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Ανακοινώνουµε ότι το Γενικό Νοσοκοµείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ » ύστερα από:
1.

Την υπ. αριθ. 17/ πρκ 5/ 20-03-2013 Απόφαση του ∆.Σ. του Νοσοκοµείου.

ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης 45.000,00 ΕΥΡΩ συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α

µε κριτήριο

κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή .
Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές µέχρι Παρασκευή 26-04-2013, ώρα 14.00 διαφορετικά είναι εκπρόθεσµες, δεν
αποσφραγίζονται και επιστρέφονται. Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγµατοποιηθεί την ∆ευτέρα 29-042013, ώρα 10.00 π.µ.

Αναλυτικά η παραπάνω διακήρυξη βρίσκεται στη διάθεση όλων των ενδιαφεροµένων στην ιστοσελίδα του
Νοσοκοµείου (www.chaniahospital.gr)
Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ∆ΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ

Για την αντιγραφή
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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 7Π
«Ανάθεσης εφαρµογής προγράµµατος διπλογραφικού συστήµατος στο Νοσοκοµείο ΓΝ Χανίων – πρώην
Θεραπευτήριο Ψυχιατρικών Παθήσεων Χανίων µε βάση το Π∆ 146/2003 για ένα (1) έτος».

Το Γενικό Νοσοκοµείο Χανίων έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1.

Του Ν.2286/95 (ΦΕΚ/19/Α/95) Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων.

2.

Το Π.∆. 146/03 (ΦΕΚ 122/Α/2003).

3.

Το άρθρο 32 του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/2008).

4.

Το άρθρο 10 του Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134/Α/2007).

5.

Το άρθρο 11 του Ν. 3697/2008 (ΦΕΚ 194/Α/2008).

6.

Το άρθρο 10 του Ν 3730/2008 (ΦΕΚ 262/Α/2008).

7.

Του Π.∆. 118/2007 « Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆) » (ΦΕΚ 150/Α/2007).

8.

Το άρθρο 5 του Ν.3918/2011 (ΦΕΚ 31Α/2-3-2011)

9.

Την υπ’ αριθµ. 17/ ΠΡΚ 5/ 20-03-2013 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του οικείου Νοσοκοµείου

10. .Την υπ’ αριθµ. 94064/1-10-2012 (ορθή επανάληψη) Εγκύκλιο του Υπουργού Υγείας
11. Την υπ’ αριθµ.9849/25-1-2012 εγκύκλιο του ΥΥΚΑ

Προκηρύσσει
Πρόχειρο διαγωνισµό µε απλές σφραγισµένες προσφορές για την ανάθεση του έργου εφαρµογής του
διπλογραφικού συστήµατος σε εφαρµογή του Π.∆ 146/03 στο Γενικό Νοσοκοµείο Χανίων –πρώην Θεραπευτήριο
Ψυχιατρικών Παθήσεων Χανίων για το έτος 2013.

Προϋπολογισµός: 45.000 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου και του Φ. Π. Α.
Τόπος παράδοσης: Γενικό Νοσοκοµείο Χανίων
Γλώσσα : Ελληνική
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών: η Παρασκευή 26-04-2012, ώρα 14.00 στο Γραφείο Προµηθειών του
Γενικού Νοσοκοµείου Χανίων.
Ηµεροµηνία αποσφράγισης προσφορών η ∆ευτέρα

29-04-2012, ώρα 10.00 στο Γραφείο Προµηθειών του

Γενικού Νοσοκοµείου Χανίων.
Προκειµένου να εξοικονοµείται χρόνος και να επιταχύνονται οι διαδικασίες η αποσφράγιση των προσφορών θα
πραγµατοποιηθεί ενιαία χωρίς διάκριση σταδίων/φάσεων (Αξιολόγηση ∆ικαιολογητικών, Αξιολόγηση Τεχνικής
Προσφοράς και Οικονοµικής Προσφοράς).
Προσφορές που παραδίδονται µετά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα θα επιστρέφονται ως
εκπρόθεσµες .
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ: Οι προσφορές υποβάλλονται δακτυλογραφηµένες σε δύο αντίγραφα στην Ελληνική γλώσσα . Για
την αναγραφή των ορολογιών και των τύπων δύναται να χρησιµοποιηθεί και η ξένη γλώσσα. Η προσφορά θα
είναι χωρίς ξέσµατα, σβησίµατα, διορθώσεις και δεν υπόκειται σε χαρτόσηµο και δεν θα φέρει

αριθµητικά

πολλαπλασιαστικά και προσθετικά λάθη.
Ο φάκελος της προσφοράς θα είναι σφραγισµένος και θα φέρει τις ενδείξεις :
α) Η λέξη " προσφορά "
β) Ο πλήρης τίτλος του Νοσοκοµείου, ήτοι " ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "
γ) Ο αριθµός διακήρυξης.
δ) Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
ε) Τα στοιχεία του αποστολέα.
Απαραίτητη στο φάκελο της προσφοράς η προσκόµιση δισκέτας Η/Υ σε πρόγραµµα Microsoft.
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ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για ενενήντα (90) ηµέρες. Η έναρξη προθεσµίας αρχίζει
από την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού.Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς θα αναφέρεται στην
προσφορά.
ΤΙΜΗ: Η τιµή θα δοθεί σε ΕΥΡΩ. Στην τιµή θα περιλαµβάνονται οι κρατήσεις υπέρ τρίτων καθώς και κάθε άλλη
επιβάρυνση (µεταφορικά) εκτός του Φ.Π.Α., που θα αναφέρεται χωριστά και βαραίνει το Νοσοκοµείο.
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ –ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ- ∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ :
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισµό. Κατά την ώρα
αποσφράγισης των προσφορών µπορούν να παρευρίσκονται και οι ενδιαφερόµενοι . Αντιπροσφορές δεν γίνονται
δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες .
∆ιευκρινήσεις µετά την κατάθεση των προσφορών απορρίπτονται ως απαράδεκτες, εκτός αν ζητηθούν από την
επιτροπή.
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ : Για

