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ΘΕΜΑ

ΑΙΣΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ
Ζχοντασ υπόψθ
1. Τισ διατάξεισ όπωσ αυτζσ ιςχφουν
1.1. του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-16) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
1.2. του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/04-04-05) «Εκνικό Σφςτθμα Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και λοιπζσ διατάξεισ»
1.3. του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/27-11-95) «Ρερί Δθμοςίου Λογιςτικοφ, ελζγχου των δαπανϊν του Κράτουσ και άλλεσ διατάξεισ»
1.4. του Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134/Α/18-06-07) «Ρρομικειεσ Φορζων εποπτευομζνων από το Υπουργείο Υγείασ και Κοινωνικισ
Αλλθλεγγφθσ και άλλεσ διατάξεισ»
1.5. Του Ν. 2955/2001 (Φ.Ε.Κ. Α’ 256/02-11-2001) «Ρρομικειεσ Νοςοκομείων και λοιπϊν μονάδων υγείασ των Ρε.Σ.Υ. και άλλεσ
διατάξεισ», όπωσ ιςχφει ςιμερα, ςε ςυνδυαςμό με τον Ν.3580/2007(Φ.Ε.Κ. Αϋ 134/18-06-2007).
1.6. Του Ν.3918/2011 (Φ.Ε.Κ.31/ Α/01-03-2011) "Διαρκρωτικζσ αλλαγζσ ςτο ςφςτθμα υγείασ και άλλεσ διατάξεισ".
1.7. Του Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014) "Διοικθτικζσ απλουςτεφςεισ-καταργιςεισ, ςυγχωνεφςεισ Νομικϊν προςϊπων και
Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα".
1.8. Τισ διατάξεισ του Ν.4782/9-3-2021(Φ.Ε.Κ.36/Α/9-3-2021),’’Εκςυγχρονιςμόσ, απλοποίθςθ και αναμόρφωςθ του ρυκμιςτικοφ
πλαιςίου των δθμοςίων ςυμβάςεων, ειδικότερεσ ρυκμίςεισ προμθκειϊν ςτουσ τομείσ τθσ άμυνασ και τθσ αςφάλειασ και άλλεσ
διατάξεισ για τθν ανάπτυξθ, τισ υποδομζσ και τθν υγεία’’
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Τθν με αρ. 37/20-05-2021 (κζμα 9ο), απόφαςθ ΔΣ ζγκριςθσ του πίνακα προγραμματιςμοφ διαχειριςτικοφ ζτουσ 2021 και πιςτϊςεισ 2022
Τισ διατάξεισ του Ρ.Δ.101/18 (ΦΕΚ 194 Α/20-11-2018) : Ρροςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2013/59/Ευρατόμ του
Συμβουλίου, τθσ 5θσ Δεκεμβρίου 2013, για τον κακοριςμό βαςικϊν προτφπων αςφάλειασ για τθν προςταςία από τουσ κινδφνουσ που
προκφπτουν από τισ ιοντίηουςεσ ακτινοβολίεσ και τθν κατάργθςθ των Οδθγιϊν 89/618/Ευρατόμ 90/641/Ευρατόμ, 96/29/Ευρατόμ,
97/43/Ευρατόμ και 2003/122/Ευρατόμ (ΕΕ L13/17.1.2014) - Θζςπιςθ Κανονιςμϊν Ακτινοπροςταςίασ.
ο
θ
Το με αρ. πρωτ. Ρρακτ. 55/ΔΣ/19.11.2021- κζμα 4 (ΑΔΑ: Ω2ΥΑ4690ΒΟ-Α4Β) για αποςτολι εγγράφου ςτθν 5 Υ.ΡΕ. για τθν παροχι
ςφμφωνθσ γνϊμθσ,
θσ
Το υπϋαρικμ. πρωτ. 100468/29.11.2021 Απόφαςθ Διοικθτι 5 Υ.ΡΕ. περί ζγκριςθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ ανάδειξθσ αναδόχου για
τθν τιρθςθ των λογιςτικϊν βιβλίων του Γ.Ν. Άμφιςςασ για τα ζτθ 2022-2023.
ο
τθν με αρ. 58/14.12.2021 απόφαςθ Δ.Σ. (Θζμα 1 / ΑΔΑ 6ΓΑΣ4690ΒΟ-ΙΩΛ) του Γ. Ν. Άμφιςςασ περί ζγκριςθσ Διαγωνιςτικισ Διαδικαςίασ
Ανάδειξθσ Αναδόχου για τισ Λογιςτικζσ Υπθρεςίεσ Γενικισ-Αναλυτικισ Λογιςτικισ για τα ζτθ 2022-2023 ςτο Γ. Ν. Άμφιςςασ
τθν Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ του Γ. Ν. Άμφιςςασ, καταχωρικθκε με α.α/2167/15.12.2021 ςτο Βιβλίο Εγκρίςεων και Εντολϊν
Ρλθρωμισ ΑΔΑ: ΨΤ94690ΒΟ-2Α6.
τθν κάλυψθ των αναγκϊν του Γ.Ν. Άμφιςςασ για τθν εφρυκμθ λειτουργία του
Ρροςκαλοφμε

