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ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ
ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
«ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ»
Καλούµε όλους τους ενδιαφερόµενους που επιθυµούν, να υποβάλλουν προσφορά για τις
υπηρεσίες «Εσωτερικού Ελεγκτή» (µε CPV79212200, ), µε σκοπό τη σύναψη σύµβασης µε απ’
ευθείας ανάθεση για το Γ.Ν. Σύρου για χρονικό διάστηµα ενός έτους (και µε δικαίωµα
προαίρεσης για ένα ακόµη έτος µε αντίστοιχη αύξηση του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου),
προϋπολογιζόµενης δαπάνης €3.700,00, µε το Φ.Π.Α, Κ.Α.Ε. 419, πληρώντας τις κάτωθι
προδιαγραφές:
Στα πλαίσια των διατάξεων του άρθρου 25 του Ν. 4025/11 (ΦΕΚ 228/11/2011) «Για
την υλοποίηση ελέγχου στις δηµόσιες µονάδες υγείας σε θέµατα διοικητικά,
διαχειριστικά και λογιστικά», διενεργείται έρευνα αγοράς για Εσωτερικούς ελεγκτές
(φυσικά πρόσωπα), οι οποίοι επιλέγονται τακτικά µέλη του Ελληνικού Ινστιτούτου
Εσωτερικών Ελεγκτών, µε αποδεδειγµένη εµπειρία στον έλεγχο των ∆ηµόσιων
Μονάδων Υγείας ή και από το Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών που τηρείται στο
Υπουργείο Οικονοµικών για τις µη εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών ∆ηµόσιες
Επιχειρήσεις, να υποβάλουν προσφορά για την επιλογή και σύναψη ετήσιας σύµβασης
ενός (1) έτους, εσωτερικού ελεγκτή για τα Γ.Ν Σύρου «Βαρδάκειο & Πρώϊο».
Προσφορές εταιρειών (οποιασδήποτε µορφής) δεν θα γίνονται δεκτές.
Η προσφορά θα αποτελείται από α) τα σχετικά δικαιολογητικά µε τα προσόντα, την
πιστοποίηση του συµµετέχοντα και την τεχνική περιγραφή του έργου και β) την
οικονοµική σας προσφορά
Επίσης οι υποψήφιοι δεν πρέπει να παρέχουν υπηρεσίες σε τρίτους οι οποίοι έχουν
ανταγωνιστικά συµφέροντα προς το Νοσοκοµείο. Τυχόν απασχόληση σε τρίτους δεν
πρέπει να αποβαίνει σε βάρος υποχρεώσεων και των καθηκόντων που θα αναλάβει
έναντι του Νοσοκοµείου.

18PROC004122137 2018-12-04
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ
Σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών ο ορισµός του Εσωτερικού
Ελέγχου είναι ο εξής: «Ο Εσωτερικός Έλεγχος είναι µια ανεξάρτητη, αντικειµενική,
διασφαλιστική και συµβουλευτική δραστηριότητα, σχεδιασµένη να προσθέτει αξία και
να βελτιώνει τις λειτουργίες ενός οργανισµού. Βοηθάει τον οργανισµό να επιτύχει τους
σκοπούς του, υιοθετώντας µια συστηµατική, επαγγελµατική προσέγγιση στην
αξιολόγηση και βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών διαχείρισης
κινδύνων, των συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου και εταιρικής διακυβέρνησης.»
Ως εκ τούτου ο εσωτερικός ελεγκτής, οφείλει να πραγµατοποιεί µε τη φυσική του
παρουσία, τα παρακάτω:
α. Ετήσιο πρόγραµµα ελέγχου
•
•

