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  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
6Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                   Πάτρα :25-11-2016 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ –ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ –          Αρ.Πρωτ: 35956 
ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ  ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ    
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 
 
       
ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ     
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γρ.Προµηθειών  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2613601872     
 FAX:                    2610 227 896 

 
A∆Α:                                                                                Α∆ΑΜ:  
α/α ∆έσµευσης:  2182  Α∆Α: ΩΗΨΙ46906Λ-1ΓΜ                                                                 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η   Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ 
 

Για το έργο <<∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ>> προϋπολογισµού 7.000,00 € 

συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ του Γενικού Νοσοκοµείου Πατρών. 

 

 Σε συνέχεια της υπ΄αριθ. 2ης /2016  Απόφαση ∆Σ  µε Α∆Α:7∆ΩΒ46906Λ-ΜΥΟ το Γενικό 

Νοσοκοµείο Πατρών  απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη 

µειοδότη για το έργο ” ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ” προϋπολογισµού επτά χιλιάδων ευρώ 

(7000,00€)  συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ  . 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΤΟΥ 
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ Γ.Ν.ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ Ν.Μ.ΘΩΡΑΚΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
1. Ο έλεγχος θα διενεργηθεί σύµφωνα µε τους κανόνες και τα πρότυπα που έχουν υιοθετεί 

από το Εποπτικό συµβούλιο του Σώµατος Ορκωτών Λογιστών τα οποία είναι εναρµονισµένα 

µε τα ∆ιεθνή 

Ελεγκτικά Πρότυπα . 

2. Ο έλεγχος περιλαµβάνει την εξέταση σε δειγµατοληπτική βάση αποδεικτικών στοιχείων που 

στηρίζουν τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις . 

3. Ο έλεγχος επίσης περιλαµβάνει την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που ακολουθούνται 

και γενικότερα της παρουσίας των δεδοµένων στις οικονοµικές καταστάσεις. 

4. Με την ολοκλήρωση του ελέγχου θα καταρτιστεί η έκθεση ελέγχου, η οποία θα συνοδεύει 

τον ισολογισµό και στην οποία συνοπτικά θα αναφέρονται τα κυριότερα συµπεράσµατα του 

ελέγχου που ασκούν επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις. 

5. Εκτός από την έκθεση ελέγχου θα υποβληθεί ειδική επιστολή η οποία θα περιλαµβάνει τα 
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όσα προκύψουν από τον έλεγχο παραθέτοντας επιπροσθέτως και τις αναγκαίες υποδείξεις για 

κάθε θέµα. 

Τέλος να ζητηθούν όπως κατατεθούν, δικαιολογητικά από τις συµµετέχουσες ελεγκτικές 

εταιρείες, που να αποδεικνύεται η εµπειρία τους, καθώς και των προτεινόµενων ελεγκτών 

τους, σε ανάλογες εργασίες σε Νοσηλευτικά Ιδρύµατα τα τελευταία πέντε έτη, τα οποία θα 

ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγησή τους. 

Ο προϋπολογισµός της δαπάνης ανέρχεται σε 7.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ για το 

Γ.Ν.Πατρών και τη Νοσηλευτική Μονάδα Θώρακος.  

 Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαµηλότερη τιµή. 

Προϋπολογισµός έργου επτά χιλιάδων ευρώ (7000,00€) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.     

 Η προσφορά θα πρέπει να είναι κλειστή σε σφραγισµένο φάκελο στον οποίο θα 

αναγράφονται ευκρινώς: 

        α) Τα στοιχεία του αποστολέα  (επωνυµία, ∆/νση, τηλ. κ.λ.π.) 

         β) Τα στοιχεία του Νοσοκοµείου µε τις λέξεις: “ΠΡΟΣΦΟΡΑ για το έργο: “  

              ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ” προϋπολογισµού 7000,00 € συµπεριλαµβανοµένου   

              ΦΠΑ του Γενικού Νοσοκοµείου Πατρών. 

    Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στο Γραφείο Προµηθειών (κτίριο Γ. Γεννηµατά 2ος 

όροφος) έως την 1-12-2016 , ηµέρα Πέµπτη και ώρα 11.00 π.µ. 

Όπου και το άνοιγµα των προσφορών θα πραγµατοποιηθεί ενώπιον της Επιτροπής  

Αξιολόγησης όπως ορίσθηκε µε την υπ’ αρ. 772/20-10-2016 Απόφαση ∆ιοικητή µε 

Α∆Α:76ΠΑ46906Λ-6Υ2  του Γενικού Νοσοκοµείου Πατρών. 

 
 
     

0 ∆ιοικητής 
 

Θεόδωρος Σερεµέτης 
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