Τθν εταιρεία «ΟΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε.» να κατακζςει προςφορά για τθν Ρρόςκλθςθ Διαγωνιςτικισ Διαδικαςίασ Ανάδειξθσ Αναδόχου για τισ
Λογιςτικζσ Υπθρεςίεσ Γενικισ-Αναλυτικισ Λογιςτικισ (CPV: 79210000-9) για τα ζτθ 2022-2023 που αφορά τθν τιρθςθ των Λογιςτικϊν Βιβλίων
του Γ.Ν. Άμφιςςασ. Η προχπολογιηόμενθ δαπάνθ του ζργου ορίηεται ςε 29.760,00 € ςυμπ. ΦΡΑ 24%, για τθν διετία 2022-2023, ιτοι
14.880,00€ /ζτοσ ςυμπ. ΦΡΑ 24%, για τισ ανάγκεσ του Γ. Ν. Άμφιςςασ και με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον Συμφζρουςα από Οικονομικι
άποψθ Ρροςφορά Αποκλειςτικά Βάςθ τθσ Τιμισ.
Οι απαιτιςεισ και οι ανάγκεσ του Γ. Ν. Άμφιςςασ περιγράφονται ςτθν παροφςα (ΡΑΑΤΗΜΑ I ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ)
θσ
Η Ρρόςκλθςθ κα λάβει δθμοςιότθτα ςτο ΚΗΜΔΗΣ, ΔΙΑΥΓΕΙΑ, site 5 ΥΡΕ και site Γ. Ν. Άμφιςςασ.
Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί ςτο Γενικό Νοςοκομείο Άμφιςςασ ςτισ 11.01.2022 θμζρα Τρίτθ και ϊρα 10.00 από τθν αρμόδια επιτροπι.
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Η τελευταία μζρα υποβολισ προςφορϊν είναι θ προθγοφμενθ τθσ διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ, θ 10.01.2022 θμζρα Δευτζρα και ϊρα
14.00
Οι προςφορζσ κα αποςτζλλονται με email ςτο diax2@gnamfissas.gr ι log1@gnamfissas.gr , όπου κα πρωτοκολλείται το κυρίωσ ςϊμα του
email με ευκφνθ του αρμοδίου υπαλλιλου (ΡΟΣΟΧΗ!!! θ οικονομικι προςφορά πρζπει να είναι ςε μορφι ςυμπιεςμζνου &
κρυπτογραφθμζνου φακζλου), και κα περιλαμβάνουν:
1.

Ηλεκτρονικόσ φάκελοσ με τθν ζνδειξθ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», ο οποίοσ κα περιλαμβάνει:

1.1. Ραραςτατικό εκπροςϊπθςθσ, εφόςον οι προμθκευτζσ ςυμμετζχουν ςτο διαγωνιςμό με αντιπρόςωπό τουσ
1.2. Να δθλϊνεται ότι, ο προςφζρων αποδζχεται ανεπιφφλακτα τουσ όρουσ τθσ παροφςασ Ρρόςκλθςθσ
1.3. Υπεφκυνθ Διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Αϋ75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ςυμπλθρωμζνθ ςφμφωνα με το
(Ραράρτθμα II)
Οι ςυμμετζχοντεσ πρζπει να πλθροφν όλεσ τισ προχποκζςεισ που αναφζρονται ςτθν υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ:
Η θμερομθνία τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ πρζπει να είναι εντόσ των τελευταίων τριάντα θμερολογιακϊν θμερϊν προ τθσ καταλθκτικισ
θμερομθνίασ υποβολισ των προςφορϊν (δεν απαιτείται βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι τα ΚΕΡ).
Για τισ περιπτϊςεισ (γ) και (δ), τθν υπεφκυνθ διλωςθ υποβάλλουν :






