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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Τμήμα : Οικονομικό - Γραφείο : Προμηθειών

126. 21
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ (ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ Σ.Ο.Ε.Λ.), ΤΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2021,
ΚΑΘΩΣ & ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2021-2021.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 4.000,00 με ΦΠΑ
Προς :
1. «ICRA- ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ
INTERNATIONAL CERTIFIED & REGISTERED AUDITORS A.E..»
Email : info@icra.gr
2. «OLYMPIA ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Email : a.mpalou@olympaudit.gr, info@olympaudit.gr
3. «ΣΟΛ ΑΕ»
Email : solaeoe@otenet.gr, arousas@solcrowe.gr

ΕΛΕΓΚΤΩΝ

ΛΟΓΙΣΤΩΝ

Έχοντας υπόψη :
1. Τον Νόμο 3329/ΦΕΚ 81/Τ.Α΄/2005, «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»,
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τον Νόμο 3527/ΦΕΚ 25/Τ.Α΄/2007, «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις »
3.
Το Ν. 3693/2008, (ΦΕΚ Α’ 174/25-5-2008), άρθρ. 2, «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία
2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, για την τροποποίηση
των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ ΕΟΚ του Συμβουλίου και την κατάργηση της Οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του
Συμβουλίου και άλλες διατάξεις»
4.
Τον Νόμο 3861/2010 ΦΕΚ 112/Α/13-7-2010 ¨Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων
και πράξεων των κυβερνητικών διοικητικών και αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια»
και άλλες διατάξεις».
5. Τον Ν. 4024/2011 άρθρο 26 «περί συγκρότησης συλλογικών οργάνων της Διοίκησης».
6. Την Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 42/Α/25-2-2020) παρ. 3 «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης
κορωνοϊού».
7. Τον Ν. 4412/8.8.16 (αρ. φύλλου 147) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
οδηγίες 2014/24/Ε.Ε & 2014/25/Ε.Ε), καθώς και τις τροποποιήσεις αυτού.
8. Το Π.Δ. 80/2016 άρθρο 9 παρ. 4 περί Ανάληψης δέσμευσης ποσού.
9. Τον Ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση
στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης
Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»,
10. Τον Ν.4727/20 (ΦΕΚ 184/23.09.2020 τεύχος Α'): Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία
της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο
Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις
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11. Την αριθμ. 27885/6-10-2021 απόφαση Αναπληρωτή Διοικητή του ΨΝΑ (ΑΔΑ : 6Γ3Ζ469Η5Ω-ΡΚΗ) η οποία,
μεταξύ άλλων, εγκρίνει τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τον Ν. 4782/21, άρθρο 50, για την
ανάθεση σε εταιρεία ορκωτών ελεγκτών (μέλους του Σ.Ο.Ε.Λ.), της διενέργειας του ελέγχου των οικονομικών
καταστάσεων και της κατάστασης ισολογισμού τέλους χρήσης έτους 2021, καθώς & σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.
12. Το πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ : 21REQ009279759
13. Το εγκεκριμένο πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ : 21REQ009297474
14. Η με αριθμ. 1023 απόφαση ανάληψης δέσμευσης για το 2021 και η αριθμ. 109 απόφαση ανάληψης δέσμευσης για
το 2022.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων και της κατάστασης ισολογισμού τέλους
χρήσης έτους 2021, καθώς & σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής, για το Νοσοκομείο. σε βάρος του
ΚΑΕ 0419, CPV : 79212300-6
Κριτήριο Αξιολόγησης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Προσφορές μπορούν να υποβάλλονται μόνο για το σύνολο των ζητουμένων υπηρεσιών.
Το αντίγραφο υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή – usb stick (flash drive) ή εξωτερικό δίσκο ή cd Rom)
Άρθρο 45, παρ. 2., Ν.4412/2016 Συγκρότηση και τήρηση φακέλου δημόσιας σύμβασης (άρθρα 83 παράγραφος 6 και 84
παρ. 2 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

