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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ
η
7 ΤΠΔ ΚΡΗΣΗ
ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΑΝΙΩΝ
‘’ Ο ΑΓΙΟ ΓΔΩΡΓΙΟ ‘’
ΥΑΝΙΑ: 03/01/2020
ΑΡ. ΠΡΩΣΟΚ: 43
ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
Σν Γεληθό Ννζνθνκείν Υαλίσλ « Ο Άγηνο Γεώξγηνο» κε ην ζέκα 16/πξθ42/30-12-2019 (ΑΔΑ:ΧΑΦ346907Σ7ΙΓ) ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη έρνληαο ππόςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν2286/95, Ν3329/2005, Ν2955/01,ην
Νόκν 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) Δεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ
(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΕΕ θαη 2014/25/ΕΕ). Όπσο απηόο ηζρύεη.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΔΙ ΣΗΝ ΔΡΔΤΝΑ ΑΓΟΡΑ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ
«ΤΠΗΡΔΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΔΩΣΔΡΙΚΟΤ ΔΛΔΓΚΣΗ ( CPV:79212200-5) ΓΙΑ
ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΑΝΙΩΝ»
ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ
Γεληθό Ννζνθνκείν Υαλίσλ «Ο ΑΓΙΟ ΓΕΧΡΓΙΟ»
ΔΙΓΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
Έξεπλα Αγνξάο κέζσ ηεο πιαηθόξκαο i-supplies
Σελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κόλν βάζεη
ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ
ηηκήο
ΟΙ ΠΡΟΦΟΡΕ ΝΑ ΚΑΣΑΣΕΘΟΤΝ ΤΠΟΥΡΕΧΣΙΚΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΑ
ΜΕΧ ΣΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ « i-supplies» έσο
ηελ Παπαζκεςή
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗ ΤΠΟΒΟΛΗ 10/01/2020 και ώπα 10:00 πμ.
ΠΡΟΦΟΡΩΝ
ΣΑ
ΛΟΙΠΑ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ Ε ΠΕΡΙΠΣΧΗ ΑΔΤΝΑΜΙΑ
ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ ΣΗΝ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ
(ΛΟΓΧ ΟΓΚΟΤ)
ΝΑ
ΑΠΟΣΑΛΟΤΝ ΣΟ MAIL: apontikaki@chaniahospital.gr
ΣΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ
Γεληθό Ννζνθνκείν Υαλίσλ «Ο ΑΓΙΟ ΓΕΧΡΓΙΟ»
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΤΠΗΡΔΙΑ

ΠΑΡΟΥΗ ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΔΩΣΔΡΙΚΟΤ ΔΛΔΓΚΣΗ
(CPV:79212200-5) ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ
ΥΑΝΙΩΝ.

Κωδικόρ Απιθμού Δξόδος (ΚΑΔ)

0429

ΑΡΙΘΜΟ AITHMAΣΟ (REQ)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΔΙΑ ΓΑΠΑΝΗ
ΥΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ
ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ

20REQ006130344
Πξνϋπνινγηζκόο : 8.100,00 επξώ ζπκπ.Φ.Π.Α.24%
Πξνϋπνινγηζκόο : 6.532,26 επξώ άλεπ .Φ.Π.Α. 24%
Γεληθό Ννζνθνκείν Υαλίσλ «Ο ΑΓΙΟ ΓΕΧΡΓΙΟ»
ημείωζη: Δηάξθεηα ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ : 120 εκέξεο.
ΤΠΗΡΕΙΑ
Σει: 28210 22335 Ηι. Σαρ/κείν: apontikaki@chaniahospital.gr

