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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΕ Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ
1θ Τ.ΠΕ. ΑΣΣΙΚΘ
Γ.Ν.Α. «Ο ΕΤΑΓΓΕΛΙΜΟ - ΟΦΘΑΛΜΙΑΣΡΕΙΟ
ΑΘΘΝΩΝ - ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΘ» Ν.Π.Δ.Δ.
ΤΠΟΚΑΣΑΣΘΜΑ 1: ΟΦΘΑΛΜΙΑΣΡΕΙΟ ΑΘΘΝΩΝ
ΤΠΘΡΕΙΑ: ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ
ΣΜΘΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΘΘΕΙΩΝ
Πλθροφορίεσ: Ε.ΠΑΡΑΚΕΤΑ
Σαχ. Δ/νςθ: ΕΛ. ΒΕΝΙΗΕΛΟΤ 26
Σαχ. Κϊδικασ: 106 72
Σθλζφωνο:213 2052 834
Fax: 213 2052 819
Email: grprom2@ophthalmiatreio.gr

ΑΘΘΝΑ: 8-7-2020
ΑΡ. ΠΡΩΣ : 22001

ΠΡΟ: κάκε ενδιαφερόμενο

ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΚΛΘΘ : 12 / 2020
ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΚΛΘΘ ΕΚΔΘΛΩΘ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΘΝ ΠΑΡΟΧΘ ΤΠΘΡΕΙΩΝ
ΤΝΣΑΞΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΜΕ ΒΑΘ ΠΔ146/03 ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΘ
ΙΟΛΟΓΙΜΩΝ ΣΟΤ ΟΦΘΑΛΜΙΑΣΡΕΙΟΤ ΑΘΘΝΩΝ ΓΙΑ ΣΑ ΕΣΘ ΧΡΘΘ 2019 ΚΑΙ 2020
προχπολογιηόμενθσ δαπάνθσ 12. 400 € ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ 24%, με κριτιριο
κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ».

ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΘ
ΕΙΔΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
ΚΡΙΣΘΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΘ
ΧΡΟΝΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΣΟΠΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΕΙΔΩΝ

ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ
Γ.Ν.Α. «Ο ΕΤΑΓΓΕΛΙΜΟ - ΟΦΘΑΛΜΙΑΣΡΕΙΟ ΑΘΘΝΩΝ ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΘ» Ν.Π.Δ.Δ.
ΤΠΟΚΑΣΑΣΘΜΑ 1: ΟΦΘΑΛΜΙΑΣΡΕΙΟ
ΠΡΟΚΛΘΘ ΕΚΔΘΛΩΘ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά
βάςει τιμισ
Θμερομθνία 21/07/2020
Θμζρα: ΣΡΙΣΘ Ϊρα: 12:00 π.μ .
Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ - ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΕΙΟ ΑΘΘΝΩΝ ΡΟΛΥΚΛΙΝΙΚΘ» Ν.Ρ.Δ.Δ.
ΥΡΟΚΑΤΑΣΤΘΜΑ 1: ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΕΙΟ ΑΘΘΝΩΝΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ
ΑΝΑΔΕΙΞΘ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για τθν παροχι υπθρεςιϊν ςφνταξθσ
οικονομικϊν καταςτάςεων με βάςθ ΡΔ 146/03 και κατάρτιςθ
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ιςολογιςμϊν για τα ζτθ 2019 και 2020
Κωδικόσ Αρικμοφ Εξόδου
(ΚΑΕ)
ΧΡΘΜΑΣΟΔΟΣΘΘ
ΚΩΔΙΚΟ CPV

