
                                                                      ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ 

Σαχ. Δ/νςθ: Ελενασ Βενιηελου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ: 

Σθλ.: 2271350106    Φαξ:2271350241 

Email:paragelies@xioshosp.gr 

 

 

ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΙΑ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΛΛΟΓΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Σο Γενικό Νοςοκομείο Χίου για τθν κάλυψθ άμεςων  και επιτακτικϊν αναγκϊν του, 

προςκαλεί τουσ ενδιαφερόμενουσ να κατακζςουν προςφορά για τθν παρακάτω υπθρεςία . 

 

Α. ΚΑΣΑΣΑΗ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

Α/Α ΚΩΔΙΚΟ 
ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΛΙΚΟΤ 

ΠΟΟ
ΣΗΣΑ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΖΟ-
ΜΕΝΗ  ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΙ 
ΦΠΑ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙ-
ΜΟ ΧΩΡΙ  

ΦΠΑ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙ-
ΜΟ ΜΕ 

ΦΠΑ (24%) 

1  ΠΑΡΟΧΗ 
ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ 

ΕΛΕΓΧΟΤ.  

1 1Χ6.000,00 6.000,00 7.440,00 

 ΤΝΟΛΟ      

 

 

Β. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

Αρικμόσ Αιτιματοσ 14417/29-08-2019 

ΚΑΕ 0419.01 

Κριτιριο Κατακφρωςθσ Χαμθλότερθ τιμι 

Ημερομθνία ζναρξθσ υποβολισ προςφορϊν 30-08-2019 

Ημερομθνία λιξθσ υποβολισ προςφορϊν 03-09-2019 

Σρόποσ υποβολισ προςφορϊν Κλειςτζσ προςφορζσ 

 

 

 

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                            ΥΙΟ: 29-08-2019 

  2ε Τ.ΠΕ  ΠΕΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΥΙΟΤΑΡ.                                    ΠΡΩΣ.:νηθ. 77 
   «   Κ Τ Λ Ι Σ  Ε Ι Ο  » 
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      ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΟΝΣΑ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΕΛΕΓΚΣΗ 

Εηήζιο ππόγπαμμα ελέγσος 

• Μεληαίνο έιεγρνο ιεηηνπξγίαο κεραλνγξαθηθώλ πξνγξακκάησλ λνζνθνκείνπ. 
 
• 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 B.i. 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 B.i. 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.ιπ. 
 
• 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. 

 

Διαδικαζίερ εζωηεπικού ελέγσος ζηον ηομέα ηηρ μησανογπάθηζηρ . 

Μεληαίεο δηαδηθαζίεο ζηνλ ηνκέα ηεο κεραλνγξάθεζεο ησλ κεραλνγξαθηθώλ 
ππνζπζηεκάησλ ηνπ λνζνθνκείνπ 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 ηνπ λνζνθνκείνπ: 

• 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. 
 
• Τπνζύζηεκα δηαρείξηζεο θιηληθώλ - ηαηξηθόο θάθεινο αζζελώλ. 
 
• Τπνζύζηεκα πξνκεζεπηώλ. 
 
• Τπνζύζηεκα κηζζνδνζίαο. 

 

Διαδικαζίερ εζωηεπικού ελέγσος ζηον ηομέα ηος διπλογπαθικού 
ζςζηήμαηορ. 

ην ηέινο θάζε κήλα, κεηά από δεηγκαηνιεπηηθό έιεγρν ζα πηζηνπνηνύληαη ηα 
θάησζη: 
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• 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 ηνπ λνζνθνκείνπ. 
 
• Ελεκέξσζε αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο εμαγσγή ησλ θνζηνινγηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ 
πίλαθα αλαθνξάο. 
 
• Καηαγξαθή εθθξεκνηήησλ ηνπ κήλα αλαθνξάο θαη πξνηάζεηο επίιπζεο ηνπο. 

ύνηαξη μηνιαίαρ έκθεζηρ ππορ ηη Διοίκηζη ηος νοζοκομείος. 