οι διαχειριςτζσ ςτισ περιπτϊςεισ των εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και των προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.)
ο Ρρόεδροσ ι ο Διευκφνοντασ Σφμβουλοσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου για τισ ανϊνυμεσ εταιρείεσ (Α.Ε.)
ο Ρρόεδροσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου για τουσ Συνεταιριςμοφσ.
ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου.
Κάκε μζλοσ ςε περίπτωςθ ζνωςθσ προμθκευτϊν ι κοινοπραξίασ.

1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου
Αντίγραφο φορολογικισ ενθμερότθτασ
Αντίγραφο αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ
Αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ:

α) Για τα φυςικά πρόςωπα να προςκομιςτεί Ζναρξθ Επιτθδεφματοσ από τθν αντίςτοιχθ Δθμόςια Οικονομικι Υπθρεςία και οι μεταβολζσ
του.
β) Κάκε ςυμμετζχοντοσ θμεδαποφ ι αλλοδαποφ νομικοφ προςϊπου, όπωσ το ιςχφον καταςτατικό, κατά περίπτωςθ, Φ.Ε.Κ., ι
επικυρωμζνο αντίγραφο ι απόςπαςμα του καταςτατικοφ. Στοιχεία και ζγγραφα από τα οποία πρζπει να προκφπτουν, ο Ρρόεδροσ και ο
διευκφνων Σφμβουλοσ και τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόςωπα που ζχουν δικαίωμα να δεςμεφουν µε
τθν υπογραφι τουσ, το νομικό πρόςωπο και τα ζγγραφα τθσ νομιμοποίθςθσ αυτϊν, αν αυτό δεν προκφπτει ευκζωσ από το καταςτατικό
αναλόγωσ µε τθ νομικι μορφι των εταιρειϊν ι κάκε άλλου νομικοφ προςϊπου, πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ τθσ εταιρείασ από το ΓΕΜΗ,
το οποίο να ζχει εκδοκεί τισ τελευταίεσ 30 θμζρεσ πριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ι να προςκομιςτεί ςτα ζγγραφα νομιμοποίθςθσ
του διαγωνιςμοφ.
2.

Ηλεκτρονικόσ φάκελοσ με τθν ζνδειξθ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ», με ςαφι τεχνικι περιγραφι
Ηλεκτρονικό αρχείο με ςαφι τεχνικι περιγραφι
(Υπεφκυνθ Διλωςθ ότι ο προςφζρων αποδζχεται ανεπιφφλακτα τουσ όρουσ τθσ Τεχνικισ περιγραφισ τθσ παροφςασ Ρρόςκλθςθσ
Ραράρτθμα I).
3. Ηλεκτρονικόσ φάκελοσ με τθν ζνδειξθ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ», όπου τοποκετείται θ οικονομικι προςφορά.
Η οικονομικι προςφορά κα πρζπει να περιλαμβάνει:

τθν προςφερόμενθ τιμι χωρίσ ΦΡΑ

το ποςοςτό του ΦΡΑ

τον κωδικό και τθν τιμι του Ραρατθρθτθρίου Τιμϊν τθσ ΕΡΥ
Οι προςφερόμενεσ τιμζσ κα πρζπει να είναι μικρότερεσ ι ίςεσ τθσ τιμισ Ραρατθρθτθρίου. Σε περίπτωςθ που το προςφερόμενο είδοσ δεν
περιλαμβάνεται ςτο Ραρατθρθτιριο Τιμϊν ι δεν υπάρχει πλιρθσ αντιςτοιχία των τεχνικϊν του χαρακτθριςτικϊν με κανζνα από τα είδθ του
Ραρατθρθτθρίου, αυτό πρζπει επίςθσ να δθλϊνεται ρθτά.
Για αποςτολι τθσ οικονομικισ προςφοράσ δθμιουργείτε αρχείο ςε μορφι pdf. Ρροχπόκεςθ είναι να ζχετε τθν εφαρμογι 7-Zip ι παρόμοια.
Με δεξί κλικ ςτο φάκελο επιλζγεται 7-Zip -> Ρροςκικθ ςε αρχείο ςυμπίεςθσ… Στο παράκυρο που κα εμφανιςτεί, υπάρχει ζνα πλαίςιο ςτθ
μζςθ και δεξιά με το όνομα Κρυπτογράφθςθ. Εκεί κα ειςάγεται 2 φορζσ τον κωδικό πρόςβαςθσ (πρζπει να είναι διαφορετικόσ για κάκε ςασ
προςφορά) του ςυμπιεςμζνου αρχείου και ςτθ ςυνζχεια, πατϊντασ ΟΚ, κα δθμιουργθκεί ζνα ςυμπιεςμζνο και κρυπτογραφθμζνο αρχείο.
(ΡΟΣΟΧΗ!!! Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΖΗΤΗΘΕΙ με νζο email, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ &
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΝΟΙΞΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ).
–Ο–
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ Γ. Ν. ΑΜΥΙΑ