0419α
Τακτικόσ Ρροχπολογιςμόσ
79211000-6

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΕΙΑ
ΔΑΠΑΝΘ

12.400,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24%

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΘΘ

ΥΡΘΕΣΙΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΘ ΤΜΒΑΘ

2 ΕΤH

Το Νοςοκομείο Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΕΙΟ ΑΘΘΝΩΝ-ΡΟΛΥΚΛΙΝΙΚΘ»
ΤΠΟΚΑΣΑΣΘΜΑ 1: ΟΦΘΑΛΜΙΑΣΡΕΙΟ ΑΘΘΝΩΝ
Ζχοντασ υπόψθ:
1. Σισ διατάξεισ:
1.1. Του Ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν
(προςαρμογι ςτισ οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. 147 Αϋ/2016)
1.2. Του Ν. 3580/2007(Φ.Ε.Κ. 134/Α/2007) «περί προμθκειϊν Φορζων εποπτευομζνων
από το Υπουργείο Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και άλλεσ διατάξεισ»,
1.3. Του Ν. 4052/1-03-2012
1.4. Τισ διατάξεισ του Ρ. . 113/2010 «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ»
(Φ.Ε.Κ. 194 Α’/2010), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει
1.5. Του Ρ. . 80/16 (ΦΕΚ 145 Α/5-8-16) περί «Ανάλθψθσ υποχρεϊςεων από τουσ
Διατάκτεσ».
1.6. Του Ν. 4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ
τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) - δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» (Φ.Ε.Κ. 143
Αϋ/2014), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει
1.7. Του Ν. 3861/2010 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων
και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο
διαδίκτυο «Ρρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ» (Φ.Ε.Κ. 112 Αϋ/2010), όπωσ
τροποποιικθκε και ιςχφει .
1.8. Τθν αρ: 94064/ 1-10-12 (ΑΔΑ: Β43ΞΘ-ΡΓΗ) Εγκφκλιο του Υπουργείου Υγείασ με τθν
οποία παρζχεται θ δυνατότθτα ςτισ Δθμόςιεσ μονάδεσ υγείασ, που δεν ζχουν το
κατάλλθλο επιςτθμονικό προςωπικό να ανακζτουν ςε εξωτερικοφσ αναδόχουσ τθν
Λογιςτικι Υποςτιριξθ του Νοςοκομείου και ειδικότερα:
α) τθν εφαρμογι του Ρ.Δ 146/2003 για τθν Δθμόςια Μονάδα Υγείασ.
β) τθν εφαρμογι τθσ Αναλυτικισ Λογιςτικισ ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του
ςχεδίου τθσ Γενικισ-Αναλυτικισ και Κοςτολογικισ Οργάνωςθσ
γ) τθν κατάρτιςθ των ετιςιων λογιςτικϊν καταςτάςεων ςφμφωνα με το ΡΔ
146/2003 κακϊσ και με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ
Ρλθροφόρθςθσ.
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δ) ο ζλεγχοσ του Μθτρϊου Ραγίων και θ τροποποίθςθ του εφόςον κρικεί
απαραίτθτο
ε) τθν κεωρθτικι και πρακτικι εκπαίδευςθ του Ρροςωπικοφ του Νοςοκομείου.
1.9 Τθσ υπ’ αρικμ. Β2α/οικ. 70504/2019 (ΦΕΚ Β’ 3815/15-10-19) Υπουργικισ
Απόφαςθσ με κζμα «Κακοριςμόσ προχποκζςεων ανάκεςθσ τθσ εφαρμογισ διπλογραφικοφ
ςυςτιματοσ Γενικισ – Αναλυτικισ Λογιςτικισ και κοςτολόγθςθσ ςτισ Δθμόςιεσ Μονάδεσ
Υγείασ».

2

Σισ Αποφάςεισ:
Τθν από 13371 /29-04-2020 Απόφαςθ του Διοικθτι του Νοςοκομείου, ςχετικά με
τθν ζγκριςθ ςκοπιμότθτασ δαπάνθσ και διενζργειασ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ
ενδιαφζροντοσ για τθν παροχι υπθρεςιϊν ςφνταξθσ οικονομικϊν καταςτάςεων με
βάςθ ΡΔ 146/03 και κατάρτιςθ ιςολογιςμϊν για τα ζτθ 2019 και 2020, κόςτουσ
12.400 € ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ 24% (ΑΔΑ: ΩΟΚ94690ΩΕ-8ΑΞ)
3.1 Τθν απόφαςθ τθσ 1θσ Υ.Ρ.Ε με αρικμ.πρωτ. 28510/29-6-2020 θ οποία εγκρίνει τθν
απόφαςθ 13371/29-04-2020 του Διοικθτι μετά τθν Απόφαςθ του Δ.Σ με
Α.Δ.Α(Ψ90Β4690Ω-ΧΣΒ)
Επικυμεί να ανακζςει τθν παροχι υπθρεςιϊν ςφνταξθσ οικονομικϊν καταςτάςεων με
βάςθ ΠΔ 146/03 και κατάρτιςθ ιςολογιςμϊν για τα ζτθ 2019 και 2020, μετά τθ λιψθ
κλειςτϊν προςφορϊν, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ
άποψθσ προςφορά βάςει τιμισ, για χρονικό διάςτθμα (2) δφο ετϊν, και για τισ υπθρεςίεσ
όπωσ αυτζσ αναφζρονται ςτο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ τθσ παροφςθσ και αποτελεί αναπόςπαςτο
μζροσ αυτισ.
3. ΣΟΠΟ – ΧΡΟΝΟ ΑΠΟΦΡΑΓΙΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ

ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΘ
ΠΡΟΦΟΡΩΝ

ΚΑΣΑΛΘΚΣΙΚΘ
ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ
ΤΠΟΒΟΛΘ
ΠΡΟΦΟΡΩΝ

ΣΟΠΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΟΦΘΑΛΜΙΑΣΡΕΙΟ

ΟΦΘΑΛΜΙΑΣΡΕΙΟ

ΑΘΘΝΩΝ - Γραφείο

ΑΘΘΝΩΝ - Γραφείο

20-7-2020

Πρωτοκόλλου
(ΒΘΑΡΙΩΝΟ 9 – 1
όροφοσ)

οσ

ΘΜΕΡΑ ΔΕΤΣΕΡΑ
ΩΡΑ 14.00

Προμθκειϊν
(ΒΘΑΡΙΩΝΟ 9 – 1
όροφοσ)

ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ & ΩΡΑ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

21-7-2018
ΘΜΕΡΑ ΣΡΙΣΘ

οσ

ΩΡΑ 12.00

Οι προςφορζσ κατατίκενται μζχρι τθν προθγοφμενθ εργάςιμθ τθσ παραπάνω θμερομθνίασ
διενζργειασ του διαγωνιςμοφ 20- 7-2020 και ζωσ τισ 14:00.
Πςεσ προςφορζσ υποβάλλονται ι περιζρχονται ςτθν Υπθρεςία με οποιοδιποτε τρόπο
εκπρόκεςμα, κα επιςτρζφονται χωρίσ να αποςφραγιςκοφν.
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Θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν γίνεται Δθμόςια, όπωσ περιγράφεται ςτο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’,
άρκρο 2.
Κατά τθ διενζργεια του διαγωνιςμοφ δικαιοφνται να παρίςτανται οι προςφζροντεσ ςτο
διαγωνιςμό ι οι νόμιμοι εκπρόςωποι αυτϊν, που απαραίτθτα κα πρζπει να ζχουν νόμιμο
παραςτατικό εκπροςϊπθςθσ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
1 ΑΡΘΡΟ 1. ΚΑΣΑΡΣΙΘ ΚΑΙ ΤΠΟΒΟΛΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
1.1

Επί ποινι απόρριψθσ, οι προςφορζσ υποβάλλονται ι αποςτζλλονται από
τουσ ενδιαφερόμενουσ, ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, μζςα ςε καλά ςφραγιςμζνο
φάκελο, ο οποίοσ κα φζρει τισ κάτωκι ενδείξεισ:
1. Τθ λζξθ προςφορά
2.Τον πλιρθ τίτλο του Ιδρφματοσ: Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ - ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΕΙΟ
ΑΘΘΝΩΝ - ΡΟΛΥΚΛΙΝΙΚΘ» Ν.Ρ.Δ.Δ. ΥΡΟΚΑΤΑΣΤΘΜΑ 1: ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΕΙΟ
ΑΘΘΝΩΝ
3. Το αντικείμενο του διαγωνιςμοφ
4. Τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ
5. Τα ςτοιχεία του αποςτολζα

