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ΘΕΜΑ: «Ηλεκτρονική Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την ανάδειξη αναδόχου Υπηρεσιών Εσωτερικού

Ελέγχου>>
Σχετ.: 1. Τα άρθρα 46 και 47 του ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
2. Το υπ’ αρ. 17/05.12.2013 αποσπάσματος Πρακτικού από τη συνεδρίαση της ΕΠΥ σχετικά με τη Εισαγωγή σε διαδικασία
διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για το ΠΠΥΥ 2014 και εφεξής.

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών δημοσιεύουμε τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Νοσοκομείου μας για
την ανάδειξη αναδόχου Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου με σκοπό τη διενέργεια νέου ανοιχτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού άνω των ορίων για ένα έτος (Παράρτημα Β΄), προκειμένου να υποβληθούν στη διαδικασία της
δημόσιας διαβούλευσης. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία θα ξεκινήσει την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2017 και θα
ολοκληρωθεί την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2017 στις 15.00 μμ.
Παρακαλείστε να αποστέλλετε τα σχόλια-παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών στην
ηλεκτρονική διεύθυνση του Γραφείου Διαχείρισης Υλικού diavouleusi_metaxa@yahoo.com, συμπληρώνοντας τα
στοιχεία και τον Πίνακα του Παραρτήματος Α’.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και μόνο σε περίπτωση τροποποίησης των προδιαγραφών, τα
αποτελέσματα θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.metaxa-hospital.gr, όπου για
τέσσερις (4) επιπλέον ημέρες η υπηρεσία θα δέχεται τα σχόλια των ενδιαφερόμενων.
Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.
Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΣΙΜΩΤΑ

1. Παράρτημα Α’- Στοιχεία - Πίνακας Παρατηρήσεων
2. Παράρτημα Β’ –Α. Τεχνικές Προδιαγραφές
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΑΣΜΟΥΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ
Στο πλαίσιο της Δημόσιας Διαβούλευσης που διενεργείται από το Νοσοκομείο «ΜΕΤΑΞΑ»
από την Τρίτη 19/9/17 έως και την Τετάρτη 27/9/17 στις 15.00 μμ.

Επωνυμία Επιχείρησης ή
Φυσικού Προσώπου
Ταχυδρομική Διεύθυνση
Υπεύθυνος σύνταξης
Υπεύθυνος Επικοινωνίας
Τηλέφωνο
Φαξ
Email
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1. Γενικές Προτάσεις-Παρατηρήσεις
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

2. Ειδικές Προτάσεις- Παρατηρήσεις

Παράγραφος
Αναφοράς (π.χ. 1α)

Τίτλος Παραγράφου

Σελίδα/ες
αναφοράς

Παρατηρήσεις/Σχόλια/Προτάσεις

Άλλες σχετικές
παραπομπές
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
(ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΑΠΟΔΟΧΗΣ)

1) Να είναι τακτικά μέλη του Ελληνικού Ινστιτούτου Εσωτερικών ελεγκτών με οτι αυτό προϋποθέτει ( άρθρο 4
καταστατικού εσωτερικών ελεγκτών).
2) Να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Υπουργείου Οικονομικών.
3) Να κατέχουν τα κριτήρια πιστοποίησης Εσωτερικού Ελεγκτή Δημοσίων Οργανισμών.
4) Να έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
5) Να έχουν άριστη γνώση ΜS OFFICE.
Όλα τα ανωτέρω να αποδεικνύονται με την προσκόμιση των σχετικών πτυχίων , βεβαιώσεων ή
πιστοποιήσεων.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η υλοποίηση του έργου του εσωτερικού ελέγχου σε θέματα διοικητικά, λογιστικά,
και διαχειριστικά, στο Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ» με φυσική παρουσία δύο (2)
φορές την εβδομάδα.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του νόμου 4025/11 (ΦΕΚ 228/α/2011) θεσμοθετείται ο εσωτερικός
έλεγχος στις δημόσιες μονάδες υγείας σε θέματα διοικητικά, διαχειριστικά και λογιστικά. Με τις διατάξεις αυτές
προβλέπεται η έκδοση εσωτερικού κανονισμού με τον οποίο θα ρυθμίζονται όλα τα θέματα εσωτερικού ελέγχου
και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.
Ειδικότερα οι εσωτερικοί ελεγκτές οφείλουν να πραγματοποιούν σύμφωνα με τις υπ’ αριθ. 96064/01/10/12 και
129854/22-11-11,Εγκυκλίους του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας, για την «αποτελεσματική
διαχείριση των οικονομικών πόρων των Δημόσιων Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)» τα εξής:
1. Ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου



Μηνιαίος έλεγχος λειτουργίας μηχανογραφικών προγραμμάτων νοσοκομείου
Μηνιαίος έλεγχος εφαρμογής του διπλογραφικού συστήματος στις εφαρμογές






της γενικής λογιστικής,
του δημόσιου λογιστικού και
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:




της γενικής λογιστικής,
του δημόσιου λογιστικού και
αναλυτικής λογιστικής
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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, Κέντρων Υγείας κ.λ.π.
Μηνιαία εποπτεία του οριστικού κλεισίματος των ισοζυγίων.
Διαδικασίες 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 & Διαχειρίσεων
Μηνιαίος έλεγχος Πάγιων - Τεχνικών έργων
Μηνιαίος έλεγχος Υποχρεώσεων - Παρακολούθηση ληξιπρόθεσμων οφειλών
Μηνιαίος έλεγχος Διαθεσίμων (ταμείο και τράπεζες - Λογιστικές συμφωνίες)
Περιοδική επισκόπηση λειτουργίας Ιατρικής και Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Νοσοκομείου

2. Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου στον τομέα της μηχανογράφησης.
Μηνιαίες διαδικασίες στον τομέα της μηχανογράφησης των μηχανογραφικών υποσυστημάτων του νοσοκομείου
και των Κέντρων Υγείας καθώς 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 του νοσοκομείου:








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, PAX.
Υποσύστημα διαχείρισης κλινικών - ιατρικός φάκελος ασθενών.
Υποσύστημα προμηθευτών.
Υποσύστημα μισθοδοσίας.

3. Διαδικασίες 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 του νοσοκομείου
Ενημέρωση αναλυτικής λογιστικής, εξαγωγή των κοστολογικών στοιχείων του πίνακα αναφοράς.
Καταγραφή εκκρεμοτήτων του μήνα αναφοράς και προτάσεις επίλυσης τους.
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4. Σύνταξη μηνιαίας έκθεσης προς τη Διοίκηση του νοσοκομείου.
Σύνταξη μηνιαίας έκθεσης προς τη Διοίκηση του νοσοκομείου, σχετικής με τα προβλήματα που προέκυψαν από
το μηνιαίο έλεγχο - καταγραφή εκκρεμοτήτων - προτάσεις και λύσεις για τη βελτίωση των υφιστάμενων
διαδικασιών.

5. Ετήσια έκθεση πεπραγμένων προς τη Διοίκηση του νοσοκομείου.
Ετήσια έκθεση που θα συνοδεύει τον Απολογισμό, τον Ισολογισμό, την Κατάσταση των Αποτελεσμάτων καθώς
και το Προσάρτημα.

Ειδικότερα για την υλοποίηση του Εσωτερικού Ελέγχου θα ισχύουν τα εξής:

Επί μέρους Ενέργειε Επιμέρους ενέργειες Εσωτερικού
Ετήσιο Πρόγραμμα Ελέγχου
Διαδικασίες Εσωτερικού Ελέγχου στον τομέα της
μηχανογράφησης, εφαρμογής της αναλυτικής λογιστικής
Διαδικασίες Εσωτερικού Ελέγχου στον τομέα του
διπλογραφικού συστήματος

Χρονοδιάγραμμα
Σε μηνιαία βάση
Σε μηνιαία βάση - Πιστοποίηση
βασικών
υποσυστημάτων
Νοσοκομείου
Σε μηνιαία βάση -του
Πιστοποίηση
στοιχείων

Σύνταξη μηνιαίας έκθεσης προς τη Διοίκηση των Νοσοκομείων Σε μηνιαία βάση
Ετήσια έκθεση πεπραγμένων προς τη Διοίκηση του
Νοσοκομείου

Σε ετήσια βάση

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
-ΔΟΥΡΕΚΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
-ΚΟΝΤΟΠΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
-ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
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