το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκοµίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του

∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το 0,10 επί τοις εκατό (0.10%) επί της προϋπολογισµένης αξίας του υπό προµήθεια
είδους το ύψος του οποίου δεν µπορεί να είναι µικρότερο των (1.000) και µεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων
(5.000) ευρώ. Το παράβολο αποτελεί δηµόσιο έσοδο και καταχωρείται

στον κωδικό αριθµό εσόδου (ΚΑΕ)

3741 (παράβολα από κάθε αιτία). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας Οικονοµικών και Ανάπτυξης
µπορεί να αναπροσαρµόζεται το ποσοστό του παραβόλου και το ύψος των ανωτέρω ποσών.
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ : Οι νόµιµες κρατήσεις όπως ισχύουν.

ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ : Η πληρωµή θα γίνει αφού προηγουµένως ο προµηθευτής έχει εκπληρώσει πλήρως τις
υποχρεώσεις οι οποίες πηγάζουν από τους όρους της σύµβασης, µε χρηµατικό ένταλµα θεωρηµένο από την
υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύµφωνα µε το Ν. 2649/97.
Σε περίπτωση που η πληρωµή του συµβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ηµέρες
µετά την υποβολή του τιµολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο π.δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/ 5.6.2003) «Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας στην οδηγία
2000/35 της 29.6.2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές,
καθίσταται υπερήµερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συµβασιούχο. Επισηµαίνεται ότι η
υποβολή του τιµολογίου πώλησης δεν µπορεί να γίνει προ της ηµεροµηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου
οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : Οι προσφορές κρίνονται απορριπτέες και επιστρέφονται στις παρακάτω
περιπτώσεις:
1.Όταν ο προσφέρων δε δηλώνει στην προσφορά του :
α) Το χρόνο ισχύος της προσφοράς .
β) Το χρόνο παράδοσης.
2. Όταν ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι µικρότερος του προβλεπόµενου στη διακήρυξη.
3. Όταν ο χρόνος παράδοσης είναι µεγαλύτερος από τον προβλεπόµενο στη διακήρυξη .
4. Όταν η προσφορά δεν είναι δακτυλογραφηµένη ή φέρει ξέσµατα – σβησίµατα – διορθώσεις.
5. Όταν η προσφερόµενη τιµή δίδεται σε συνάλλαγµα ή θέτει όρο αναπροσαρµογής .
6. Όταν θέτει όρο πληρωµής εφ’ όσον δεν προβλέπεται από την διακήρυξη.
7. Όταν δεν καταθέτουν δείγµατα ή προσπέκτους , ενώ αυτά προβλέπονται από τη διακήρυξη.
ΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ: Ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος στις παρακάτω περιπτώσεις:
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Α) Αν δεν υπογράψει τη σύµβαση στην προαναφερόµενη καθορισµένη προθεσµία .
Β) Αν δεν παραδώσει το υπό προµήθεια είδος εντός του ορισθέντος χρόνου.
Και στις δύο περιπτώσεις ο προµηθευτής υπόκειται στις κυρώσεις που προβλέπονται από το Π. ∆. 394/96 ,όπως
αυτό τροποποιήθηκε από το Π.∆.118/07.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

Α.

Οι επιδιωκόµενοι στόχοι των παραπάνω και οι αντίστοιχες ηµεροµηνίες υλοποίησης του για τα Νοσοκοµεία µας
είναι οι εξής:

Α/Α

1
2

ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

Σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων τέλους χρήσης 2012 για το ΓΝ
Χανίων – πρώην Θεραπευτήριο Ψυχιατρικών Παθήσεων Χανίων

της

διαδικασίας

της

Από 1/1/2013
µηνιαίας

οριστικοποίησης

των

οικονοµικών συναλλαγών των Νοσοκοµείων
Από 1/1/2013 οι οικονοµικές συναλλαγές οριστικοποιούνται στο τέλος
κάθε µήνα ή το αργότερο εντός 5 ηµερών του επόµενου µήνα.
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Έως 30/6/2013 για το έτος
2012

Εφαρµογή της αναλυτικής λογιστικής
Εφαρµογή

3

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΕΠΙ∆ΙΩΚΩΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Εφαρµογή των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης
για το έτος 2012 για το ΓΝ Χανίων

Συµφωνηµένα ισοζύγια
κάθε µήνα εντός 5 ηµερών
του επόµενου µήνα, έως το
τέλος του συµβατικού
χρόνου
Έως 31/7/2013 για το έτος
2012

Η παροχή συµβουλών στα στελέχη και στη ∆ιοίκηση του Νοσοκοµείου
5

για την υποστήριξη του συστήµατος και την επίλυση προβληµάτων
οικονοµικής φύσης.
Η εκπαίδευση του προσωπικού στα εξειδικευµένα θέµατα που απαιτούν

6

οι ανάγκες κατά τµήµα και την πρακτική επιµόρφωση κάθε χρήστη στην
καθηµερινή ενασχόληση του µε το αντικείµενο, µε την µετάδοση
εµπειρίας.

