ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ
η

7 ΤΠΔ ΚΡΗΣΗ
ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΑΝΙΧΝ
‘’ Ο ΑΓΙΟ ΓΔΧΡΓΙΟ ‘’
Πληποθοπίερ : Z. ΛΔΦΑΚΗ
Σηλέθυνο : 28210 22310
FAX :

28210-22329

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Απιθμ. 23 Π
ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ
ΣΗΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΡΓΟΤ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΣΟΤ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΛΟΓΙΣΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ Ε ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ
ΤΝΕΡΓΑΣΗ (CPV 98300000-6)
με κπιηήπιο καηακύπυζηρ ηη σαμηλόηεπη ηιμή
ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ
ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ

Γεληθφ Ννζνθνκείν Υαλίσλ «Ο ΑΓΙΟ ΓΔΩΡΓΙΟ»

ΔΙΓΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

πλνπηηθφο κεηνδνηηθφο δηαγσληζκφο

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ

Η ρακειφηεξε ηηκή

ΥΡΟΝΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ

ΣΕΣΑΡΣΗ 29-07-2015, ώρα 11.00 π.μ..

ΣΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ

Γεληθφ Ννζνθνκείν Υαλίσλ «Ο ΑΓΙΟ ΓΔΩΡΓΙΟ»
ΤΝΟΠΣΙΚΟ (ΠΡΟΥΔΙΡΟ) ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ
ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΧΝ

ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΡΓΟΤ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΣΟΤ
ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΛΟΓΙΣΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ Ε
ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ ΤΝΕΡΓΑΣΗ (CPV 98300000-6)

Κυδικόρ Απιθμού Δξόδος (ΚΑΔ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΔΙΑ ΓΑΠΑΝΗ
ΥΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ

0429
Προϋπολογισμός
Προϋπολογισμός

: 45.000,00€
: 36.585,36€

εσρώ σσμπ. Φ. Π. Α.
εσρώ τωρίς Φ. Π. Α.

Γεληθφ Ννζνθνκείν Υαλίσλ «Ο ΑΓΙΟ ΓΔΩΡΓΙΟ»

Σο Γενικό Νοζοκομείο Υανίυν "Ο ΑΓΙΟ ΓΔΧΡΓΙΟ " έσονηαρ ςπότη ηιρ διαηάξειρ :

1.

Σνπ Ν 2286/95 (ΦΔΚ19/Α/1995)«Πξνκήζεηεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο ζρεηηθψλ ζεκάησλ»
ην

φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε

Ν.2323/95 (ΦΔΚ145/Α/1995) «Τπαίζξην εκπφξην θαη άιιεο δηαηάμεηο» ηνπ Ν.2362/95 (ΦΔΚ 247/Α/95) «Πεξί Γεκφζηνπ

Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ θξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο».
2.

Σεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ηεο 31εο Μαξηίνπ 2004 (ΔL 134/30-04-2004)πεξί ζπληνληζκνχ
ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ»,

3.

Σελ αξίζκ.Π1-1105/2-3-2006 εγθχθιην ηνπ Τθππνπξγνχ Αλάπηπμεο «Δθαξκνγή ηεο νδεγίαο 2004/18/ΔΚ γηα ηηο δεκφζηεο
ζπκβάζεηο.

4.

Σνπ Ν.2522/1997,«Πεξί δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο θαηά ην ζηάδην πνπ πξνεγείηαη ηεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ δεκνζίσλ έξγσλ
θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ, ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 89/665 ΔΟΚ»
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5.

Σνπ Ν2741/1999( ΦΔΚ 199/α/99), « Δληαίνο Φνξέαο Διέγρνπ Σξνθίκσλ, άιιεο δηαηάμεηο ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ
Αλάπηπμεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο».

6. Σνπ Ν 2328/1995,(ΦΔΚ159/Α/95)φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν2372/96 (ΦΔΚ29/Α/96) άξζξν 11 θαη ην Ν2414/96 (ΦΔΚ
135/Α/1996) άξζξν 14 ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ 82/96 (ΦΔΚ 66/Α/96),

«Ολνκαζηηθνπνίεζε ησλ κεηνρψλ

Διιεληθψλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ πνπ κεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο αλάιεςεο έξγσλ ή πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκφζηνπ ή ησλ λνκηθψλ
πξνζψπσλ ηνπ Δπξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα»,φπσο απηέο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν
3310/05 θαη ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.3414/05,
7. Σνπ Ν.2955/01 « Πξνκήζεηεο Ννζνθνκείσλ θαη ινηπψλ κνλάδσλ πγείαο ησλ Πε..Τ. θαη άιιεο δηαηάμεηο»
8. Σν Π.Γ. 166/2003 (ΦΔΚ 138/Α/2003) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2000/35 ηεο 29-6-2000 γηα ηελ
θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο
9. Σν Ν.3310 /05 (ΦΔΚ 30/Α/2005) «Μέηξα γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή ησλ

θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά

ηελ ζχλαςε ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ» φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν3414/05 (ΦΔΚ 279/Α/10-11-2005)
«Σξνπνπνίεζε ηνπ Ν 3310/05 «Μέηξα γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή ησλ θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηελ
δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ».
10. Σελ κε αξίζκ.24014/25-11-2005 (ΦΔΚ1637/Β/05)Κ.Τ.Α ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Δπηθξαηείαο

«Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ

εθαξκνγή ηνπ Ν 3310/2005 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ N.3414/2005»
11. Σνλ Ν.3329/2005 «Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο
12. Σνλ Ν 3527/2007(ΦΔΚ 25/Α/9.2.2007 «Κχξσζε ζπκβάζεσλ ππέξ λνκηθψλ πξνζψπσλ επνπηεπνκέλσλ απφ ην Τπνπξγείν
Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο»
13. Σν Π.Γ.60/2007(ΦΔΚ 64/16-3-2007) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ «πεξί
ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ»φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε
ηελ Οδεγία 2005/51/ΔΚ ηεο επηηξνπήο θαη ηελ Οδεγία 2005/75/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16εο
Ννεκβξίνπ 2005.»
14.

Σν Π.Γ.118/10-07-07 «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ» (Κ.Π.Γ.) ( Φ.Δ.Κ. 150 Σεχρνο Α’)

15. Σν Ν.3580/07 «Πξνκήζεηεο θνξέσλ επνπηεπνκέλσλ απφ ηνπ Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο

Αιιειεγγχεο θαη άιιεο

δηαηάμεηο»
16. Σν Ν.3867/3-8-2010 (ΦΔΚ128/3-8-2010) άξζξν 27 παξ.12 <<εμφθιεζε πξνκεζεηψλ Ννζνθνκείσλ θαη ξπζκίζεηο ζεκάησλ
ζρεηηθψλ δηαγσληζκψλ>>.
17. Σν Ν.3846/2010 (ΦΔΚ 66/11-05-2012) « Δγγπήζεηο γηα ηελ εξγαζηαθή αζθάιεηα θαη άιιεο δηαηάμεηο)»
18. Σν Ν.3918/2011 (ΦΔΚ 31/02-03-2011) «Γηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην ζχζηεκα πγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο»
19. Σν Ν.4052/2012 (ΦΔΚ 41/01-03-2012) «Νφκνο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείσλ Τγείαο & Κνηλ/θεο Αιιειεγγχεο θαη Δξγαζίαο θαη
Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο …….ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο»
20. Σνπ Ν. 4250/2014 (ΦΔΚ 74/Α’/2014) παξ. 2 αξ. 1 ζηηο δηαδηθαζίεο αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ, ππεξεζηψλ θαη
έξγσλ.
21. Σνπ Ν. 4281/2014 «Μέηξα ηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, νξγαλσηηθά ζέκαηα Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη
άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 160/Α’/08-08-2014).

Β: Σιρ αποθάζειρ:


Σελ κε αξίζκ. 11/πρκ 10/26-06-2015 απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Υαλίσλ.

ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ
ςνοπηικό (ππόσειπο) μειοδοηικό διαγυνιζμό
ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΡΓΟΤ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΣΟΤ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΛΟΓΙΣΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ Ε ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ
ΤΝΕΡΓΑΣΗ (CPV 98300000-6)
Πποϋπολογιζμόρ: 45.000,00 εςπώ ζςμπεπιλαμβανομένος ηος ΦΠΑ
Σόπορ παπάδοζηρ: Γεληθφ Ννζνθνκείν Υαλίσλ
Γλώζζα : Διιεληθή
Ημεπομηνία λήξηρ ςποβολήρ πποζθοπών: ΣΡΙΣΗ

28-07-2015, ώρα 12.00 πμ. ζην Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ηνπ Γεληθνχ
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Ννζνθνκείνπ Υαλίσλ.
Ηκεξνκελία απνζθξάγηζεο πξνζθνξψλ : ΣΕΣΑΡΣΗ 29-07-2015, ώρα 11.00 πμ ζην Γπαθείο Ππομηθειών ηος Γενικού
Νοζοκομείος Υανίυν.
Πξνθεηκέλνπ λα εμνηθνλνκείηαη ρξφλνο θαη λα επηηαρχλνληαη νη δηαδηθαζίεο ε απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ

ζα

πξαγκαηνπνηεζεί εληαία ρσξίο δηάθξηζε ζηαδίσλ/θάζεσλ (Αμηνιφγεζε Γηθαηνινγεηηθψλ, Αμηνιφγεζε Σερληθήο Πξνζθνξάο
θαη Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο).
Πξνζθνξέο πνπ παξαδίδνληαη κεηά ηελ πξναλαθεξφκελε εκεξνκελία θαη ψξα ζα επηζηξέθνληαη σο εθπξφζεζκεο .
ΠΡΟΦΟΡΔ: Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη δαθηπινγξαθεκέλεο ζε δχν αληίγξαθα ζηελ Διιεληθή γιψζζα . Γηα ηελ
αλαγξαθή ησλ νξνινγηψλ θαη ησλ ηχπσλ δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ε μέλε γιψζζα. Η πξνζθνξά ζα είλαη ρσξίο
μέζκαηα, ζβεζίκαηα, δηνξζψζεηο θαη δελ ππφθεηηαη ζε ραξηφζεκν θαη δελ ζα θέξεη αξηζκεηηθά πνιιαπιαζηαζηηθά θαη
πξνζζεηηθά ιάζε.
Ο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο ζα είλαη ζθξαγηζκέλνο θαη ζα θέξεη ηηο ελδείμεηο :
α) Η ιέμε " πξνζθνξά "
β) Ο πιήξεο ηίηινο ηνπ Ννζνθνκείνπ, ήηνη " ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΑΝΙΩΝ "
γ) Ο αξηζκφο δηαθήξπμεο.
δ) Η εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
ε) Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα.
Απαξαίηεηα επί πνηλή απφξξηςεο, ζην θάθειν ηεο ηερληθήο θαη ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ε πξνζθφκηζε κέζνπ
απνζήθεπζεο Η/Τ (CD – USB) ηεο πξνζθνξάο ζε πξνγξάκκαηα Microsoft.
Πξνο δηεπθφιπλζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, ην πιήξεο θείκελν ηεο Γηαθήξπμεο δηαηίζεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαη απφ ηελ
ηζηνζειίδα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο (www.chaniahospital.gr) Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Ννζνθνκείνπ.
ΙΥΤ ΣΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο γηα έλα (1) έηνο
Η έλαξμε πξνζεζκίαο αξρίδεη απφ ηελ επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ζα αλαθέξεηαη ζηελ πξνζθνξά.
ΣΙΜΗ: Η ηηκή ζα δνζεί ζε ΔΤΡΧ. ηελ ηηκή ζα πεξηιακβάλνληαη νη θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ θαζψο θαη θάζε άιιε
επηβάξπλζε (κεηαθνξηθά) εθηφο ηνπ Φ.Π.Α., πνπ ζα αλαθέξεηαη ρσξηζηά θαη βαξαίλεη ην Ννζνθνκείν.
ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ –ΑΝΣΙΠΡΟΦΟΡΔ- ΓΙΔΤΚΡΙΝΗΔΙ :
Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη απφ ηελ επηηξνπή δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκφ. Καηά ηελ ψξα απνζθξάγηζεο
ησλ πξνζθνξψλ κπνξνχλ λα παξεπξίζθνληαη θαη νη ελδηαθεξφκελνη . Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη
απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο .
Γηεπθξηλήζεηο κεηά ηελ θαηάζεζε ησλ πξνζθνξψλ απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο, εθηφο αλ δεηεζνχλ απφ ηελ επηηξνπή.
ΔΝΣΑΔΙ : Γηα

ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο πξνζθνκίδεηαη παξάβνιν θαηάζεζεο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ

πνζνχ ίζνπ κε ην 0,10 επί ηνηο εθαηφ (0.10%) επί ηεο πξνυπνινγηζκέλεο αμίαο ηνπ ππφ πξνκήζεηα είδνπο ην χςνο ηνπ
νπνίνπ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ησλ (1.000) θαη κεγαιχηεξν ησλ πέληε ρηιηάδσλ (5.000) επξψ. Σν παξάβνιν
απνηειεί δεκφζην έζνδν θαη θαηαρσξείηαη ζηνλ θσδηθφ αξηζκφ εζφδνπ (ΚΑΔ) 3741 (παξάβνια απφ θάζε αηηία). Με θνηλή
απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο Οηθνλνκηθψλ

θαη Αλάπηπμεο κπνξεί λα αλαπξνζαξκφδεηαη ην πνζνζηφ

ηνπ

παξαβφινπ θαη ην χςνο ησλ αλσηέξσ πνζψλ.
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ΚΡΑΣΗΔΙ :
Οη λφκηκεο θξαηήζεηο πνπ επηβαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή είλαη .
1.

Φόπορ 8% Υ καθαπήρ αξίαρ μείον ηυν κπαηήζευν .

2.

0,10% επί ηηρ καθαπήρ αξίαρ εκηόρ ΦΠΑ. Τπέπ Δνιαίαρ Ανεξάπηηηηρ Απσήρ Γημοζίυν ςμβάζευν (ΔΑΑΓΗΤ).

3.

Υαπηόζημο 3,60 % επί ηηρ πποηγούμενηρ κπάηηζηρ.

4.

Ποζοζηό 2% ςπέπ ηυν οπγανιζμών Φςσικήρ Τγείαρ, ζύμθυνα με ηο Ν.3580/2007 και ηην Γ.Τ6α/ΓΠ/οικ.36932/17-3-2009
Κ.Τ.Α. (ΦΔΚ545Β’/24-03-2009)

ΥΡΟΝΟ ΠΛΗΡΧΜΗ : Η πιεξσκή ζα γίλεη αθνχ πξνεγνπκέλσο ν πξνκεζεπηήο έρεη εθπιεξψζεη πιήξσο ηηο
ππνρξεψζεηο νη νπνίεο πεγάδνπλ απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, κε ρξεκαηηθφ έληαικα ζεσξεκέλν απφ ηελ ππεξεζία ηνπ
Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ ζχκθσλα κε ην Ν. 2649/97.
ε πεξίπησζε πνπ ε πιεξσκή ηνπ ζπκβαζηνχρνπ θαζπζηεξήζεη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή εμήληα (60) εκέξεο κεηά ηελ
ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο απφ απηφλ, ε αλαζέηνπζα αξρή (νθεηιέηεο), ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην π.δ.
166/2003 (ΦΔΚ 138/Α/ 5.6.2003) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2000/35 ηεο 29.6.2000 γηα ηελ
θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο, θαζίζηαηαη ππεξήκεξνο θαη νθείιεη ηφθνπο
ρσξίο λα απαηηείηαη φριεζε απφ ηνλ ζπκβαζηνχρν. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο δελ κπνξεί λα
γίλεη πξν ηεο εκεξνκελίαο εθδφζεσο ηνπ πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο.
ΑΠΟΡΡΙΦΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ : Οη πξνζθνξέο θξίλνληαη απνξξηπηέεο θαη επηζηξέθνληαη ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο:
1.Όηαλ ν πξνζθέξσλ δε δειψλεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ :
α) Σν ρξφλν ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο .
β) Σν ρξφλν παξάδνζεο.
2. Όηαλ ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο είλαη κηθξφηεξνο ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζηε δηαθήξπμε.
3. Όηαλ ν ρξφλνο παξάδνζεο είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ πξνβιεπφκελν ζηε δηαθήξπμε .
4. Όηαλ ε πξνζθνξά δελ είλαη δαθηπινγξαθεκέλε ή θέξεη μέζκαηα – ζβεζίκαηα – δηνξζψζεηο.
5. Όηαλ ε πξνζθεξφκελε ηηκή δίδεηαη ζε ζπλάιιαγκα ή ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο .
6. Όηαλ ζέηεη φξν πιεξσκήο εθ’ φζνλ δελ πξνβιέπεηαη απφ ηελ δηαθήξπμε.
7. Όηαλ δελ θαηαζέηνπλ δείγκαηα ή πξνζπέθηνπο , ελψ απηά πξνβιέπνληαη απφ ηε δηαθήξπμε.