ΓΕΝΙΚΟΙ ΌΡΟΙ
Η προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η
καταλληλότητα της προσφερόμενης υπηρεσίας, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ
Α’ όπως και τα λοιπά έγγραφα που περιγράφονται και σχετίζονται με την καταλληλότητα του οικονομικού φορέα.
Επίσης με την υποβολή της προσφοράς σας να μας προσκομίσετε τα κάτωθι δικαιολογητικά:
Α) Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που
εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει
εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και
στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως παράγραφο 1
του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.
Εναλλακτικά μπορεί να προσκομιστεί υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού
προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση
νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως
αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης
ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων
εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. (άρθρο 80 παρ. 9 του
Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019)
Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο
80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019).
Β) Φορολογική ενημερότητα εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό
χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της.
Γ) Ασφαλιστική ενημερότητα εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε
αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της.
Δ) Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και
υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ
ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα
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(30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ.,
ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου
ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Ε) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή προκύπτει από
πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης
σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική
μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να
ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης,
αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία
αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.
Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για
την υποβολή των δικαιολογητικών.
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι σχετικές
τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει
χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου
εκπροσώπου.
ΣΤ) Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση
αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς ορίζεται η 21/10/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.30 π.μ.. στην
Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Ψ.Ν.Α. (ΔΑΦΝΙ)
 Σε κάθε περίπτωση, πριν την υπογραφή της σύμβασης πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ όλα τα ανωτέρω
δικαιολογητικά, διαφορετικά θα πρέπει να προσκομιστούν όσα από αυτά έχουν λήξει.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
 Οι προσφορές θα αναγράφουν την τιμή χωρίς Φ.Π.Α.
Α. Η προσφορά να σταλεί έως 21/10/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.30 π.μ. σε κλειστό φάκελο στο πρωτόκολλο
του ΨΝΑ (Λεωφ. Αθηνών 374, Χαϊδάρι Αττικής ,Τ.Κ 124.62) αναγράφοντας:
1. Στον τίτλο τη λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,
2. Την περιγραφή των αιτούμενων υπηρεσιών,
3. Τον πλήρη τίτλο της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την πρόσκληση και τον αριθμό πρωτοκόλλου της παρούσας
Πρόσκλησης
4. Την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
5. Τα στοιχεία του αποστολέα
6. Την ένδειξη σε εμφανές σημείο «ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ»
7. Οι προσφέροντες υποβάλλουν την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο που θα εμπεριέχει τους υποφακέλους
(Δικαιολογητικά, Τεχνική προσφορά, Οικονομική προσφορά καθώς και αντίγραφο σε ηλεκτρονική μορφή – usb
stick (flash drive) ή εξωτερικό δίσκο ή cd Rom)

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας
διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται
ως απαράδεκτη.
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ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η παράδοση των υπηρεσιών θα γίνει ως εξής : έως 31/7/2022 η δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων
(ισολογισμός) έτους 2021 και β) έως 31/12/2022 οι σύνταξη των οικονομικών κατστάσεων σύμφωνα με τα διεθνή
πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης έτους 2021.

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο χρόνος διάρκειας της Σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και την 31/12/2022.

