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Γξαθείν Πξνκεζεηώλ
Πιεξ: θα Αιεμάλδξα Τδψλνπ
Τει.: 2313 32.3115, fax: 2313 32.3969
Ηιεθηξ. Δ/λζε:pr@papageorgiou-hospital.gr

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
Θεζ/λίθε, 03.05.2022
Αξ. Πξση. 12647

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΗ ΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΔΞΩΣΔΡΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ
ΣΟ ΣΜΗΜΑ ΔΩΣΔΡΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ, ΓΙΑ ΔΞΙ (6)
ΜΗΝΔ, ΤΝΟΛΙΚΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ 5.000,00 € ΜΔ Φ.Π.Α., ΜΔ CPV:79212200-5 (α/α Γ08.2022).

Έρνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4795/2021 “Σχζηεκα Εζσηεξηθνχ Ειέγρνπ ηνπ
Δεκφζηνπ Τνκέα, Σχκβνπινο Αθεξαηφηεηαο ζηε δεκφζηα δηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο γηα ηε δεκφζηα δηνίθεζε θαη ζηελ
ηνπηθή απηνδηνίθεζε”, ην Ννζνθνκείν δηελεξγεί πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ αλάζεζε ησλ ππεξεζηψλ
εμσηεξηθνχ ζπκβνχινπ ζην Τκήκα Εζσηεξηθνχ Ειέγρνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ εμάκελεο δηάξθεηαο.
Οη ελδηαθεξφκελνη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα ζπγθεληξψλνπλ ηα παξαθάησ πξνζφληα:
1.

ΠΡΟΟΝΣΑ

Σην δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ειεγθηέο θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, νη νπνίνη ζα παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο
ηνπο ζην Ννζνθνκείν απηνπξνζψπσο. Σε πεξίπησζε πνπ ζπκκεηέρνπλ λνκηθά πξφζσπα ζα πξέπεη λα νξίδεηαη
νλνκαζηηθά ην ζπγθεθξηκέλν άηνκν ην νπνίν ζα εθπξνζσπεί ην Ννκηθφ πξφζσπν, ζα πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ζα
παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ απνθιεηζηηθά θαη κφλν απηφ, απηνπξνζψπσο, ζην Ννζνθνκείν.
Οη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη απαξαηηήησο:


Να είλαη εληαγκέλνη ζην Μεηξψν Εζσηεξηθψλ Ειεγθηψλ ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ,



Να θαηέρνπλ πηπρίν Α.Ε.Ι κε νηθνλνκηθή θαηεχζπλζε,



Να έρνπλ εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ δχν (2) εηψλ ζηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν Ννζειεπηηθψλ Ιδξπκάησλ.

Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε : ν ππνςήθηνο λα είλαη πιήξσο εκβνιηαζκέλνο έλαληη ηεο λόζνπ covid-19, ζύκθσλα
κε ηα πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 206 ηνπ Ν. 4820/2021.
Δπηζεκαίλεηαη όηη:
• Όλα τα προσκομιζόμενα έγγραυα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραυα των πρωτοτύπων ή

ευκρινή υωτοαντίγραυα αυτών, σύμυωνα με το Ν.4250/26.3.2014. Δπίζεο ηα ηδησηηθά έγγξαθα, κπνξεί λα
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γίλνληαη απνδεθηά θαη ζε απιή θσηνηππία, εθόζνλ ζπλππνβάιιεηαη ππεύζπλε δήισζε, ζηελ νπνία
βεβαηώλεηαη ε αθξίβεηα ηνπο θαη ε νπνία θέξεη ςεθηαθή ππνγξαθή κεηά ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο
δηαθήξπμεο.
• Σα μελόγισζζα πηζηνπνηεηηθά πξέπεη λα είλαη κεηαθξαζκέλα ζηελ ειιεληθή θαη επηθπξσκέλα από

ηνΤπνπξγείν Δμσηεξηθώλ ή από επίζεκν κεηαθξαζηηθό γξαθείν ή από δηθεγόξν. ηα αιινδαπά δεκόζηα
έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκόδεηαη ε πλζήθε ηεο Υάγεο, ηεο 5.10.1961, πνπ θπξώζεθε κε ην Ν.
1497/1984 (Α 188). Δηδηθά ηα αιινδαπά ηδησηηθά έγγξαθα ζα πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από κεηάθξαζή ηνπο
ζηελ ειιεληθή γιώζζα επηθπξσκέλε είηε από πξόζσπν αξκόδην θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο
είηε από πξόζσπν θαηά λόκν αξκόδην ηεο ρώξαο ζηελ νπνία έρεη ζπληαρζεί ην έγγξαθν, ζύκθσλα κε ηελ
παξ.14 ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ Ν.4497/2017. Προσκομίζονται πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραυα ή ευκρινή
υωτοαντίγραυα αυτών, σύμυωνα με το Ν.4250/26.3.2014 ή απιά θσηναληίγξαθα ζπλνδεπόκελα από
ππεύζπλε δήισζε ζηελ νπνία βεβαηώλεηαη ε αθξίβεηά ηνπο.
• Οη ππεύζπλεο δειώζεηο πξέπεη λα έρνπλ αιεζέο θαη αθξηβέο πεξηερόκελν, άιισο επηθέξνπλ θπξώζεηο. Γελ

