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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 20 20 ΚΑΙ ΤΗΣ
ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΕΤΟΥΣ 20 20», CPV (79212100-4), ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ » ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ ».
Έχοντας υπόψη :
1. Την υπ. αριθμ. 1920η/17-11-2020 Απόφαση της Διοικήτριας του Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Ψ.Ν.Θ. (Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης) με θέμα: Ορισμός Τριμελούς
Επιτροπής σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών, για την ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη του
ελέγχου των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2020 και της Απογραφής έτους 2020.
2. Τις επισυναπτόμενες Τεχνικές προδιαγραφές της διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάθεση σε
εξωτερικό συνεργάτη του ελέγχου των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2020 και της
Απογραφής έτους 2020, CPV (79212100-4), των Νοσοκομείων Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» και της
Οργανικής Μονάδας Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» -Ψ.Ν.Θ.
3. Το ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 19REQ007675322
4. Την με αριθμό 558/13-11-2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΨΥΙ946906Α-ΨΞ1, σε βάρος
του ΚΑΕ 0419.
5. Το γεγονός ότι στο πλαίσιο ενοποίησης των δύο Οργανικών Μονάδων Γ.Ν.Θ. «ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» και Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» - Ψ.Ν.Θ Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό
Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, οι Οικονομικές Καταστάσεις των Νοσοκομείων Παπανικολάου και
Ψυχιατρικού Νοσοκομείου, θα πρέπει να είναι ενοποιημένες καθώς και ο Ισολογισμός ενιαίος,
επομένως και η διαγωνιστική διαδικασία κοινή για τα δύο Νοσοκομεία.
6. Την υπ. αριθμ. 30η/26-11-2020 (θέμα 84ο) απόφαση του Δ.Σ. έγκρισης των Τεχνικών
Προδιαγραφών και διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας (Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος)
για την ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη του ελέγχου των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης
2020 και της Απογραφής έτους 2020, CPV (79212100-4), των Νοσοκομείων Γ.Ν.Θ. «Γ.
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Παπανικολάου» και της Οργανικής Μονάδας Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.
7. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν του N. 4412/2016 (ΦΕΚ 47/τ. Α'/08.08.2016) Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)
Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» – Ψ.Ν.Θ. (Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης),
προκειμένου να αναθέσει σε εξωτερικό συνεργάτη το Έργο «Έλεγχος των Ετήσιων Οικονομικών
Καταστάσεων της χρήσης 01.01.2020-31.12.2020, σύμφωνα με τους κανόνες και τα πρότυπα που έχουν
υιοθετηθεί από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών, και τα οποία
βασίζονται στις Αρχές των Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 31
του Ν.3329/05, όπως ισχύουν, για τα Νοσοκομεία Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» και της Οργανικής Μονάδας
Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 7.700,00 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και συγκεκριμένα 5.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% για το
Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» και 2.700,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% για την Οργανική Μονάδα
Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά
αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), προσκαλεί όσες εταιρείες ή ενδιαφερόμενους
δραστηριοποιούνται στον χώρο και ενδιαφέρονται, να καταθέσουν τεχνικό-οικονομική προσφορά.
Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη τον ενδεικτικό Προϋπολογισμό του Έργου, να καταθέσετε το φάκελο με
την προσφορά στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου (γραφείο 6, κτίριο Διοίκησης) έως και την 08
Δεκεμβρίου 2020 , ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ .
Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 7.700,00 € συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α. 24%., όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί.
Πίνακας

Προϋπολογισμός σε € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)
Γ.Ν.Θ.«Γ. Παπανικολάου

Ανάθεση του έργου ¨Έλεγχος των
Οικονομικών Καταστάσεων της
χρήσης 2020¨
5.000,00 €
2.700,00 €

1. Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»
2. Οργανική Μονάδα
Ψυχιατρικό Νοσοκομείο
Θεσσαλονίκης
Σύνολο
7.700,00 €
Ο φάκελος θα είναι σφραγισμένος και θα αναγράφει τα εξής:
Α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.
Β) Ο πλήρης τίτλος του Νοσοκομείου.
Γ) Ο αριθμός Πρόσκλησης.
Δ) Η ημερομηνία διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας.
Ε)Τα στοιχεία του αποστολέα.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα αρχεία της
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος:
α) στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου: www.psychothes.gr/diagonismoi .
β) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
γ) στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).
Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες από το Γραφείο Προμηθειών της Διοίκησης
του Ψ.Ν.Θ. (Λαγκαδά 196, Τ.Κ. 564 30 Θεσσαλονίκη), όλες τις εργάσιμες ημέρες από τις 7:00΄ π.μ.
έως 14:00΄μ.μ., στο τηλ.2313 324377 (αρμόδιος υπάλληλος: Κωνσταντινίδης Βασίλειος).
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Οι προσφορές, πρέπει να είναι σύμφωνες με τους όρους και προϋποθέσεις του Παραρτήματος Α
και ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για ενενήντα (90) ημέρες, από την επομένη της
αποσφράγισης τους από την αρμόδια Επιτροπή.
Οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέσουν προσφορά, για το σύνολο των υπηρεσιών του Έργου της
παρούσας πρόσκλησης.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την 09 Δεκεμβρίου 2020 , ημέρα Τετάρτη
και ώρα 10.00 π.μ., από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης, στο Γραφείο
Προμηθειών του Νοσοκομείου (Κτίριο Διοίκησης).
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν (με email ή fax) για τα
αποτελέσματα της αξιολόγησης.
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να καταθέτουν με την προσφορά τους
Α. Χωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ο οποίος θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
1. Περιγραφή της οργάνωσης που ο διαγωνιζόμενος θα εφαρμόσει εάν αναδειχθεί ως Ανάδοχος,
ήτοι τον υπεύθυνο έργου, τα στελέχη και τους συνεργάτες που θα χρησιμοποιήσει στις διάφορες
κρίσιμες θέσεις της προτεινόμενης οργάνωσης, υποβάλλοντας τα σχετικά βιογραφικά τους
σημειώματα.
2. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α'75), με την υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου του
οικονομικού φορέα υπό την εταιρική σφραγίδα στην οποία θα δηλώνεται υπεύθυνα ότι:
i. έχει λάβει γνώση των τεχνικών προδιαγραφών, των όρων της σχετικής Πρόσκλησης και των
σχετικών με αυτήν διατάξεων και κείμενων νόμων και τους αποδέχεται πλήρως
ii. η τεχνική προσφορά είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές
iii. η υπηρεσία θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, τους όρους της Πρόσκλησης
και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και κείμενων νόμων.
3. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα, ως ακολούθως :
ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:
Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία καθώς
και τις
μεταβολές του.
Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων ως ακολούθως :
Για νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ανωνύμου Εταιρείας (ΑΕ) ή Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης
(ΕΠΕ) :
α) Το τηρούμενο στην αρμόδια κατά περίπτωση διοικητική ή δικαστική αρχή τελευταίο ισχύον
καταστατικό της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό εταιρείας,
β) Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να
προκύπτει η αρχική καταχώρηση της εταιρείας, καθώς και οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει
στο νομικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτής, με ανάλογη μνεία στα αντίστοιχα ΦΕΚ. (που
έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες μέρες πριν από την υποβολή τους)
Για νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας (ΟΕ ή ΕΕ η Ι.Κ.Ε)
α) Το συμφωνητικό σύστασης της εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και το
τελευταίο σε ισχύ καταστατικό της εταιρείας.
β) Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή.
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4. Επίσης οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν
α) Κατάθεση βεβαίωσης εγγραφής στο Μητρώο Σ.Ο.Ε.Λ.
