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ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΦΗ ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΟΤ ΜΔ ΣΔΥΝΙΣΗ
ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟ (α/α Σ.01.18).

Σν Ννζνθνκείν, ύζηεξα από ηελ ππ’ αξηζ. 521ε /27.09.2018 (Θέκα 8ν) απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ ηνπ πκβνπιίνπ,
πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη κε ζύκβαζε έξγνπ ηα θαζήθνληα ειεθηξνηερλίηε – εξγνδεγνύ ειεθηξνιόγνπ - ζπληεξεηή
ειεθηξνινγηθώλ εγθαηαζηάζεσλ, ζε άηνκν πνπ ζα ζπγθεληξώλεη ηα παξαθάησ αλαθεξόκελα ηππηθά θαη νπζηαζηηθά
πξνζόληα.
1.

ΣΤΠΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ
Οη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα είλαη ειηθίαο 25-50 εηώλ θαη λα δηαζέηνπλ:
1.1.

Πηπρίν ή απνιπηήξην ηίηιν νκώλπκνπ ΙΔΚ ή Σερληθνύ Δπαγγεικαηηθνύ Δθπαηδεπηεξίνπ Α΄ ή Β΄ θύθινπ
ζπνπδώλ ή Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνύ Λπθείνπ ή Σερληθνύ Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ ή Σερληθώλ
Δπαγγεικαηηθώλ ρνιώλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή ζρνιώλ καζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ Ν.1346/1983 ή
άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιηθώλ κνλάδσλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο. Γίλνληαη
δεθηά θαη πηπρία αλσηέξσλ ζρνιώλ (Σ.Δ.Ι. θιπ.) αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο.

1.2.

Άδεηεο άζθεζεο επαγγέικαηνο εγθαηαζηάηε ή ζπληεξεηή ειεθηξνιόγνπ Α΄, Γ΄ θαη Σ΄ εηδηθόηεηαο.

1.3.

ε ηζρύ δήισζε έλαξμεο επηηεδεύκαηνο ζε αξκόδηα δεκόζηα νηθνλνκηθή ππεξεζία (ΓΟΤ) κε αληηθείκελν
(ΚΑΓ) παξεκθεξέο πξνο ηελ ζπγθεθξηκέλε απαζρόιεζε. Σε πεξίπηωζε πνπ ν ελδηαθεξόκελνο δελ δηαζέηεη
ην ζπγθεθξηκέλν πξνζόλ, ζα πξέπεη λα ππνβάιεη καδί κε ηελ αίηεζε ππεύζπλε δήιωζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ
Ν.1599/1986, όηη ζα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο δήιωζεο έλαξμεο επηηεδεύκαηνο επζύο κεηά ηελ
επηινγή ηνπ θαη πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο αλάζεζεο έξγνπ.

2.

ΠΡΟΘΔΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ ΑΙΣΗΔΧΝ
Δίλαη επηζπκεηά θαη ζα ζπλεθηηκεζνύλ ηα παξαθάησ πξόζζεηα πξνζόληα:
2.1.

Καιή γλώζε ηεο Αγγιηθήο ή ηεο Γεξκαληθήο γιώζζαο, πνπ ζα απνδεηθλύεηαη κε πηπρίν LOWER
CERTIFICATE γηα ηελ Αγγιηθή θαη ZERTIFIKAT B2 ή ZDfD γηα ηε Γεξκαληθή γιώζζα, αλαγλσξηζκέλνπ
αιινδαπνύ εθπαηδεπηηθνύ ηδξύκαηνο ή ηζνδύλακν ή/θαη αλώηεξν (LOWER/ZERTIFIKAT B2 = ηθαλνπνηεηηθά,
PROFICENCY / ZERTIFIKAT C1 ή MITTEL STUFEN = κέγηζηα).

2.2.

Δπάξθεηα γλώζεο ρεηξηζκνύ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ, πνπ ζα απνδεηθλύεηαη κε πηζηνπνηεηηθό ECDL ή
AKTA ή ηζνδύλακν (επάξθεηα γηα MS Office= ηθαλνπνηεηηθά & γηα Internet browsers= κέγηζηα).