Α/Α

ΕΠΙ∆ΙΩΚΩΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

Η εκµάθηση στα στελέχη του Νοσοκοµείου των οικονοµικών δεδοµένων
7

π.χ. χρησιµοποίηση αριθµοδεικτών, ώστε η ∆ιοίκηση να µπορεί να έχει
ολοκληρωµένη εικόνα για την πορεία των οικονοµικών του Νοσοκοµείου.
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Β.

Κατάρτιση ενοποιηµένου ισολογισµού του ΓΝ Χανίων, µε ηµεροµηνία
αναφοράς την 1/1/2013

Έως 30/9/2013

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το υπό προκήρυξη έργο περιλαµβάνει τα παρακάτω:
Την πλήρη εφαρµογή του Π.∆. 146/2003 για το Οικονοµικό έτος 2013 στο ΓΝ Χανίων – πρώην Θεραπευτήριο
Ψυχιατρικών Παθήσεων Χανίων
α) Η εφαρµογή περιλαµβάνει την εκτέλεση όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την ενηµέρωση και
λειτουργία της γενικής λογιστικής, της αναλυτικής λογιστικής και του δηµόσιου λογιστικού, την σύνταξη και έκδοση
περιοδικών και ετήσιων καταστάσεων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 146/2003 αλλά και την κείµενη
νοµοθεσία, την οργάνωση και επίβλεψη της απογραφής τέλους χρήσεως, την ενηµέρωση των λογιστικών βιβλίων
για τα αποτελέσµατα της απογραφής τέλους χρήσεως, το άνοιγµα όλων των λογαριασµών που απαιτούνται για
την πλήρη εφαρµογή και η ενηµέρωση των λογαριασµών µε τα δεδοµένα της απογραφής έναρξης αποτελούν
µέρος των συµβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου.
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β) Την Εφαρµογή της Αναλυτικής Λογιστικής σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του σχεδίου Γενικής – Αναλυτικής και
Κοστολογικής Οργάνωσης και την παροχή υπηρεσιών Συµβούλου για την επιλογή και εγκατάσταση της
αναγκαίας µηχανογραφικής υποδοµής εφόσον απαιτηθεί.
γ) Tην κατάρτιση των ετήσιων λογιστικών καταστάσεών τους, σύµφωνα µε το Π∆ 146/2003 καθώς και µε τα
∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης.
δ) Ο έλεγχος του τρέχοντος Μητρώου Παγίων και η τροποποίηση του εφόσον κριθεί απαραίτητο
ε)Την θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση του αναγκαίου προσωπικού του Νοσοκοµείου.
Στ) Την κατάρτιση ενοποιηµένου ισολογισµού του ΓΝ Χανίων – πρώην Θεραπευτήριο Ψυχιατρικών Παθήσεων
Χανίων, µε ηµεροµηνία αναφοράς την 1/1/2013.

Αναλυτικότερα:
1. Ετήσια απογραφή ήτοι:
I. Υπολογισµός και Αποτίµηση της αξίας των εδαφικών εκτάσεων
II. Υπολογισµός και Αποτίµηση της αξίας των µηχανηµάτων-τεχνικών εγκαταστάσεων και λοιπού
µηχανολογικού εξοπλισµού
III. Υπολογισµός και Αποτίµηση της αξίας των µεταφορικών µέσων
IV. Υπολογισµός και Αποτίµηση της αξίας των επίπλων και λοιπού εξοπλισµού καθώς και των λοιπών παγίων
στοιχείων όπως περιγράφονται στο Π∆ 146/2003 και απαιτούνται για την σύνταξη του ισολογισµού.
V. Ο έλεγχος του τρέχοντος Μητρώου Παγίων και η τροποποίηση του εφόσον κριθεί απαραίτητο λαµβάνοντας
υπόψη τυχόν καταστροφές ή επιστροφές παγίων που δεν έχουν καταχωρηθεί.
2. Υπολογισµός και έλεγχος όλων των λοιπών στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού όπως:
I. Συµφωνία Εσόδων- Εξόδων
II. Συµφωνία Τραπεζικών Λογαριασµών
III. Καθηµερινή συµφωνία Ταµείου
IV. Συµφωνία οφειλετών
V. Συµφωνία απαιτήσεων