β) Κατάθεση τουλάχιστον τριών (3) Ισολογισμών Δημόσιων Μονάδων Υγείας που έχουν ελέγξει και
υπογράψει με την ιδιότητα τους αυτή η ομάδα εκτέλεσης έργου που αποτελείται από δυο (2)
Ορκωτούς Ελεγκτές (και 2 αναπληρωματικούς αυτών), εγγεγραμμένα μέλη στο Μητρώο Σ.Ο.Ε.Λ.,
πριν από την Πρόσκληση Ενδιαφέροντος.
γ) Συνοπτική περιγραφή της γενικής εμπειρίας, υποβάλλοντας κατάλογο με συνοπτική περιγραφή
έργων παροχής ομοειδών υπηρεσιών σε Δημόσιες Μονάδες Υγείας, στα οποία έχει συμμετάσχει ο
διαγωνιζόμενος, και τα οποία έχουν επιτυχώς ολοκληρωθεί.
Σε κάθε έργο να αναφέρονται τα ακόλουθα:
 Πελάτης (αναθέτουσα Αρχή)
 Χρονολογία ανάληψης του έργου
 Αντικείμενο του έργου
Η περιγραφή θα συνοδεύεται από τρεις (3) Δημοσιευμένους Ισολογισμούς Δημόσιων
Μονάδων Υγείας.
Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των ανωτέρω εντός της ορισθείσας προθεσμίας ο
υποψήφιος ανάδοχος αποκλείεται από τη διαδικασία και καλείται ο αμέσως επόμενος στην
κατάταξη συμμετέχων.
5. Επιπλέον ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού στο φάκελο
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ να συμπεριλάβει:
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ
Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των παρ. 1 και 2 του άρθ.73 και του
άρθρ. 74 οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς οφείλουν να προσκομίσουν τα κάτωθι
δικαιολογητικά κατά την υποβολή της προσφοράς τους:
α) Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο
έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της
χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρείς (3) μήνες πριν
από την υποβολή του.. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα
μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα
πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
β) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, του οικείου κράτους –μέλους
ή χώρας που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως στην περίπτωση που δεν
αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρείς (3) μήνες πριν από την
υποβολή του, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις
φορολογικές υποχρεώσεις τους.
Α. Χωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», εντός του οποίου
τοποθετείται η οικονομική προσφορά, η οποία θα περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της
προσφοράς.
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Συμπληρώνεται σύμφωνα με το Παράρτημα Α΄, σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο.
Απαγορεύεται ρητά η παραχώρηση της εργολαβίας σε άλλον (υπεργολαβία).
Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης θα προβεί στο άνοιγμα και έλεγχο των δικαιολογητικών.
Οι προσφορές των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής δεν είναι τα προβλεπόμενα, θα
αποκλείονται από την διαδικασία.
Ο μειοδότης, ανακηρύσσεται σύμφωνα με την τελική πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης,
εφόσον πληροί τα κριτήρια, λαμβάνοντας υπόψη τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή.
Μετά την επικύρωση του Πρακτικού Αξιολόγησης της Επιτροπής από το Διοικητικό Συμβούλιο του
Νοσοκομείου, το Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, θα συντάξει Σύμβαση, η οποία θα
υπογραφεί από τον Διοικητή του Νοσοκομείου και τον νόμιμο εκπρόσωπο του Αναδόχου, μετά
από σχετική έγγραφη πρόσκληση.
Σημειώνεται ότι ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις
διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν
θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, όπως αυτές απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ
του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.
Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται μετά την προσκόμιση του τιμολογίου και των απαραίτητων
δικαιολογητικών, σε εύλογο χρονικό διάστημα και αφού o ανάδοχος εκπληρώσει τις συμβατικές
του υποχρεώσεις, μετά την παράδοση του έργου, αφού η υπό ανάθεση υπηρεσίες παραληφθούν
από το αρμόδιο όργανο (Επιτροπή Παραλαβής) που θα ορίσει το Νοσοκομείο.
Τον Ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ τρίτων και οι εισφορές που ισχύουν κατά
το χρόνο υποβολής της προσφοράς, ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης και την πηγή
χρηματοδότησης.
Για ότι δεν προβλέπεται στη παρούσα διαδικασία, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016.

ΟΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Δρ. ΒΛΑΧΒΕΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Α. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ

Ο στόχος του έργου είναι ο έλεγχος των Οικονομικών Καταστάσεων της οικονομικής χρήσης 01.01.202031.12.2020 καθώς και της διαδικασίας διεξαγωγής απογραφής που θα πραγματοποιηθεί στο τέλος της
οικονομικής χρήσης.
Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ



Τμήμα Α
Η συμμετοχή (και συμβουλευτική υποστήριξη) στις φυσικές απογραφές, που διεξάγονται στο τέλος της
χρήσης στις εγκαταστάσεις της έδρας (Νοσοκομείου Παπανικολάου) και υποκαταστήματος
(Ψυχιατρικού Νοσοκομείου). Η συμμετοχή αφόρα δειγματοληπτικό έλεγχο των απογραφόμενων
υλικών και παγίων περιουσιακών στοιχείων. Ο δειγματοληπτικός έλεγχος θα διενεργηθεί στις κεντρικές
αποθήκες (Υγειονομικού Υλικού και Φαρμακείου), καθώς και σε Κλινικές/Τµήµατα και συγκεκριμένα 8
Κλινικές/Τµήµατα της έδρας και 4 Κλινικές/Τµήµατα του υποκαταστήματος. Μετά το τέλος των
απογραφών θα υπογράψουν τις Καταστάσεις Απογραφής κάτω από τις υπογραφές της εκάστοτε
επιτροπής. Μετά τον προσδιορισµό των διαφορών απογραφής - που γίνεται µε το κατάλληλο λογισµικό
-προχωρούν στον έλεγχο των περιπτώσεων, όπου παρουσιάζονται σηµαντικές διαφορές, προκειμένου
να διορθωθούν τα ανθρώπινα λάθη, που προέρχονται από πιθανές λανθασμένες καταχωρήσεις. Οι
περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε ανθρώπινο λάθος επισημαίνονται.



Τμήμα Β
Ο έλεγχος των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 01.01.2020-31.12.2020, σύμφωνα με
τους κανόνες και τα πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος
Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών, και τα οποία βασίζονται στις Αρχές των Διεθνών Ελεγκτικών
Προτύπων σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.3329/05, όπως ισχύουν.
Ο έλεγχος θα διενεργηθεί προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσον οι Οικονομικές Καταστάσεις του
αυτοτελούς και ενιαίου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με επωνυμία Γ.Ν.Θ. «ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» (Οικονομικές Καταστάσεις Νοσοκομείου Παπανικολάου και Ψυχιατρικού
Νοσοκομείου, καθώς και ενοποιημένες) απεικονίζουν με πληρότητα και σαφήνεια την οικονομική θέση
του Νοσοκομείου και τα αποτελέσματα των εργασιών του κατά τη χρήση 01.01.2020-31.12.2020.
Ειδικότερα ο έλεγχος αφορά τα βιβλία και στοιχεία εκείνα που τεκμηριώνουν τα ποσά και τις
πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις Οικονομικές Καταστάσεις, τις λογιστικές μεθόδους που
εφαρμόστηκαν και τη γενικότερη παρουσίαση των στοιχείων και πληροφοριών στις Οικονομικές
Καταστάσεις του Νοσοκομείου, κατά τρόπο που να διασφαλίζεται με βεβαιότητα ότι οι Οικονομικές
Καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη λάθη και παραλείψεις.