8. ΠΡΟΟΥΗ: ύμθυνα με ηο άπθπο 13 ηος Ν. 3918/2011, ζηο ζηάδιο καηακύπυζηρ ηος διαγυνιζμού θα
ππαγμαηοποιηθεί ζύγκπιζη ηυν ηιμών ηυν οικονομικών πποζθοπών με αςηέρ ηος Παπαηηπηηηπίος Σιμών,
όπυρ καηαγπάθονηαι καηά ηην ηελεςηαία ημέπα ηηρ πποθεζμίαρ ςποβολήρ ηυν πποζθοπών. Οι οικονομικέρ
πποζθοπέρ πος είναι ανώηεπερ από ηιρ καηά ηα ανυηέπυ παπαδεκηέρ ηιμέρ, αποππίπηονηαι. (Ο κυδικόρ ηος
Παπαηηπηηηπίος Σιμών και οι ηιμέρ θα ππέπει να ζςμπληπώνονηαι επί ποινή αποππίτευρ ζηην πποζθοπά.
ε πεπίπηυζη πος ηο είδορ δεν ζςμπεπιλαμβάνεηαι ζηο Παπαηηπηηήπιο Σιμών θα ππέπει αςηό να αναθέπεηαι
με ςπεύθςνη δήλυζη από ηον πποζθέπονηα.)

ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΗ: Ωο ρξφλνο παξάδνζεο ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ νξίδνληαη νη δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο
χζηεξα απφ έγγξαθε παξαγγειία .
Ο ρξφλνο παξάδνζεο κεηξάεη απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο κεηαμχ Ννζνθνκείνπ θαη
Πξνκεζεπηή . Πξνζθνξά ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη ρξφλνο κεγαιχηεξνο ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζηε δηαθήξπμε, δελ ζα
ιακβάλεηαη ππ’ φςηλ .

ΣΟΠΟ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ : αλ ηφπνο παξάδνζεο νξίδεηαη ε απνζήθε ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Υαλίσλ . Η
παξάδνζε ηνπ ππφ πξνκήζεηα είδνπο ζα γίλεη ελψπηνλ επηηξνπήο, πνπ έρεη νξηζζεί γηα ην ζθνπφ απηφ έξγν ηεο επηηξνπήο
παξαιαβήο είλαη ν πνηνηηθφο θαη πνζνηηθφο έιεγρνο βάζεη ησλ δεηγκάησλ ηεο πξνζθνξάο.
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ε πεξίπησζε πνπ ην πξνο παξάδνζε είδνο θξηζεί απνξξηπηέν απφ ηελ επηηξνπή ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ην
αληηθαηαζηήζεη εληφο δέθα (10) εκεξψλ .

ΚΗΡΤΞΗ ΔΚΠΣΧΣΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ: Ο πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη έθπησηνο ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο:
Α) Αλ δελ ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε ζηελ πξναλαθεξφκελε θαζνξηζκέλε πξνζεζκία .
Β) Αλ δελ παξαδψζεη ην ππφ πξνκήζεηα είδνο εληφο ηνπ νξηζζέληνο ρξφλνπ.
Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ν πξνκεζεπηήο ππφθεηηαη ζηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην Π. Γ. 394/96 ,φπσο απηφ
ηξνπνπνηήζεθε απφ ην Π.Γ.118/07.

Νη πξνζθέξνληεο

ζα πξέπεη λα αλαθέξνπλ όηη έιαβαλ ππ’ όςηλ ηνπο, θαηά ηελ

θαηάξηηζε ηεο πξνζθνξάο ηνπο, ηηο ππνρξεώζεηο ζρεηηθά

κε ηηο δηαηάμεηο πεξί

πξνζηαζίαο ηεο απαζρόιεζεο θαη ησλ ζπλζεθώλ εξγαζίαο πνπ ηζρύνπλ ζηνλ ηόπν όπνπ
πξόθεηηαη λα εθηειεζζεί ε ζύκβαζε.
Ν αλάδνρνο δεκόζηαο ζύκβαζεο ή νη λόκηκνη εθπξόζσπνη ηνπ δεζκεύνληαη όηη, ζε όια
ηα ζηάδηα πνπ πξνεγήζεθαλ ηεο θαηαθύξσζεο ηεο ζύκβαζεο, δελ ελήξγεζαλ αζέκηηα,
παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαη όηη ζα εμαθνινπζήζνπλ λα κελ ελεξγνύλ θαη’ απηόλ ηνλ
ηξόπν θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο αιιά θαη κεηά ηε ιήμε απηήο.

Ζ δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία ζα δηαθνπεί ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην βξίζθεηαη, εθόζνλ ε
Δ.Ξ.. πξνθεξύμεη ζρεηηθνύο αληίζηνηρνπο δηαγσληζκνύο. Πηηο πεξηπηώζεηο πνπ νη
αλσηέξσ ζρεηηθνί δηαγσληζκνί νινθιεξσζνύλ από ηηο ΞΔ, νη αληίζηνηρεο ζπκβάζεηο
πνπ ζα ππνγξαθνύλ ζα δηαθνπνύλ, όηαλ ππνγξαθνύλ νη ζπκβάζεηο πνπ ζα πξνθύςνπλ
από ηνπο αληίζηνηρνπο δηαγσληζκνύο πνπ ζα δηελεξγήζεη ε Δ.Ξ..

Ο Γιοικηηήρ ηος Γενικού Νοζοκομείος Υανίυν

ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΓΟΤΛΓΔΡΑΚΗ
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ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ
Α.

ΠΘΝΞΗΚΝΡΖΡΑ

Νη επηδησθόκελνη ζηόρνη ησλ παξαπάλσ θαη νη αληίζηνηρεο εκεξνκελίεο πινπνίεζεο ηνπ
γηα ην Λνζνθνκείν καο ζύκθσλα κε ηελ Δγθύθιην 53560/5-6-2013 ηνπ ΘΑ, είλαη νη
εμήο:
Α/Α
1
2

3

4

5

6

7

ΔΞΗΓΗΩΘΩΚΔΛΝΗ ΠΡΝΣΝΗ
Πύληαμε
ησλ
νηθνλνκηθώλ
θαηαζηάζεσλ
ηέινπο ρξήζεο 2015
Δθαξκνγή ηεο αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο
Δθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο ηεο κεληαίαο
νξηζηηθνπνίεζεο ησλ νηθνλνκηθώλ ζπλαιιαγώλ
ηνπ Λνζνθνκείνπ
Δθαξκνγή
ησλ
Γηεζλώλ
Ξξνηύπσλ
Σξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθόξεζεο γηα ην
έηνο 2015
Ζ παξνρή ζπκβνπιώλ ζηα ζηειέρε θαη ζηε
Γηνίθεζε ηνπ Λνζνθνκείνπ γηα ηελ ππνζηήξημε
ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ
νηθνλνκηθήο θύζεο.
Ζ
εθπαίδεπζε
ηνπ
πξνζσπηθνύ
ζηα
εμεηδηθεπκέλα ζέκαηα πνπ απαηηνύλ νη αλάγθεο
θαηά ηκήκα θαη ηελ πξαθηηθή επηκόξθσζε
θάζε ρξήζηε ζηελ θαζεκεξηλή ελαζρόιεζε
ηνπ κε ην αληηθείκελν, κε ηελ κεηάδνζε
εκπεηξίαο.
Ζ εθκάζεζε ζηα ζηειέρε ηνπ Λνζνθνκείνπ ησλ
νηθνλνκηθώλ δεδνκέλσλ π.ρ. ρξεζηκνπνίεζε
αξηζκνδεηθηώλ, ώζηε ε Γηνίθεζε λα κπνξεί λα
έρεη νινθιεξσκέλε εηθόλα γηα ηελ πνξεία ησλ
νηθνλνκηθώλ ηνπ Λνζνθνκείνπ.

ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΔΠ
ΔΞΗΡΔΜΖΠ
ΠΡΝΣΩΛ
Έσο 30/6/2016
Από 1/1/2015
Ππκθσλεκέλα
ηζνδύγηα θάζε κήλα
εληόο 30 εκεξώλ
ηνπ επόκελνπ
κήλα, έσο ην ηέινο
ηνπ ζπκβαηηθνύ
ρξόλνπ
Έσο 31/7/2016
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Β.
ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΝ ΔΟΓΝ
Ρν ππό πξνθήξπμε έξγν πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ:
Ρελ πιήξε εθαξκνγή ηνπ Ξ.Γ. 146/2003
α) Ζ εθαξκνγή πεξηιακβάλεη ηελ εθηέιεζε όισλ ησλ ελεξγεηώλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ
ελεκέξσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο γεληθήο ινγηζηηθήο, ηεο αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο θαη ηνπ
δεκόζηνπ ινγηζηηθνύ, ηελ ζύληαμε θαη έθδνζε πεξηνδηθώλ θαη εηήζησλ θαηαζηάζεσλ,
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ξ.Γ. 146/2003 αιιά θαη ηελ θείκελε λνκνζεζία, ηελ
νξγάλσζε θαη επίβιεςε ηεο απνγξαθήο ηέινπο ρξήζεσο, ηελ ελεκέξσζε ησλ
ινγηζηηθώλ βηβιίσλ γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο απνγξαθήο ηέινπο ρξήζεσο, ην άλνηγκα
όισλ ησλ ινγαξηαζκώλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ πιήξε εθαξκνγή θαη ε ελεκέξσζε ησλ
ινγαξηαζκώλ κε ηα δεδνκέλα ηεο απνγξαθήο έλαξμεο απνηεινύλ κέξνο ησλ ζπκβαηηθώλ
ππνρξεώζεσλ ηνπ αλαδόρνπ.
β) Ρελ Δθαξκνγή ηεο Αλαιπηηθήο Ινγηζηηθήο ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ζρεδίνπ
Γεληθήο – Αλαιπηηθήο θαη Θνζηνινγηθήο Νξγάλσζεο θαη ηελ παξνρή ππεξεζηώλ
Ππκβνύινπ γηα ηελ επηινγή θαη εγθαηάζηαζε ηεο αλαγθαίαο κεραλνγξαθηθήο ππνδνκήο
εθόζνλ απαηηεζεί.
γ) Tελ θαηάξηηζε ησλ εηήζησλ ινγηζηηθώλ θαηαζηάζεώλ ηνπο, ζύκθσλα κε ην ΞΓ
146/2003 θαζώο θαη κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Ξιεξνθόξεζεο
δ) Ν έιεγρνο ηνπ ηξέρνληνο Κεηξώνπ Ξαγίσλ θαη ε ηξνπνπνίεζε ηνπ εθόζνλ θξηζεί
απαξαίηεην
ζη) Ρελ ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή εθπαίδεπζε ηνπ αλαγθαίνπ πξνζσπηθνύ ηνπ
Λνζνθνκείνπ.
Αλαιπηηθόηεξα:
1. Δηήζηα απνγξαθή ήηνη:
I. πνινγηζκόο θαη Απνηίκεζε ηεο αμίαο ησλ εδαθηθώλ εθηάζεσλ
II. πνινγηζκόο θαη Απνηίκεζε ηεο αμίαο ησλ κεραλεκάησλ-ηερληθώλ εγθαηαζηάζεσλ
θαη ινηπνύ κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ
III. πνινγηζκόο θαη Απνηίκεζε ηεο αμίαο ησλ κεηαθνξηθώλ κέζσλ
IV. πνινγηζκόο θαη Απνηίκεζε ηεο αμίαο ησλ επίπισλ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ θαζώο
θαη ησλ ινηπώλ παγίσλ ζηνηρείσλ όπσο πεξηγξάθνληαη ζην ΞΓ 146/2003 θαη
απαηηνύληαη γηα ηελ ζύληαμε ηνπ ηζνινγηζκνύ.
V. Ν έιεγρνο ηνπ ηξέρνληνο Κεηξώνπ Ξαγίσλ θαη ε ηξνπνπνίεζε ηνπ εθόζνλ θξηζεί
απαξαίηεην ιακβάλνληαο ππόςε ηπρόλ θαηαζηξνθέο ή επηζηξνθέο παγίσλ πνπ δελ
έρνπλ θαηαρσξεζεί.
2. πνινγηζκόο θαη έιεγρνο όισλ ησλ ινηπώλ ζηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνύ θαη Ξαζεηηθνύ
όπσο:
I. Ππκθσλία Δζόδσλ- Δμόδσλ
II. Ππκθσλία Ρξαπεδηθώλ Ινγαξηαζκώλ
III. Ππκθσλία Ρακείνπ
IV. Ππκθσλία νθεηιεηώλ
V. Ππκθσλία απαηηήζεσλ
3. Φπζηθή απνγξαθή ησλ απνζεκάησλ θαηά πνζόηεηα θαη αμία
4. Δπίβιεςε θαη έιεγρνο ηεο ζσζηήο ινγηζηηθήο απεηθόληζεο ησλ ινγηζηηθώλ γεγνλόησλ
πνπ αθνξνύλ ην Λνζνθνκείν κε βάζε ηελ Γεκόζηα ινγηζηηθή, ηελ Γεληθή Ινγηζηηθή θαη
ηελ Αλαιπηηθή ήηνη:
I. Ππκπιήξσζε ηνπ Ινγηζηηθνύ Πρεδίνπ ηνπ Λνζνθνκείνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηηο
νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο σο πξνο ην ηκήκα ησλ ινγαξηαζκώλ πξνζδηνξηζκνύ ηνπ
νξγαληθνύ απνηειέζκαηνο θαη ηνπ απνηειέζκαηνο ρξήζεσο.
II. Έιεγρνο - ζπλεξγαζία κε ηελ εηαηξεία ππνζηήξημεο ηνπ κεραλνγξαθηθνύ
ζπζηήκαηνο ηνπ Λνζνθνκείνπ θαη κε ηηο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο ηνπ γηα ηελ αμηόπηζηε,
απνηειεζκαηηθή ζπιιεηηνπξγία θαη ζπκθσλία ησλ αληηζηνηρηδόκελσλ ινγηζηηθώλ
θπθισκάησλ ηεο Γεληθήο Ινγηζηηθήο. Νη ζρεηηθέο αλαιπηηθέο δηαδηθαζίεο θαζνξίδνληαη
κε ην Ξ.Γ. 146/2003.
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IV. Θαηαρώξεζε θαη παξαθνινύζεζε αληίζηνηρσλ αλαιώζεσλ απνζεκάησλ από ηα
δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ Λνζνθνκείνπ, επίζεο κέζσ ηνπ ίδηνπ πξνγξάκκαηνο.
V. πνζηήξημε ηνπ Ινγηζηεξίνπ γηα ηελ δηελέξγεηα ησλ ινγηζηηθώλ εγγξαθώλ κέζσ
ηεο «εθαξκνγήο Ινγηζηεξίνπ».
VI. Ξαξαθνινύζεζε θαη ζπλερήο έιεγρνο ηνπ ζπλόινπ ησλ ινγηζηηθώλ εγγξαθώλ θαη
ινηπώλ δηαδηθαζηώλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε ηεο εθαξκνγήο θαη παξέκβαζε
απηνύ, όπνπ απαηηείηαη, κέζσ ησλ ππεπζύλσλ ησλ νηθνλνκηθώλ ππεξεζηώλ ηνπ
Λνζνθνκείνπ, γηα ηε δηελέξγεηα ησλ αλαγθαίσλ δηνξζώζεσλ-βειηηώζεσλ
VII. Πύληαμε κεληαίνπ ηζνδπγίνπ ζην ηέινο θάζε κήλα.
VIIΗ. Ζ εθαξκνγή ηνπ εληαίνπ πιαηζίνπ θσδηθνπνίεζεο αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο κε βάζε
ην εγρεηξίδην εθαξκνγήο ηεο αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο ην νπνίν εθπνλήζεθε ζην πιαίζην
ηνπ έξγνπ «Δπηζηεκνληθόο ζρεδηαζκόο – Ππληνληζκόο θαη ππνζηήξημε ΘΑ θαη ΞΔ
γηα ηελ αλάπηπμε θαη βειηίσζε ζπζηεκάησλ νηθνλνκηθνύ πξνγξακκαηηζκνύ θαη
νηθνλνκηθήο
δηαρείξηζεο
λνζνθνκείσλ
κε
ηε
ρξήζε
κεραλνγξαθεκέλνπ
δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο»
5. Ζ θαηάξηηζε ησλ Νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο Γεληθήο Δθκεηάιιεπζεο,
Απνηειεζκάησλ ρξήζεο, Ηζνινγηζκνύ, Γηάζεζεο Απνηειεζκάησλ θαη πξνζαξηήκαηνο ζηε
ζύληαμε Δθζέζεσο Γηαρείξηζεο έηνπο 2015 θαη ζηελ ππνβνιή απηώλ ζηελ επνπηεύνπζα
αξρή θαζώο θαη ζηε δεκνζίεπζε ζην Φ.Δ.Θ.
Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη πίλαθεο ζηνπο νπνίνπο εκθαλίδνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ
ηζνινγηζκνύ θαη νξηζκέλσλ άιισλ ινγαξηαζκώλ ηνπ Λνζνθνκείνπ, θεθαιαηώδνπο
ζεκαζίαο.
Πε πξνζάξηεκα ησλ νηθνλνκηθώλ απηώλ θαηαζηάζεσλ εκθαλίδνληαη επεμεγεκαηηθέο θαη
άιιεο ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο, πνπ έρνπλ ζθνπό λα δηεπθνιύλνπλ ηνπο
ελδηαθεξόκελνπο ζηελ αλαγθαία πιήξε ελεκέξσζε ηνπο.
Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη νη εμήο:
1. Ζ θαηάζηαζε ηνπ ηζνινγηζκνύ ζύκθσλα κε ην ππόδεηγκα ηεο παξ. 4.1.100 ηνπ
Ξ.Γ. 146/03.
2. Ζ θαηάζηαζε ηνπ ινγαξηαζκνύ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο ζύκθσλα κε ην
ππόδεηγκα ηεο παξ. 4.1.200 ηνπ Ξ.Γ. 146/03.
3. Ν πίλαθαο δηαζέζεσο απνηειεζκάησλ ζύκθσλα κε ην ππόδεηγκα ηεο παξ. 4.1.300
ηνπ Ξ.Γ. 146/03.
4. Ζ θαηάζηαζε ηνπ ινγαξηαζκνύ γεληθήο εθκεηαιιεύζεσο ζύκθσλα κε ην
ππόδεηγκα ηεο παξ. 4.1.400 ηνπ Ξ.Γ. 146/03.
5. Ρν Ξξνζάξηεκα ηνπ ηζνινγηζκνύ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο είλαη
απαξαίηεην ζπκπιήξσκα ησλ νηθνλνκηθώλ απηώλ θαηαζηάζεσλ, κε ην νπνίν
δίλνληαη δηάθνξεο πξόζζεηεο ή επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο, θαηαξηίδεηαη δε
ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ παξάγξαθν 4.1.501 ηνπ Ξ.Γ. 146/03.
6. Δθαξκνγή Γηεζλώλ Ινγηζηηθώλ Ξξνηύπσλ (Γ.Ι.Ξ.) γηα ην έηνο 2015
Νη εξγαζίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελ ιόγσ εθαξκνγή είλαη νη εμήο:
ΓΔΛΗΘΑ:
Ζ θαηάξηηζε ησλ Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ ηνπ έηνπο 2015 κε βάζε ηα Γηεζλή
Ινγηζηηθά Ξξόηππα, κε ηε δηαδηθαζία ηεο κεηαηξνπήο ησλ νηθνλνκηθώλ δεδνκέλσλ ησλ
θαηαξηηζζέλησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ βάζεη ηνπ Ξ.Γ. 146/2003 θαη ζύκθσλα κε ηα
ηζρύνληα γηα ηα Γ.Ι.Ξ.
Δηδηθόηεξα:
α. ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΗΠΝΙΝΓΗΠΚΝ (Θαηάζηαζε Σξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο)
Πύκθσλα κε ην Γ.Ι.Ξ. Λν 1 ν Ηζνινγηζκόο ζα πξέπεη λα έρεη ηα αθόινπζα
ραξαθηεξηζηηθά:
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Παθήλεηα κε ζθνπό λα είλαη θαηαλνεηόο από ηνπο ρξήζηεο
Ππλάθεηα γηα λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηώλ
Αμηνπηζηία &
Ππγθξηζηκόηεηα, λα θαηαξηίδεηαη δειαδή κε ηνλ ίδην ηξόπν έηζη ώζηε λα είλαη
ζπγθξίζηκνο από ηνπο ρξήζηεο.
Ζ δηάξζξσζε ηνπ Ηζνινγηζκνύ εκθαλίδεηαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί.
β. ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΩΛ ΣΟΖΠΔΩΠ
(Θαηάζηαζε Σξεκαηννηθνλνκηθήο Δπίδνζεο)
Πύκθσλα κε ηα Γ.Ι.Ξ. Λν 1 πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη΄ ειάρηζηνλ ηα αθόινπζα
θνλδύιηα:
Έζνδα
Σξεκαηννηθνλνκηθά Έμνδα
Θέξδε ή Εεκίεο πξν θόξσλ, πνπ αλαγλσξίδνληαη από ηε δηάζεζε ζηνηρείσλ Δλεξγεηηθνύ,
ή ην δηαθαλνληζκό ππνρξεώζεσλ πνπ απνδίδνληαη ζε δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο.
Φόξνη εηζνδήκαηνο – Έμνδα
Θέξδνο ή Εεκία σο απνηέιεζκα αιγεβξηθνύ αζξνίζκαηνο εζόδσλ θαη εμόδσλ.
Ζ δηάξζξσζε ηεο θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ ζα έρεη ηελ παξαθάησ κνξθή:
ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΩΛ
Ξνζά ζε €
Θιεηόκελε ρξήζε
Έζνδα από πγεηνλνκηθέο ππεξεζίεο
Δπηρνξεγήζεηο
Ινηπά Έζνδα
Θόζηνο
Κηθηό Απνηέιεζκα
Κείνλ:
Έμνδα Γεκόζησλ Πρέζεσλ
Έμνδα Γηνίθεζεο
Έμνδα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο
Απνηέιεζκα Σξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ
απνηειεζκάησλ