_____________
κ.α.α.
ΚΑΡΑΜΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟ
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ
Α. ΡΕΙΓΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Η τελικι ευκφνθ τθσ υλοποίθςθσ του χρονοδιαγράμματοσ ανικει ςτθ Διοίκθςθ του Νοςοκομείου, θ οποία κα πρζπει να εποπτεφει το ζργο
του Αναδόχου, κακϊσ και τθ ςυνάρτθςθ του με τα ζργα άλλων εξωτερικϊν ςυνεργατϊν (π.χ. ορκωτϊν ελεγκτϊν) και να ελζγχει τθν
εφαρμογι του χρονοδιαγράμματοσ.
Ειδικότερα, ο Ανάδοχοσ κα είναι υπεφκυνοσ για:
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 Ρ.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.
8.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. Η 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 κλπ) με αντίςτοιχα ςυγκριτικά ςτοιχεία των προθγοφμενων
χριςεων. Οι αρικμοδείκτεσ κα αφοροφν τόςο ςτθν νοςθλευτικι κίνθςθ όςο και ςτα 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.
11.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.
12.Τθν ςυνεργαςία , και τθν παροχι ςτοιχείων και διευκρινιςεων , ςτον εςωτερικό ελεγκτι που κα επιλεγεί από το Νοςοκομείο.
13.Σφνταξθ μθνιαίων οριςτικϊν ιςοηυγίων και ςυμπλιρωςθ πινάκων Βί ίοπτίϊ ςφμφωνα με τισ θμερομθνίεσ που κζτει το Υπουργείο Υγείασ.
14.Τυχόν πρόςκετεσ απαιτιςεισ του ζργου, δφνανται να κακορίηονται ςτθ ςφμβαςθ.

Η καταχϊρθςθ των πρωτογενϊν ςτοιχείων (καταχϊρθςθ τιμολογίων, αγορϊν και δαπανϊν, εντάλματα πλθρωμισ, βεβαιϊςεισ νοςθλίων και
λοιπϊν εςόδων, γραμμάτια είςπραξθσ κλπ) γίνεται με ευκφνθ του Νοςοκομείου, με ζλεγχο και παρακολοφκθςθ του αναδόχου
Δεν αποτελεί μζροσ των υποχρεϊςεων του αναδόχου θ ανάπτυξθ και θ τροποποίθςθ του λογιςμικοφ που κα υποςτθρίηει μθχανογραφικά τισ
οικονομικζσ υπθρεςίεσ τθσ Δθμόςιασ Μονάδασ Υγείασ
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Β. ΡΑΑΔΟΤΕΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Οι επιδιωκόμενοι ςτόχοι των παραπάνω και οι αντίςτοιχεσ θμερομθνίεσ υλοποίθςθσ του για το Νοςοκομείο μασ είναι οι εξισ:

ΗΜΕΟΜΗΝΙΕΣ
Α/Α

ΕΡΙΔΙΩΚΩΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
ΕΡΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

1

Σφνταξθ - δθμοςίευςθ των οικονομικϊν καταςτάςεων
τζλουσ χριςθσ 2022 & 2023

Ζωσ 30/06/2023 για το ζτοσ 2022 και ζωσ 30/06/2024 για το
ζτοσ 2023

2

Εφαρμογι τθσ αναλυτικισ λογιςτικισ

Κακ'όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ

3

Εφαρμογι τθσ διαδικαςίασ τθσ μθνιαίασ
οριςτικοποίθςθσ των οικονομικϊν ςυναλλαγϊν των
Νοςοκομείων

Συμφωνθμζνα ιςοηφγια κάκε μινα ζωσ το τζλοσ του επόμενου
μινα.