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του
ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της προϋπολογισθείσας, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται
πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα εξής:
α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της
εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού
φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος
της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του
δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη
υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών
μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση τον αριθμό και τον
τίτλο της σχετικής σύμβασης (κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.)
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την
εγκυρότητά τους, ως εκ τούτου όπως αναφέρονται αναλυτικά τα στοιχεία επικοινωνίας του εκδότη όπως και email &
τηλέφωνο.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των
όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η εκτέλεση της Σύμβασης διέπεται συμπληρωματικά από τις διατάξεις του ν. 4412/2016, από τις διατάξεις του Αστικού
Κώδικα σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 133 του ν. 4412/2016, σε αμφότερες δε τις περιπτώσεις εφόσον η εν
λόγω εφαρμογή διατάξεων δεν έρχεται σε αντίθεση με τα όσα ρητώς θεσπίζονται στην παρούσα πρόσκληση.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
θα πραγματοποιηθεί σε ευρώ μετά τον έλεγχο των αρμόδιων υπηρεσιών του Νοσοκομείου και όταν ο ανάδοχος
εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις.
Η πληρωμή θα γίνει μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή, με έκδοση του σχετικού εντάλματος πληρωμής και με
την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200
παρ. 5 του ν. 4412/2016
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ επιβαρύνεται με τις προβλεπόμενες από τον νόμο υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεις, που
παρακρατούνται κατά την εξόφληση του εντάλματος πληρωμής και αποδίνονται αρμοδίως.
Η αμοιβή του αναδόχου υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις.
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Νοσοκομείο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕΛΟΥΣ
ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΨΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021.
Σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν.3329/05 και το άρθρο 11 του Ν 3697/08 προβλέπεται ο έλεγχος των οικονομικών
καταστάσεων που συντάσσουν οι Δημόσιες Μονάδες Υγείας σύμφωνα το Π.Δ. 146/03 από δύο (2) Ορκωτούς Ελεγκτές.
Οι οικονομικές καταστάσεις που οι ορκωτοί ελεγκτές θα ελέγξουν είναι οι προβλεπόμενες από το κεφ. 4 του ΠΔ 146/03
ήτοι:
α) Την κατάσταση Ισολογισμού.
β) Την κατάσταση του λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσης.
γ) Την κατάσταση του Λογαριασμού της Γενικής Εκμετάλλευσης .
δ) Τον πίνακα Διάθεσης των Αποτελεσμάτων.
ε) Το προσάρτημα του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης .
Σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3399/2007 και το άρθρο 11 του Ν. 3697/08 προβλέπεται ο έλεγχος των
Οικονομικών Καταστάσεων που συντάσσουν οι Δημόσιες Μονάδες Υγείας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης από δύο Ορκωτούς Ελεγκτές. Οι οικονομικές καταστάσεις που οι ορκωτοί
ελεγκτές θα ελέγξουν είναι οι προβλεπόμενες από το ΠΔ 146 ήτοι:
Α) Την κατάσταση Χρηματοοικονομικής θέσης .
Β) Την κατάσταση Χρηματοοικονομικής επίδοσης .
Γ) Την κατάσταση μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων.
Δ) Κατάσταση Ταμειακών Ροών.
Ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων θα γίνει σύμφωνα με τις ελεγκτικές διαδικασίες και τους κανόνες της
ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
Οι Ελεγκτές θα εξετάσουν σε δειγματοληπτική βάση τα βιβλία και τα στοιχεία εκείνα που τεκμηριώνουν τα ποσά
και πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης αφενός μεν την
εκτίμηση των λογιστικών μεθόδων που εφαρμόστηκαν και των σημαντικών εκτιμήσεων του αρμοδίου οργάνου και
αφετέρου την αξιολόγηση της γενικότερης παρουσίασης των στοιχείων και πληροφοριών στις οικονομικές καταστάσεις.
Οι οικονομικές καταστάσεις μετά τον έλεγχό τους θα υπογραφούν από δυο (2) Ορκωτούς Λογιστές. Ως εκ τούτου ο
Ανάδοχος στην προσφορά του θα ορίζει τους δυο (2) Ορκωτούς Ελεγκτές που θα υπογράψουν τις οικονομικές
καταστάσεις καθώς και τους δυο (2) αναπληρωματικούς τους.
Οι ορκωτοί ελεγκτές θα πρέπει να κατέχουν :
Άδεια λειτουργία από τον Σ.Ο.Ε.Λ.
Διετή εμπειρία στον έλεγχο Δημόσιων Νοσοκομείων βάσει των διατάξεων του άρθρου 31 του Ν 3329/2005 η οποία
να αποδεικνύεται από ελεγμένους ισολογισμούς ή βεβαιώσεις των Νοσοκομείων.
Ομάδα εκτέλεσης έργου αποτελούμενη από τουλάχιστον (2) δύο ορκωτούς ελεγκτές οι οποίοι έχουν ελέγξει και
έχουν υπογράψει με την ιδιότητα αυτή τουλάχιστον δύο (2) ισολογισμούς Δημόσιων Νοσοκομείων.
Επιπρόσθετα ο υποψήφιος υποχρεούται να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνουν
ότι :
α. Η εταιρεία τους δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς
β. Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμό, με αμετάκλητη απόφαση
γ. Δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας
δ. Η εταιρεία είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων και των υποχρεώσεων της εν
γένει προς τον Δημόσιο Τομέα.
ε. Δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