0,00

0,00

Σξεκαηννηθνλνκηθά Έζνδα
Σξεκαηννηθνλνκηθά Έμνδα
Ινηπά Σξεκαηννηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα
Απνηέιεζκα Σξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ
απνηειεζκάησλ
Απνηέιεζκα Σξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ
απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ
Ξιεόλαζκα (Έιιεηκκα) Ξεξηόδνπ

0,00

γ. ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΡΑΚΔΗΑΘΩΛ ΟΝΩΛ
Πύκθσλα κε ην Γ.Ι.Ξ. Λν 1 νη ηακεηαθέο ξνέο ηαμηλνκνύληαη θαη παξνπζηάδνληαη ζε ηξεηο
επηκέξνπο θαηεγνξίεο:
Ρακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Ρακεηαθέο ξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Ρακεηαθέο ξνέο από ρξεκαηννηθνλνκηθέο δξαζηεξηόηεηεο
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Κε ηελ δηάξζξσζε όπσο απηή εκθαλίδεηαη ελδεηθηηθά, ζηνλ πίλαθα πνπ
Ρακεηαθέο Ονέο από Ιεηηνπξγηθέο Γξαζηεξηόηεηεο
Ξιεόλαζκα (Έιιεηκκα) Σξήζεσο από Ιεηηνπξγηθέο Γξαζηεξηόηεηεο
Ξξνζαξκνγέο γηα:
Απνζβέζεηο
Ξξνβιέςεηο
Κείσζε ζηα απνζέκαηα & απαηηήζεηο
Αύμεζε ζηνπο πξνκεζεπηέο θαη δαλεηζκό
Κείσζε ζηνπο πξνκεζεπηέο/δαλεηζκό
Αύμεζε ζηα απνζέκαηα & απαηηήζεηο
Θαζαξέο Δηζπξάμεηο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Ρακεηαθέο Ονέο από Δπελδπηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο
Δηζπξάμεηο από πώιεζε παγίσλ θαη επελδύζεσλ
Ξιεξσκέο γηα αγνξά παγίσλ θαη επελδύζεσλ
Θαζαξέο πιεξσκέο γηα επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Ρακεηαθέο Ονέο από Σξεκαηνδνηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο
Δηζπξάμεηο από δάλεηα θαη παξεκθεξή εξγαιεία
Ξιεξσκέο γηα δάλεηα θαη παξεκθεξή εξγαιεία
Ξιεξσκέο από ππνρξεώζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο
Θαζαξέο πιεξσκέο γηα ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Θαζαξή κεηαβνιή ζηα ρξεκαηηθά δηαζέζηκα
Σξεκαηηθά δηαζέζηκα αξρήο πεξηόδνπ
Σξεκαηηθά δηαζέζηκα ηέινπο πεξηόδνπ