ύληαμε κεληαίαο έθζεζεο πξνο ηε Δηνίθεζε ηνπ λνζνθνκείνπ, ζρεηηθήο κε ηα 
πξνβιήκαηα πνπ πξνέθπςαλ από ην κεληαίν έιεγρν - θαηαγξαθή εθθξεκνηήησλ - 
πξνηάζεηο θαη ιύζεηο γηα ηε βειηίσζε ησλ πθηζηάκελσλ δηαδηθαζηώλ. 

Εηήζια έκθεζη πεππαγμένων ππορ ηη Διοίκηζη ηος νοζοκομείος. 

Εηήζηα έθζεζε πνπ ζα ζπλνδεύεη ηνλ Απνινγηζκό, ηνλ Ιζνινγηζκό, ηελ Καηάζηαζε 
ησλ Απνηειεζκάησλ θαζώο θαη ην Πξνζάξηεκα. 

Πποζόνηα 

1. Να είλαη εληαγκέλνη ζην Μεηξών Εζσηεξηθώλ Ειεγθηώλ ηνπ Τπνπξγείνπ 
Οηθνλνκηθώλ.  

2. Να είλαη πηζηνπνηεκέλνη Εζσηεξηθνί Ειεγθηέο από ην Ειιεληθό Ιλζηηηνύην 
Εζσηεξηθώλ Ειεγθηώλ. 

3. Να θαηέρνπλ πηπρίν Α.Ε.Ι. θαη κεηαπηπρηαθό ηίηιν ζπνπδώλ κε νηθνλνκηθή ή 
ειεγθηηθή θαηεύζπλζε.  

4. Να έρνπλ εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ εηώλ ζηνλ εζσηεξηθό έιεγρν Δεκόζησλ 
Ννζνθνκείσλ πνπ λα πξνθύπηεη από ζρεηηθέο ζπκβάζεηο έξγνπ ή βεβαηώζεηο 
θαιήο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ. 
  

 

                                               Γ. ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Οι τιμζσ κα πρζπει να είναι ςφμφωνα με τισ τιμζσ του παρατθρθτθρίου  ι ςφμφωνα 

με τισ τιμζσ τθσ τελευταίασ ςφμβαςθσ. Η προςφορά που κα υποβλθκεί κα πρζπει να 

αναφζρει τα πλιρθ ςτοιχεία τθσ εταιρείασ:( ΑΦΜ, πλιρθ επωνυμία, τθλζφωνο, φαξ, e-mail, 

και  ΦΠΑ), ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και να  ζχει τθν παρακάτω μορφι: 

 

Αριθμόσ 
Αιτήματοσ 

Κωδικόσ 
Νοςοκομείου 

Περιγραφή 
Τλικοφ 

Σιμή 
μονάδασ € 

(χωρίσ 
ΦΠΑ) 

Κωδικόσ 
Παρατ/ρίου 

Σιμή 
Παρατ/ρίου 

Κωδικό 
Εμπορίου 

GMDN Κωδικόσ 
ΕΚΑΠΣΤ 

         

 

Εναλλακτικζσ προςφορζσ και αντιπροςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ. τισ περιπτϊςεισ 
δφο ι περιςςοτζρων εναλλακτικϊν προςφορϊν ωσ κφρια κεωρείται αυτι με τα χαμθλότερθ τιμι, οι 
υπόλοιπεσ δεν κα αξιολογοφνται. 
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Επί τησ προςφοράσ τουσ οι ςυμμετζχοντεσ θα πρζπει να δηλώνουν υπεφθυνα ότι 
δεν βρίςκονται ςε μία από τισ καταςτάςεισ των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 για τισ οποίεσ 
οι οικονομικοί φορείσ αποκλείονται ή μποροφν να αποκλειςθοφν. 

Σζλοσ το νοςοκομείο διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει δείγμα προκειμζνου να 
αξιολογιςει τισ προςφορζσ και οι ςυμμετζχουςεσ εταιρείεσ υποχρεοφνται  - επί ποινι απόρριψθσ – 
να το αποςτείλουν άμεςα. 

 

 

                                                                     Η ΔΙΟΙΚΗΣΡΙΑ 

                                                                         ΕΛΕΝΗ ΚΑΝΣΑΡΑΚΗ                                                      

ΑΔΑ: Ω9Θ2469073-Ζ4Ι


		2019-08-29T12:47:04+0300
	Athens