1.
Ορισμοί
1.1.
«Νομοθεσία περί Προστασίας Δεδομένων»: Κάθε νόμος που αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα, την ιδιωτική ζωή και την ασφάλεια, περιλαμβανομένων του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 «για την προστασία
των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία
των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων)»
(«ΓΚΠΔ»), της Οδηγίας 2002/58/ΕΚ «για την προστασία ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες», όπως ισχύουν
στην ελληνική έννομη τάξη ή άλλοι εφαρμοστέοι νόμοι ή κανόνες που αφορούν προστασία δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα, αλλά και κανονισμοί ή οδηγίες αρμοδίων διοικητικών αρχών, όπως η Ελληνική Αρχή Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
1.2.
«Υπεύθυνος επεξεργασίας», «εκτελών την επεξεργασία», «υποκείμενο των δεδομένων», «δε-δοσμένα
προσωπικού χαρακτήρα» και «επεξεργασία»: Όπως ορίζονται στην εκάστοτε εφαρμοστέα Νομοθεσία περί Προστασίας
Δεδομένων.
1.3.
«Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα ΨΝΑ (ΨΝΑ)»: Tο σύνολο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως
αυτά ορίζονται στη νομοθεσία περί Προστασίας Δεδομένων, τα οποία γνωστοποιούνται ή ενδέχεται να γνωστοποιηθούν
στη ....... ή να τεθούν στη διάθεση της τελευταίας για τους σκοπούς και στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης, ή/¬και τα
οποία η ....... (ή¬/και ο εκάστοτε Υπεργολάβος της) συλλέγει, αποθηκεύει ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο επεξεργάζεται
για λογαριασμό του ΨΝΑ ως εκτελών την επεξεργασία.
1.4.
«Υπεργολάβος»: Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο δεν συμβάλλεται στην παρούσα σύμβαση και το
οποίο ορίζεται από η ....... (εκτελών την επεξεργασία) για την εκτέλεση ή τη διενέργεια συγκεκριμένης δραστηριότητας
εκτέλεσης οποιασδήποτε ή και όλων των υποχρεώσεων που βαρύνουν τη ....... στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης. Ως
Υπεργολάβοι του ....... θεωρούνται τα εξής φυσικά/νομικά πρόσωπα:
(α) ...
2.
Πεδίο εφαρμογής της επεξεργασίας
2.1.
Οι κατηγορίες Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ΨΝΑ που επεξεργάζεται το ....... ,οι κατηγορίες των
υποκειμένων των δεδομένων των οποίων τα δεδομένα υπόκεινται σε επεξεργασία, και η φύση και ο σκοπός των
δραστηριοτήτων επεξεργασίας που θα ασκούνται με βάση την παρούσα σύμβαση, περιγράφονται παρακάτω.
2.2.
Οι δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων που ασκούνται από το ....... με βάση τη παρούσα σύμβαση είναι οι
ακόλουθες:
Αντικείμενο: Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης
Διάρκεια: Ίση με τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης.
Φύση και σκοπός: Η φύση και ο σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων σχετίζεται και εξυπηρετεί το προεκτεθέν
αντικείμενο της παρούσας σύμβασης, ήτοι την παροχή υπηρεσιών συτνήρησης – τεχνικής υποστήριξης
Κατηγορίες Δεδομένων: Απλά και ευαίσθητα δεδομένα, όπως αριθμός μητρώου ΙΚΑ, ΑΦΜ, ΑΜ¬ΚΑ, Αριθμός Δελτίου
Ταυτότητας, διεύθυνση κατοικίας, ημερομηνία γέννησης, φύλο, οικογενειακή κατάσταση, αποφάσεις Φορέων Υγείας,
γνωμοδοτήσεις ιατρών ΨΝΑ αποτελέσματα εργαστηριακών εξετάσεων, γενετικά δεδομένα κλπ.
Υποκείμενα των Δεδομένων: Διοίκηση, εργαζόμενοι (και εξωτερικοί συνεργάτες, όπως Τεχνικός Ασφάλειας κ.ά.),
ασθενείς του ΨΝΑ, επισκέπτες κ.ά.
3.
Υποχρεώσεις των μερών
3.1.1. Δυνάμει της από 17.19 σύμβασης, η ....... δεν επεξεργάζεται Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα του ΨΝΑ για
λογαριασμό του τελευταίου και δεν θεωρείται ως «εκτελούσα την επεξεργασία». Όμως η CCS ενδέχεται να κληθεί να
προβεί σε παροχή υπηρεσιών η οποία ενδεχομένως θα την φέρει σε επαφή με Προσωπικά Δεδομένα του ΨΝΑ. Προς