αθνινπζεί.
Σ
Σ
Σ
Σ
Σ
(Σ)
(Σ)
Σ
Σ
(Σ)
(Σ)
Σ
(Σ)
(Σ)
(Σ)
Σ
Σ
Σ

δ. ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΚΔΡΑΒΝΙΩΛ ΗΓΗΩΛ ΘΔΦΑΙΑΗΩΛ
Πύκθσλα κε ην Γ.Ι.Ξ. Λν 1 νη ζπλήζεηο ινγαξηαζκνί ησλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ
είλαη:
Ρν Θεθάιαην
Ινγαξηαζκνί πάζεο θύζεσο απνζεκαηηθώλ
Γηαθνξέο αλαπξνζαξκνγήο ηεο αμίαο Ξαγίσλ ζηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνύ
Κε ηελ δηάξζξσζε όπσο απηή εκθαλίδεηαη ελδεηθηηθά ζηνλ πίλαθα
ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΚΔΡΑΒΝΙΩΛ ΗΓΗΩΛ ΘΔΦΑΙΑΗΩΛ
Κεηνρηθό Δπηρνξεγήζεηο Ινηπά
Ξνζά ζε €
θεθάιαην επελδύζεσλ
απνζεκαηηθά
πόινηπα θαηά
ηελ 1ε
Ηαλνπαξίνπ θι.
ρξήζεο,
ζύκθσλα κε ηηο
πξνεγνύκελεο
ινγηζηηθέο
αξρέο
Ξξνζαξκνγέο
κεηάβαζεο ζηα
ΓΞΣΞ
0,00
Αλακνξθσκέλα
ππόινηπα θαηά
ηελ 1ε
Ηαλνπαξίνπ θι.
ρξήζεο,
ζύκθσλα κε ηα
ΓΞΣΞ
0,00
0,00
0,00

πνπ αθνινπζεί.
Απνηειέζκαηα
Πύλνιν
εηο λένλ

0,00
0,00

0,00

0,00
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Κεηαβνιή ηδίσλ
Θεθαιαίσλ γηα
ηελ πεξίνδν
01/01 - 31/12/
θι. ρξήζεο
Θαζαξό εηζόδεκα
θαηαρσξεκέλν απ'
επζείαο ζηε
θαζαξή ζέζε
Θαζαξά
Απνηειέζκαηα
Ξεξηόδνπ 01/0131/12/ θι.
ρξήζεο
Ππλνιηθό
Αλαγλσξηδόκελν
Θέξδνο/δεκηά
Ξεξηόδνπ
0,00

0,00

πόινηπν ησλ
Ηδίσλ
Θεθαιαίσλ θαηά
ηελ 31ε
Γεθεκβξίνπ θι.
ρξήζεο

0,00

πόινηπα θαηά
ηελ 31ε
Γεθεκβξίνπ θι.
ρξήζεο,
ζύκθσλα κε ηηο
πξνεγνύκελεο
ινγηζηηθέο
αξρέο
Ξξνζαξκνγέο
κεηάβαζεο ζηα
ΓΞΣΞ
Αλακνξθσκέλα
ππόινηπα θαηά
ηελ 31ε
Γεθεκβξίνπ θι.
ρξήζεο,
ζύκθσλα κε ηα
ΓΞΣΞ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ε. ΔΞΔΜΖΓΖΚΑΡΗΘΔΠ ΠΖΚΔΗΩΠΔΗΠ ΞΝ ΠΛΝΓΔΝΛ ΡΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ
ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ (Γλσζηνπνηήζεηο)
Πηηο επεμεγεκαηηθέο ζεκεηώζεηο πεξηιακβάλνληαη όιεο νη απαηηνύκελεο από ηα πξόηππα
πιεξνθνξίεο νη νπνίεο δελ παξνπζηάδνληαη ζηελ όςε ηνπ Ηζνινγηζκνύ θαη ησλ ινηπώλ
πξναλαθεξνκέλσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ.
Ζ ζεηξά παξνπζίαζεο ησλ επεμεγεκαηηθώλ ζεκεηώζεσλ πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο
ελόηεηεο:
Γήισζε ζπκκόξθσζεο κε όια ηα ηζρύνληα πξόηππα
Ξεξίιεςε ησλ ζεκαληηθώλ ινγηζηηθώλ πνιηηηθώλ πνπ έρνπλ εθαξκνζζεί