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Μηνιαίος έλεγχος λειτουργίας µηχανογραφικών προγραµµάτων των
νοσοκοµείων.
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) ∆ηµόσιου 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.
∆ιαδικασίες ελέγχου σχετικών µε την προετοιµασία και κατάρτιση των ετήσιων
οικονοµικών καταστάσεων.
Μηνιαίος έλεγχος της εξέλιξης του µητρώου δεσµεύσεων.
Μηνιαία επισκόπηση οργανισµού λειτουργίας του Νοσοκοµείου – Εσωτερικού
Κανονισµού Λειτουργίας.
Μηνιαίος Έλεγχος Προσωπικού – Μισθοδοσίας
Μηνιαίος Έλεγχος Εσόδων/απαιτήσεων Νοσοκοµείου.
Μηνιαίος Έλεγχος Προµηθειών & ∆ιαχειρίσεων.
Μηνιαίος Έλεγχος Πάγιων – Τεχνικών Έργων.
Μηνιαίος Έλεγχος υποχρεώσεων – Παρακολούθηση Ληξιπρόθεσµων Οφειλών.
Μηνιαίος Έλεγχος ∆ιαθέσιµων (ταµείο και τράπεζες – Λογιστικές Συµφωνίες).
Περιοδική επισκόπηση Λειτουργίας Ιατρικής και Νοσηλευτικής Υπηρεσίας
Νοσοκοµείου – Κέντρου Υγείας και Περιφερειακών Ιατρείων.

β. ∆ιαδικασίες εσωτερικού ελέγχου στον τοµέα της µηχανογράφησης
Μηνιαίες διαδικασίες στον τοµέα της µηχανογράφησης των µηχανογραφικών
υποσυστηµάτων των νοσοκοµείων 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 των Νοσοκοµείων:
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•
•
•
•
•
•
•

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, PACS
Υποσύστηµα διαχείρισης κλινικών - ιατρικός φάκελος ασθενών
Υποσύστηµα προµηθευτών
Υποσύστηµα µισθοδοσίας

γ. ∆ιαδικασίες 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
•
Απαραίτητες συµφωνίες και διασταυρώσεις στην κίνηση των λογαριασµών
τάξεως σχετικών µε την εκτέλεση του προϋπολογισµού των νοσοκοµείων
•
Ενηµέρωση αναλυτικής λογιστικής εξαγωγή των κοστολογικών στοιχείων του
πίνακα αναφοράς
•
Καταγραφή εκκρεµοτήτων του µήνα αναφοράς και προτάσεις επίλυσης τους
δ. Σύνταξη µηνιαίας έκθεσης προς τη ∆ιοίκηση του Νοσοκοµείου
Σύνταξη µηνιαίας έκθεσης προς τη ∆ιοίκηση του Νοσοκοµείου, σχετικής µε τα
προβλήµατα που προέκυψαν από το µηνιαίο έλεγχο – καταγραφή εκκρεµοτήτων προτάσεις και λύσεις για τη βελτίωση των υφιστάµενων διαδικασιών.
ε. Ετήσια έκθεση πεπραγµένων προς τη ∆ιοίκηση του Νοσοκοµείου
Ετήσια έκθεση που θα συνοδεύει τον Απολογισµό, τον Ισολογισµό και την Κατάσταση
των Αποτελεσµάτων.
Ειδικότερα για την υλοποίηση του εσωτερικού ελέγχου θα ισχύουν τα εξής:
Επί µέρους Ενέργειες Εσωτερικού Ελέγχου
Ετήσιο πρόγραµµα ελέγχου
∆ιαδικασίες εσωτερικού ελέγχου στον τοµέα της µηχανογράφησης
εφαρµογή της αναλυτικής λογιστικής
∆ιαδικασίες εσωτερικού ελέγχου στον τοµέα του
διπλογραφικού συστήµατος
Σύνταξη µηνιαίας έκθεσης προς τη ∆ιοίκηση του Νοσοκοµείου
Ετήσια έκθεση πεπραγµένων προς τη ∆ιοίκηση του Νοσοκοµείου