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ ΓΕΝ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ ΥΑΝΙΧΝ
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ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΩΣΔΡΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ
Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο νθείινπλ λα πξαγκαηνπνηνύλ:
α. Δηήζιο ππόγπαμμα ελέγσος
Μεληαίνο έιεγρνο ιεηηνπξγίαο κεραλνγξαθηθώλ πξνγξακκάησλ ησλ λνζνθνκείσλ.
Μεληαίνο έιεγρνο εθαξκνγήο ηνπ δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο ζηηο εθαξκνγέο α) ηεο γεληθήο ινγηζηηθήο, β)
ηνπ δεκόζηνπ ινγηζηηθνύ θαη γ) αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο.
Μεληαίνο έιεγρνο επί ησλ ζηνηρείσλ ηνπ bi forms επί ησλ νξηζηηθώλ κεληαίσλ νηθνλνκηθώλ, θαηαζηάζεσλ
(κεληαία νξηζηηθά ηζνδύγηα) ζηηο ηξεηο εθαξκνγέο ηνπ δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο ήηνη: α) Γεληθήο ινγηζηηθήο,
β) Δεκόζηνπ ινγηζηηθνύ θαη γ) Αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο.
Μεληαίνο έιεγρνο επί ησλ νηθνλνκηθώλ θαη ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ πνπ ζπκπιεξώλνληαη ζηνπο πίλαθεο ηνπ
bi forms.
Πεξηνδηθνί δεηγκαηνιεπηηθνί έιεγρνη θπζηθήο απνγξαθήο ζε δηαρεηξίζεηο θαξκαθείνπ πιηθώλ θαη παγίσλ,
ηόζν ζε επίπεδν θεληξηθώλ δηαρεηξίζεσλ όζν θαη ζε επίπεδν θιηληθώλ, ρεηξνπξγείσλ δηαγλσζηηθώλ
εξγαζηεξίσλ θ.ι.π.
Μεληαία επνπηεία ηνπ νξηζηηθνύ θιεηζίκαηνο ησλ ηζνδπγίσλ.
Δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ζρεηηθώλ κε ηελ πξνεηνηκαζία θαη θαηάξηηζε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ.
Μεληαίνο έιεγρνο ηεο εμέιημεο ηνπ κεηξώνπ δεζκεύζεσλ.
Μεληαία επηζθόπεζε νξγαληζκνύ ιεηηνπξγίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ –Εζσηεξηθνύ Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο.
Μεληαίνο Έιεγρνο Πξνζσπηθνύ – Μηζζνδνζίαο
Μεληαίνο Έιεγρνο Εζόδσλ/απαηηήζεσλ Ννζνθνκείνπ.
Μεληαίνο Έιεγρνο Πξνκεζεηώλ & Δηαρεηξίζεσλ.
Μεληαίνο Έιεγρνο Πάγησλ – Σερληθώλ Έξγσλ.
Μεληαίνο Έιεγρνο ππνρξεώζεσλ – Παξαθνινύζεζε Λεμηπξόζεζκσλ Οθεηιώλ.
Μεληαίνο Έιεγρνο Δηαζέζηκσλ (ηακείν θαη ηξάπεδεο – Λνγηζηηθέο πκθσλίεο).
Πεξηνδηθή επηζθόπεζε Λεηηνπξγίαο Ιαηξηθήο θαη Ννζειεπηηθήο Τπεξεζίαο Ννζνθνκείνπ
β. Γιαδικαζίερ εζωηεπικού ελέγσος ζηον ηομέα ηηρ μησανογπάθηζηρ
Μεληαίεο δηαδηθαζίεο ζηνλ ηνκέα ηεο κεραλνγξάθεζεο ησλ κεραλνγξαθηθώλ ππνζπζηεκάησλ ησλ