4

Εφαρμογι των Διεκνϊν Ρροτφπων Χρθματοοικονομικισ
πλθροφόρθςθσ για το ζτοσ 2022 & 2023

Ζωσ 30/06/2023 για το ζτοσ 2022 και ζωσ 30/06/2024 για το
ζτοσ 2023

Γ. ΡΟΫΡΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΙΤΗΙΑ ΕΡΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Λόγω τθσ ςθμαςίασ και τθσ πολυπλοκότθτασ του ζργου, οι ςυμμετζχοντεσ πρζπει να ζχουν επί ποινι αποκλειςμοφ, αποδεδειγμζνεσ
ικανότθτεσ, εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ και ςθμαντικι εμπειρία και ςυγκεκριμζνα :
α) Εμπειρία
Να ζχει αποδεδειγμζνα εμπειρία ςε ανάλογο λογιςτικό κοςτολογικό ςχεδιαςμό και ςε μθχανογραφικζσ εφαρμογζσ, ςε ότι αφορά τθν
λειτουργία Γενικισ Αναλυτικισ Λογιςτικισ, εςωλογιςτικισ κοςτολόγθςθσ και του Δθμόςιου Λογιςτικοφ με τθν διπλογραφικι μζκοδο. Κατά
τθν επιλογι κα λθφκεί ςοβαρά υπόψθ θ ενδεχόμενθ εμπειρία και εξοικείωςθ του αναδόχου ςε υποδομζσ του Υγειονομικοφ Τομζα, που κα
αποδεικνφεται από προθγοφμενθ διεκπεραίωςθ ζργων, τα οποία ςχετίηονται άμεςα με τθ Νοςοκομειακι Λογιςτικι, τθ Νοςοκομειακι
Οργάνωςθ Λειτουργία, τα Οικονομικά τθσ Υγείασ και το Νοςοκομειακό Κόςτοσ.
Ωσ εμπειρία εννοείται θ εμπειρία του φυςικοφ προςϊπου, που κα είναι επικεφαλισ ςυντονιςτισ τθσ προτεινόμενθσ από τον ανάδοχο
ομάδασ, για τθν υλοποίθςθ του ζργου ςτθ Δθμόςια Μονάδα Υγείασ και ειδικότερα, να ζχει ςχζςθ εξαρτθμζνθσ πλιρουσ απαςχόλθςθσ με τον
Ανάδοχο τθν τελευταία πενταετία πριν από τθ δθμοςίευςθ τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και θ ςφνταξθ απ' αυτόν τουλάχιςτον πζντε (5)
ιςολογιςμϊν, ςφμφωνα με το Ρ Δ 146/2003 & το άρκρο 27 του Νόμου 3599/2007 κατϋ ζτοσ, τα τελευταία τρία (3) χρόνια πριν από τθ
δθμοςίευςθ τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ (χριςεισ 2020, 2019, 2018). 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 προςόντα που απαιτοφνται από τθν
παροφςα απόφαςθ.