αποφυγήν τούτου η παροχή υπηρεσιών θα γίνεται βάσει των οδηγιών και των περιγραφόμενων στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.
3.1.2. Σε περίπτωση υπέρβασης των αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο, περιγράφεται στις παρακάτω
παραγράφους 3, 4, 5, 6, και 7 το γενικό πλαίσιο εντός του οποίου η CCS υποχρεούται να κινείται :να συμμορφώνεται με
τις υποχρεώσεις της, βάσει της Νομοθεσίας περί Προστασίας Δεδομένων, αλλά και τις υποχρεώσεις της που αφορούν σε
Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα βάσει της παρούσας σύμβασης, και να μην προβαίνει, ούτε να επιτρέπει,
οποιαδήποτε ενέργεια η οποία δύναται να οδηγήσει σε παράβαση της Νομοθεσίας περί Προστασίας Δεδομένων από το
ΨΝΑ,
3.1.3. να επεξεργάζεται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα του ΨΝΑ μόνο στο πλαίσιο της εκτέλεσης της
παρούσας σύμβασης και για τους συγκεκριμένους σκοπούς της,
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3.1.4. να μην τροποποιεί το περιεχόμενο των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ΨΝΑ, ού¬¬τε να κοινολογεί ή
γνωστοποιεί ούτε να επιτρέπει την κοινολόγηση ή γνωστοποίηση οιουδήποτε Δεδομένου Προσωπικού Χαρακτήρα του
ΨΝΑ σε οιοδήποτε τρίτο μέρος (περιλαμβανομένου του υποκείμενου των δεδομένων), χωρίς να λάβει προηγούμενη
έγγραφη προς τούτο άδεια από το ΨΝΑ,
3.1.5. να εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση επαρκούς επιπέδου ασφαλείας των
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ΨΝΑ, λαμβάνοντας υπόψη τον εκάστοτε κίνδυνο παραβίασης, ειδικά έναντι
παράνομης επεξεργασίας ή τυχαίας απώλειας, καταστροφής, φθοράς, τροποποίησης ή κοινολόγησης, ή πρόσβασης στα
Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα του ΨΝΑ, περιλαμβανομένων κατά περίπτωση:
(α)
της ψευδωνυμοποίησης και κρυπτογράφησης των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ΨΝΑ,
(β)
της διασφάλισης της εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας και διαθεσιμότητας των Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα του ΨΝΑ, σε συνεχή βάση,
(γ)
της αποκατάστασης της διαθεσιμότητας στα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα του ΨΝΑ, σε εύλογο χρόνο, σε
περίπτωση φυσικού ή τεχνικού συμβάντος,
(δ)
της τακτικής δοκιμής, εκτίμησης και αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των τεχνικών και των οργανωτικών
μέτρων ασφαλείας της επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ΨΝΑ.
3.1.6. κατόπιν σχετικού αιτήματος του ΨΝΑ, να παρέχει έγγραφη περιγραφή των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων
που έχουν τεθεί σε εφαρμογή από τη ....... ή/και τους Υπεργολάβους της για την επεξεργασία των Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα του ΨΝΑ (εντός του απαιτούμενου από του ΨΝΑ εύλογου χρονικού πλαισίου) και να παρέχει
αντίγραφα στο ΨΝΑ όλων των σχετικών με την εν λόγω συμμόρφωση εγγράφων, περιλαμβανομένων πρωτοκόλλων,
διαδικασιών, κατευθυντήριων οδηγιών, εγγράφων επιμόρφωσης/κατάρτισης και εγχειριδίων,
3.1.7. να συνδράμει το ΨΝΑ στη διασφάλιση της συμμόρφωσης σχετικά με την ασφάλεια των Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα του ΨΝΑ, τη γνωστοποίηση παραβίασης δεδομένων, τις εκτιμήσεις αντικτύπου προστασίας δεδομένων,
αλλά και προηγούμενων διαβουλεύσεων, περιλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της προετοιμασίας ή παροχής εγγράφων
τεκμηρίωσης προς υποβολή στην αρμόδια αρχή προστασίας δεδομένων,
3.1.8. να συνδράμει το ΨΝΑ στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών της προς τα υποκείμενα των δεδομένων, αναφορικά
με τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων, περιλαμβανομένης της τήρησης έγγραφου αρχείου σχετικά με την
επεξεργασία δεδομένων, όπως απαιτείται σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ,