απαηηείηαη ζεώξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο. Μόλνλ νη δεκνζηεύζεηο ζηνλ μέλν ηύπν (απνζπάζκαηα)
κπνξνύλ λα είλαη ζηα Αγγιηθά.
• Γηα ηνπο ελδηαθεξόκελνπο, ησλ νπνίσλ νη ηίηινη ζπνπδώλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (πξνπηπρηαθώλ

θαηκεηαπηπρηαθώλ) απνηεινύλ απαηηνύκελν ή πξόζζεην ηππηθό πξνζόλ θαη έρνπλ ρνξεγεζεί από ηδξύκαηα
ηνπ εμσηεξηθνύ απηνί πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από πηζηνπνηεηηθά αλαγλώξηζεο ηνπ ΓΟΑΣΑΠ ή ηνπ ΑΔΠ.

2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ–ΔΠΙΛΟΓΗ
2.1

Οη ελδηαθεξφκελνη – ππνςήθηνη αλάδνρνη ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνπλ ηελ αίηεζή ηνπο κε φια ηα
απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ πξνζφλησλ ηνπ σο άλσ άξζξνπ 1, θαζψο επίζεο θαη κε
Τπεύζπλε Γήισζε φηη έρνπλ ιάβεη πιήξσο γλψζε θαη ζπκθσλνχλ κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζεο
πξφζθιεζεο.

2.2

Υπεχζπλε δήισζε γηα ηε κε χπαξμε ιφγσλ απνθιεηζκνχ ζχκθσλα κε ηα άξζξα 73 θαη 74 ηνπ
Ν.4412/2016.

2.3

Θα πξέπεη επίζεο λα αλαθέξνπλ ζηελ αίηεζή ηνπο, νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθά, ηελ ακνηβή πνπ
επηζπκνχλ λα ιαβαίλνπλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηπρφλ Φ.Π.Α., θφξσλ, αζθαιηζηηθψλ θξαηήζεσλ ειεχζεξνπ
επαγγεικαηία, ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη αλψηεξε ηνπ πνζνχ ησλ 5.000,00 € γηα ρξνληθό δηάζηεκα έμη (6)
κελώλ.

2.4

Αηηήζεηο πνπ δελ ζπλνδεχνληαη απφ επαξθή ηεθκεξίσζε ησλ ηππηθψλ πξνζφλησλ ηνπ άξζξνπ 1 ή
πνπ θαζνξίδνπλ ακνηβή εθηφο ησλ νξίσλ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ απνξξίπηνληαη.

2.5

Θα επηιεγεί ν ππνςήθηνο αλάδνρνο κε ηελ ρακειόηεξε ακνηβή.

2.6

Μεηά ηελ αλάδεημε ηνπ αλαδφρνπ θαη κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ζα πξέπεη ν ππνςήθηνο πνπ
επηιέρζεθε λα θαηαζέζεη:
• Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, απφ ην νπνίν λα

πξνθχπηεη φηη δελ έρεη θαηαδηθαζζεί γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ
δξαζηεξηφηεηαο.
• Πηζηνπνηεηηθό πεξί ηνπ φηη έρνπλ εθπιεξσζεί νη θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο (θνξνινγηθή

ελεκεξφηεηα) θαηαβνιήο, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία.
• Πηζηνπνηεηηθό πεξί ηνπ φηη έρνπλ εθπιεξσζεί νη ππνρξεψζεηο θαηαβνιήο ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο
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αζθάιηζεο, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία.
• Απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηνπ πξνζθέξνληνο, ήηνη ηελ έλαξμε επηηεδεχκαηνο απφ ηελ

αληίζηνηρε Δεκφζηα Οηθνλνκηθή Υπεξεζία θαη ηηο ηπρφλ κεηαβνιέο.
• Σελ πξνβιεπόκελε εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο, ε νπνία ζα θαιύπηεη πνζό ίζν

κε πνζνζηό 4% επί ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ην Φ.Π.Α., εμάκελεο δηάξθεηαο.
3.

ΓΙΑΡΚΔΙΑ
Η δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα έμη (6) κελώλ θαη δχλαηαη λα παξαηείλεηαη αλά κήλα,
κε ηελ έγθξηζε ηεο Δηνίθεζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ, θαη ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ αλαδφρνπ.

4.