11

Δπεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα ζηνηρεία πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο όςεηο ησλ
νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ
Άιιεο γλσζηνπνηήζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ:
Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο θαη κε αλαγλσξηζκέλεο ζπκβαηηθέο δεζκεύζεηο
Κε ρξεκαηννηθνλνκηθέο γλσζηνπνηήζεηο όπσο ηνπο ζηόρνπο ηεο κνλάδαο κε ηηο πνιηηηθέο
θαη ηε δηαρείξηζε θηλδύλνπ (ΓΙΞ 32)
Νη Ινγηζηηθέο Ξνιηηηθέο θαη Δπεμεγεκαηηθέο Πεκεηώζεηο παξέρνπλ όιεο ηηο επηπιένλ
πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ θαηαλόεζε ησλ Σξεκαηννηθνλνκηθώλ
Θαηαζηάζεσλ ηνπ Λνζνθνκείνπ.
Νη ζεκεηώζεηο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ζα:
παξνπζηάδνπλ ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηε βάζε πξνεηνηκαζίαο ησλ θαηαζηάζεσλ θαη ηηο
ινγηζηηθέο πνιηηηθέο πνπ επηιέρζεθαλ θαη εθαξκόζζεθαλ γηα ζεκαληηθέο ζπλαιιαγέο ή
γεγνλόηα γλσζηνπνηνύλ όιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη θαη δελ παξνπζηάδνληαη
ζε θακία άιιε θαηάζηαζε δίδνπλ επηπιένλ πιεξνθνξίεο πνπ δελ παξνπζηάδνληαη ζηηο
θαηαζηάζεηο αιιά είλαη απαξαίηεηεο γηα κία εύινγε παξνπζίαζε.
Πη. ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΚΔΡΑΡΟΝΞΖΠ
Ζ θαηάξηηζε ζα δηελεξγεζεί κε ηε δηαδηθαζία ηεο κεηαηξνπήο ησλ νηθνλνκηθώλ
δεδνκέλσλ ησλ Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ, πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ
Ξ.Γ. 146/2003, κε βάζε ηα ηζρύνληα γηα ηα Γηεζλή Ινγηζηηθά Ξξόηππα.
Ζ πξώηε εθαξκνγή ησλ Γηεζλώλ Ινγηζηηθώλ Ξξνηύπσλ, πξνϋπνζέηεη όηη ζα εκθαλίδεηαη
θαη κία ηνπιάρηζηνλ ζπγθξίζηκε ρξήζε.
Πε επίπεδν εγγξαθώλ, ζα γίλνπλ όπνπ απαηηείηαη, νξηζκέλεο αλαδηαηάμεηο ζην Ηζνδύγην
κε βάζε ην Θιαδηθό Πρέδην θαη ζηε ζπλέρεηα ζα γίλνπλ νη εγγξαθέο κεηαηξνπήο.
Ζ επόκελε ρξήζε, πξνϋπνζέηεη έλα «θιεηζκέλν» ηζνδύγην Ηζνινγηζκνύ γηα όιε ηε ρξήζε
θαη έλα «αλνηθηό» ηζνδύγην απνηειεζκάησλ.
Γίλνληαη επίζεο εγγξαθέο αλαδηάηαμεο ηνπ Ηζνδπγίνπ θαη ζηε ζπλέρεηα νη εγγξαθέο
αλακόξθσζεο πνπ αθνξνύλ ηε ρξήζε.
Πηε ζπλέρεηα πξέπεη λα γίλεη κεηαθνξά, ησλ εγγξαθώλ κεηαηξνπήο πνπ έγηλαλ ζηελ
εκεξνκελία κεηάβαζεο.
Δπηπξνζζέησο αλαθέξνπκε όηη ζηε ακέζσο επόκελε ρξήζε, επαλαιακβάλεηαη ε ίδηα
δηαδηθαζία, αιιά νη εγγξαθέο πνπ ζα κεηαθεξζνύλ από ην παξειζόλ, αθνξνύλ όιεο ηηο
εγγξαθέο πνπ επέδξαζαλ ζε ινγαξηαζκνύο ηνπ Ηζνινγηζκνύ, από ηελ εκεξνκελία
κεηάβαζεο, κέρξη ηελ έλαξμε ηεο ρξήζεο πνπ κεηαηξέπεηαη.
7. Ζ παξνρή ζπκβνπιώλ ζηα ζηειέρε θαη ζηε Γηνίθεζε ηνπ Λνζνθνκείνπ γηα ηελ
ππνζηήξημε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ νηθνλνκηθήο θύζεο.
8. Ζ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνύ ζηα εμεηδηθεπκέλα ζέκαηα πνπ απαηηνύλ νη αλάγθεο
θαηά ηκήκα θαη ηελ πξαθηηθή επηκόξθσζε θάζε ρξήζηε ζηελ θαζεκεξηλή ελαζρόιεζε
ηνπ κε ην αληηθείκελν, κε ηελ κεηάδνζε εκπεηξίαο.
9. Ζ εθκάζεζε ζηα ζηειέρε ηνπ Λνζνθνκείνπ ησλ νηθνλνκηθώλ δεδνκέλσλ π.ρ.
ρξεζηκνπνίεζε αξηζκνδεηθηώλ, ώζηε ε Γηνίθεζε λα κπνξεί λα έρεη νινθιεξσκέλε εηθόλα
γηα ηελ πνξεία ησλ νηθνλνκηθώλ ηνπ Λνζνθνκείνπ.
Θα ππάξρεη ξεηή πξόβιεςε ηεο επζύλεο ησλ ελ ιόγσ εμσηεξηθώλ ζπλεξγαηώλ ζηηο
ζπκβάζεηο αλάζεζήο ηνπο, νη νπνίεο ζα ειέγρνληαη από πιεπξάο δηνίθεζεο.
Γ.
ΡΔΘΚΖΟΗΩΠΖ ΡΖΠ ΔΚΞΔΗΟΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΩΛΗΕΝΚΔΛΝ
Θα πξέπεη λα ηνληζηεί όηη ε ηήξεζε ηνπ δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο ζην ρώξν ησλ
Λνζνθνκείσλ είλαη κηα δηαδηθαζία κε αξθεηέο ηδηαηηεξόηεηεο, πνπ ππόθεηηαη ζε
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πξόζθαηεο θείκελεο δηαηάμεηο θαη λόκνπο, πνπ πηζαλόλ λα πξνϋπνζέηνπλ θαη πεξαηηέξσ
ελέξγεηεο πέξαλ ησλ πξναλαθεξνκέλσλ, νη νπνίεο ζα παξέρνληαη από ηνλ αλάδνρν
ρσξίο θακία επηπιένλ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε γηα ην Λνζνθνκείν.
Νη παξαπάλσ πξνδηαγξαθέο ζα πξέπεη λα ζεσξεζνύλ θαη΄ ειάρηζηνλ δεζκεπηηθέο γηα
ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ ζα θαηαζέζνπλ πξνζθνξά, ζεσξώληαο όηη ζα πξέπεη λα έρνπλ
ηελ εκπεηξία γηα ηελ νινθιήξσζε νπνηαδήπνηε επηπξόζζεηεο εξγαζίαο (πιελ ησλ
πξναλαθεξνκέλσλ),πνπ απηέο ζα θξίλνπλ σο απαξαίηεηε-ππνρξεσηηθή κε ζθνπό ηελ
πιήξε ζπκκόξθσζε κε ηελ θείκελε Λνκνζεζία.
Δπηπξόζζεηα, ζα πξέπεη λα ηνληζηεί όηη νη ζπκκεηέρνληεο κπνξνύλ λα ζπκπεξηιάβνπλ
ζηελ πξνζθνξά ηνπο νπνηαδήπνηε άιιε εξγαζία (πιελ ησλ πξναλαθεξνκέλσλ)
ζεσξνύλ ππνρξεσηηθή γηα ηελ νξζή εθπιήξσζε ησλ όζσλ νξίδεη ε λνκνζεζία γηα ηελ
ηήξεζε ηνπ δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ Λνζνθνκείνπ, αξθεί ε ζπλνιηθή πξνζθνξά
ηνπο λα κελ ππεξβαίλεη ην Ξξνϋπνινγηζκό (π.ρ. ζπκπιήξσζε πηλάθσλ ΔΠ-net,
δεηνύκελσλ ζηνηρείσλ από Γ.Ι.Θ., θιπ).
Πε πεξίπησζε πνπ δελ επηζεκαλζνύλ επηπξόζζεηεο (ππνρξεσηηθέο) εξγαζίεο ζηελ
πξνζθνξά ηνπ κεηνδόηε, ηόηε ξεηά ζα ζεσξείηαη απνδεθηό, όηη ν κεηνδόηεο ζα
νινθιεξώζεη νηαδήπνηε επηπξόζζεηε εξγαζία πνπ ηπρόλ ζεσξεζεί ππνρξεσηηθή γηα ηελ
νξζή εθπιήξσζε ησλ ππνρξεώζεσλ ηνπ Λνζνθνκείνπ ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα
Λνκνζεζία, ρσξίο λα έρεη αμίσζε θακίαο επηπξόζζεηεο ακνηβήο.
Ιόγσ ηεο ζεκαζίαο, ηεο πνιππινθόηεηαο θαη ηνπ επείγνληνο ραξαθηήξα ηνπ έξγνπ,
εηδηθόηεξα σο πξνο ηηο πξνζεζκίεο εθαξκνγήο ηεο Αλαιπηηθήο Ινγηζηηθήο, θαηάξηηζεο
ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ θαη ηεο κεληαίαο νξηζηηθνπνίεζεο ησλ ηζνδπγίσλ, νη
ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα έρνπλ επί πνηλή απνθιεηζκνύ, απνδεδεηγκέλεο ηθαλόηεηεο,
εμεηδηθεπκέλεο γλώζεηο θαη ζεκαληηθή εκπεηξία ζε δεηήκαηα όπσο:
 Ζ εκπεηξία ζε ηήξεζε ινγηζηηθώλ βηβιίσλ ζε Λ.Ξ.Γ.Γ., πνπ εθαξκόδνπλ
ππνρξεσηηθά δηπινγξαθηθή ινγηζηηθή ή ζε ΑΔ ή ζε ΔΞΔ. Θαηά ηελ επηινγή, ζα
ζπλεθηηκεζεί ηδηαίηεξα ε πξνεγνύκελε εκπεηξία ηνπ αλαδόρνπ, ζε εθαξκνγή Ξ.Γ.
146/2003, ελώ ζα αμηνινγεζεί ζεηηθά ε πξνεγνύκελε εκπεηξία ηνπ ζε εθαξκνγή
ησλ Ξ.Γ. 205/1998 (Θιαδηθό Ινγηζηηθό Πρέδην ησλ Λ.Ξ.Γ.Γ.) θαη Ξ.Γ. 315/1999
(Θιαδηθό Ινγηζηηθό Πρέδην ησλ Ν.Ρ.Α.).
 Ζ εγθαηάζηαζε θαη ππνζηήξημε έξγσλ Γηπινγξαθηθνύ Ινγηζηηθνύ Ππζηήκαηνο ζε
Γεκόζηεο Κνλάδεο γείαο κε βάζεη ην Ξ.Γ. 146/03 θαη ζε πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα
ηεο OR-CO, ε νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλε θαη ιεηηνπξγεί ζηα πιαίζηα ηνπ ΝΞΠ ηεο
7εο ΞΔ Θξήηεο, ζην Λνζνθνκείν.
 Ζ ζύληαμε Ηζνινγηζκώλ θαη ινηπώλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ζε Γεκόζηεο
Κνλάδεο γείαο κε βάζεη ην Ξ.Γ. 146/03
 Ζ ζύληαμε Ηζνινγηζκώλ θαη νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ζε Γεκόζηεο Κνλάδεο
γείαο ζύκθσλα κε ηα Γ.Ξ.Σ.Ξ. πνβνιή ηνπιάρηζηνλ δύν (2) νηθνλνκηθώλ
θαηαζηάζεσλ ζπληαγκέλεο κε ηα Γ.Ξ.Σ.Ξ. ζε Γεκόζηεο Κνλάδεο γείαο.
 Ζ εκπεηξία ζε ππνζηήξημε ηνπ θπθιώκαηνο ηεο Αλαιπηηθήο Ινγηζηηθήο ζε
Γεκόζηεο Κνλάδεο γείαο.
 Ζ εθπαίδεπζε ζηειερώλ θαη ππαιιήισλ ησλ Γεκνζίσλ Κνλάδσλ γείαο ζε ζέκαηα
Γηπινγξαθηθνύ Ινγηζηηθνύ Ππζηήκαηνο ζύκθσλα κε ην Ξ.Γ. 146/03.
 Γηαζέηνπλ Άδεηα Ιεηηνπξγίαο Γξαθείνπ Ξαξνρήο Ινγηζηηθώλ-θνξνηερληθώλ
ππεξεζηώλ από ην Νηθνλνκηθό Δπηκειεηήξην ηεο Διιάδαο, βάζε ηνπ Λ. 2515/97
θαη Ξ.Γ. 340/98 γηα ηα δηαγσληδόκελα λνκηθά πξόζσπα.
 Γηαζέηνπλ πηζηνπνίεζε από αλεμάξηεην δηαπηζηεπκέλν θνξέα γηα ηε δηαρείξηζε
ηεο πνηόηεηαο ζύµθσλα µε ην δηεζλέο πξόηππν EN ISO 9001 ζην αληηθείκελν ηεο
ινγηζηηθήο.
Νη παξαπάλσ ηθαλόηεηεο, γλώζεηο θαη εκπεηξία απνδεηθλύνληαη από ηελ ππνβνιή
θαηαιόγνπ, ζηνλ νπνίν αλαθέξνληαη νη θπξηόηεξεο παξαδόζεηο ησλ ηξηώλ (3) ηειεπηαίσλ
εηώλ, κε κλεία, γηα θάζε παξάδνζε, ηνπ παξαιήπηε, ηεο εκεξνκελίαο παξάδνζεο θαη
ηνπ πνζνύ. Νη παξαδόζεηο απνδεηθλύνληαη, εάλ ν απνδέθηεο είλαη δεκόζηα αξρή, κε ηελ
πξνζθόκηζε πηζηνπνηεηηθώλ ηα νπνία έρνπλ εθδνζεί ε ζεσξεζεί από ηελ αξκόδηα αξρή
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(π.ρ πξσηόθνιια παξαιαβήο , βεβαηώζεηο θαιήο εθηέιεζεο, εληάικαηα πιεξσκήο ε
άιια αληίζηνηρα, αληίγξαθα ζπκβάζεσλ, αληίγξαθα Ηζνινγηζκώλ ειεγκέλσλ από
νξθσηνύο ινγηζηέο θ.ι.π.). Ζ γλώζε ηνπ κεραλνγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο απνδεηθλύεηαη κε
ηελ πξνζθόκηζε βεβαίσζεο από άιινλ θνξέα πγείαο πνπ ρξεζηκνπνηεί ην ίδην
κεραλνγξαθηθό ζύζηεκα.
Γελ ζα γίλνληαη δεθηέο, πξνζθνξέο πνπ δελ ζα δηαζέηνπλ ηα παξαπάλσ πξνζόληα.
Γεδνκέλνπ όηη ηα αλσηέξσ ζα απνηειέζνπλ βαζηθά ζηνηρεία γηα ηελ αμηνιόγεζε ηνπ
δηαγσληδόκελνπ, ζα πξέπεη νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο λα είλαη όζν ην δπλαηόλ πην
αλαιπηηθέο θαη εκπεξηζηαησκέλεο.
Γ.
ΣΟΝΛΝΠ ΗΠΣΝΠ ΠΚΒΑΠΔΩΠ
Ρν έξγν ζα δηαξθέζεη από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο έσο θαη έλα (1)
έηνο θαη κε δηθαίσκα παξάηαζεο γηα έλα (1) αθόκε έηνο.
Δ.