λνζνθνκείσλ θαη ηεο δηαζύλδεζεο απηώλ ηόζν κεηαμύ ηνπο όπνπ απαηηείηαη, όζν θαη κε ην πξόγξακκα ηνπ
δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο. Εηδηθόηεξα ζην ηέινο θάζε κήλα ν εζσηεξηθόο ειεγθηήο ζα πηζηνπνηεί, κεηά από
δεηγκαηνιεπηηθνύο ειέγρνπο, ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ησλ θάησζη βαζηθώλ ππνζπζηεκάησλ ησλ
Ννζνθνκείσλ:
Τπνζύζηεκα δηαρείξηζεο θαξκάθνπ - πιηθώλ ηαηξνβηνηερλνινγίαο – αλαισζίκσλ πιηθώλ - αληαιιαθηηθώλ
θαη ππεξεζηώλ
Τπνζύζηεκα κεηξώνπ παγίσλ
Τπνζύζηεκα θίλεζεο αζζελώλ - ηηκνιόγεζεο αζζελώλ – εμσηεξηθώλ ηαηξείσλ - απνγεπκαηηλώλ ηαηξείσλ Σ.Ε.Π.
Τπνζύζηεκα δηαρείξηζεο δηαγλσζηηθώλ - απεηθνληζηηθώλ εξγαζηεξίσλ, L.I.S, R.I.S, PAX
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Τπνζύζηεκα δηαρείξηζεο θιηληθώλ - ηαηξηθόο θάθεινο αζζελώλ
Τπνζύζηεκα πξνκεζεπηώλ
Τπνζύζηεκα κηζζνδνζίαο
γ. Γιαδικαζίερ εζωηεπικού ελέγσος ζηον ηομέα ηος διπλογπαθικού ζςζηήμαηορ
ην ηέινο θάζε κήλα, κεηά από δεηγκαηνιεπηηθό έιεγρν, ζα πηζηνπνηνύληαη ηα θάησζη:
Η ελεκεξόηεηα ησλ κεραλνγξαθηθώλ ππνζπζηεκάησλ κε ην ζύλνιν ησλ νηθνλνκηθώλ ζπλαιιαγώλ ηνπ
κήλα αλαθνξάο
 Ελεκεξόηεηα θαη ζπκθσλία ησλ δεδνκέλσλ ησλ αλσηέξσ ππνζπζηεκάησλ πξνο ηνπο ινγαξηαζκνύο ηεο
γεληθήο ινγηζηηθήο, ηνπ δεκόζηνπ ινγηζηηθνύ θαη ηεο αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο
Απαξαίηεηεο ζπκθσλίεο θαη δηαζηαπξώζεηο ζηελ θίλεζε ησλ ινγαξηαζκώλ ηάμεσο ζρεηηθώλ κε ηελ
εθηέιεζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ησλ λνζνθνκείσλ
 Ελεκέξσζε αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο εμαγσγή ησλ θνζηνινγηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ πίλαθα αλαθνξάο
 Καηαγξαθή εθθξεκνηήησλ ηνπ κήλα αλαθνξάο θαη πξνηάζεηο επίιπζεο ηνπο
δ. ύνηαξη μηνιαίαρ έκθεζηρ ππορ ηη Γιοίκηζη ηων νοζοκομείων
ύληαμε κεληαίαο έθζεζεο πξνο ηε Δηνίθεζε ησλ δηαζπλδεόκελσλ λνζνθνκείσλ, ζρεηηθήο κε ηα πξνβιήκαηα
πνπ πξνέθπςαλ από ην κεληαίν έιεγρν – θαηαγξαθή εθθξεκνηήησλ -πξνηάζεηο θαη ιύζεηο γηα ηε βειηίσζε ησλ
πθηζηάκελσλ δηαδηθαζηώλ.
ε. Δηήζια έκθεζη πεππαγμένων ππορ ηη Γιοίκηζη ηων νοζοκομείων
Εηήζηα έθζεζε πνπ ζα ζπλνδεύεη ηνλ Απνινγηζκό, ηνλ Ιζνινγηζκό θαη ηελ Καηάζηαζε ησλ Απνηειεζκάησλ.
Εηδηθόηεξα γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ εζωηεπικού ελέγσος ζα ηζρύνπλ ηα εμήο:
Φςζική παποςζία ηνπ ειεγθηή ηνπιάρηζηνλ κάθε δίμηνο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Ννζνθνκείνπ.
Δπί μέποςρ Δνέπγειερ Δζωηεπικού Δλέγσος