2.3.

Δκπεηξία ζε θαηαζθεπή ή/θαη ζπληήξεζε ειεθηξνινγηθώλ εγθαηαζηάζεσλ ζε λνζειεπηηθά ηδξύκαηα,
δεκόζηα ή ηδησηηθά, πνπ ζα απνδεηθλύεηαη κε θαηάιιειεο βεβαηώζεηο ή αληίγξαθα ζπκβάζεσλ ή ηηκνινγίσλ
(ζπλνιηθή εκπεηξία έξγωλ/ζπληεξήζεωλ 20.000-60.000 € = ηθαλνπνηεηηθά, >60.000 € = κέγηζηα).

2.4.

Σα σο άλσ πξνζόληα βαζκνινγνύληαη, γηα ηηο αλάγθεο ηεο αμηνιόγεζεο, σο εμήο:

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΔΝΟ ΠΡΟΟΝ

3.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΟ ΚΑΣΑ ΠΟΟ
Ο ΑΙΣΩΝ ΓΙΑΘΔΣΔΙ ΣΟ ΠΡΟΟΝ
ΚΑΘΟΛΟΤ

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΙΚΑ

ΜΔΓΙΣΑ

Γλώζε Αγγιηθήο ή Γεξκαληθήο γιώζζαο

1,0

1,2

1,4

Δπάξθεηα ρεηξηζκνύ Η/Τ

1,0

1,3

1,6

Δκπεηξία ζε θαηαζθεπέο/ζπληεξήζεηο
λνζειεπηηθώλ κνλάδσλ

1,0

1,5

2,0

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ – ΔΠΙΛΟΓΗ
3.1.

Οη ελδηαθεξόκελνη – ππνςήθηνη ζπκβαζηνύρνη ζα πξέπεη λα ζπλνδεύνπλ ηελ αίηηζή ηνπο κε όια ηα
απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ ηππηθώλ θαη πξόζζεησλ πξνζόλησλ ησλ σο άλσ
άξζξσλ 1 & 2, θαζώο επίζεο θαη κε Τπεύθσνη Γήλωζη όηη έρνπλ ιάβεη πιήξσο γλώζε θαη ζπκθσλνύλ κε
ηνπο όξνπο ηεο παξνύζεο δηαθήξπμεο.

3.2.

Θα πξέπεη επίζεο λα αλαθέξνπλ ζηελ αίηεζή ηνπο, νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθά, ηελ μηνιαία προ ΦΠΑ
αμοιβή πνπ επηζπκνύλ λα ιαβαίλνπλ, ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη αλώηεξε ηνπ πνζνύ ησλ 1.500 € θαη
θαηώηεξε ηνπ πνζνύ ησλ 1.150 € (πιένλ ΦΠΑ).

3.3.

Αηηήζεηο πνπ δελ ζπλνδεύνληαη από επαξθή ηεθκεξίσζε ησλ ηππηθώλ πξνζόλησλ ηνπ άξζξνπ 1 ή πνπ
θαζνξίδνπλ ακνηβή εθηόο ησλ νξίσλ ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ απνξξίπηνληαη.

3.4.

Αηηήζεηο πνπ δελ ζπλνδεύνληαη από επαξθή ηεθκεξίσζε θάπνηνπ εθ ησλ πξόζζεησλ θαη
βαζκνινγνύκελσλ πξνζόλησλ ηνπ άξζξνπ 2 βαζκνινγνύληαη κε ηνλ βαζκό 1,0 γηα ην πξνζόλ απηό.

3.5.

Θα επηιεγεί ν ππνςήθηνο ζπκβαζηνύρνο πνπ ζα παξνπζηάζεη ηελ ρακειόηεξε αλεγκέλε ζπκβαηηθή
κεληαία ακνηβή Σα= Πα/οπ, όπνπ:
● Πα είλαη ε πξνζθεξόκελε κεληαία ακνηβή ηεο αίηεζεο.
● οπ είλαη ην άζξνηζκα βαζκνιόγεζεο ησλ πξόζζεησλ πξνζόλησλ, πνπ ζπγθεληξώλεη ν ζπγθεθξηκέλνο
ππνςήθηνο κε βάζε ηνλ πίλαθα ηεο παξ. 2.4.