3. Φυσική απογραφή των αποθεµάτων κατά ποσότητα και αξία
4. Επίβλεψη και έλεγχος της σωστής λογιστικής απεικόνισης των λογιστικών γεγονότων που αφορούν το
Νοσοκοµείο µε βάση την ∆ηµόσια λογιστική, την Γενική Λογιστική και την Αναλυτική Λογιστική και τα διεθνή
λογιστικά πρότυπα ήτοι:
I. Συµπλήρωση του Λογιστικού Σχεδίου του Νοσοκοµείου σε συνεργασία µε τις οικονοµικές υπηρεσίες ως
προς το τµήµα των λογαριασµών προσδιορισµού του οργανικού αποτελέσµατος και του αποτελέσµατος
χρήσεως.
II. Έλεγχος - συνεργασία µε την εταιρεία υποστήριξης του µηχανογραφικού συστήµατος του Νοσοκοµείου και
µε τις οικονοµικές υπηρεσίες του για την αξιόπιστη, αποτελεσµατική συλλειτουργία και συµφωνία των
αντιστοιχιζόµενων λογιστικών κυκλωµάτων της Γενικής Λογιστικής. Οι σχετικές αναλυτικές διαδικασίες
καθορίζονται µε το Π.∆. 146/2003.
III. Καταχώρηση και παρακολούθηση αντίστοιχων αναλώσεων αποθεµάτων από τα διάφορα τµήµατα του
Νοσοκοµείου, επίσης µέσω του ίδιου προγράµµατος.
V. Υποστήριξη του Λογιστηρίου για την διενέργεια των λογιστικών εγγραφών και την έκδοση των
µηχανογραφικών τίτλων πληρωµής των προµηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων του Νοσοκοµείου µέσω της
«εφαρµογής Λογιστηρίου».
VI. Παρακολούθηση και συνεχής έλεγχος του συνόλου των λογιστικών εγγραφών και λοιπών διαδικασιών για
την αποτελεσµατική υλοποίηση της εφαρµογής και παρέµβαση αυτού, όπου απαιτείται, µέσω των υπευθύνων
των οικονοµικών υπηρεσιών του Νοσοκοµείου, για τη διενέργεια των αναγκαίων διορθώσεων-βελτιώσεων
VII. Σύνταξη µηνιαίου ισοζυγίου στο τέλος κάθε µήνα.
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VIIΙ. Η εφαρµογή του ενιαίου πλαισίου κωδικοποίησης αναλυτικής λογιστικής µε βάση το εγχειρίδιο εφαρµογής
της αναλυτικής λογιστικής το οποίο εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Επιστηµονικός σχεδιασµός –
Συντονισµός και υποστήριξη ΥΥΚΑ και ΥΠΕ για την ανάπτυξη και βελτίωση συστηµάτων οικονοµικού
προγραµµατισµού και οικονοµικής διαχείρισης νοσοκοµείων µε τη χρήση µηχανογραφηµένου διπλογραφικού
συστήµατος»
5. Η κατάρτιση των Οικονοµικών καταστάσεων της Γενικής Εκµετάλλευσης, Αποτελεσµάτων χρήσης,
Ισολογισµού, ∆ιάθεσης Αποτελεσµάτων και προσαρτήµατος στη σύνταξη Εκθέσεως ∆ιαχείρισης έτους 2012 και
στην υποβολή αυτών στην εποπτεύουσα αρχή καθώς και στη δηµοσίευση στο Φ.Ε.Κ.
Οι οικονοµικές καταστάσεις είναι πίνακες στους οποίους εµφανίζονται τα στοιχεία του ισολογισµού και ορισµένων
άλλων λογαριασµών του Νοσοκοµείου, κεφαλαιώδους σηµασίας.
Σε προσάρτηµα των οικονοµικών αυτών καταστάσεων εµφανίζονται επεξηγηµατικές και άλλες σηµαντικές
πληροφορίες, που έχουν σκοπό να διευκολύνουν τους ενδιαφερόµενους στην αναγκαία πλήρη ενηµέρωση τους.

Οι οικονοµικές καταστάσεις είναι οι εξής:
1.

Η κατάσταση του ισολογισµού σύµφωνα µε το υπόδειγµα της παρ. 4.1.100 του Π.∆. 146/03.

2.

Η κατάσταση του λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσεως σύµφωνα µε το υπόδειγµα της παρ. 4.1.200
του Π.∆. 146/03.

3.

Ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσµάτων σύµφωνα µε το υπόδειγµα της παρ. 4.1.300 του Π.∆. 146/03.

4.

Η κατάσταση του λογαριασµού γενικής εκµεταλλεύσεως σύµφωνα µε το υπόδειγµα της παρ. 4.1.400 του
Π.∆. 146/03.

5.

Το Προσάρτηµα του ισολογισµού και των αποτελεσµάτων χρήσεως είναι απαραίτητο συµπλήρωµα των
οικονοµικών αυτών καταστάσεων, µε το οποίο δίνονται διάφορες πρόσθετες ή επεξηγηµατικές
πληροφορίες, καταρτίζεται δε σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 4.1.501 του Π.∆. 146/03.

6. Εφαρµογή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (∆.Λ.Π.) για το έτος 2012.

Οι εργασίες που περιλαµβάνονται στην εν λόγω εφαρµογή είναι οι εξής:
ΓΕΝΙΚΑ:
Η κατάρτιση των Οικονοµικών Καταστάσεων του έτους 2012 µε βάση τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, µε τη
διαδικασία της µετατροπής των οικονοµικών δεδοµένων των καταρτισθέντων οικονοµικών καταστάσεων βάσει
του Π.∆. 146/2003 και σύµφωνα µε τα ισχύοντα για τα ∆.Λ.Π.
Ειδικότερα:

α. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Θέσης)
Σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. Νο 1 ο Ισολογισµός θα πρέπει να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
Σαφήνεια µε σκοπό να είναι κατανοητός από τους χρήστες
Συνάφεια για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των χρηστών
Αξιοπιστία &
Συγκρισιµότητα, να καταρτίζεται δηλαδή µε τον ίδιο τρόπο έτσι ώστε να είναι συγκρίσιµος από τους χρήστες.
Η διάρθρωση του Ισολογισµού εµφανίζεται στον πίνακα που ακολουθεί.
β. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
(Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Επίδοσης)

Σύµφωνα µε τα ∆.Λ.Π. Νο 1 πρέπει να περιλαµβάνει κατ΄ ελάχιστον τα ακόλουθα κονδύλια:
Έσοδα
Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα
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Κέρδη ή Ζηµίες προ φόρων, που αναγνωρίζονται από τη διάθεση στοιχείων Ενεργητικού, ή το διακανονισµό
υποχρεώσεων που αποδίδονται σε διακοπείσες δραστηριότητες.
Φόροι εισοδήµατος – Έξοδα
Κέρδος ή Ζηµία ως αποτέλεσµα αλγεβρικού αθροίσµατος εσόδων και εξόδων.