1.2

Μζςα ςτον κλειςτό κυρίωσ φάκελο τθσ προςφοράσ τοποκετοφνται:
Κλειςτόσ υποφάκελοσ με τθν ζνδειξθ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ», ςτον οποίο
τοποκετοφνται,
Α. Οι προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ που ηθτοφνται και αναφζρονται ςτο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ όπου εμφανίηονται ςε μορφι Φφλλου υμμόρφωςθσ ςτο
οποίο κα ςυμπλθρωκεί θ ςτιλθ με τθν αποδοχι των όρων και τθν
παραπομπι ςτο αντίςτοιχο ςθμείο τθσ προςφοράσ.
Β. επί ποινι απόρριψθσ, Ε ΔΤΟ ΑΝΣΙΣΤΠΑ (ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ ΚΑΙ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ),
τα οικονομικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ.
Διευκρινίηεται ότι: Οι προτάςεισ των προςφερόντων κα αξιολογθκοφν από
τθν οριςκείςα Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ με βαςικό κριτιριο το επιτόκιο του
ταμειακοφ υπολοίπου κακϊσ και τισ άλλεσ παροχζσ.
Γ. Παραςτατικό εκπροςϊπθςθσ, εφόςον οι προςφζροντεσ ςυμμετζχουν ςτο
διαγωνιςμό με αντιπρόςωπό τουσ.
Δ. Να ορίηεται ο χρόνοσ ιςχφοσ προςφοράσ ο οποίοσ δεν μπορεί να είναι
μικρότεροσ από εκατό είκοςι (120) θμζρεσ προςμετροφμενεσ από τθν
επομζνθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.
1.3 Μετά τθν κατάκεςθ τθσ προςφοράσ δε γίνεται αποδεκτι, αλλά απορρίπτεται ωσ
απαράδεκτθ κάκε διευκρίνιςθ ι απόκρουςθ όρου τθσ πρόςκλθςθσ.
1.4 Διευκρινίςεισ που δίνονται από τουσ προςφζροντεσ οποτεδιποτε μετά τθ λιξθ
του χρόνου κατάκεςθσ των προςφορϊν τισ δε γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται
ωσ απαράδεκτεσ.
Διευκρινίςεισ δίδονται μόνο όταν ηθτοφνται από ςυλλογικό όργανο, είτε
ενϊπιον του είτε φςτερα από ζγγραφο τισ Υπθρεςίασ μετά από ςχετικι
γνωμοδότθςθ του ςυλλογικοφ οργάνου.
Σθμειϊνεται ότι, από τισ διευκρινίςεισ που δίδονται ςφμφωνα με τα παραπάνω,
λαμβάνονται υπόψθ μόνο εκείνεσ που αναφζρονται ςτα ςθμεία που ηθτικθκαν.

ΠΡΟΚΛΘΘ ΕΚΔΘΛΩΘ ΓΙΑ ΣΘΝ ΠΑΡΟΧΘ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΤΝΣΑΞΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΜΕ ΒΑΘ ΠΔ146/03 ΚΑΙ
ΚΑΣΑΡΣΙΘ ΙΟΛΟΓΙΜΩΝ ΓΙΑ ΣΑ ΕΣΘ ΧΡΘΘ 2019 ΚΑΙ 2020 ΑΡΙΘ. 12
Σελίδα 4