Υπονοδιάγπαμμα

Εηήζην πξόγξακκα ειέγρνπ

ε κεληαία βάζε

Δηαδηθαζίεο εζσηεξηθνύ ειέγρνπ ζηνλ ηνκέα ηεο

ε κεληαία βάζε -Πηζηνπνίεζε βαζηθώλ

κεραλνγξάθεζεο αξκνγή ηεο αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο

ππνζπζηεκάησλ ησλ Ννζνθνκείσλ

Δηαδηθαζίεο εζσηεξηθνύ ειέγρνπ ζηνλ ηνκέα ηνπ
δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο

ε κεληαία βάζε -Πηζηνπνίεζε ηνηρείσλ

ύληαμε κεληαίαο έθζεζεο πξνο ηε Δηνίθεζε ησλ
λνζνθνκείσλ

ε κεληαία βάζε

Εηήζηα έθζεζε πεπξαγκέλσλ πξνο ηε Δηνίθεζε ησλ
λνζνθνκείσλ

ε εηήζηα βάζε

2) ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ- ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΔΩΣΔΡΙΚΟΤ ΔΛΔΓΚΣΗ
1. Εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εηώλ ζηνλ εζσηεξηθό έιεγρν Δεκόζησλ Μνλάδσλ Τγείαο ζε θξάηνο κέινο
ηεο Ε.Ε. πνπ απνδεηθλύεηαη κε θαηάζεζε βεβαηώζεσλ ησλ πξναλαθεξόκελσλ Μνλάδσλ.
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2. Έληαμε ζην Μεηξών Εζσηεξηθώλ Ειεγθηώλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ.
3. Πηζηνπνίεζε Certified Internal Auditor (CIA) ή νπνηαδήπνηε άιιε πηζηνπνίεζε από ην Δηεζλέο Ιλζηηηνύην
Εζσηεξηθώλ Ειεγθηώλ «The Institute of Internal Auditors» (IIA),
ή
CGAP – Certified Government Auditing Professional,
ή
CCSA – Certified in Control Self-Assessment,
ή
CRMA – Certified in Risk Management Assurance,
ή
CFSA – Certified Financial Services Auditor,
ή
QIAL – Qualified in Internal Audit Leadership,
ή
BEAC – Certifications for Environmental, Health and Safety Auditors.
3) ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ παξνύζα έρνπλ είηε θπζηθά είηε λνκηθά πξόζσπα, ηα νπνία πιεξνύλ ηηο αλσηέξσ
πξνδηαγξαθέο

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ
Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πνπ ιακβάλεη κέξνο ζηνλ παξαπάλσ δηαγσληζκό νθείιεη λα ππνβάιεη ειεθηξνληθά ηα
εμήο έγγξαθα δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απνζθξαγίδνληαη θαη ειέγρνληαη θαηά ηελ διαδικαζία ηηρ αξιολόγηζηρ
ηεο πξνζθνξάο :
α) Όζνλ αθνξά ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ73, Απόζπαζκα ηνπ ζρεηηθνύ κεηξώνπ, όπσο ηνπ πνηληθνύ
κεηξώνπ ή, ειιείςεη απηνύ, ηζνδύλακνπ εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη από αξκόδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ
θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρώξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρώξαο όπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν ελ ιόγσ νηθνλνκηθόο
θνξέαο, από ην νπνίν πξνθύπηεη όηη πιεξνύληαη απηέο νη πξνϋπνζέζεηο. Η ππνρξέσζε πξνζθόκηζεο ηνπ σο
άλσ απνζπάζκαηνο αθνξά θαη ηα πξόζσπα ηνπ δεύηεξνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 73.
β) Όζνλ αθνξά ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 73, πηζηνπνηεηηθό πνπ εθδίδεηαη από ηελ αξκόδηα αξρή ηνπ
νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή ρώξαο, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο
ηνπο πνπ αθνξνύλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θύξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο
ηνπο ππνρξεώζεηο.
γ) Όζνλ αθνξά ηελ παξάγξαθν 4, πεξίπησζε β' ηνπ άξζξνπ 73, πηζηνπνηεηηθό πνπ εθδίδεηαη από ηελ
αξκόδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή ρώξαο, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη δελ ηειεί ππό πηώρεπζε
ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ηειεί ππό αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε από
εθθαζαξηζηή ή από ην δηθαζηήξην ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνύ ζπκβηβαζκνύ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο
επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηόηεηεο ή εάλ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθύπηνπζα από
παξόκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπόκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λόκνπ
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Αλ ην θξάηνο-κέινο ή ε ρώξα ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα δελ εθδίδεη ηα έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά ή όπνπ ην
έγγξαθα ή ην πηζηνπνηεηηθά δελ θαιύπηνπλ όιεο ηηο σο άλσ πεξηπηώζεηο α) – γ) (όπσο απηά αλαθέξνληαη θαη
ζηηο παξάγξαθνο 1 θαη 2 θαη ζηελ πεξίπησζε β' ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 73), ηα έγγξαθα ή ηα
πηζηνπνηεηηθά κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη από έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρώξεο όπνπ δελ
πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, από ππεύζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελώπηνλ αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή
δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκόδηνπ επαγγεικαηηθνύ ή εκπνξηθνύ νξγαληζκνύ ηνπ θξάηνπο κέινπο ή ηεο ρώξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρώξαο όπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθόο θνξέαο.
δ) Γηα ηελ απόδεημε ηεο απαίηεζεο ηεο παξαγξάθνπ 1α) θαη 2 ηνπ άξζξνπ 75, Πηζηνπνηεηηθό/βεβαίσζε ηνπ
νηθείνπ επαγγεικαηηθνύ κεηξώνπ ηνπ Παξαξηήκαηνο XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α' ηνπ Ν. 4412/2016, κε ην νπνίν
πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ζε απηό. Γηα ηελ απόδεημε άζθεζεο γεσξγηθνύ ή
θηελνηξνθηθνύ επαγγέικαηνο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ ζρεηηθή βεβαίσζε άζθεζεο επαγγέικαηνο,
από αξκόδηα δηνηθεηηθή αξρή ή αξρή Οξγαληζκνύ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο.
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