3.1.9. να συνδράμει το ΨΝΑ στο πλαίσιο αξιολόγησης, ερωτήματος, ειδοποίησης ή έρευνας που λαμβάνει το ΨΝΑ από
Αρχή Προστασίας Δεδομένων βάσει της Νομοθεσίας περί Προστασίας Δεδομένων, που δύναται να περιλαμβάνει (κατά
περίπτωση) την παροχή όλων των δεδομένων που ζητούνται από το ΨΝΑ εντός εύλογου χρονικού πλαισίου, οριζόμενου
από την τελευταία κατά περίπτωση,
3.1.10. να προβεί σε κάθε εύλογο μέτρο προς διασφάλιση της αξιοπιστίας κάθε μέλους του προσωπικού της ....... που
έχει πρόσβαση στα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα του ΨΝΑ,
3.1.11. να διασφαλίσει ότι η πρόσβαση στα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα του ΨΝΑ περιορίζεται στους
εργαζόμενους που απαιτείται να έχουν την εν λόγω πρόσβαση, αλλά και ότι αυτοί έχουν ενημερωθεί για την
εμπιστευτική φύση των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ΨΝΑ, δεσμεύονται να τηρήσουν την εμπιστευτικότητα
των δεδομένων και συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που τίθενται στο παρόν Παράρτημα,
3.1.12. να ενημερώνει, εγγράφως και αμελλητί (σε κάθε περίπτωση εντός εικοσιτεσσάρων (24) ωρών από τη στιγμή που
αποκτά γνώση του γεγονότος) το ΨΝΑ, αποστέλλοντας ενημερωτικό μήνυμα στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις
………………….............…, για κάθε πιθανολογούμενο, δυνητικό ή πραγματικό συμβάν σχετικό με τα δεδομένα,
περιλαμβανομένης κάθε πιθανολογούμενης, δυνητικής ή πραγματικής τυχαίας, παράνομης ή μη εξουσιοδοτημένης
κοινολόγησης, απώλειας, καταστροφής, θέσης σε κίνδυνο, φθοράς, τροποποίησης, πρόσβασης ή κλοπής των Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα του ΨΝΑ (περιλαμβανομένης της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή χρήσης των συστημάτων
ή των δεδομένων του ΨΝΑ, την κλοπή στοιχείων ή/και την ακούσια ή εκούσια αποκάλυψη των Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα του ΨΝΑ) ή για γεγονός που ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την παραβίαση δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα (όπως ορίζεται στο ΓΚΠΔ),
3.1.13. να προωθεί αμελλητί (λαμβάνοντας υπόψη τις υποχρεώσεις του υπευθύνου επεξεργασίας που ορίζονται στη
Νομοθεσία περί Προστασίας Δεδομένων, περιλαμβανομένων των σχετικών προθεσμιών) στο ΨΝΑ κάθε αίτημα,
ειδοποίηση ή άλλη επικοινωνία των υποκειμένων των δεδομένων, τρίτων, της αρμόδιας αρχής προστασίας δεδομένων ή
άλλης αρχής αρμόδιας για την επιβολή του νόμου, και να συνεργάζεται και να παρέχει κάθε εύλογη συνδρομή στο ΨΝΑ,
περιλαμβανομένης της παροχής πλήρων στοιχείων των εν λόγω αιτημάτων, ειδοποιήσεων ή άλλων επικοινωνιών,
3.1.14. κατά την κρίση του ΨΝΑ, να διαγράφει ή να επιστρέφει το σύνολο των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του
ΨΝΑ σε αυτό, εφόσον δεν χρησιμεύουν πλέον και, το αργότερο, κατά τη λύση ή λήξη της σύμβασης, και να διαγράφει
και τα αντίγραφα των ως άνω Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ΨΝΑ, εκτός εάν η κατά περίπτωση εφαρμοστέα
νομοθεσία απαιτεί τη διατήρησή τους από τη .......
3.1.15. χωρίς πρόσθετο κόστος, να συνεργάζεται με το το ΨΝΑ και να θέτει στη διάθεσή του κάθε πληροφορία που
απαιτείται για να αποδειχθεί η συμμόρφωση του προς τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στη Νομοθεσία περί
Προστασίας Δεδομένων (περιλαμβανομένης της παροχής στο ΨΝΑ αντιγράφων όλων των Δεδομένων Προσωπικού
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Χαρακτήρα του που αυτή διατηρεί) και να επιτρέπει και να συμβάλλει σε ελέγχους, περιλαμβανομένων των επιτόπιων
επιθεωρήσεων των εγκαταστάσεων της, που διενεργεί το ΨΝΑ,
3.1.16. να ορίσει και να γνωστοποιήσει στο ΨΝΑ η τα στοιχεία ενός προσώπου, το οποίο θα ενεργεί ως σημείο
αναφοράς για ερωτήματα του ΨΝΑ που αφορούν στα Δεδομένα Προσωπικοί Χαρακτήρα του.
4.
Ορισμός υπεργολάβων
4.1.