20PROC006991267 2020-07-08

1.5 Ο προςφζρων κεωρείται ότι αποδζχεται πλιρωσ και ανεπιφυλάκτωσ όλουσ τουσ
όρουσ τθσ πρόςκλθςθσ και θ κατάκεςθ προςφοράσ από μόνθ τθσ δθλϊνει ότι οι
όροι γίνονται αποδεκτοί.
1.6 Για ότι δεν προβλζπεται από τθν παροφςα πρόςκλθςθ, ιςχφουν οι διατάξεισ του
Δθμοςίου, όπωσ ιςχφουν κάκε φορά.
ΆΡΘΡΟ 2: ΑΠΟΦΡΑΓΙΘ-ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Το αρµόδιο όργανο προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν
τθν θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ.
Θ αποςφράγιςθ διενεργείται δθµόςια, παρουςία των προςφερόντων ι των νοµίµωσ
εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων τουσ, οι οποίοι λαµβάνουν γνϊςθ των λοιπϊν
ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία και των ςτοιχείων που υπoβλικθκαν από αυτοφσ.
Θ διαδικαςία αποςφράγιςθσ και αξιολόγθςθσ προςφορϊν ζχει ωσ εξισ:
 Αποςφραγίηεται ο κυρίωσ φάκελοσ προςφοράσ κακϊσ και ο φάκελοσ τθσ
οικονομικισ προςφοράσ µμονογράφονται από το αρµόδιο όργανο όλα τα
δικαιολογθτικά που υποβάλλονται ανά φφλλο.
 Το αρµόδιο όργανο καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα
υποβλθκζντα αυτϊν δικαιολογθτικά και τα αποτελζςµατα του ελζγχου αυτϊν ςε
Ρρακτικό, το οποίο υπογράφεται επίςθσ από τα µζλθ του οργάνου. Το αρμόδιο
όργανο μπορεί κατά τθ διάρκεια του ςταδίου αυτοφ να ηθτιςει διευκρινιςεισ από
τουσ διαγωνιηομζνουσ επί των υποβλθκζντων ςτοιχείων.
 Τα αποτελζςµατα των ανωτζρω ςταδίων επικυρϊνονται µε απόφαςθ του
αποφαινόμενου οργάνου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, θ οποία κοινοποιείται ςτουσ
προςφζροντεσ .
Θ ανακζτουςα αρχι μετά από ςχετικι γνωμοδότθςθ τθσ επιτροπισ αξιολόγθςθσ των
αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ διατθρεί το δικαίωμα:
 Να αποφαςίςει τθ ματαίωςθ, ακφρωςθ ι διακοπι του διαγωνιςμοφ μετά από
αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ
 Να αποφαςίςει τθ ματαίωςθ του διαγωνιςμοφ και τθν επανάλθψθ του με
τροποποίθςθ ι μθ των όρων και των προδιαγραφϊν τθσ πρόςκλθςθσ
ΑΡΘΡΟ 3: ΑΠΟΡΡΙΨΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Ρροςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ ςε κάκε μία ι περιςςότερεσ από τισ κάτωκι
περιπτϊςεισ:
1. Ρροςφορά που ορίηει μικρότερο από το ηθτοφμενο χρόνο ιςχφοσ.
2. Ρροςφορά που είναι αόριςτθ και ανεπίδεκτθ εκτίμθςθσ ι είναι υπό αίρεςθ.
3. Ρροςφορά που παρουςιάηει αποκλίςεισ από απαράβατουσ όρουσ τθσ πρόςκλθςθσ
4. Για οποιονδιποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρζει από τθν παροφςα πρόςκλθςθσ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ - ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ – ΟΡΟΙ
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Α/Α ΟΡΟΙ -ΣΟΙΧΕΙΑ
1

Το άνοιγμα όλων των λογαριαςμϊν που απαιτοφνται για
τθν πλιρθ εφαρμογι και τθν ενθμζρωςθ των
λογαριαςμϊν με τα δεδομζνα τθσ απογραφισ ζναρξθσ

2

Τθν εκτζλεςθ όλων των ενεργειϊν που απαιτοφνται για
τθν ενθμζρωςθ και λειτουργία τθσ γενικισ λογιςτικισ, τθσ
αναλυτικισ λογιςτικισ και του δθμόςιου λογιςτικοφ

3

Τθν επίβλεψθ και τον ζλεγχο τθσ ςωςτισ λογιςτικισ
απεικόνιςθσ των λογιςτικϊν γεγονότων που αφοροφν τον
φορζα, με βάςθ τθν Δθμόςια λογιςτικι, τθν Γενικι και
Αναλυτικι Λογιςτικι και τα διεκνι λογιςτικά πρότυπα.

4

Τθν ςφνταξθ και ζκδοςθ περιοδικϊν και ετιςιων
καταςτάςεων, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του π.δ.
146/2003 αλλά και τθν κείμενθ νομοκεςία.

5

Τθν οργάνωςθ και επίβλεψθ τθσ απογραφισ τζλουσ
χριςεωσ, τθν ενθμζρωςθ των λογιςτικϊν βιβλίων για τα
αποτελζςματα τθσ απογραφισ τζλουσ χριςεωσ..

6

Τθν ςφνταξθ και υποβολι μθνιαίων οριςτικοποιθμζνων
ιςοηυγίων του κυκλϊματοσ τθσ Γενικισ Λογιςτικισ
(ομάδεσ 1-8 του π.δ. 146/2003), τθσ Αναλυτικισ
Λογιςτικισ (ομάδα 9 του π.δ. 146/2003) και λογαριαςμϊν
τάξεωσ (ομάδα 10 του π.δ. 146/2003). Επίςθσ τθν
ςυμφωνία
των
υποςυςτθμάτων
(διαχειρίςεισ
φαρμακείου, υλικϊν, παγίων, προμθκευτϊν, εςόδων
κ.λπ.) με τα παραπάνω τρία (3) λογιςτικά κυκλϊματα.

