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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
η

7 ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
‘’ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ‘’
ΧΑΝΙΑ: 05 -12 -2018
ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ: 27567
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων « Ο Άγιος Γεώργιος» με το θέμα 26/πρκ37/27-11-2018 του Διοικητικού
Συμβουλίου και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν2286/95, Ν3329/2005, Ν2955/01,το Νόμο 4412/2016 (ΦΕΚ
147/Α/08-08-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). Όπως αυτός ισχύει.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ
ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΟ Γ.Ν.ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ
(CPV:79212200-5)
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Έρευνα Αγοράς μέσω της πλατφόρμας i-supplies

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
μόνο βάσει τιμής
ΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

ΝΑ

ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ « i-supplies» εως την Τρίτη 11-12-2018 και ώρα 14 00 μμ.
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

(ΛΟΓΩ ΟΓΚΟΥ)

ΝΑ

ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΣΤΟ MAIL: apontikaki@chaniahospital.gr
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»
ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΟ Γ.Ν.ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ
(CPV:79212200-5)

Κωδικός Αριθμού Εξόδου (ΚΑΕ)

0429

ΑΡΙΘΜΟΣ AITHMAΤΟΣ (REQ)

18REQ004125093

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Προϋπολογισμός : 8.194,00 ευρώ συμπ.Φ.Π.Α.24%
Προϋπολογισμός : 6.608,07 ευρώ άνευ .Φ.Π.Α. 24%
Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»
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Σημείωση: Διάρκεια ισχύος των προσφορών : 120 ημέρες.
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Προμήθεια
Τηλ: 28210 22335

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ηλ. Ταχ/μείο: apontikaki@chaniahospital.gr

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Οι εσωτερικοί ελεγκτές οφείλουν να πραγματοποιούν:
α. Ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου
 Μηνιαίος έλεγχος λειτουργίας μηχανογραφικών προγραμμάτων των νοσοκομείων.
 Μηνιαίος έλεγχος εφαρμογής του διπλογραφικού συστήματος στις εφαρμογές α) της γενικής λογιστικής, β)
του δημόσιου λογιστικού και γ) αναλυτικής λογιστικής.
 Μηνιαίος έλεγχος επί των στοιχείων του bi forms επί των οριστικών μηνιαίων οικονομικών, καταστάσεων
(μηνιαία οριστικά ισοζύγια) στις τρεις εφαρμογές του διπλογραφικού συστήματος ήτοι: α) Γενικής λογιστικής, β)
Δημόσιου λογιστικού και γ) Αναλυτικής λογιστικής.
 Μηνιαίος έλεγχος επί των οικονομικών και στατιστικών στοιχείων που συμπληρώνονται στους πίνακες του
bi forms.
 Περιοδικοί δειγματοληπτικοί έλεγχοι φυσικής απογραφής σε διαχειρίσεις φαρμακείου υλικών και παγίων,
τόσο σε επίπεδο κεντρικών διαχειρίσεων όσο και σε επίπεδο κλινικών, χειρουργείων διαγνωστικών
εργαστηρίων κ.λ.π.
 Μηνιαία εποπτεία του οριστικού κλεισίματος των ισοζυγίων.
 Διαδικασίες ελέγχου σχετικών με την προετοιμασία και κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.
 Μηνιαίος έλεγχος της εξέλιξης του μητρώου δεσμεύσεων.
 Μηνιαία επισκόπηση οργανισμού λειτουργίας του Νοσοκομείου –Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας.
 Μηνιαίος Έλεγχος Προσωπικού – Μισθοδοσίας
 Μηνιαίος Έλεγχος Εσόδων/απαιτήσεων Νοσοκομείου.
 Μηνιαίος Έλεγχος Προμηθειών & Διαχειρίσεων.
 Μηνιαίος Έλεγχος Πάγιων – Τεχνικών Έργων.
 Μηνιαίος Έλεγχος υποχρεώσεων – Παρακολούθηση Ληξιπρόθεσμων Οφειλών.
 Μηνιαίος Έλεγχος Διαθέσιμων (ταμείο και τράπεζες – Λογιστικές Συμφωνίες).
 Περιοδική επισκόπηση Λειτουργίας Ιατρικής και Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Νοσοκομείου
β. Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου στον τομέα της μηχανογράφησης
Μηνιαίες διαδικασίες στον τομέα της μηχανογράφησης των μηχανογραφικών υποσυστημάτων των
νοσοκομείων και της διασύνδεσης αυτών τόσο μεταξύ τους όπου απαιτείται, όσο και με το πρόγραμμα του
διπλογραφικού συστήματος. Ειδικότερα στο τέλος κάθε μήνα ο εσωτερικός ελεγκτής θα πιστοποιεί, μετά από
δειγματοληπτικούς ελέγχους, την εύρυθμη λειτουργία των κάτωθι βασικών υποσυστημάτων των Νοσοκομείων:
 Υποσύστημα διαχείρισης φαρμάκου - υλικών ιατροβιοτεχνολογίας – αναλωσίμων υλικών - ανταλλακτικών
και υπηρεσιών
 Υποσύστημα μητρώου παγίων
 Υποσύστημα κίνησης ασθενών - τιμολόγησης ασθενών – εξωτερικών ιατρείων - απογευματινών ιατρείων Τ.Ε.Π.
 Υποσύστημα διαχείρισης διαγνωστικών - απεικονιστικών εργαστηρίων, L.I.S, R.I.S, PAX
 Υποσύστημα διαχείρισης κλινικών - ιατρικός φάκελος ασθενών
 Υποσύστημα προμηθευτών
 Υποσύστημα μισθοδοσίας
γ. Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου στον τομέα του διπλογραφικού συστήματος
Στο τέλος κάθε μήνα, μετά από δειγματοληπτικό έλεγχο, θα πιστοποιούνται τα κάτωθι:
 Η ενημερότητα των μηχανογραφικών υποσυστημάτων με το σύνολο των οικονομικών συναλλαγών του
μήνα αναφοράς
 Ενημερότητα και συμφωνία των δεδομένων των ανωτέρω υποσυστημάτων προς τους λογαριασμούς της
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γενικής λογιστικής, του δημόσιου λογιστικού και της αναλυτικής λογιστικής
 Απαραίτητες συμφωνίες και διασταυρώσεις στην κίνηση των λογαριασμών τάξεως σχετικών με την
εκτέλεση του προϋπολογισμού των νοσοκομείων
 Ενημέρωση αναλυτικής λογιστικής εξαγωγή των κοστολογικών στοιχείων του πίνακα αναφοράς
 Καταγραφή εκκρεμοτήτων του μήνα αναφοράς και προτάσεις επίλυσης τους
δ. Σύνταξη μηνιαίας έκθεσης προς τη Διοίκηση των νοσοκομείων
Σύνταξη μηνιαίας έκθεσης προς τη Διοίκηση των διασυνδεόμενων νοσοκομείων, σχετικής με τα προβλήματα
που προέκυψαν από το μηνιαίο έλεγχο – καταγραφή εκκρεμοτήτων -προτάσεις και λύσεις για τη βελτίωση των
υφιστάμενων διαδικασιών.
ε. Ετήσια έκθεση πεπραγμένων προς τη Διοίκηση των νοσοκομείων
Ετήσια έκθεση που θα συνοδεύει τον Απολογισμό, τον Ισολογισμό και την Κατάσταση των Αποτελεσμάτων.
Ειδικότερα για την υλοποίηση του εσωτερικού ελέγχου θα ισχύουν τα εξής:
Φυσική παρουσία του ελεγκτή τουλάχιστον κάθε δίμηνο στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου.
Επί μέρους Ενέργειες Εσωτερικού Ελέγχου