Πέραν των προσώπων που αναφέρονται στην παρ. 1.4 του παρόντος, η ....... δεν θα εξουσιοδοτεί/ορίζει
Υπεργολάβο για την επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ΨΝΑ παρά μόνο με την προηγούμενη
έγγραφη συναίνεσή του και, η ....... υπόκειται:
4.1.1. στην παροχή στο ΨΝΑ των πλήρων στοιχείων της επεξεργασίας που θα αναλάβει ο προτεινόμενος Υπεργολάβος,
4.1.2. στην υποχρέωση η εν λόγω υπεργολαβία να παρέχεται μόνο μέσω έγγραφης συμφωνίας η οποία περιλαμβάνει
όρους ίδιους ή ισοδύναμους με αυτούς της παρ. 3.2 του παρόντος,
4.1.3. στην υποχρέωση να εξασφαλίσει ότι η σύμβαση με τον Υπεργολάβο θα λύνεται αυτομάτως κατά τη λύση της
παρούσας σύμβασης,
4.1.4. στην υποχρέωση να παραμείνει η ίδια η ....... πλήρως υπεύθυνη έναντι του ΨΝΑ αναφορικά με την οιαδήποτε μη
εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Υπεργολάβου που αφορούν στην επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
του ΨΝΑ.
5.
Έλεγχοι
5.1.
Η ....... υποχρεούται να τηρεί στις εγκαταστάσεις της πλήρη, ακριβή και ενημερωμένα αρχεία σχετικά με την
επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ΨΝΑ που αναλαμβάνει και των μέτρων ασφαλείας που
λαμβάνει κατά την παρούσα σύμβαση, σε συμμόρφωση προς την εφαρμοστέα Νομοθεσία περί Προστασίας Δεδομένων.
5.2.
Η ....... υποχρεούται να επιτρέπει στο ΨΝΑ ή σε καθέναν εκ των αντιπροσώπων της τελευταίας, κατόπιν
προηγούμενης εύλογης ενημέρωσης, να ελέγχουν τις εγκαταστάσεις όπου λαμβάνει χώρα η επεξεργασία Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα του ΨΝΑ και να ελέγχουν και να αντιγράφουν τυχόν σχετικά αρχεία, διαδικασίες και
συστήματα ούτως ώστε το ΨΝΑ να διαπιστώσει αν τηρούνται οι διατάξεις της παραγράφου 3 του παρόντος. Η .......
υποχρεούται να συνεργάζεται πλήρως με το ΨΝΑ σχετικά με κάθε τέτοιο έλεγχο και να του παρέχει, κατόπιν αιτήματος
του, αποδείξεις συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις της κατά την παρ. 3 του παρόντος.
6.
Διεθνείς διαβιβάσεις δεδομένων
6.1.
Η ....... δεν θα επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα του ΨΝΑ σε χώρα εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
και δεν θα διαβιβάζει Προσωπικά Δεδομένα του ΨΝΑ προς τέτοια χώρα, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του
ΨΝΑ.
6.2.
Εάν, στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης, η ....... ή κάποιος από τους Υπεργολάβους της επιθυμεί να
προβεί στην επεξεργασία ή/και διαβίβαση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ΨΝΑ εντός χώρας που βρίσκεται
εκτός, ή προς χώρα εκτός, του ΕΟΧ, υπό την επιφύλαξη της ανωτέρω παρ. 6.1, η ...... υποχρεούται να συμμορφώνεται
προς τις οδηγίες και να προβαίνει στις ενέργειες που το ΨΝΑ θα της γνωστοποιεί εγγράφως, περιλαμβανομένης:
(α)
της παροχής πληροφοριών για το πώς η ....... θα διασφαλίσει επαρκές επίπεδο προστασίας των Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα του ΨΝΑ ώστε να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση του ΨΝΑ με τη Νομοθεσία περί Προστασίας
Δεδομένων,
(β)
της εφαρμογής κάθε μηχανισμού μεταβίβασης δεδομένων που προβλέπεται από την εφαρμοστέα Νομοθεσία περί
Προστασίας Δεδομένων, όπως οι κατάλληλες εγκριθείσες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τυποποιημένες συμβατικές
ρήτρες.
7.
Αποζημίωση
Ανεξάρτητα από κάθε άλλον όρο ή/και πρόβλεψη της παρούσας σύμβασης, η ....... υποχρεούται να προσφέρει βοήθεια
στο ΨΝΑ έναντι κάθε αγωγής, αξίωσης, απαίτησης και νόμιμης διαδικασίας σχετικής με την προστασία προσωπικών
δεδομένων.
Υπογράφοντας το παρόν Παράρτημα τα μέρη ρητώς αναγνωρίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους που
απορρέουν από αυτό και από την Νομοθεσία περί Προστασίας Δεδομένων και συμφωνούν ότι το παρόν αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα της από ………… μεταξύ τους σύμβασης .