Χρονοδιάγραµµα
Σε µηνιαία βάση
Σε µηνιαία βάσηΠιστοποίηση
βασικών
υποσυστηµάτων του
Νοσοκοµείου
Σε µηνιαία βάση

Σε µηνιαία βάση
Σε µηνιαία βάση
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στ. Συµµετοχή στην Επιτροπή Ελέγχου του Νοσοκοµείου.
Ο Εσωτερικός Ελεγκτής συµµετέχει στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου του
Νοσοκοµείου την οποία ενηµερώνει µε τα ευρήµατα του ελέγχου του.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ- ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ- ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ &
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

Γενικοί Όροι
Η χρονική διάρκεια της σύµβασης που θα συναφθεί θα είναι ένα (1) έτος µε
δικαίωµα προαίρεσης. Το Νοσοκοµείο θα διατηρεί το δικαίωµα να παρατείνει
µονοµερώς τη σύµβαση µε τους ίδιους όρους (τεχνικού, οικονοµικούς κ.λ.π). Ο
Εσωτερικός Ελεγκτής οφείλει να παρέχει, προς το Νοσοκοµείο, αυτοπροσώπως
τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο αντικείµενο του έργου της παρούσης. Αυτό
επιβάλλεται λόγω της εµπιστευτικότητας, της ιδιαιτερότητας και της
σπουδαιότητας του ρόλου του Εσωτερικού ελεγκτή.
Το Νοσοκοµείο διατηρεί το δικαίωµα µονοµερούς λύσης της σύµβασης στην
περίπτωση κατάργησης ή ριζικής διαφοροποίησης των συνθηκών επί των οποίων
στηρίζεται η υπογραφή της.
Καµία αποζηµίωση ή άλλη χρηµατική καταβολή, δεν δικαιούται ο ανάδοχος στις
περιπτώσεις αδράνειας, παύσης κλπ. της σύµβασης, ιδίως δε γιατί δεν
παρουσιάστηκε ανάγκη χρησιµοποίησης των συµβατικών υπηρεσιών.
Η αµοιβή του αναδόχου παραµένει σταθερή µέχρι τη λήξη της σύµβασης και
τυχόν προαίρεσης αυτής και δεν υπόκειται σε καµία µεταβολή ή αναπροσαρµογή
ή αυξοµείωση, λόγω ανατίµησης στην αγορά ή για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία
συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων του άρθρου 338 Α.Κ. και των επόµενων του.
Το Νοσοκοµείο δικαιούται να καταγγείλει αµέσως και αζηµίως εν όλω ή εν µέρει
κατά την κρίση του την σύµβαση, είτε να υπαναχωρήσει αυτής εν όλω ή εν µέρει
κατά την κρίση του, επιφυλασσόµενο κάθε άλλου νοµίµου δικαιώµατος του, στην
περίπτωση που (ενδεικτικά):
- Ο ανάδοχος δεν εκτελέσει τα συµφωνηθέντα
- Ο ανάδοχος δεν τηρήσει οποιοδήποτε όρο της σύµβασης, τούτων θεωρουµένων
όλων ουσιωδών
- Το Νοσοκοµείο θεωρήσει ότι οι παρεχόµενες υπηρεσίες, δεν είναι σύµφωνες µε
τις υψηλές απαιτήσεις που υπαγορεύονται από τον χαρακτήρα του Νοσοκοµείου.
- Αν ο ανάδοχος αποδεδειγµένα εκχωρεί τη σύµβαση ή αναθέτει εργασίες
υπεργολαβικά
- Αν ο ανάδοχος παύσει να είναι εγγεγραµµένος στο Μητρώο Εσωτερικών
Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονοµικών.
Ο ανάδοχος δεν δικαιούται για κανένα λόγο να διακόψει την παροχή των
υπηρεσιών του, εκτός από τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας, οι οποίες παρατίθενται
περιοριστικά:
- Πυρκαγιά
- Πληµµύρα
- Σεισµός
- Πόλεµος
Το Νοσοκοµείο δεν ευθύνεται για τυχόν έξοδα, απώλειες, ζηµίες και δαπάνες του
αναδόχου που προκλήθηκαν από την άσκηση ένδικων µέσων κατά της
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Η σύµβαση θα εκτελεσθεί αποκλειστικά από τον ανάδοχο, απαγορευµένης της
εκχωρήσεως της, σε οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο.
Η σύµβαση που θα συναφθεί θα διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο. Σε περίπτωση
διαφορών, που ενδεχοµένως προκύψουν σχετικά µε την ερµηνεία ή την εκτέλεση
ή την εφαρµογή της σύµβασης ή εξ αφορµής της, το Νοσοκοµείο και ο ανάδοχος
καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την φιλική επίλυσή τους, σύµφωνα µε τους
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10.
11.

