης προσφορών Έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, Μάργαρη 5Α,  Αθήνα, 11525, 2ος 
όροφος 

8. Ημερομηνία και ώρα 
αποσφράγισης προσφορών: 
 

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 01/06/2020, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα  5μμ 
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1. Την έγκριση της δαπάνης για τη παροχή υπηρεσίας ορκωτών ελεγκτών λογιστών με την αναζήτηση 

προσφορών για τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της οικονομικής χρήσης του έτους 2019 ως αναλύονται 
κατωτέρω με συνολικό προϋπολογισμό 5.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

2. Η αναζήτηση προσφορών θα διενεργηθεί από επιχειρήσεις με συναφή επαγγελματική 
δραστηριότητα. 

3. Η ανάθεση της συγκεκριμένης υπηρεσίας θα ανατεθεί στην επιχείρηση που θα προσφέρει την 
χαμηλότερη συνολική τιμή (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 

        4 Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στα γραφεία της εταιρείας μας επί της οδού 
Μάργαρη 5Α,  Αθήνα, 11525 , 2ος όροφος, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ή θα αποστέλλονται  
ταχυδρομικά, μέσω συστημένης επιστολής ή με courier ή με ηλεκτρονικό μήνυμα μέχρι και την 01/06/2020, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 16.00 μμ  
5  Η διαδικασία ανάδειξης του μειοδότη θα διενεργηθεί την 01/06/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00 

μμ, στον ανωτέρω τόπο.  
6 Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία πρέπει να συντάσσονται στην ελληνική 

γλώσσα ή να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.  
Επίσης, τα αποδεικτικά έγγραφα πρέπει να συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή να συνοδεύονται 
από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 
(Α΄188). 

7 Οι προσφορές που θα κατατεθούν πρέπει να αφορούν στο σύνολο του έργου. Εναλλακτικές προσφορές δεν 
γίνονται δεκτές. Επίσης, οι προσφέροντες δεν δικαιούνται ουδεμία αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με τη 
συμμετοχή τους. 

8 Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη συνολική τιμή). 

9 Η πληρωμή του  συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών, που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς 
και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν 
τον έλεγχο και την πληρωμή, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής. Οι υπέρ τρίτων 
κρατήσεις και η παρακράτηση φόρου εισοδήματος βαρύνουν τον ανάδοχο. 

10 Η τιμή θα είναι σταθερή καθ’ όλη της διάρκεια της σύμβασης, όπως θα προσδιορίζεται στο συνημμένο 
έντυπο οικονομικής προσφοράς.  

11 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών από την επιτροπή αξιολόγησης το Διοικητικό Συμβούλιο της 
Αναθέτουσας ή όργανο στο οποίο έχει εκχωρήσει αρμοδιότητες, κατακυρώνει το μειοδότη και τον καλεί 
για να υπογραφεί η σχετική σύμβαση για την ανάθεση του έργου. 
 

 
                                                     Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 
                                                                   
                                                                 
 

                                                

                                                              ΕΥΘΥΜΙΑΤΟΥ ΕΛΠΙΔΑ 
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Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 
 
Υπογραφή - Σφραγίδα 
 
 

 

 

 

 

    

Εταιρία/Επιχείρηση     

Όνομα Προσφέροντος   

Ιδιότητα  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ  ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 
  


