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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ  

Για ςφναψθ ςφμβαςθσ παροχισ ανεξαρτιτων υπθρεςιϊν εςωτερικοφ ελζγχου 

 

 

ΓΕΝΙΚΑ  

  

Το Κζντρο Σεκμθρίωςθσ και Κοςτολόγθςθσ Νοςοκομειακϊν Τπθρεςιϊν (KETEKNY) – 

Ελλθνικό Ινςτιτοφτο DRG, είναι ανϊνυμθ εταιρεία μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα, θ 

οποία ιδρφκθκε με τισ διατάξεισ του Ν. 4286/2014, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

Κφριοσ ςκοπόσ του KETEKNY είναι θ ανάπτυξθ ενόσ αντικειμενικοφ, δίκαιου και 

διαφανοφσ ςυςτιματοσ κοςτολόγθςθσ και αποηθμίωςθσ νοςοκομειακϊν υπθρεςιϊν που 

βαςίηεται ςτισ Διαγνωςτικά Ομοιογενείσ Ομάδεσ (Diagnosis Related Groups, DRG).   

Σο KETEKNY ενδιαφζρεται να ςυνάψει ςφμβαςθ παροχισ ανεξαρτιτων υπθρεςιϊν 

εςωτερικοφ ελζγχου ςφμφωνα με όςα ορίηονται ν. 4795/2021 (Α’62). 

Για το λόγο αυτό 

  

ΚΑΛΕΙΣΑΙ  
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

 

να ςυμμετάςχει ςτθ διαδικαςία επιλογισ για τθ ςφναψθ ςφμβαςθσ παροχισ ανεξαρτιτων 

υπθρεςιϊν  εςωτερικοφ ελζγχου ςτο ΚΕΤΕΚΝΥ ΑΕ, μζχρι του ποςοφ των 6.000 ευρϊ, πλζον 

ΦΠΑ για δϊδεκα (12) μινεσ, με δυνατότθτα παράταςθσ μζχρι το τζλοσ του 2023 με 

απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ.   Στο ποςό αυτό κα ςυμπεριλαμβάνονται οι κρατιςεισ 

φόρων και τα τζλθ που αναλογοφν. Σε περίπτωςθ παράταςθσ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ 

θ ςυνολικι αξία τθσ ςφμβαςθσ κα ανζλκει μζχρι το ποςό των 7.500 ευρϊ, πλζον ΦΠΑ. 

Το ενδιαφερόμενο νομικό ι φυςικό πρόςωπο μπορεί να υποβάλει  τθν τεχνικι και 

οικονομικι προςφορά του ςφμφωνα με τθν παροφςα. 

Κριτιριο για τθν κατακφρωςθ τθσ υπθρεςίασ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από 

οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι). Προςφορά που κα 

είναι αόριςτθ, ανεπίδεκτθ εκτίμθςθσ ι που κα παρουςιάηει ουςιϊδεισ αποκλίςεισ από το 

απαιτοφμενο αντικείμενο /διάρκεια κα απορρίπτεται.  
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ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

Οι υπθρεςίεσ περιγράφονται ςτο παράρτθμα 1 τθσ παροφςασ. 

 

ΠΡΟΟΝΣΑ ΚΑΙ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 

Τα προςόντα που οφείλει να ζχει ο ανάδοχοσ και οι υποχρεϊςεισ του ορίηονται ρθτά 

ςτθν με αρ. ΓΓΑΔΔΣ 358/9388 (Β’3093/17.06.2022) κοινι απόφαςθ των Τπουργϊν 

Οικονομικϊν και Εςωτερικϊν (εφεξισ ΚΤΑ). 

Συγκεκριμζνα τα προςόντα ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ ΚΥΑ, ενϊ οι υποχρεϊςεισ ςτο 

άρκρο 2 τθσ ΚΥΑ. 