3.6.

Μεηά ηελ αλάδεημε ηνπ ζπκβαζηνύρνπ θαη πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο ζα πξέπεη ν ππνςήθηνο πνπ
επηιέρζεθε λα θαηαζέζεη:
 Απόζπαζμα ποινικού μηηρώοσ έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, από ην νπνίν λα
πξνθύπηεη όηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί γηα αδίθεκα ζρεηηθό κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο
δξαζηεξηόηεηαο.
 Πιζηοποιηηικό πεξί ηνπ όηη έρνπλ εθπιεξσζεί νη θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο (θνξνινγηθή ελεκεξόηεηα)
θαηαβνιήο, ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία.
 Πιζηοποιηηικό πεξί ηνπ όηη έρνπλ εθπιεξσζεί νη ππνρξεώζεηο θαηαβνιήο ησλ εηζθνξώλ θνηλσληθήο
αζθάιηζεο, ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία.

4.

ΓΙΑΡΚΔΙΑ
Η δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο ζα είλαη ένα (1) έηος, δύλαηαη όκσο λα παξαηαζεί, κνλνκεξώο εθ κέξνπο ηνπ
Ννζνθνκείνπ, γηα έλα αθόκε ηξίκελν θαη γηα έλα επηπιένλ ηξίκελν, κεηά από θνηλή ζπκθσλία ησλ δύν κεξώλ.
ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηζρύνο ηεο ζύκβαζεο πξνζιεθζεί εθ κέξνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ άιιν άηνκν κε
ηελ ίδηα εηδηθόηεηα, είηε σο επηθνπξηθό είηε σο θαλνληθό πξνζσπηθό, ε ζύκβαζε ιύεηαη απηνδίθαηα, αδεκίσο γηα
ακθόηεξα ηα κέξε.

5.

ΑΠΑΥΟΛΗΗ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΓΑΙΑ
5.1.

Ο ζπκβαζηνύρνο ηερληθόο πνπ ζα επηιεγεί θαη ζα ππνγξάςεη ζύκβαζε ζα απαζρνιείηαη ζην ειεθηξνινγηθό
ζπλεξγείν ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζηε βάζε κεληαίνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο, επί
είθνζη δύν (22) εκέξεο αλά κήλα, εξγάζηκεο ή αξγίεο ή άββαηα ή Κπξηαθέο, γηα έλα 8σξν ηελ εκέξα.

5.2.

Καηά ηνπο δύν (2) πξώηνπο κήλεο ηζρύνο ηεο ζύκβαζεο ην σξάξην απαζρόιεζεο ζα είλαη 07.00 έσο 15.00.
ηε ζπλέρεηα θαη θαηά ηελ θξίζε ηεο ππεξεζίαο ην σξάξην απαζρόιεζεο κπνξεί λα επεθηαζεί είηε ζηελ
απνγεπκαηηλή (15.00-23.00) είηε ζηε λπρηεξηλή (23.00-07.00) βάξδηα, κε δεδνκέλν όηη ην Ννζνθνκείν
θαιύπηεη, κε ηελ θπζηθή παξνπζία αδεηνύρνπ ειεθηξνιόγνπ, ηηο ζπλαθείο ηνπ εγθαηαζηάζεηο επί 24σξν θαη
γηα 365 εκέξεο αλά έηνο. Σν ζύλνιν ησλ εκεξώλ λπρηεξηλήο απαζρόιεζεο δελ ζα κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο
δέθα (10) αλά κήλα.

5.3.

Η θαηαλνκή Κπξηαθώλ θαη αξγηώλ ζα είλαη ζε αλαινγία 1:5 πεξίπνπ.

5.4.