Η διάρθρωση της κατάστασης αποτελεσµάτων θα έχει την παρακάτω µορφή:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ποσά σε €
Κλειόµενη χρήση
Έσοδα από υγειονοµικές υπηρεσίες
Επιχορηγήσεις
Λοιπά Έσοδα
Κόστος
Μικτό Αποτέλεσµα

0,00

Μείον:
Έξοδα ∆ηµόσιων Σχέσεων
Έξοδα ∆ιοίκησης
Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης
Αποτέλεσµα Χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων

0,00

Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα
Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα
Λοιπά Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα

Αποτέλεσµα Χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων
Αποτέλεσµα Χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων και
αποσβέσεων
Πλεόνασµα (Έλλειµµα) Περιόδου

0,00

γ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. Νο 1 οι ταµειακές ροές ταξινοµούνται και παρουσιάζονται σε τρεις επιµέρους κατηγορίες:
Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Ταµειακές ροές από χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες
Με την διάρθρωση όπως αυτή εµφανίζεται ενδεικτικά, στον πίνακα που ακολουθεί.

Ταµειακές Ροές από Λειτουργικές ∆ραστηριότητες
Πλεόνασµα (Έλλειµµα) Χρήσεως από Λειτουργικές ∆ραστηριότητες

Χ

Προσαρµογές για:
Αποσβέσεις

Χ

Προβλέψεις

Χ

Μείωση στα αποθέµατα & απαιτήσεις

Χ

Αύξηση στους προµηθευτές και δανεισµό

Χ

Μείωση στους προµηθευτές/δανεισµό

(Χ)
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Αύξηση στα αποθέµατα & απαιτήσεις
Καθαρές Εισπράξεις από λειτουργικές δραστηριότητες

(Χ)
Χ

Ταµειακές Ροές από Επενδυτικές ∆ραστηριότητες
Εισπράξεις από πώληση παγίων και επενδύσεων

Χ

Πληρωµές για αγορά παγίων και επενδύσεων

(Χ)

Καθαρές πληρωµές για επενδυτικές δραστηριότητες

(Χ)

Ταµειακές Ροές από Χρηµατοδοτικές ∆ραστηριότητες
Εισπράξεις από δάνεια και παρεµφερή εργαλεία

Χ

Πληρωµές για δάνεια και παρεµφερή εργαλεία

(Χ)

Πληρωµές από υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης

(Χ)

Καθαρές πληρωµές για χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

(Χ)

Καθαρή µεταβολή στα χρηµατικά διαθέσιµα

Χ

Χρηµατικά διαθέσιµα αρχής περιόδου

Χ

Χρηµατικά διαθέσιµα τέλους περιόδου

Χ

δ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. Νο 1 οι συνήθεις λογαριασµοί των Ιδίων Κεφαλαίων
είναι:
Το Κεφάλαιο
Λογαριασµοί πάσης φύσεως αποθεµατικών
∆ιαφορές αναπροσαρµογής της αξίας Παγίων στοιχείων του Ενεργητικού
Με την διάρθρωση όπως αυτή εµφανίζεται ενδεικτικά στον πίνακα που ακολουθεί.
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Ποσά σε €

Μετοχικό

Επιχορηγήσεις

Λοιπά

Αποτελέσµατα

κεφάλαιο

επενδύσεων

αποθεµατικά

εις νέον

Σύνολο

Υπόλοιπα κατά την 1η
Ιανουαρίου κλ. χρήσης,
σύµφωνα µε τις
προηγούµενες λογιστικές
αρχές

0,00

Προσαρµογές µετάβασης
στα ∆ΠΧΠ

0,00

0,00

Αναµορφωµένα υπόλοιπα
κατά την 1η Ιανουαρίου κλ.
χρήσης, σύµφωνα µε τα
∆ΠΧΠ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων
για την περίοδο 01/01 31/12/ κλ. χρήσης
Καθαρό εισόδηµα
καταχωρηµένο απ' ευθείας
στη καθαρή θέση

0,00

Καθαρά Αποτελέσµατα
Περιόδου 01/01-31/12/ κλ.
χρήσης

0,00

0,00

Συνολικό Αναγνωριζόµενο
Κέρδος/ζηµιά Περιόδου

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Υπόλοιπο των Ιδίων
Κεφαλαίων κατά την 31η
∆εκεµβρίου κλ. χρήσης

Υπόλοιπα κατά την 31η
∆εκεµβρίου κλ. χρήσης,
σύµφωνα µε τις
προηγούµενες λογιστικές
αρχές

0,00

Προσαρµογές µετάβασης
στα ∆ΠΧΠ

0,00

Αναµορφωµένα υπόλοιπα
κατά την 31η ∆εκεµβρίου
κλ. χρήσης, σύµφωνα µε τα
∆ΠΧΠ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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ε.

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΠΟΥ

ΣΥΝΟ∆ΕΥΟΥΝ

ΤΙΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

(Γνωστοποιήσεις)

Στις επεξηγηµατικές σηµειώσεις περιλαµβάνονται όλες οι απαιτούµενες από τα πρότυπα πληροφορίες οι οποίες
δεν παρουσιάζονται στην όψη του Ισολογισµού και των λοιπών προαναφεροµένων οικονοµικών καταστάσεων.