Κατά τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων του ο ανάδοχοσ οφείλει να λαμβάνει υπόψθ του τα 

γενικϊσ αποδεκτά Πρότυπα για τθν Επαγγελματικι Εφαρμογι του Εςωτερικοφ Ελζγχου 

τθσ Επιτροπισ C.OS.O, κακϊσ και τισ καλζσ πρακτικζσ, που διαμορφϊνονται από φορείσ, 

όπωσ θ Επιτροπι C.O.S.O. και το Ινςτιτοφτο Εςωτερικϊν Ελεγκτϊν (Ι.Ι.Α.). 

Όλεσ οι εκκζςεισ και τα ςυναφι ςτοιχεία, όπωσ διαγράμματα, ςχζδια, προδιαγραφζσ, πλάνα, 

ςτατιςτικά ςτοιχεία, υπολογιςμοί και κάκε άλλο ςχετικό ζγγραφο ι υλικό που αποκτάται, 

ςυγκεντρϊνεται ι καταρτίηεται από τον ανάδοχο κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου του, είναι 

εμπιςτευτικά και ανικουν ςτθν απόλυτθ ιδιοκτθςία του ΚΕΤΕΚΝΥ. 

 

ΚΩΛΤΜΑΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 

Ομοίωσ τα κωλφματα και οι λόγοι αποκλειςμοφ του αναδόχου ορίηονται ςτθν ΚΥΑ ςτα 

άρκρα 3 και 4 . 

 

ΣΟΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

Ο ανάδοχοσ παρζχει τισ υπθρεςίεσ ςτα γραφεία τθσ ανακζτουςασ αρχισ ςτον 7ο όροφο 

επί τθσ οδοφ Βερανηζρου αρ. 13 ςτθν Ακινα. 

 

ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ. 

Η ςφμβαςθ κα ζχει ιςχφ για δϊδεκα μινεσ από τθν υπογραφι τθσ με δυνατότθτα 

παράταςθσ μζχρι το τζλοσ του 2023 με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ . 

 

ΣΡΟΠΟ ΚΑΣΑΒΟΛΗ ΣΗ ΑΜΟΙΒΗ 

Η αμοιβι καταβάλλεται ςε τριμθνιαία βάςθ με τθν παράδοςθ και παραλαβι τριμθνιαίων 

εκκζςεων πεπραγμζνων.  

 

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Ο/θ ενδιαφερόμενοσ/θ καλείται να υποβάλει τθν τεχνικι και οικονομικι προςφορά 

του/τθσ, αποκλειςτικά, με θλεκτρονικό τρόπο, ςτθ διεφκυνςθ ketekny@instdrg.gr μζχρι 

τθν 26/09/2022 και ϊρα 16:00. 

Η ανάκεςθ των υπθρεςιϊν κα γίνει με απόφαςθ του Διευκφνοντοσ Συμβοφλου του 

ΚΕΤΕΚΝΥ ΑΕ, ςφμφωνα με εξουςιοδότθςθ που του ζχει δϊςει το ΔΣ, φςτερα από τθν 

mailto:ketekny@instdrg.gr


 
 

3 
 

εξζταςθ των προςφορϊν. Ο υποψιφιοσ που κα επιλεγεί κα κλθκεί να υπογράψει 

ςχετικι ςφμβαςθ και να προςκομίςει τα ζγγραφα που κα του ηθτθκοφν. 

Στο θλεκτρονικό μινυμα κα πρζπει να αναγράφεται θ φράςθ «Συμμετοχι ςτθν πρόςκλθςθ 

εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για τθ ςφναψθ ςφμβαςθσ παροχισ ανεξαρτιτων υπθρεςιϊν 

εςωτερικοφ ελζγχου». 

Το μινυμα κα πρζπει να περιλαμβάνει:  

1) Τεχνικι Προςφορά για το ζργο ενδιαφζροντοσ, με αντικείμενο όςα ορίηονται ςτο 

παράρτθμα 1 τθσ παροφςασ.  

