
                ΑΔΑ: 
1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καστοριά, 25/02/2020

3η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 1929
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ 
Ταχ.Δ/νση: Μαυριωτίσσης  ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
Ταχ.Κώδικας: 52 100 Καστοριά
Τηλέφωνο: 24673 50612
Fax: 24673 50657
email: prom5@kastoriahospital.gr

   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ      ΓΙΑ ΤΗΝ  ΑΝΑΘΕΣΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ    (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΟΙΚ. ΈΤΟΥΣ  

2020)     

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ www.kastoriahospital.gr 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΚΩΔΙΚΟΣ 
(CPV) 

Υπηρεσίες  εσωτερικού διαχειριστικού ελέγχου 
(εσωτερικού ελεγκτή) - CPV 79411000-8

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ Φ.Π.Α. 3.400,00€ με ΦΠΑ 24% 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή) 

ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Τακτικό Προϋπολογισμό του Φορέα έτους 2020, 
ΚΑΕ: 0419

ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 8 μήνες (Μάιο έως Δεκέμβρη)

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ Όπως ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

9-3-2020 Ημέρα: Δευτέρα Ώρα: 14:30μ.μ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

10-3-2020 Ημέρα: Τρίτη Ώρα: 11:00π.μ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΥΧΟΥΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ et.diavgeia.gov.gr (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ),  
www.  eprocuremen  t  .  gov.  gr   (Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.), 
www.  kastoriahospital  .gr   

Το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς λαμβάνοντας υπόψη:

1. την 20/13-02-2020 απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου 
2. τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, άρθρο 118
3. την  υπ’  αριθμ.  1856/24-2-2020 (ΑΔΑ:6ΠΠ24690ΒΥ-6ΞΠ)  απόφαση  ανάληψης  δημοσιονομικής

υποχρέωσης.
Προβαίνει  σε  συλλογή  προσφορών  με  σκοπό  την  ανάθεση  υπηρεσιών  εσωτερικού  διαχειριστικού
ελέγχου (εσωτερικού ελεγκτή οικ. Έτους 2020) του Γ.Ν.Καστοριάς»
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ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Δικαίωμα συμμετοχής  στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα
σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς  ή  πολυμερείς  συμφωνίες  με  την  Ένωση  σε  θέματα  διαδικασιών  ανάθεσης  δημοσίων
συμβάσεων.
2. Οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων,  συμπεριλαμβανομένων  και  των προσωρινών  συμπράξεων,  δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 
3.  Στις  περιπτώσεις  υποβολής  προσφοράς  από  ένωση  οικονομικών  φορέων,  όλα  τα  μέλη  της
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

Οι  προσφορές  υποβάλλονται  από  τους  ενδιαφερόμενους  (επί  ποινή  απόρριψης),  στην  ελληνική
γλώσσα  μέσα  σε  σφραγισμένο  φάκελο,  σε  δυο  αντίγραφα.  Ένα  από  τα  αντίγραφα  ορίζεται  ως
πρωτότυπο και πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ».

Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 
4. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ
5. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την διαγωνιστική διαδικασία
6. Ο αριθμός της πρόσκλησης και το αντικείμενο της διαγωνιστικής διαδικασίας
7. Η ημερομηνία διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας 
8. Τα στοιχεία του αποστολέα 

Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς θα περιλαμβάνεται ένας σφραγισμένος φάκελος τεχνικής
και ένας σφραγισμένος φάκελος οικονομικής προσφοράς:

Α. Τεχνική προσφορά

  Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει τα κάτωθι:
Την  τεχνική προσφορά που θα συνταχθεί με βάση τις προδιαγραφές του Παραρτήματος

Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει στην
οποία θα δηλώνεται:
-Να  δηλώνεται  ότι  ο  υποψήφιος  έλαβε  γνώση  των  όρων  της  παρούσας  πρόσκλησης  και  τους
αποδέχεται ανεπιφύλακτα
-Να δηλώνεται ότι η προσφορά θα ισχύει για εκατόν ογδόντα (180) ημέρες.
-Να δηλώνεται ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε   απόφαση
της αναθέτουσας αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση της διαγωνιστικής   διαδικασίας

Β. Οικονομική προσφορά
  Ένας φάκελος οικονομικής προσφοράς στον οποίο θα περιληφθεί η προσφερόμενη τιμή σε ευρώ (με
και χωρίς τον ΦΠΑ) για την ανάθεση των υπηρεσιών εσωτερικού διαχειριστικού ελέγχου (εσωτερικού
ελεγκτή) για το διαχειριστικό έτος 2020. Η προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να είναι εντός των ορίων του
προϋπολογισμού
  Στην  οικονομική  σας  προσφορά  (σε  χωριστή  στήλη)  να  αναγραφούν  οι  τιμές  του
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ  ΤΙΜΩΝ  και  ο  Α/Α  κατά  την  ημερομηνία  κατάθεσης  της  προσφοράς.  Σε
περίπτωση  που  η  υπηρεσία  δεν  παρακολουθείται  από  το  ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ  ΤΙΜΩΝ  αυτό  θα
δηλώνεται σε υπεύθυνη δήλωση. 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
  Η αξιολόγηση των προσφορών περιλαμβάνει τα παρακάτω επιμέρους βήματα: 

 Παραλαβή των φακέλων και αποσφράγιση προσφορών 

 Αποσφράγιση και αξιολόγηση  τεχνικών προσφορών και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών.
Η  αποσφράγιση  του  φακέλου,  των  τεχνικών  προσφορών  και  των  οικονομικών  προσφορών
μπορεί να γίνει σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της επιτροπής. 