7

Τθν κατάρτιςθ και υπογραφι από τον κατά το νόμο
υπεφκυνο λογιςτι, των οικονομικϊν καταςτάςεων
τζλουσ χριςθσ ςφμφωνα με τα υποδείγματα τθσ παρ.
4.1.100 του π.δ. 146/2003 και τα διεκνι πρότυπα
χρθματοοικονομικισ αναφοράσ.

ΑΠΑΝΣΘΘ ΠΑΡΑΠΟΜΠΘ
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Τθν υποβολι αναλυτικισ ζκκεςθσ επί των κονδυλίων των
οικονομικϊν καταςτάςεων τζλουσ χριςθσ. Στθν ζκκεςθ
αυτι κα γίνεται αναλυτικι παρουςίαςθ των κονδυλίων
του Ιςολογιςμοφ και των αποτελεςμάτων χριςθσ, για
κάκε χριςθ. Θ παρουςίαςθ κα ςυνοδεφεται από
επεξθγθματικζσ πλθροφορίεσ και κα υπάρχει ςφγκριςθ
με τισ προθγοφμενεσ χριςεισ. Σε ειδικό κεφάλαιο τθσ
ζκκεςθσ κα παρουςιάηονται μια ςειρά από αρικμοδείκτεσ
(αποδοτικότθτασ, ρευςτότθτασ κ.λπ.) με αντίςτοιχα
ςυγκριτικά ςτοιχεία των προθγοφμενων χριςεων. Οι
αρικμοδείκτεσ κα αφοροφν τόςο τθν νοςθλευτικι κίνθςθ
όςο και τα οικονομικά μεγζκθ τθσ μονάδασ υγείασ. Στο
τζλοσ τθσ ζκκεςθσ κα παρουςιάηονται οι προτάςεισ και τα
ςυμπεράςματα ςχετικά με τθν βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ
τθσ μονάδασ υγείασ.

9

Τθν παροχι ςυμβουλϊν ςτα ςτελζχθ και ςτθ Διοίκθςθ
τθσ Δθμόςιασ Μονάδασ Υγείασ, για τθν υποςτιριξθ του
ςυςτιματοσ και τθν επίλυςθ προβλθμάτων οικονομικισ
φφςθσ.

10

Τθν εκπόνθςθ κοςτολογικισ μελζτθσ και τθν υποςτιριξθ
τθσ εφαρμογισ τθσ αναλυτικισ λογιςτικισ τθσ
εκμεταλλεφςεωσ (ομάδα 9 του π.δ. 146/2003). Ο
προςδιοριςμόσ των (κφριων και βοθκθτικϊν) κζντρων
κόςτουσ, ο προςδιοριςμόσ των φορζων κόςτουσ (DRGs),
θ κατθγοριοποίθςθ των ςτοιχείων του κόςτουσ ςε άμεςα
και ζμμεςα, ςτακερό και μεταβλθτό, θ ανάπτυξθ των
βάςεων μεριςμοφ και επαναμεριςμοφ των ςτοιχείων του
κόςτουσ ςτα κζντρα και ςτουσ φορείσ κόςτουσ, θ
ανάπτυξθ των διαδικαςιϊν που κα διευκολφνουν τθν
λειτουργία τθσ και θ προςαρμογι των λογαριαςμϊν τθσ
ομάδασ (9) του π.δ. 146/2003 ϊςτε να ικανοποιοφνται οι
πλθροφοριακζσ απαιτιςεισ τθσ Δθμόςιασ Μονάδασ
Υγείασ και το ςφςτθμα κοςτολόγθςθσ DRG,
περιλαμβάνονται ςτθν εφαρμογι τθσ Αναλυτικισ
Λογιςτικισ - Κοςτολόγθςθσ.
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Τθν εκπαίδευςθ του προςωπικοφ ςτα εξειδικευμζνα
κζματα που απαιτοφν οι ανάγκεσ κατά τμιμα και τθν
πρακτικι επιμόρφωςθ κάκε χριςτθ ςτθν κακθμερινι
εναςχόλθςθ του με το αντικείμενο, με τθν μετάδοςθ
εμπειρίασ.
Οι λοιπζσ εργαςίεσ (θλεκτρονικι υποβολι ςτο taxis των
προβλεπόμενων δθλϊςεων, υποβολι ςτοιχείων προσ το
Γ.Λ.Κ., τθν ΕΛΣΤΑΤ, το Ελεγκτικό Συνζδριο, τθν ΥΡΕ και το
Υπουργείο Υγείασ κακϊσ και θ ςυμπλιρωςθ των
οικονομικϊν πινάκων του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ
του Υπουργείου Υγείασ (Β.Ι)) κα επιτελοφνται από το
υπάρχον προςωπικό του Νοςοκομείου