 

2) Οικονομικι Προςφορά, ςυμπλθρωμζνθ και νομίμωσ υπογεγραμμζνθ ςφμφωνα με το 

ςυνθμμζνο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ και με ςυμπλθρωμζνα τα απαιτοφμενα ςτοιχεία 

3) Υπεφκυνθ Διλωςθ τθσ παρ. 4 του αρκρ. 8 του ν. 1599/86, υπογεγραμμζνθ από τον 

νόμιμο εκπρόςωπο του νομικοφ προςϊπου ι το φυςικό πρόςωπο με κεωρθμζνο το γνιςιο 

τθσ υπογραφισ του, ςτθν οποία κα αναγράφεται ότι:  

 Δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ των άρκρων 73 και 74 του ν.4412/2016, 

όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει.  

 Αποδζχεται ανεπιφφλακτα, χωρίσ όρουσ ι αιρζςεισ, τουσ όρουσ τθσ παροφςασ 

πρόςκλθςθσ και των παραρτθμάτων τθσ με τθν αναγραφι των ςτοιχείων τθσ 

πρόςκλθςθσ (αρ. πρωτ. πρόςκλθςθσ υποβολισ προςφοράσ, ανακζτουςα αρχι, 

τίτλοσ πρόςκλθςθσ, κλπ) και ότι όλα τα υποβαλλόμενα ςτοιχεία είναι ακριβι και αλθκι.  

 Εφόςον θ πρόςκλθςθ κατακυρωκεί ςτον προςφζροντα οικονομικό φορζα, αυτόσ 

οφείλει εντόσ προκεςμίασ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ 

ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ του ΚΕΤΕΚΝΥ, να προςκομίςει τα απαραίτθτα 

δικαιολογθτικά, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 103 του Ν. 4412/2016, όπωσ 

τροποποιικθκε και ιςχφει.  

 Συγκατατίκεται ςτθν επεξεργαςία των προςωπικϊν του δεδομζνων για τον ςκοπό του 

ζργου που περιγράφεται ςτθν παροφςα Πρόςκλθςθ ςφμφωνα με τον Ν. 4624/2019 (ΦΕΚ 

137Α’/29- 8-2019), όπωσ ιςχφει. 

 Ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ δεν ζχει κθρυχκεί ζκπτωτοσ από τθν ανάκεςθ 

και εκτζλεςθ εργαςιϊν με το Δθμόςιο ι/και τα Ν.Π.Δ.Δ. λόγω μθ εκπλιρωςθσ των 

ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων, τουλάχιςτον κατά τθν τελευταία πενταετία. 

 

ΑΠΟΦΑΗ ΑΝΑΘΕΗ –ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΤΜΒΑΗ- ΠΛΗΡΩΜΕ 

 

1. Η ανάκεςθ κα γίνει με απόφαςθ του Διευκφνοντοσ Συμβοφλου κατόπιν ςχετικισ 

εξουςιοδοτιςεωσ του ΔΣ, φςτερα από εξζταςθ των προςφορϊν και των δικαιολογθτικϊν. 

Ο ανάδοχοσ που κα προκφψει οφείλει να υπογράψει ςχετικι ςφμβαςθ με το ΚΕΤΕΚΝΥ ΑΕ. 

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ κα πρζπει να υποβάλει ςτο ΚΕΤΕΚΝΥ ΑΕ τα 

απαραίτθτα δικαιολογθτικά ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του νόμου.  

2. Η διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ  και για δϊδεκα 

(12) μινεσ με δυνατότθτα παράταςθσ μζχρι το τζλοσ του 2023 με απόφαςθ τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ και θ αξία τθσ ορίηεται μζχρι του ποςοφ των 6.000 ευρϊ, πλζον 
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Φ.Π.Α. Σε περίπτωςθ παράταςθσ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ θ ςυνολικι αξία τθσ 

ςφμβαςθσ κα ανζλκει μζχρι το ποςό των 7.500 ευρϊ, πλζον ΦΠΑ. 

3. Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ 

του που απορρζουν από το νόμο και τθ ςφμβαςθ. 

4. Προχπόκεςθ για τθν πραγματοποίθςθ τθσ κάκε πλθρωμισ είναι να υποβλθκοφν τα 

απαραίτθτα παραςτατικά. Η πλθρωμι κα γίνεται με τραπεηικι κατάκεςθ. 