 Το αποτελέσματα των εν λόγω σταδίων (Τεχνική & Οικονομική Προσφορά) επικυρώνονται με
απόφαση  του  αποφαινόμενου  οργάνου  της  αναθέτουσας  αρχής,  η  οποία  κοινοποιείται  με
επιμέλεια  αυτής,  στους  προσφέροντες  μαζί  με  αντίγραφο  των  πρακτικών  της  διαδικασίας
ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω σταδίων. 

 Κατακύρωση-σύναψη σύμβασης

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
  Σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στην  παρούσα,  απορρίπτεται  προσφορά  σε  κάθε  μία  από  τις  κάτωθι
περιπτώσεις:
1. Μη έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση δικαιολογητικών. 
2. Προσφορά που δεν καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές. 
3. Προσφορά που περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα.
4. Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια  η προσφερόμενη τιμή και δεν δίνεται τιμή σε
ΕΥΡΩ.
5. Προσφορά που υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη.
6.  Προσφορά  που  η προσφερόμενη τιμή  υπερβαίνει  αυτή  του  Π.Τ.  της  ΕΠΥ (εφόσον  η  υπηρεσία
αντιστοιχίζεται στο Π.Τ.).
7. Η οποία είναι υπό αίρεση
8.Η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής
9. Εναλλακτικές προσφορές, απορρίπτονται
10. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

  Κατά  της  πρόσκλησης,  πράξης  ή  παράλειψης  της  αναθέτουσας  αρχής  προβλέπεται  η  άσκηση
ένστασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127, του Ν. 4412/2016.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ- ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

  Ο  ανάδοχος  θα  κληθεί  εντός  δέκα  (10)  ημερών  από  την  κοινοποίηση  της  σχετικής  έγγραφης
ειδοποίησης σε αυτόν, να προσκομίσει σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα περιέχει τα κάτωθι:

1.Πιστοποιητικό  ασφαλιστικής  ενημερότητας (σε  ισχύ  κατά  το  χρόνο  υποβολής  του,  άλλως,  στην
περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή
του). 
2.Πιστοποιητικό  φορολογικής  ενημερότητας (σε  ισχύ  κατά  το  χρόνο  υποβολής  του,  άλλως,  στην
περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή
του)
3.Αντίγραφο ποινικού μητρώου (να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή του)
4.Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος (να έχουν εκδοθεί έως (30) εργάσιμες ημέρες
πριν από την υποβολή τους).

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

  Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από
την επιτροπή αξιολόγησης.

ΑΔΑ: 6ΕΔ14690ΒΥ-Ξ72





  Το αποτέλεσμα θα κατακυρωθεί με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, το οποίο και θα λάβει την
απόφαση για υπογραφή σύμβασης, για την ανάθεση της εν λόγω προμήθειας.

  Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της  απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή
προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών
από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.

  Σε περίπτωση που ο Προμηθευτής, δεν παρουσιαστεί για την υπογραφή της σύμβασης, κηρύσσεται
έκπτωτος με απόφαση του Αρμοδίου Οργάνου. 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
  Με την υπογραφή της σύμβασης θα προσκομισθεί εγγυητική καλής εκτέλεσής της. Το ύψος της
εγγυητικής θα ανέρχεται στο 5% της αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης
πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1) τουλάχιστον μήνα από τον συμβατικό χρόνο. 

ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
  Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται σε ευρώ, εντός (60) εξήντα ημερών υπολογιζόμενων
από την επόμενη της υποβολής του τιμολογίου από τον ανάδοχο, με την προσκόμιση των νομίμων
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν.
4412/2016,  καθώς  και  κάθε  άλλου  δικαιολογητικού  που  τυχόν  ήθελε  ζητηθεί  από  τις  αρμόδιες
υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο.
  Η  υποβολή  του  τιμολογίου  δεν  μπορεί  να  γίνει  πριν  από  την  εκπλήρωση  των  συμβατικών
υποχρεώσεων.
  Η προθεσμία  πληρωμής  αναστέλλεται  κατά  το  χρονικό  διάστημα  τυχόν  δικαστικών  ή  εξώδικων
διενέξεων μεταξύ του Νοσοκομείου και του Ανάδοχου, που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης,
καθώς και στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο σχετικό άρθρο του Ν. 4412/2016. Επίσης, δεν
προσμετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής, που οφείλεται σε υπαιτιότητα του παρόχου (μη
έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών κ.λ.π.).
  Ο  ανάδοχος  υπόκειται  στις  εκάστοτε  υπό  του  νόμου  οριζόμενες  κρατήσεις,  ως  και  κάθε  άλλη
επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την εκτέλεση
των  συμβατικών  υποχρεώσεων  στον  τόπο  και  με  τον  τρόπο  που  προβλέπεται  στα  έγγραφα  της
σύμβασης. 

ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ
  Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκ-
πτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμ-
βατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που εί-
ναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθε-
σμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.
  Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγρα-
φή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδι-
κή όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30)
ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης. 
 Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από κλήση του για πα-
ροχή εξηγήσεων η κύρωση  της ολικής κατάπτωσης της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,

  Αν οι  υπηρεσίες  παρασχεθούν  από  υπαιτιότητα  του  αναδόχου  μετά  τη  λήξη  της  διάρκειας  της
σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του
ποινικές  ρήτρες,  με  αιτιολογημένη  απόφαση  της  αναθέτουσας  αρχής.  Ποινικές  ρήτρες  δύναται  να
επιβάλλονται και για πλημμελή εκτέλεση των όρων της σύμβασης.

  Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμε-
νης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντί-
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στοιχης προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρε-
σιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβα-
τικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των
τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρ-
κειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής,
αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της
διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης
έχει εκτελεστεί πλήρως,
  Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. Η επιβολή
ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ
  Η σύμβαση μπορεί  να τροποποιείται  κατά τη διάρκειά  της,  χωρίς να απαιτείται  νέα διαδικασία
σύναψης  σύμβασης,  μόνο  σύμφωνα  με  τους  όρους  και  τις  προϋποθέσεις  του  άρθρου  132 του  ν.
4412/2016 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
  Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη
σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν.
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης. 
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει
αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δι-
καστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

ΜΑΤΑΙΩΣΗ 
  Η  αναθέτουσα  αρχή  ματαιώνει  ή  δύναται  να  ματαιώσει  εν  όλω  ή  εν  μέρει  αιτιολογημένα  τη
διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016.

  Για ότι δεν αναφέρεται στο παρόν έγγραφο, ισχύουν οι περί προμηθειών του Δημοσίου νόμοι και
διατάξεις (Ν.4412/2016).

Ο Διοικητής 

Χάτσιος  Γρηγόριος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Α.  Απαιτούμενα 
1. Πτυχίο  από  Ανώτατο  Εκπαιδευτικό  Ίδρυμα  (ΑΕΙ)  και  Μεταπτυχιακό  Δίπλωμα  Θετικών  ή
Θεωρητικών  Επιστημών  από  εκπαιδευτικό  ίδρυμα  της  ημεδαπής  ή  αντίστοιχο  αναγνωρισμένο  της
αλλοδαπής
2. Βεβαιώσεις ή άλλες αποδείξεις επαγγελματικής εμπειρίας (συμβάσεις) τουλάχιστον 3 ετών σε
Δημόσιες Μονάδες Υγείας
3. Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών
4. Τίτλος πιστοποίησης Εσωτερικών Ελεγκτών από το Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΤΟΥ ΑΝΑΤΙΘΕΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ
Ο εσωτερικός ελεγκτής οφείλει να πραγματοποιεί τα παρακάτω:
1. Ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου για τη χρήση του 2020
• Μηνιαίος έλεγχος λειτουργίας μηχανογραφικών προγραμμάτων Νοσοκομείου.
• 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  esy  net  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 esy net.
• 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.
2. Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου στον τομέα της μηχανογράφησης 
Μηνιαίες  διαδικασίες  στον  τομέα  της  μηχανογράφησης  των  μηχανογραφικών  υποσυστημάτων  του
Νοσοκομείου 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 του Νοσοκομείου:
• 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.
3. 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 γενικής λογιστικής, του δημόσιου λογιστικού και της αναλυτικής λογιστικής.
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• Απαραίτητες συμφωνίες και διασταυρώσεις στην κίνηση των λογαριασμών τάξεως σχετικών με την
εκτέλεση του προϋπολογισμού του Νοσοκομείου.
• Ενημέρωση αναλυτικής λογιστικής εξαγωγή των κοστολογικών στοιχείων του πίνακα αναφοράς.
• Καταγραφή εκκρεμοτήτων του μήνα αναφοράς και προτάσεις επίλυσης τους.
4. Σύνταξη μηνιαίας έκθεσης προς τη Διοίκηση του Νοσοκομείου
Σύνταξη  μηνιαίας  έκθεσης  προς  τη  Διοίκηση  του  Νοσοκομείου,  σχετικής  με  τα  προβλήματα  που
προέκυψαν από το μηνιαίο έλεγχο - καταγραφή εκκρεμοτήτων - προτάσεις και λύσεις για τη βελτίωση
των υφιστάμενων διαδικασιών.
5. Ετήσια έκθεση πεπραγμένων προς τη Διοίκηση του Νοσοκομείου
Ετήσια  έκθεση  που  θα  συνοδεύει  τον  Απολογισμό,  τον  Ισολογισμό,  την  Κατάσταση  των
Αποτελεσμάτων καθώς και το Προσάρτημα.
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