Καηά ηε ζπλνιηθή εηήζηα δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο ν ζπκβαζηνύρνο δηθαηνύηαη ακεηβόκελεο απνπζίαο είθνζη
δύν (22) εξγάζηκσλ εκεξώλ, ζηε βάζε πξνγξακκαηηζκνύ πνπ ζα ζπκθσλεζεί κε ηα αξκόδηα ζηειέρε ηεο
Σερληθήο Τπεξεζίαο. ε πεξίπησζε παξάηαζεο ηεο ζύκβαζεο, θαηά ηα νξηδόκελα ζην πξνεγνύκελν άξζξν,
ην δηθαίσκα απηό ηνπ ζπκβαζηνύρνπ επεθηείλεηαη αλαινγηθά.

5.5.

Ο ζπκβαζηνύρνο ηερληθόο ζα εξγάδεηαη ππό ηελ επνπηεία ησλ αξκόδησλ ζηειερώλ ηεο Σερληθήο Γηεύζπλζεο
ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζηηο εληνιέο θαη ηηο νδεγίεο ησλ νπνίσλ ζα πξέπεη λα πεηζαξρεί. Κάζε πεξίπησζε
απεηζαξρίαο ή αλάξκνζηεο ζπκπεξηθνξάο πξνο ηνπο αζζελείο ή ηνπο ζπλνδνύο ηνπο ή ην πξνζσπηθό ηνπ
Ννζνθνκείνπ απνηειεί ζνβαξό ιόγν γηα ηελ εθ κέξνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαηαγγειία ηεο ζύκβαζεο. Οκνίσο
ζνβαξό ιόγν θαηαγγειίαο ηεο ζύκβαζεο απνηειεί ε εθ κέξνπο ηνπ ζπκβαζηνύρνπ παξαβίαζε ηνπ σξαξίνπ
εξγαζίαο.

5.6.

Ο ζπκβαζηνύρνο ηερληθόο ζα πξέπεη λα επηδεηθλύεη δήιν θαη πξνζπκία σο πξνο ηελ εθηέιεζε ησλ
θαζεθόλησλ ηνπ, ηδηαίηεξα εθόζνλ εξγάδεηαη ζε απνγεπκαηηλή ή λπρηεξηλή βάξδηα θαη λα ζπκκνξθώλεηαη
πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ Δζσηεξηθνύ Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ, αληίγξαθν ηνπ νπνίνπ ζα ηνπ
δνζεί θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο.

6.

ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ
Σν Ννζνθνκείν νθείιεη θαη αλαιακβάλεη:
6.1.

Να παξέρεη ζηνλ ζπκβαζηνύρν ηελ απαξαίηεηε γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ εθπαίδεπζε ζηηο
ειεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο ηζρπξώλ θαη αζζελώλ ξεπκάησλ.

6.2.

Να ρνξεγήζεη ζηνλ ζπκβαζηνύρν ηα απαξαίηεηα γηα ηελ εξγαζία ηνπ είδε έλδπζεο θαη ππόδεζεο, θαζώο
θαη ηα βαζηθά εξγαιεία ειεθηξνιόγνπ.

6.3.

Σελ εμαζθάιηζε αλεκπόδηζηεο πξόζβαζεο ηνπ ζπκβαζηνύρνπ ζηνπο ρώξνπο εθηέιεζεο ησλ θαζεθόλησλ
ηνπ.

7.

ΑΜΟΙΒΗ – ΠΛΗΡΧΜΔ – ΔΙΦΟΡΔ
7.1.

Ωο αλώηεξε κεληαία ακνηβή ηνπ ζπκβαζηνύρνπ ηερληθνύ γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ησλ σο άλσ ππνρξεώζεώλ
ηνπ θαζνξίδεηαη ζην πνζό ησλ τιλίων πενηακοζίων ΔΤΡΧ (1.500 €), κε επηδερόκελν νπνηαζδήπνηε
αλαζεώξεζεο ή αλαπξνζαξκνγήο γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν.

7.2.

ηελ σο άλσ ακνηβή πεξηιακβάλεηαη θαη ε νπνηαζδήπνηε κνξθήο απνδεκίσζε γηα απαζρόιεζε ηνπ
ζπκβαζηνύρνπ ζε εκέξεο Κπξηαθώλ θαη αξγηώλ ή ζε λπρηεξηλέο ώξεο.

7.3.