Η σειρά παρουσίασης των επεξηγηµατικών σηµειώσεων περιλαµβάνει τις ακόλουθες ενότητες:
∆ήλωση συµµόρφωσης µε όλα τα ισχύοντα πρότυπα
Περίληψη των σηµαντικών λογιστικών πολιτικών που έχουν εφαρµοσθεί
Επεξηγηµατικές πληροφορίες για τα στοιχεία που παρουσιάζονται στις όψεις των οικονοµικών καταστάσεων
Άλλες γνωστοποιήσεις που περιλαµβάνουν:
Ενδεχόµενες υποχρεώσεις και µη αναγνωρισµένες συµβατικές δεσµεύσεις
Μη χρηµατοοικονοµικές γνωστοποιήσεις όπως τους στόχους της µονάδας µε τις πολιτικές και τη διαχείριση
κινδύνου (∆ΛΠ 32)

Οι Λογιστικές Πολιτικές και Επεξηγηµατικές Σηµειώσεις παρέχουν όλες τις επιπλέον πληροφορίες που
απαιτούνται για την κατανόηση των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων του Νοσοκοµείου.

Οι σηµειώσεις των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων θα:
παρουσιάζουν τις πληροφορίες για τη βάση προετοιµασίας των καταστάσεων και τις λογιστικές πολιτικές που
επιλέχθηκαν και εφαρµόσθηκαν για σηµαντικές συναλλαγές ή γεγονότα γνωστοποιούν όλες τις πληροφορίες που
απαιτούνται και δεν παρουσιάζονται σε καµία άλλη κατάσταση δίδουν επιπλέον πληροφορίες που δεν
παρουσιάζονται στις καταστάσεις αλλά είναι απαραίτητες για µία εύλογη παρουσίαση.
Στ. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ

Η κατάρτιση θα διενεργηθεί µε τη διαδικασία της µετατροπής των οικονοµικών δεδοµένων των Οικονοµικών
Καταστάσεων, που προβλέπονται από τις διατάξεις του Π.∆. 146/2003, µε βάση τα ισχύοντα για τα ∆ιεθνή
Λογιστικά Πρότυπα.
Η πρώτη εφαρµογή των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων, προϋποθέτει ότι θα εµφανίζεται και µία τουλάχιστον
συγκρίσιµη χρήση.
Σε επίπεδο εγγραφών, θα γίνουν όπου απαιτείται, ορισµένες αναδιατάξεις στο Ισοζύγιο µε βάση το Κλαδικό
Σχέδιο και στη συνέχεια θα γίνουν οι εγγραφές µετατροπής.
Η επόµενη χρήση, προϋποθέτει ένα «κλεισµένο» ισοζύγιο Ισολογισµού για όλη τη χρήση και ένα «ανοικτό»
ισοζύγιο αποτελεσµάτων.
Γίνονται επίσης εγγραφές αναδιάταξης του Ισοζυγίου και στη συνέχεια οι εγγραφές αναµόρφωσης που αφορούν
τη χρήση.
Στη συνέχεια πρέπει να γίνει µεταφορά, των εγγραφών µετατροπής που έγιναν στην ηµεροµηνία µετάβασης.
Επιπροσθέτως αναφέρουµε ότι στη αµέσως επόµενη χρήση, επαναλαµβάνεται η ίδια διαδικασία, αλλά οι
εγγραφές που θα µεταφερθούν από το παρελθόν, αφορούν όλες τις εγγραφές που επέδρασαν σε λογαριασµούς
του Ισολογισµού, από την ηµεροµηνία µετάβασης, µέχρι την έναρξη της χρήσης που µετατρέπεται.
7. Η παροχή συµβουλών στα στελέχη και στη ∆ιοίκηση του Νοσοκοµείου για την υποστήριξη του συστήµατος και
την επίλυση προβληµάτων οικονοµικής φύσης.
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8. Η εκπαίδευση του προσωπικού στα εξειδικευµένα θέµατα που απαιτούν οι ανάγκες κατά τµήµα και την
πρακτική επιµόρφωση κάθε χρήστη στην καθηµερινή ενασχόληση του µε το αντικείµενο, µε την µετάδοση
εµπειρίας.
9. Η εκµάθηση στα στελέχη του Νοσοκοµείου των οικονοµικών δεδοµένων π.χ. χρησιµοποίηση αριθµοδεικτών,
ώστε η ∆ιοίκηση να µπορεί να έχει ολοκληρωµένη εικόνα για την πορεία των οικονοµικών του Νοσοκοµείου.

Θα υπάρχει ρητή πρόβλεψη της ευθύνης των εν λόγω εξωτερικών συνεργατών στις συµβάσεις ανάθεσής τους, οι
οποίες θα ελέγχονται από πλευράς διοίκησης.
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ

Γ.