1.

2.

3.

1.

2.

κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών πάντα υπό το
πρίσµα της προστασίας του ∆ηµοσίου συµφέροντος.
Σε περίπτωση αδυναµίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης αποκλειστικά
αρµόδια είναι τα Ελληνικά ∆ικαστήρια και δη αυτά της Σύρου.
Οποιαδήποτε µεταβολή στην ισχύουσα νοµοθεσία που διέπει την παρούσα
πρόσκληση, αφενός είναι δεσµευτική για τον ανάδοχο, οποίος και οφείλει να την
εφαρµόσει άµεσα, αφετέρου δεν δύναται σε καµία περίπτωση η µεταβολή αυτή να
προκαλέσει οποιαδήποτε πρόσθετη οικονοµική επιβάρυνση για το Νοσοκοµείο.
Εµπιστευτικότητα
Χωρίς την προηγούµενη γραπτή συναίνεση του Νοσοκοµείου, ο ανάδοχος δεν
αποκαλύπτει εµπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος
ανακάλυψε κατά την παροχή της υπηρεσίας, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα
και πληροφορίες των οποίων λαµβάνει γνώση σε σχέση µε το αντικείµενο. Σε
περίπτωση αθέτησης από τον ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, το
Νοσοκοµείο δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζηµίας του και την
παύση κοινοποίησης των εµπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψη της στο
µέλλον.
Ο ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δηµόσιες δηλώσεις χωρίς την
προηγούµενη συναίνεση του Νοσοκοµείου, ούτε να συµµετέχει σε δραστηριότητες
ασυµβίβαστες µε τις υποχρεώσεις του απέναντι στο Νοσοκοµείο και δεν δεσµεύει
το Νοσοκοµείο, µε κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούµενη γραπτή του συναίνεση.
Οι προαναφερόµενοι όροι περί εµπιστευτικότητας δεσµεύουν τον ανάδοχο και
µετά την ολοκλήρωση του έργου εις το διηνεκές.
Ζητήµατα κυριότητας και πνευµατικής ιδιοκτησίας
Όλες οι εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία, όπως διαγράµµατα, σχέδια,
προδιαγραφές, πλάνα, στατιστικά στοιχεία, υπολογισµοί και κάθε άλλο σχετικό
έγγραφο ή υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον ανάδοχο
κατά την εκτέλεση του έργου του, είναι εµπιστευτικά και ανήκουν στην απόλυτη
ιδιοκτησία του Νοσοκοµείου.
Ο ανάδοχος, µόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση του έργου, παραδίδει όλα τα
έγγραφα και τα στοιχεία στο Νοσοκοµείο. Ο ανάδοχος µπορεί να κρατά
αντίγραφα αυτών των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα
χρησιµοποιήσει, χωρίς την προηγούµενη γραπτή συναίνεση του Νοσοκοµείου.

Ευχαριστούµε και περιµένουµε την απάντησή σας άµεσα ήτοι: έως 07/12/2018
στο e-mail: kmilla@vardakeio.gr

Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

_______________________
ΤΡΙΤΖΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