β) Τίτλοι Σπουδών-Άδειεσ-Δεξιότητεσ
Τα υπόλοιπα φυςικά πρόςωπα που κα πλαιςιϊνουν τθν ομάδα του αναδόχου, κα πρζπει να είναι κάτοχοι αδείασ λογιςτι φοροτζχνθ
τουλάχιςτον Βϋ τάξεωσ. Επιπλζον, όλα τα μζλθ τθσ ομάδασ του αναδόχου πρζπει να ζχουν Ρτυχίο Τμιματοσ Λογιςτικισ ι Τμιματοσ Λογιςτικισ
και χρθματοοικονομικισ ι Τμιματοσ Οργάνωςθσ και Διοίκθςθσ Επιχειριςεων ι Τμιματοσ Διοίκθςθσ Επιχειριςεων ι Οικονομικϊν Επιςτθμϊν
Α.Ε.Ι., Α.Τ.Ε.Ι. ι Τ.Ε.Ι..
Στθν ομάδα ζργου του αναδόχου κα περιλαμβάνεται υποχρεωτικά και ζνασ (1) Αναλυτισ Ρρογραμματιςτισ πτυχιοφχοσ Α.Ε.Ι., Α.Τ.Ε.Ι. ι Τ.Ε.Ι, με
εξαρτθμζνθ εργαςία πλιρουσ απαςχόλθςθσ με τον ανάδοχο κατά τθ διάρκεια τθσ τελευταίασ τριετίασ προ τθσ δθμοςίευςθσ τθσ διακιρυξθσ και
με αποδεδειγμζνθ τριετι επαγγελματικι εμπειρία ςτθν εκπόνθςθ και ςτθν εφαρμογι προγραμμάτων μθχανογραφικισ τιρθςθσ
διπλογραφικϊν βιβλίων, ι των Ρ.Δ. 146/2003 και 205/1998.
Να ζχει τθν δυνατότθτα να αξιοποιιςει το μθχανογραφικό ςφςτθμα του Φορζα για τθν διεκπεραίωςθ των εργαςιϊν του αντικειμζνου τθσ
ςφμβαςθσ ανάκεςθσ, θ οποία κα αποδεικνφεται με τουλάχιςτον πζντε (5) βεβαιϊςεισ νοςοκομείων ανάλογων ζργων, για το εκάςτοτε
μθχανογραφικό ςφςτθμα που χρθςιμοποιεί το Νοςοκομείο
Η ςφνκεςθ τθσ ομάδασ ζργου κα περιλαμβάνει, ζναν λογιςτι φοροτζχνθ με άδεια Αϋ τάξεωσ, ωσ επικεφαλισ ςυντονιςτισ και ζναν λογιςτι φοροτζχνθ με άδεια τουλάχιςτον Βϋ τάξεωσ.
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Για τθν αξιοπιςτία του αναδόχου, πρζπει, επί του ςυνόλου του απαςχολοφμενου ανκρϊπινου δυναμικοφ, να είναι τουλάχιςτον το 80%
πλιρουσ και εξαρτθμζνουσ εργαςίασ, κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ τριετίασ πριν από τθ δθμοςίευςθ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
Απαγορεφονται ρθτϊσ οι υπεργολαβίεσ ςε τρίτουσ.
Αναλυτικι περιγραφι πζντε (5) αντίςτοιχων ζργων που ανζλαβε και ολοκλιρωςε ο διαγωνιηόμενοσ, κατ’ ζτοσ τθν τελευταία 5ετία, με βάςθ
το Ρ.Δ. 146/2003. Να κατατεκοφν ςυμβάςεισ και Ιςολογιςμοί Νοςοκομείων με βάςθ το Ρ.Δ. 146/2003.
Για τθν αξιοπιςτία του αναδόχου, πρζπει να κατζχει το πιςτοποιθτικό ςυςτιματοσ διαχείριςθσ ποιότθτασ και πιςτοποιθτικό ςυςτιματοσ
διαχείριςθσ αςφάλειασ πλθροφοριϊν.
Ο ανάδοχοσ να είναι ςυμμορφωμζνοσ με τισ διαδικαςίεσ GDPR και να εναρμονίςει το προϊόν με τισ επιχειρθςιακζσ διαδικαςίεσ που κα
προκφψουν από τθ ςυμμόρφωςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ με το GDPR.

Δεν κα γίνονται δεκτζσ προςφορζσ, που δεν κα διακζτουν τα παραπάνω προςόντα

Δεδομζνου ότι τα ανωτζρω κα αποτελζςουν βαςικά ςτοιχεία για τθν αξιολόγθςθ του διαγωνιηόμενου, κα πρζπει οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ να
είναι όςο το δυνατόν πιο αναλυτικζσ και εμπεριςτατωμζνεσ.
Δ. ΟΜΑΔΑ ΕΓΟΥ
Η ςφνκεςθ τθσ ομάδασ ζργου ςφμφωνα με τθν υπ' αρικμ. Β2α/οικ. 70504/15-10-2019 Υπουργικι Απόφαςθ – Κακοριςμόσ προχποκζςεων
ανάκεςθσ τθσ εφαρμογισ διπλογραφικοφ ςυςτιματοσ Γενικισ – Αναλυτικισ Λογιςτικισ και κοςτολόγθςθσ ςτισ Δθμόςιεσ Μονάδεσ Υγείασ.
(ΦΕΚ 3815 τ. Β/15-10-2019) και τον οργανιςμό του Νοςοκομείου, είναι θ παρακάτω
 Ζναν (1) Λογιςτι-Φοροτζχνθ με άδεια Αϋ Τάξεωσ ωσ Επικεφαλισ – Συντονιςτισ τθσ ομάδασ ζργου
 Ζναν (1) Λογιςτι-Φοροτζχνθ με άδεια τουλάχιςτον Βϋ Τάξεωσ πτυχιοφχοι ΑΕΙ ι ΤΕΙ
 Ζναν (1) Αναλυτι – Ρρογραμματιςτι πτυχιοφχο Α.Ε.Ι. θ Τ.Ε.Ι.