 5. Οι πλθρωμζσ υπόκεινται ςε κρατιςεισ, όπωσ προβλζπει ο νόμοσ. 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 

 

 

 

 

 

ΠΑΝΣΕΛΗ ΜΕΑΡΟΠΟΤΛΟ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 

 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

 

 

Ο Εςωτερικόσ Ζλεγχοσ ςφμφωνα με τον ν. 4795/2021 διαρκρϊνεται ςε ςτάδια ωσ εξισ: 

 

1. Διαβεβαιωτικό/ελεγκτικό: α) ανάκεςθ, β) ςχεδιαςμόσ, γ) διενζργεια, δ) ςφνταξθ προςωρινισ 

ζκκεςθσ, ε) οριςτικοποίθςθ και υποβολι τθσ ζκκεςθσ, ςτ) παρακολοφκθςθ και υλοποίθςθ 

των ςυςτάςεων.   

2. Συμβουλευτικό: α) ανάκεςθ, β) ςχεδιαςμόσ, γ) διενζργεια, δ) ςφνταξθ και υποβολι τθσ 

ζκκεςθσ. 

 

Μζςα ςτα πλαίςια αυτά ο ανάδοχοσ οφείλει ,ιδίωσ, τα κατωτζρω: 

 

 Κατάρτιςθ Ετιςιου Προγράμματοσ Εργαςιϊν λαμβανομζνων υπόψθ των ςτρατθγικϊν 

και επιχειρθςιακϊν προτεραιοτιτων του ΚΕΤΕΚΝΥ, κακϊσ και τθσ αξιολόγθςθσ των 

κινδφνων και των ευκαιριϊν του ΚΕΤΕΚΝΥ   

 Κατάρτιςθ Εγχειριδίου Εςωτερικϊν Ελζγχων, το οποίο εγκρίνεται από το ΔΣ  του 

ΚΕΤΕΚΝΥ 

 Πραγματοποίθςθ ελζγχων επί του ςυνόλου των υπθρεςιϊν του ΚΕΤΕΚΝΥ, των 

λειτουργιϊν, των ςυλλογικϊν οργάνων, των διαδικαςιϊν, των εκτελοφμενων ζργων 

κακϊσ και των πλθροφορικϊν του ςυςτθμάτων του 

 Κατάρτιςθ τθσ Ετιςιασ Ζκκεςθσ ελζγχου με Γνϊμθ 

 Παρακολοφκθςθ υλοποίθςθσ ςυςτάςεων και διαρκρωτικϊν ενεργειϊν  

 Σφνταξθ αναφοράσ, θ οποία περιλαμβάνει εκτόσ των άλλων τθν αξιολόγθςθ τθσ 

αποτελεςματικότθτασ των ενεργειϊν που πραγματοποιικθκαν με ςκοπό τθν 

ανάδειξθ τθσ προςτικζμενθσ αξίασ, κακϊσ και τθσ φπαρξθσ τυχόν υπολειμματικϊν, μθ 

ανεκτϊν για το ΚΕΤΕΚΝΥ κινδφνων. 

 Παροχι ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν 

 Κακϊσ και ό,τι  άλλο ορίηει ο νόμοσ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2 

 

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ   

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

Αφορά τθν παροχι ανεξάρτθτων υπθρεςιϊν εςωτερικοφ ελζγχου ςτο ΚΕΤΕΚΝΥ ΑΕ (Αρ. Πρωτ. 

Πρόςκλθςθσ: ……………………………. )  

 

 

ΤΟΥ .............................................................................................................……….. 

 ΟΔΟΣ ....................................................................................................................  

Α.Φ.Μ.………………………………………………………………..Δ.Ο.Υ. 

………………………………………………………………….ΤΗΛΕΦΩΝΑ: .................................................................... 

e-mail:...........................  

 

 

 

Σφνολο για χρονικό διάςτθμα δϊδεκα μθνϊν:  

Κακαρι αξία:  

ΦΠΑ :  

Σφνολο:  

 

 

 

 

 

Τόποσ και Ημερομθνία:  

 

Ο προςφζρων (Σφραγίδα – Υπογραφι) 

 

 

 

 