ΑΠΑΥΟΛΗΗ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΓΑΙΑ

4.1. Ο αλάδνρνο πνπ ζα επηιεγεί θαη ζα ππνγξάςεη ζχκβαζε, ζα ππνζηεξίδεη ην Τκήκα Εζσηεξηθνχ Ειέγρνπ ηνπ
Ννζνθνκείνπ σο ζχκβνπινο, παξέρνληαο εμεηδηθεπκέλε ηερλνγλσζία, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 9
ηνπ Ν.4795/2021, κε ηελ απηνπξφζσπε παξνπζία ηνπ, ηνπιάρηζηνλ ζαξάληα (40) ψξεο ηνλ κήλα, ζε βάζε
κεληαίνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο πνπ ζα θαζνξίδεηαη ηνλ πξνεγνχκελν κήλα θαη ζα ζπκθσλείηαη κε ην Τκήκα
Εζσηεξηθνχ Ειέγρνπ θαη ηε Δηνίθεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ. Η απηνπξφζσπε παξνπζία ηνπ θαη ε θαιή εθηέιεζε ησλ
παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζα πηζηνπνηείηαη απφ ηελ Πξντζηακέλε ηνπ Τκήκαηνο Εζσηεξηθνχ Ειέγρνπ, ε νπνία ζα
εθδίδεη ζρεηηθή βεβαίσζε.
4.2. Η ζχκβαζε πνπ ζα πξνθχςεη, ξεηά θαη αλεπηθχιαθηα αλαγλσξίδεηαη θαη ζπκθσλείηαη απφ ηα ζπκβαιιφκελα
κέξε, φηη δελ δεκηνπξγεί νπνηαδήπνηε ζρέζε λνκηθήο εμάξηεζεο κεηαμχ ηνπο θαη φηη θακία δηάηαμε απηήο δελ
ζεκειηψλεη, νχηε κπνξεί λα ζεκειηψλεη κεηαμχ ηνπο ζρέζε εληνιήο, άκεζεο ή έκκεζεο πιεξεμνπζηφηεηαο,
θνηλσλίαο, πξαθηφξεπζεο, κεζηηείαο, εξγαζίαο θαη ελ γέλεη νπνηαδήπνηε άιιεο ζρέζεο, πέξαλ ηεο κίζζσζεο
έξγνπ.
5.

ΑΜΟΙΒΗ –ΠΛΗΡΩΜΔ – ΔΙΦΟΡΔ
5.1. Η εμφθιεζε γίλεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) κελψλ απφ ηελ έθδνζε ηνπ ηηκνινγίνπ θαη ηεο ζρεηηθήο
βεβαίσζεο θαιήο εθηέιεζεο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, κε βάζε ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο θαη ηελ
ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηελ εμφθιεζε ηίηισλ πιεξσκήο ή ηελ είζπξαμε απαηηήζεσλ απφ ην Δεκφζην θαη ηα
Ν.Π.Δ.Δ. (απνδεηθηηθά θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο θ.ι.π.).
5.2. Ο θφξνο πξνζηηζέκελεο αμίαο (Φ.Π.Α.) βαξχλεη ην Ννζνθνκείν. Ο αλάδνρνο βαξχλεηαη κε ηηο παξαθάησ
λφκηκεο θξαηήζεηο:



Υπέξ ηνπ Κεθαιαίνπ Κνηλσληθήο θαη Αλζξσπηζηηθήο Αληίιεςεο ηνπ Υπνπξγείνπ Υγείαο θαη Κνηλσλ.
Αιιειεγγχεο (άξζξν 3 εδ. ε΄ πεξ. εε΄ Ν. 3580/2007):

2,00%

Υπέξ ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Δεκνζίσλ Σπκβάζεσλ (Ν.4013/2011 & Ν.4605/2019)

0,07%

πιένλ ηέινπο ραξηνζήκνπ πνζνζηνχ 3% θαη εηζθνξάο ππέξ Ο.Γ.Α.
πνζνζηνχ 20%, ππνινγηδφκελνπ επί ηνπ ηέινπο ραξηνζήκνπ.



Υπέξ ηεο Αξρήο Εμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (Α.Ε.Π.Π.) :

0,06%

Επί ηνπ πνζνχ ηεο θξάηεζεο απηήο παξαθξαηείηαη ηέινο ραξηνζήκνπ εθ πνζνζηνχ 3%, πιένλ εηζθνξά
ππέξ Ο.Γ.Α. πνζνζηνχ 20%, ππνινγηδφκελνπ επί ηνπ ηέινπο ραξηνζήκνπ.
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5.3. Καηά ηελ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο ησλ εηδψλ παξαθξαηείηαη ν πξνβιεπφκελνο απφ ην Κ.Φ.Δ. θφξνο
εηζνδήκαηνο.
Η παξνχζα πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζηε
ΓΙΑΤΓΔΙΑ θαη ην Κ.Η.Μ.ΓΗ..
Οη ελδηαθεξόκελνη ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ ηνλ Φάθειν ηνπο, ζηνλ νπνίν ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη
επθξηλψο ν ηίηινο θαη ν α/α ηεο πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, ζην Γξαθείν Πξνκεζεηώλ ηνπ Ννζνθνκείνπ
έσο ηελ ψξα 12:00 ηελ 13ε Μαΐνπ 2022 (εκέξα Παξαζθεπή).
Ηκεξνκελία απνζθξάγηζεο ησλ Φαθέισλ: ε 13ε Μαΐνπ 2022, ψξα 13:00 (εκέξα Παξαζθεπή).

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..

ΜΙΥΑΗΛ ΚΑΡΑΒΙΩΣΗ
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