Ε. ΤΟΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΡΗΕΣΙΩΝ
Ο υπεφκυνοσ ζργου τθσ αναδόχου ομάδασ ζργου κα κρίνει το βακμό δυςκολίασ και τθν πολυπλοκότθτα του ςυγκεκριμζνου ζργου. Συνεπϊσ,
οι εργαςίεσ κα γίνονται με τουσ εξισ τρόπουσ:


άλλοτε με επιςκζψεισ ςτθν ζδρα του Νοςοκομείου



μζςω διαδικτφου (internet)



με ςυνεχι τθλεφωνικι υποςτιριξθ του πελάτθ και



ςτθν ζδρα τθσ αναδόχου εταιρείασ

Ζ. ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΓΟΥ
Η προχπολογιςκείςα ςυνολικι αξία του ζργου, ςε ετιςια βάςθ, για κάκε Δθμόςια Μονάδα Υγείασ, ανάλογα με τον αρικμό των οργανικϊν
κλινϊν τθσ, ορίηεται ωσ εξισ:
α) Μζχρι 250 κλίνεσ, ποςό μζχρι 30.000 ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α.
Ωσ εκ τοφτου, θ προχπολογιηόμενθ αξία του ζργου ορίηεται ςε 29,760,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ για τθ διετία 2022-2023, ιτοι
14.880,00€ / ζτοσ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α.
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ΡΑΑΤΗΜΑΤΑ
ΡΑΑΤΗΜΑ I (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ)
ΡΑΑΤΗΜΑ II (ΥΡΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ)

ΥΡΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρκρο 8 Ν.1599/1986)
Η ακρίβεια των ςτοιχείων που υποβάλλονται με αυτι τθ διλωςθ μπορεί να ελεγχκεί με βάςθ το αρχείο άλλων υπθρεςιϊν
(άρκρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΡΟΣ(1):

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ

Ο – Η Πνομα:

Επϊνυμο:

Πνομα και Επϊνυμο Ρατζρα:

Πνομα και Επϊνυμο Μθτζρασ:
Ημερομθνία γζννθςθσ(2):

Τόποσ Γζννθςθσ:

Αρικμόσ Δελτίου Ταυτότθτασ:

Τθλ:

Ημερ/νια ζκδοςθσ Ταυτότθτασ :

Τόποσ Κατοικίασ:

Αρ. Τθλεομοιοτφπου (Fax):

Οδόσ:

Αρικ:

ΤΚ:

Δ/νςθ
Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου (Εmail):