Θα πρέπει να τονιστεί ότι η τήρηση του διπλογραφικού συστήµατος στο χώρο των Νοσοκοµείων είναι µια
διαδικασία µε αρκετές ιδιαιτερότητες, που υπόκειται σε πρόσφατες κείµενες διατάξεις και νόµους, που πιθανόν να
προϋποθέτουν και περαιτέρω ενέργειες πέραν των προαναφεροµένων, οι οποίες θα παρέχονται από τον
ανάδοχο χωρίς καµία επιπλέον οικονοµική επιβάρυνση για το Νοσοκοµείο.
Οι παραπάνω προδιαγραφές θα πρέπει να θεωρηθούν κατ΄ ελάχιστον δεσµευτικές για τους συµµετέχοντες που
θα καταθέσουν προσφορά, θεωρώντας ότι θα πρέπει να έχουν την εµπειρία για την ολοκλήρωση οποιαδήποτε
επιπρόσθετης εργασίας (πλην των προαναφεροµένων),που αυτές θα κρίνουν ως απαραίτητη-υποχρεωτική µε
σκοπό την πλήρη συµµόρφωση µε την κείµενη Νοµοθεσία.
Επιπρόσθετα, θα πρέπει να τονιστεί ότι οι συµµετέχοντες µπορούν να συµπεριλάβουν στην προσφορά τους
οποιαδήποτε άλλη εργασία (πλην των προαναφεροµένων) θεωρούν υποχρεωτική για την ορθή εκπλήρωση των
όσων ορίζει η νοµοθεσία για την τήρηση του διπλογραφικού συστήµατος του Νοσοκοµείου, αρκεί η συνολική
προσφορά τους να µην υπερβαίνει το Προϋπολογισµό (π.χ. συµπλήρωση πινάκων ΕΣΥ-net, ζητούµενων
στοιχείων από Γ.Λ.Κ., κλπ).
Σε περίπτωση που δεν επισηµανθούν επιπρόσθετες (υποχρεωτικές) εργασίες στην προσφορά του µειοδότη, τότε
ρητά θα θεωρείται αποδεκτό, ότι ο µειοδότης θα ολοκληρώσει οιαδήποτε επιπρόσθετη εργασία που τυχόν
θεωρηθεί υποχρεωτική για την ορθή εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Νοσοκοµείου σύµφωνα µε την ισχύουσα
Νοµοθεσία, χωρίς να έχει αξίωση καµίας επιπρόσθετης αµοιβής.

Λόγω της σηµασίας, της πολυπλοκότητας και του επείγοντος χαρακτήρα του έργου, ειδικότερα ως προς τις
προθεσµίες εφαρµογής της Αναλυτικής Λογιστικής και την µηνιαίας οριστικοποίησης των ισοζυγίων, οι
συµµετέχοντες πρέπει να έχουν επί ποινή αποκλεισµού, αποδεδειγµένες ικανότητες, εξειδικευµένες γνώσεις και
σηµαντική εµπειρία σε ζητήµατα όπως:

•

Η εµπειρία σε τήρηση λογιστικών βιβλίων σε Ν.Π.∆.∆., που εφαρµόζουν υποχρεωτικά διπλογραφική
λογιστική ή σε Ανώνυµες εταιρείες

ή σε Εταιρείες Περιορισµένης Ευθύνη. Κατά την επιλογή, θα

συνεκτιµηθεί ιδιαίτερα η προηγούµενη εµπειρία του αναδόχου, σε εφαρµογή Π.∆. 146/2003, ενώ θα
αξιολογηθεί θετικά η προηγούµενη εµπειρία του σε εφαρµογή των Π.∆. 205/1998 (Κλαδικό Λογιστικό
Σχέδιο των Ν.Π.∆.∆.) και Π.∆. 315/1999 (Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Ο.Τ.Α.).
•

Η σύνταξη Ισολογισµών και λοιπών οικονοµικών καταστάσεων σε ∆ηµόσιες Μονάδες Υγείας µε βάσει το
Π.∆. 146/03

•

Η σύνταξη Ισολογισµών και οικονοµικών καταστάσεων σε ∆ηµόσιες Μονάδες Υγείας σύµφωνα µε τα
∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς. Υποβολή τουλάχιστον δύο (2) οικονοµικών
καταστάσεων συνταγµένες µε τα ∆.Π.Χ.Α. σε ∆ηµόσιες Μονάδες Υγείας.

•

Η αποδεδειγµένη εµπειρία σε υποστήριξη του κυκλώµατος της Αναλυτικής Λογιστικής σε ∆ηµόσιες
Μονάδες Υγείας µε βάση το Π∆ 146/03.

•

Η δυνατότητα πλήρους αξιοποίησης του πληροφοριακού συστήµατος που είναι εγκατεστηµένο και
λειτουργεί στο Νοσοκοµείο µε την εφαρµογή της OR-CO, δεδοµένου ότι όλες οι εργασίες θα
διενεργούνται στο µηχανογραφικό σύστηµα που λειτουργεί στα δύο Νοσοκοµεία. Η γνώση του
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µηχανογραφικού συστήµατος αποδεικνύεται µε την προσκόµιση βεβαίωσης από άλλον φορέα που
χρησιµοποιεί το ίδιο µηχανογραφικό σύστηµα.
•

Η εκπαίδευση στελεχών και υπαλλήλων των ∆ηµοσίων Μονάδων Υγείας σε θέµατα ∆ιπλογραφικού
Λογιστικού Συστήµατος σύµφωνα µε το Π.∆. 146/03.

•

∆ιαθέτουν Άδεια Λειτουργίας Γραφείου Παροχής Λογιστικών-φοροτεχνικών υπηρεσιών από το
Οικονοµικό Επιµελητήριο της Ελλάδας, βάση του Ν. 2515/97 και Π.∆. 340/98 για τα διαγωνιζόµενα
νοµικά πρόσωπα.