_________________________________________________________________________________________________________________________

8

ΑΔΑ: 9ΔΦΖ469Η5Ω-ΣΧΩ

21PROC009360719 2021-10-13
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ – Σχέδιο Σύμβασης
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Στο Χαϊδάρι σήμερα την ..................... του μηνός .................................................... του έτους 20… ημέρα .......................... , οι
κάτωθι υπογεγραμμένοι, αφ΄ ενός μεν

ο/η κ. …………………………, Διοικ………. του ΨΝΑ (ΑΦΜ ΨΝΑ: 999696712 - Δ.Ο.Υ. ΑΙΓΑΛΕΩ) ενεργών εν
προκειμένω ως εκπρόσωπος του Νοσοκομείου και αφ΄ ετέρου
η εταιρεία ………………………………………………………………………………………………..
Διεύθυνση
:
Τ.Κ. :
Περιοχή :
εταιρίας
Τηλέφωνα επικοιν. :
Κινητό :
Φαξ
:
Α.Φ.Μ :
Δ.Ο.Υ. :
νομίμως εκπροσωπούμενη από τ........................................................................ συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τα παρακάτω:
Το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής, δημοσίευσε Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με τη διαδικασία της
απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τον Ν. 4782/2021, άρθρο 50, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάθεση σε εταιρεία ορκωτών ελεγκτών (μέλος του
Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών-Σ.Ο.Ε.Λ) η οποία θα διενεργήσει τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και
της κατάστασης ισολογισμού τέλους χρήσης έτους 2021 καθώς και σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής
πληροφόρησης, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 4.000,00 (με ΦΠΑ).
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου με την αριθμ.: ……………. απόφασή του ενέκρινε την ανάθεση της προς
υπηρεσίας που αναφέρεται στο άρθρο 1 της παρούσης, στην εταιρεία ………………………………………...


ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.1
Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης (Όπως ορίζει το σχετικό άρθρο της
παρούσης πρόσκλησης)
1.2
Αρχές εφαρμοζόμενες κατά την εκτέλεση της σύμβασης (Όπως ορίζει το σχετικό άρθρο της παρούσης διακήρυξης)
ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
2.1
Εγγύηση (καλής εκτέλεσης) (Όπως ορίζει το σχετικό άρθρο της παρούσης διακήρυξης)
2.2
Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα νομοθεσία (Όπως ορίζει το σχετικό άρθρο της παρούσης διακήρυξης)
2.3
Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της (Όπως ορίζει το σχετικό άρθρο της παρούσης διακήρυξης)
2.4
Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης (Όπως ορίζει το σχετικό άρθρο της παρούσης διακήρυξης)
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
3.1
Τρόπος πληρωμής (Όπως ορίζει το σχετικό άρθρο της παρούσης διακήρυξης)
3.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις (Όπως ορίζει το σχετικό άρθρο της παρούσης διακήρυξης)
3.3
Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης (Όπως ορίζει το σχετικό άρθρο της παρούσης διακήρυξης)
3.4
Παρακολούθηση της σύμβασης (Όπως ορίζει το σχετικό άρθρο της παρούσης διακήρυξης)
3.5
Διάρκεια σύμβασης (Όπως ορίζει το σχετικό άρθρο της παρούσης διακήρυξης)
3.6
Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης (Όπως ορίζει το σχετικό άρθρο της παρούσης διακήρυξης)
3.7
Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση (Όπως ορίζει το σχετικό άρθρο της παρούσης διακήρυξης)
Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σύμφωνα με την αριθμ. Πρωτοκόλλου ……. Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος του Ψ.Ν.Α. την
αριθμ. πρωτ: ………προσφορά του προμηθευτή καθώς και τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
Αφού συνομολογήθηκαν τα παραπάνω, από τα συμβαλλόμενα μέρη συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε πέντε (5) αντίγραφα και
υπογράφεται νόμιμα απ’ αυτούς αφού έλαβε ο καθένας από τους συμβαλλόμενους από ένα όμοιο.
ΟΙ
ΓΙΑ ΤΟ Ψ.Ν.Α

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤ. ΤΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΙΑ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Ψ.Ν.Α.
ΔΟΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
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