Με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ κυρϊςεισ (3), που προβλζπονται από τθσ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του άρκρου 22 του Ν. 1599/1986, δθλϊνω ότι
μζχρι και τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ μου:
α) ζλαβα γνϊςθ και αποδζχομαι πλιρωσ και ανεπιφυλάκτωσ όλουσ τουσ όρουσ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και τθσ διακιρυξθσ ………………………….
β) Ζχω εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ μου όςον αφορά ςτθν καταβολι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) προσ ςτουσ φορείσ
που είμαι υπόχρεοσ και ςτθν πλθρωμι φόρων και τελϊν όςον αφορά τισ φορολογικζσ μου υποχρεϊςεισ.
γ) Δεν υπάρχει εισ βάροσ μου τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ για κάποιο αδίκθμα από τα αναφερόμενα ςτθν παρ.1 του άρκρου 73 του Ν.
4412/2016,δθλαδι για:i) Συμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου
τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (EE L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42), ii) Δωροδοκία, όπωσ αυτι ορίηεται, ςτο
άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ
Ζνωςθσ (EE C 195 τθσ 25.6.1997, ς.1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003
για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (EE L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο
εκνικό δίκαιο τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ μου, iii) Απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (EE C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν.2803/2000 (Αϋ 48), iv) τρομοκρατικά εγκλιματα ι
εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του
Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (EE L 164 τθσ 22.6.2002, ς.3) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα
διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ, v) Νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ
τρομοκρατίασ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005,
ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ
χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Αϋ 166), vi)
παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και
για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι
νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215).
δ) δεν ζχω καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ για κάποιο αδίκθμα ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ μου δραςτθριότθτασ και διαγωγισ, ι
για κάποιο από τα αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, τθσ απάτθσ, τθσ εκβίαςθσ, τθσ πλαςτογραφίασ, τθσ ψευδορκίασ, τθσ δωροδοκίασ και τθσ δόλιασ
χρεωκοπίασ.
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ε) δεν τελϊ ςε αποκλειςμό από διαγωνιςμοφσ με βάςθ αμετάκλθτθ απόφαςθ του Υπουργοφ Ανάπτυξθσ
ςτ) δεν τελϊ ςε πτϊχευςθ, διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ, ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό, αναςτολι
επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων ι οποιαδιποτε άλλθ παρόμοια διαδικαςία προβλεπόμενθ από τισ διατάξεισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ μου ι ςε εκνικζσ
διατάξεισ νόμου.
η) είμαι εγγεγραμμζνοσ ςτο οικείο Επιμελθτιριο και το ειδικό επάγγελμά μου είναι

……………………………….. με πιςτοποίθςθ του αρμόδιου φορζα.

θ) κατζχω τισ απαραίτθτεσ άδειεσ από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ για τθν πϊλθςθ των ςχετικϊν υλικϊν και τθν παροχι των αντίςτοιχων υπθρεςιϊν, κακϊσ
και το κατάλλθλα εξειδικευμζνο προςωπικό για τθν πραγματοποίθςθ των εργαςιϊν.
κ) ςε περίπτωςθ φπαρξθσ ελαττωματικοφ προϊόντοσ, κα προβϊ ςε άμεςη αντικατάςταςι του με νζο, που να πλθροί τουσ όρουσ και τισ προδιαγραφζσ
που αναφζρονται ςτθν πρόςκλθςθ.
ι) ζλαβα υπόψθ τισ υποχρεϊςεισ ςχετικά με τισ διατάξεισ περί προςταςίασ του περιβάλλοντοσ και των ςυνκθκϊν εργαςίασ που ιςχφουν ςτον τόπο όπου
πρόκειται να εκτελεςκεί θ ςφμβαςθ.
ια) είμαι ςε κζςθ, εφόςον μου ηθτθκεί και χωρίσ κακυςτζρθςθ, να παράςχω κάκε δικαιολογθτικό ι ζγγραφο που αποδεικνφει τισ πλθροφορίεσ και
δθλϊςεισ που περιλαμβάνονται ςτθν παροφςα διλωςι μου .
ιβ)το ΦΕΚ ι καταςτατικό ςφςταςθσ τθσ εταιρείασ είναι …………………………………………………………………………………………………………

ιγ) το ΦΕΚ ι καταςτατικό νόμιμισ εκπροςϊπθςθσ τθσ εταιρείασ είναι

(4) …………………………………………………………………………..

Ημερομθνία:
/
/
Ο – Η Δθλ.
(Υπογραφι)
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτθ ι Αρχι ι θ Υπθρεςία του δθμόςιου τομζα, που απευκφνεται θ αίτθςθ.
(2) Αναγράφεται ολογράφωσ.
(3) «Πποιοσ εν γνϊςει του δθλϊνει ψευδι γεγονότα ι αρνείται ι αποκρφπτει τα αλθκινά με ζγγραφθ υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8
τιμωρείται με φυλάκιςθ τουλάχιςτον τριϊν μθνϊν. Εάν ο υπαίτιοσ αυτϊν των πράξεων ςκόπευε να προςπορίςει ςτον εαυτόν του ι ςε άλλον
περιουςιακό όφελοσ βλάπτοντασ τρίτον ι ςκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάκειρξθ μζχρι 10 ετϊν.
(4) Σε περίπτωςθ ανεπάρκειασ χϊρου θ διλωςθ ςυνεχίηεται ςτθν πίςω όψθ τθσ και υπογράφεται από τον δθλοφντα ι τθν δθλοφςα.
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