Χρονοδιάγραμμα

Ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου

Σε μηνιαία βάση

Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου στον τομέα της
μηχανογράφησης αρμογή της αναλυτικής λογιστικής

Σε μηνιαία βάση -Πιστοποίηση βασικών
υποσυστημάτων των Νοσοκομείων

Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου στον τομέα του
διπλογραφικού συστήματος

Σε μηνιαία βάση -Πιστοποίηση Στοιχείων

Σύνταξη μηνιαίας έκθεσης προς τη Διοίκηση των
νοσοκομείων

Σε μηνιαία βάση

Ετήσια έκθεση πεπραγμένων προς τη Διοίκηση των
νοσοκομείων

Σε ετήσια βάση

2) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ
1. Εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στον εσωτερικό έλεγχο Δημόσιων Μονάδων Υγείας σε κράτος μέλος
της Ε.Ε. που αποδεικνύεται με κατάθεση βεβαιώσεων των προαναφερόμενων Μονάδων.
2. Ένταξη στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών.
3. Πιστοποίηση Certified Internal Auditor (CIA) από το Διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών «The Institute
of Internal Auditors» (IIA)
3) ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα έχουν είτε φυσικά είτε νομικά πρόσωπα, τα οποία πληρούν τις ανωτέρω
προδιαγραφές

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο οικονομικός φορέας που λαμβάνει μέρος στον παραπάνω διαγωνισμό οφείλει να υποβάλει ηλεκτρονικά τα
εξής έγγραφα δικαιολογητικά τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά την διαδικασία της αξιολόγησης
της προσφοράς :
α) Όσον αφορά την παράγραφο 1 του άρθρου73, Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού
μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός
φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως
άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 73.
β) Όσον αφορά την παράγραφο 2 του άρθρου 73, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του
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οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις
τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές
τους υποχρεώσεις.
γ) Όσον αφορά την παράγραφο 4, περίπτωση β' του άρθρου 73, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει
υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή
ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις
επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από
παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Αν το κράτος-μέλος ή η χώρα του οικονομικού φορέα δεν εκδίδει τα έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το
έγγραφα ή το πιστοποιητικά δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω περιπτώσεις α) – γ) (όπως αυτά αναφέρονται και
στις παράγραφος 1 και 2 και στην περίπτωση β' της παραγράφου 4 του άρθρου 73), τα έγγραφα ή τα
πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
δ) Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 1α) και 2 του άρθρου 75, Πιστοποιητικό/βεβαίωση του
οικείου επαγγελματικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016, με το οποίο
πιστοποιείται η εγγραφή του οικονομικού φορέα σε αυτό. Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή
κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος,
από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
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