ηελ σο άλσ ακνηβή επίζεο ζα πεξηιακβάλνληαη νη θάζε θύζεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, νη νπνίεο βαξύλνπλ
απνθιεηζηηθά ηνλ ζπκβαζηνύρν.

7.4.

Η κεληαία ακνηβή ζα θαηαηίζεηαη, θαηά ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε κέξα θάζε κήλα, ζε ινγαξηαζκό ηεο
Σξάπεδαο Πεηξαηώο κε πξώην δηθαηνύρν ηνλ ζπκβαζηνύρν, ηα ζηνηρεία ηνπ νπνίνπ ζα γλσζηνπνηήζεη ζηελ
ππεξεζία εληόο δέθα (10) εκεξώλ από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο.

7.5.

Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα θάζε πιεξσκή/θαηάζεζε είλαη ε πξνζθόκηζε ηηκνινγίνπ παξνρήο ππεξεζηώλ
θαη ελ ηζρύεη πηζηνπνηεηηθώλ θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο, ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εξγάζηκεο
εκέξεο πξηλ ηελ εκεξνκελία πιεξσκήο, όπσο επίζεο θαη Βεβαίσζε από ηνλ Γηεπζπληή ηεο Σερληθήο
Τπεξεζίαο, γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ ηεο ζύκβαζεο.

7.6.

ε θάζε πιεξσκή παξαθξαηείηαη θόξνο εηζνδήκαηνο, θαηά ηα πξνβιεπόκελα από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Φ.Γ.

7.7.

Ο ΦΠΑ ησλ ηηκνινγίσλ βαξύλεη ην Ννζνθνκείν, πέξαλ ηεο σο άλσ ακνηβήο.

Η παξνύζα πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ην
ΚΗΜΓΗ. Θα θνηλνπνηεζεί επίζεο πξνο αλάξηεζε ζην ύλδεζκν Δξγνιεπηώλ Ηιεθηξνιόγσλ Ννκνύ Θεζζαινλίθεο
(.Δ.Η.Θ.) θαζώο θαη ζηελ Έλσζε Ηιεθηξνηερληηώλ Ννκνύ Θεζζαινλίθεο.
Οη ελδηαθεξόκελνη πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο, ζα κπνξνύλ λα επηζθέπηνληαη ην Ννζνθνκείν θαη λα
ιάβνπλ γλώζε ησλ επί ηόπνπ ζπλζεθώλ θαηά ηηο εξγάζηκεο κέξεο θαη ώξεο, θαηόπηλ ζπλελλόεζεο κε ηνλ Γηεπζπληή ηεο
Σερληθήο Τπεξεζίαο, θ. οθιαλίδη Γρηγόριο, ηειέθσλν επηθνηλσλίαο 2313 32.3111, θαζώο θαη κε ηνλ θ. Παπανικολάοσ
Αζηέριο, ηειέθσλν επηθνηλσλίαο 2313 32.3105, κε ηνπο νπνίνπο κπνξνύλ επίζεο λα επηθνηλσλνύλ γηα ηηο όπνηεο
δηεπθξηλίζεηο.
Οι ενδιαθερόμενοι θα πρέπει να καηαθέζοσν ηην Αίηηζη ηοσς ζσνοδεσόμενη από ηην Οικονομική ηοσς
προζθορά καθώς και από ηα ως ανωηέρω περιγραθόμενα έγγραθα (Τπεύθσνη Γήλωζη και λοιπά απαιηούμενα
δικαιολογηηικά για ηην ηεκμηρίωζη ηων ησπικών και πρόζθεηων προζόνηων ηων ως άνω άρθρων 1 & 2), εληόο
ζθξαγηζκέλνπ θαθέινπ, ζηνλ νπνίν ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλώο ν ηίηινο θαη ν α/α ηεο πξόζθιεζεο, ζηο
Γραθείο Προμηθειών ηοσ Νοζοκομείοσ έως ηελ ώξα 11.00 ηης 25ης Οκηωβρίοσ 2018 (ημέρα Πέμπηη).
Ημερομηνία αποζθράγιζης ηων Φακέλων: η 25η Οκηωβρίοσ 2018, ώξα 12.00 (ημέρα Πέμπηη).
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..
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