Γ. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα πρέπει να παραδώσει
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Όσον αφορά το ΤΜΗΜΑ Α:
μέχρι 31/1/2021 το «Υπόμνημα Ελέγχου επί της Τακτικής Ετήσιας Απογραφής 2020» κατόπιν
συμμετοχής του αναδόχου στην τακτική ετήσια φυσική απογραφή των αποθεμάτων και των παγίων
περιουσιακών στοιχείων του Νοσοκομείου, που διεξάγεται στο τέλος του έτους.
 Όσον αφορά το ΤΜΗΜΑ Β:
μέχρι 23/7/2021 την «Έ
Έκθεση Ελέγχου Οικονομικών Καταστάσεων» και να υπογράψει τις
Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 01.01.2020-31.12.2020.
Να σημειωθεί ότι η έκθεση ελέγχου θα πρέπει να παρουσιασθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο του
Νοσοκομείου από τον Ανάδοχο.
Δ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Το Νοσοκομείο θα πρέπει να συγκροτήσει «Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής του Έργου»
του Αναδόχου αποτελούμενη από τρεις (3) υπαλλήλους της Οικονομικής Υπηρεσίας. Η Επιτροπή θα
βρίσκεται σε συνεργασία με την Ομάδα Έργου του Αναδόχου, στο χώρο του Νοσοκομείου και εντός
του ωραρίου της Υπηρεσίας.
2. Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει το εκάστοτε Παραδοτέο Έργο και το Νοσοκομείο δια της Επιτροπής θα
κοινοποιεί στον Ανάδοχο εγγράφως παρατηρήσεις εφ’ όσον διαπιστώσει συγκεκριμένες ελλείψεις σε
σχέση με τις προδιαγραφές του έργου ή την μη ικανοποιητική ποιότητα του περιεχομένου αυτού. Οι
παρατηρήσεις αυτές θα κοινοποιούνται στον Ανάδοχο εντός χρονικού διαστήματος πέντε (5)
εργάσιμων ημερών.
3. Στην περίπτωση αυτή, ο ανάδοχος θα υποχρεούται να υποβάλλει ξανά το έργο με συμπληρωμένες τις
διαπιστωθείσες ελλείψεις, εντός χρονικού διαστήματος το οποίο δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει τις
πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής από τον Ανάδοχο των σχετικών
παρατηρήσεων της Επιτροπής.
4. Στην περίπτωση που το αναφερόμενο στην παρ. 2 χρονικό διάστημα παρέλθει, χωρίς το Νοσοκομείο
να κοινοποιήσει στον Ανάδοχο παρατηρήσεις επί του Παραδοτέου, τότε αυτό θεωρείται
παραληφθέν.
Ε. ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Οι συμμετέχοντες ανάδοχοι πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α) Να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εταιριών Ορκωτών Ελεγκτών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών
Λογιστών και να μπορούν σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας, να αναλαμβάνουν
τον έλεγχο Οικονομικών Καταστάσεων μεταξύ άλλων και Νοσοκομείων. Η εγγραφή αποδεικνύεται με την
κατάθεση βεβαίωσης εγγραφής στο Μητρώο Σ.Ο.Ε.Λ.
β) Η ομάδα εκτέλεσης έργου θα πρέπει να αποτελείται
- από δυο (2) Ορκωτούς Ελεγκτές (και 2 αναπληρωματικούς αυτών), εγγεγραμμένα μέλη στο Μητρώο
Σ.Ο.Ε.Λ., που έχουν ελέγξει και υπογράψει με την ιδιότητα τους αυτή τουλάχιστον τρεις (3)
Ισολογισμούς Δημόσιων Μονάδων Υγείας. Βεβαίωση εγγραφής τους στο μητρώο Σ.Ο.Ε.Λ. θα πρέπει
να προσκομισθεί
- από τουλάχιστον τρεις (3) βοηθούς Ορκωτούς Ελεγκτές
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Σε περίπτωση που κάποιο από τα πρόσωπα αυτά, για οποιονδήποτε λόγο, αποχωρήσει από την ομάδα, θα
πρέπει να αντικατασταθεί εντός πέντε (5) ημερών από άλλο πρόσωπο, που να κατέχει τα προσόντα που
προαναφέρθηκαν.
Ο κάθε συμμετέχων θα πρέπει να προσκομίσει:
i)
Συνοπτική περιγραφή της γενικής εμπειρίας, υποβάλλοντας κατάλογο με συνοπτική περιγραφή
έργων παροχής ομοειδών υπηρεσιών σε Δημόσιες Μονάδες Υγείας, στα οποία έχει συμμετάσχει ο
διαγωνιζόμενος, και τα οποία έχουν επιτυχώς ολοκληρωθεί.
Σε κάθε έργο να αναφέρονται τα ακόλουθα:
 Πελάτης (αναθέτουσα Αρχή)
 Χρονολογία ανάληψης του έργου
 Αντικείμενο του έργου
Η περιγραφή θα συνοδεύεται από τρεις (3) Δημοσιευμένους Ισολογισμούς Δημόσιων Μονάδων
Υγείας.
ii) Περιγραφή της οργάνωσης που ο διαγωνιζόμενος θα εφαρμόσει εάν αναδειχθεί ως Ανάδοχος, ήτοι
τον υπεύθυνο έργου, τα στελέχη και τους συνεργάτες που θα χρησιμοποιήσει στις διάφορες κρίσιμες
θέσεις της προτεινόμενης οργάνωσης, υποβάλλοντας τα σχετικά βιογραφικά τους σημειώματα.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ

Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου

Ανάθεση του Έργου ¨Έλεγχος
των
Οικονομικών
Καταστάσεων της χρήσης
2020¨ και της απογραφής
έτους 2020
Τιμή χωρίς Φ.Π.Α.
Φ.Π.Α

Συνολική
αξία με
Φ.Π.Α.

1. Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου
2.ΟργανικήΜονάδα Ψυχιατρικό
Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
Σύνολα
Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει στην προσφορά τους να αναγράφουν, πέρα από την συνολική αξία του
έργου, το επί μέρους κόστος για κάθε ένα Νοσοκομείο.
Η κατακύρωση στον αντίστοιχο ανάδοχο θα γίνει για το σύνολο των υπηρεσιών.
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