ΝΚΑΓΑ ΔΟΓΝ
1. Ζ ζύλζεζε ηεο νκάδαο έξγνπ θαζώο θαη ε εκπεηξία ηνπ ππεπζύλνπ ηνπ έξγνπ
ζύκθσλα κε ηελ ΘΑ 620086/ΔΓΓΔΘΝ 1992/08 (ΦΔΘ 2657/β/30-12-2008) γηα ην
Γεληθό Λνζνθνκείν Σαλίσλ «Άγηνο Γεώξγηνο» είλαη ε παξαθάησ:
 Έλαο (1) Ινγηζηήο-Φνξνηέρλεο κε άδεηα Α’ Ράμεσο σο Δπηθεθαιήο ηεο
Νκάδαο Έξγνπ.
 Ωο εκπεηξία λνείηαη ε εκπεηξία ηνπ θπζηθνύ πξνζώπνπ, πνπ ζα είλαη
επηθεθαιήο ηεο πξνηεηλόκελεο από ηνλ αλάδνρν νκάδαο, γηα ηελ πινπνίεζε
ηνπ έξγνπ θαη εηδηθόηεξα ε ππνγξαθή απ’ απηόλ ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ (3)
ηζνινγηζκώλ δεκόζησλ κνλάδσλ πγείαο, ηα ηειεπηαία ηξία ρξόληα πξηλ από
ηελ πξνθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνύ. Πε πεξίπησζε πνπ απηό ην πξόζσπν γηα
νπνηνλδήπνηε ιόγν, απνρσξήζεη από ηελ νκάδα, ζα πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί
εληόο δέθα εκεξώλ από άιιν πξόζσπν πνπ λα θαηέρεη ηα πξνζόληα πνπ
απαηηεί ην εδάθην α ηεο παξ.3 ηεο ΘΑ 620086
 Ρν θπζηθό πξόζσπν πνπ ηεθκεξηώλεη ηελ εκπεηξία ηνπ αλαδόρνπ, λα είλαη
θάηνρνο άδεηαο ινγηζηή-θνξνηέρλε Α΄ ηάμεσο. Ρα ππόινηπα θπζηθά πξόζσπα
πνπ ζα πιαηζηώλνπλ ηελ νκάδα ηνπ αλαδόρνπ σο βνεζνί, ζα πξέπεη λα είλαη
θάηνρνη αδείαο ινγηζηή-θνξνηέρλε Β΄ ηάμεσο. Δπηπιένλ όια ηα κέιε ηεο
νκάδαο ηνπ αλαδόρνπ πξέπεη λα έρνπλ πηπρίν Ρκήκαηνο Ινγηζηηθήο ή
ηκήκαηνο Ινγηζηηθήο θαη Σξεκαηννηθνλνκηθήο ή Ρκήκαηνο Νξγάλσζεο θαη
Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ή Ρκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ΑΔΗ ή ΡΔΗ.
 Γπν (2) Ινγηζηέο – Φνξνηέρλεο κε άδεηα Β’ Ράμεσο πηπρηνύρνη Α.Δ.Η ή Ρ.Δ.Η.
 Έλαο (1) Αλαιπηήο – Ξξνγξακκαηηζηήο, πηπρηνύρνο Α.Δ.Η ή Ρ.Δ.Η κε
απνδεδεηγκέλε 3εηή επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζηελ εθπόλεζε θαη ζηελ
εθαξκνγή πξνγξακκάησλ κεραλνγξαθηθήο ηήξεζεο βηβιίσλ είηε ηξίηεο
θαηεγνξίαο ηνπ ΘΒΠ είηε ησλ ΞΓ 146/03, 205/98, 315/99. Απαηηείηαη ε
θαηάζεζε πίλαθα εκπεηξίαο ζε εθπόλεζε θαη ζηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ
κεραλνγξαθηθήο ηήξεζεο βηβιίσλ, είηε ηξίηεο θαηεγνξίαο ηνπ ΘΒΠ είηε ησλ
ΞΓ 146/03, 205/98, 315/99. Ν παξαπάλσ πίλαθαο ζπλνδεύεηαη από
πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί από ηνπο αληίζηνηρνπο Γεκόζηνπο ή
Ηδησηηθνύο Φνξείο αλάζεζεο, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία
θαη πηζηνπνηνύλ ηελ εκπεηξία ηνπ Αλαιπηή – Ξξνγξακκαηηζηή.

Πη.
ΡΝΞΝΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΞΖΟΔΠΗΩΛ
Ζ εθηέιεζε ησλ πεξεζηώλ ηνπ Αλαδόρνπ ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ Έδξα ηνπ
Λνζνθνκείνπ. Δμεηδηθεπκέλεο εξγαζίεο ζα κπνξνύλ λα εθηεινύληαη ζηελ έδξα ηνπ
Αλαδόρνπ, ή όπνπ δεηεζεί εθόζνλ ππάξρεη ζύκθσλε γλώκε ηεο επηηξνπήο
παξαθνινύζεζεο ηνπ έξγνπ.
Ε.
ΞΟΝΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΔΟΓΝ
Ζ πξνϋπνινγηδόκελε ζπλνιηθή

αμία

ηνπ

έξγνπ

νξίδεηαη

ζε

45.000,00

€
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ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ, αλά έηνο.
Ζ.
ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ
Ζ θαηαθύξσζε ηνπ δηαγσληζκνύ ζα γίλεη κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ ΣΑΚΖΙΝΡΔΟΖ
ΞΟΝΠΦΝΟΑ γηα ην ζύλνιν ηεο παξνρήο ππεξεζηώλ.
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