Η ανωτέρω εµπειρία αποδεικνύεται από κατάλογο, στον οποίο αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις των τριών
τελευταίων ετών, µε µνεία, για κάθε παράδοση, του παραλήπτη, της ηµεροµηνίας παράδοσης και του ποσού. Οι
παραδόσεις αποδεικνύονται, εάν ο αποδέκτης είναι δηµόσια αρχή, µε την προσκόµιση πιστοποιητικών τα οποία
έχουν εκδοθεί η θεωρηθεί από την αρµόδια αρχή (π.χ πρωτόκολλα παραλαβής, βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης,
εντάλµατα πληρωµής η άλλα αντίστοιχα, αντίγραφα συµβάσεων, αντίγραφα Ισολογισµών ελεγµένων από
ορκωτούς λογιστές κ.λ.π.)

∆εν θα γίνονται δεκτές προσφορές που δεν θα διαθέτουν τα παραπάνω προσόντα.
∆εδοµένου ότι τα ανωτέρω θα αποτελέσουν βασικά στοιχεία για την αξιολόγηση του διαγωνιζόµενου , θα πρέπει
οι σχετικές πληροφορίες να είναι όσο το δυνατόν πιο αναλυτικές και εµπεριστατωµένες.
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ

∆.

Το έργο θα διαρκέσει από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης και για ένα (1) έτος µε δικαίωµα παράτασης
ενός ακόµη έτους.
ΟΜΑ∆Α ΕΡΓΟΥ

Ε.
1.

Η σύνθεση της οµάδας έργου καθώς και η εµπειρία του υπευθύνου του έργου σύµφωνα µε την ΚΥΑ
620086/ΕΓ∆ΕΚΟ 1992/08 (ΦΕΚ 2657/β/30-12-2008) για το ΓΝ Χανίων είναι η παρακάτω:
•

Ένας (1) Λογιστής-Φοροτέχνης µε άδεια Α’ Τάξεως ως Επικεφαλής της Οµάδας Έργου.

•

Ως εµπειρία νοείται η εµπειρία του φυσικού προσώπου, που θα είναι επικεφαλής της
προτεινόµενης από τον ανάδοχο οµάδας, για την υλοποίηση του έργου και ειδικότερα η υπογραφή
απ’ αυτόν τουλάχιστον τριών ισολογισµών, τα τελευταία τρία χρόνια πριν από την προκήρυξη του
διαγωνισµού. Σε περίπτωση που αυτό το πρόσωπο για οποιονδήποτε λόγο, αποχωρήσει από την
οµάδα, θα πρέπει να αντικατασταθεί εντός δέκα ηµερών από άλλο πρόσωπο που να κατέχει τα
προσόντα που απαιτεί το εδάφιο α της παρ.3 αυτής της ΚΥΑ 620086/2008.

•

Το φυσικό πρόσωπο που τεκµηριώνει την εµπειρία του αναδόχου, να είναι κάτοχος άδειας λογιστήφοροτέχνη Α΄ τάξεως. Τα υπόλοιπα φυσικά πρόσωπα που θα πλαισιώνουν την οµάδα του
αναδόχου ως βοηθοί, θα πρέπει να είναι κάτοχοι αδείας λογιστή-φοροτέχνη β΄& Γ΄ τάξεως.
Επιπλέον όλα τα µέλη της οµάδας του αναδόχου πρέπει να έχουν πτυχίο Τµήµατος Λογιστικής ή
τµήµατος Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής ή Τµήµατος Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων
ή Τµήµατος ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

•

Ένας (1) Λογιστής – Φοροτέχνης µε άδεια Β’ Τάξεως πτυχιούχος Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι.

•

∆υο (2) Λογιστές – Φοροτέχνες µε άδεια Γ’ Τάξεως πτυχιούχοι Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι.

•

Ένας (1) Αναλυτής – Προγραµµατιστής, πτυχιούχος Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι µε αποδεδειγµένη 3ετή
επαγγελµατική εµπειρία στην εκπόνηση και στην εφαρµογή προγραµµάτων µηχανογραφικής
τήρησης βιβλίων είτε τρίτης κατηγορίας του ΚΒΣ είτε των Π∆ 146/03, 205/98, 315/99 (Κλαδικό
Λογιστικό σχέδιο των ΟΤΑ). Απαιτείται η κατάθεση πίνακα εµπειρίας σε εκπόνηση και στην
εφαρµογή προγραµµάτων µηχανογραφικής τήρησης βιβλίων, είτε τρίτης κατηγορίας του ΚΒΣ είτε
των Π∆ 146/03, 205/98, 315/99 (Κλαδικό Λογιστικό σχέδιο των ΟΤΑ). Ο παραπάνω πίνακας
συνοδεύεται από πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από τους αντίστοιχους ∆ηµόσιους ή Ιδιωτικούς
Φορείς ανάθεσης, τα οποία περιλαµβάνουν τα παραπάνω στοιχεία και πιστοποιούν την εµπειρία
του Αναλυτή – Προγραµµατιστή.
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Στ.

ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η εκτέλεση των Υπηρεσιών του Αναδόχου θα πραγµατοποιείται στην Έδρα του Νοσοκοµείου. Εξειδικευµένες
εργασίες θα µπορούν να εκτελούνται στην έδρα του Αναδόχου, ή όπου ζητηθεί εφόσον υπάρχει σύµφωνη γνώµη
της επιτροπής παρακολούθησης του έργου.
Ζ.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

Η προϋπολογιζόµενη συνολική αξία του έργου ορίζεται σε 45.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. Και εχει
προβλεφθεί στο ΚΑΕ 0439

Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ∆ΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ
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