Ο ανάδοχοσ, ςτον οποίο κα ανατεκεί από το Νοςοκομείο το ζργο, κα πρζπει να πλθροί
τισ παρακάτω προχποκζςεισ:
1

α) Να ζχει αποδεδειγμζνα εμπειρία ςε τιρθςθ λογιςτικϊν
βιβλίων ςε Ν.Ρ.Δ.Δ., που εφαρμόηει υποχρεωτικά
διπλογραφικι λογιςτικι ι ςε Ανϊνυμεσ Εταιρείεσ ι ςε
Εταιρείεσ Ρεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ. Ειδικότερα, κα
ςυνεκτιμθκεί θ αποδεδειγμζνθ τριετι εμπειρία ςε
εφαρμογι του π.δ. 146/2003 ςε Δθμόςιεσ Μονάδεσ Υγείασ
ενϊ κα αξιολογθκεί κετικά θ προθγοφμενθ εμπειρία του
ςε εφαρμογι των: π.δ. 205/1998 (Κλαδικό Λογιςτικό
Σχζδιο των Ν.Ρ.Δ.Δ.) και π.δ. 315/1999 (Κλαδικό Λογιςτικό
Σχζδιο των Ο.Τ.Α.).

2

β) Ωσ εμπειρία εννοείται θ εμπειρία τθσ εταιρείασ ι του
φυςικοφ προςϊπου, που κα είναι επικεφαλισ τθσ
προτεινόμενθσ από τον ανάδοχο ομάδασ, για τθν
υλοποίθςθ του ζργου ςτθν Δθμόςια Μονάδα Υγείασ και
ειδικότερα θ υπογραφι απ’ αυτόν τουλάχιςτον τριϊν
ιςολογιςμϊν, τα τελευταία τρία χρόνια πριν από τθν
προκιρυξθ του διαγωνιςμοφ. Σε περίπτωςθ που αυτό το
πρόςωπο, για οποιονδιποτε λόγο, αποχωριςει από τθν
ομάδα, κα πρζπει να αντικαταςτακεί εντόσ δζκα θμερϊν
από άλλο πρόςωπο, που να κατζχει τα ςχετικά προςόντα
που απαιτοφνται.

3

γ) Το φυςικό πρόςωπο που τεκμθριϊνει τθν εμπειρία του
αναδόχου, να είναι κάτοχοσ άδειασ λογιςτι−φοροτζχνθ Αϋ
τάξεωσ. Τα υπόλοιπα φυςικά πρόςωπα που κα
πλαιςιϊνουν τθν ομάδα του αναδόχου ωσ βοθκοί, κα
πρζπει να είναι κάτοχοι αδείασ λογιςτι – φοροτζχνθ
τουλάχιςτον Βϋ ι Γϋ τάξεωσ ανάλογα με τθν περίπτωςθ.
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δ) Στθν ομάδα ζργου του αναδόχου κα περιλαμβάνεται
υποχρεωτικά και ζνασ (1) Αναλυτισ − Ρρογραμματιςτισ
πτυχιοφχοσ Α.Ε.Ι. ι Τ.Ε.Ι., με αποδεδειγμζνθ τριετι
επαγγελματικι εμπειρία ςτθν εκπόνθςθ και ςτθν
εφαρμογι προγραμμάτων μθχανογραφικισ τιρθςθσ
βιβλίων, είτε τρίτθσ κατθγορίασ του Κϊδικα Βιβλίων και
Στοιχείων είτε των π.δ. 146/2003, 205/1998 315/1999
(Κλαδικό Λογιςτικό Σχζδιο των Ο.Τ.Α.).

Ο ΔΙΟΙΚΘΣΘ
ΓΝΑ «Ο ΕΤΑΓΓΕΛΙΜΟΟΦΘΑΛΜΙΑΣΡΕΙΟ ΑΘΘΝΩΝ-ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΘ»

ΑΝΑΣΑΙΟ ΓΡΘΓΟΡΟΠΟΤΛΟ
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