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ΚΑΘΔ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΟ
ΘΔΜΑ: πιινγή πξνζθνξώλ γηα ηελ αλάδεημε θνξέα πηζηνπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο πνηόηεηαο ζύκθωλα κε ην
πξόηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 15224:2017 ηεο Nεπξνινγηθήο θαη ηεο Β΄ Νενγλνινγηθήο Κιηληθήο Α.Π.Θ. ηνπ Ννζνθνκείνπ,
ελδεηθηηθήο πξνϋπνινγηζηηθήο δαπάλεο 6.000,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 24%.
Τν Γεληθό Ννζνθνκείν Παπαγεσξγίνπ, πξαγκαηνπνηεί ζπιινγή πξνζθνξώλ γηα ηελ πηζηνπνίεζε ζπζηήκαηνο
πνηόηεηαο ζύκθωλα κε ην πξόηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 15224:2017 γηα ηελ Nεπξνινγηθή θαη ηε Β΄ Νενγλνινγηθή Κιηληθή
Α.Π.Θ. ηνπ Ννζνθνκείνπ κε ζθνπό ηε δηεμαγωγή επηζεωξήζεωλ πηζηνπνίεζεο θαη επηηήξεζεο ηνπ πζηήκαηνο
Γηαρείξηζεο Πνηόηεηαο, κε ρξνληθό νξίδνληα ηξηεηίαο. Καινύληαη νη ελδηαθεξόκελνη λα θαηαζέζνπλ ηελ ηερληθή θαη ηελ
νηθνλνκηθή ηνπο πξνζθνξά ζε θιεηζηό θάθειν, από ηελ Παξαζθεπή 09.11.2018 έωο ηελ Παξαζθεπή 16.11.2018
ζηηο 12.00 ε ώξα ην κεζεκέξη, ζην Γξαθείν Πξνκεζεηώλ.
 Η ηερληθή πξνζθνξά ηνπ έξγνπ, ζα πξέπεη λα θαηαηεζεί σο επηζπλαπηόκελν θπζηθό αξρείν ζην δεηνύκελν αίηεκα θαη
ζα πξέπεη λα θαιύπηεη πιήξσο ηηο ζπλεκκέλεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Δπηπξνζζέησο ζα πξέπεη λα επηζπλαθζεί ε
δηαπίζηεπζε ηεο εηαηξίαο από θνξέα δηαπίζηεπζεο ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο πνπ λα είλαη κέινο ηεο Σπκθσλίαο
Ακνηβαίαο Αλαγλώξηζεο - MLA ζηελ πηζηνπνίεζε ππεξεζηώλ πγείαο ζύκθσλα κε ην πξόηππν ΔΝ 15224.
 Σηελ ηερληθή πξνζθνξά ν Φνξέαο ζα πξέπεη λα αλαπηύμεη ηηο θάζεηο ηνπ έξγνπ έηζη όπσο απηέο ζα αλαπηπρζνύλ
κέζα ζε ρξνληθό δηάζηεκα 3 εηώλ. Σπγθεθξηκέλα :
 Δπηζεώξεζε πηζηνπνίεζεο γηα ηε Νεπξνινγηθή Κιηληθή (επηζεώξεζε κέρξη 21 Γεθεκβξίνπ 2018) θαη ηελ Β’
Νενγλνινγηθή Κιηληθή, ΑΠΘ (επηζεώξεζε εληόο Φεβξνπαξίνπ 2019)
 Μία (1) εηήζηα επηζεώξεζε επηηήξεζεο (ζε ζπλέρεηα ηεο επηζεώξεζεο πηζηνπνίεζεο) γηα θάζε έλα λνζειεπηηθό
ηκήκα μερσξηζηά γηα θαζέλα από ηα επόκελα δύν ρξόληα.
Σα παξαδνηέα ηνπ έξγνπ ζα είλαη νη εθζέζεηο επηζεώξεζεο (audit reports) εληόο 30 εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ από ηελ
εκέξα επηζεώξεζεο θαη ηα δηαπηζηεπκέλα πηζηνπνηεηηθά.

Η επάξθεηα ηνπ Φνξέα Πηζηνπνίεζεο ζα αμηνινγεζεί από :
 ηε δηαπίζηεπζή ηνπ από θνξέα δηαπίζηεπζεο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο ζηελ πηζηνπνίεζε ππεξεζηώλ
ζύκθσλα κε ην πξόηππν ΔΝ 15224
 ηα βηνγξαθηθά ηεο νκάδαο επηζεσξεηώλ πνπ ζα δηελεξγήζνπλ ηηο επηζεσξήζεηο κέζα ζηε ηξηεηία θαη ζα
πξνζθνκηζηνύλ ζηελ πξνζθνξά ώζηε λα απνδεηθλύνληαη ηα ηππηθά θαη νπζηαζηηθά ηνπο πξνζόληα
 ηελ θαηάξηηζε, ηελ εκπεηξία ζην ρώξν ηεο Τγείαο ησλ θνξέσλ παξνρήο ππεξεζηώλ δεπηεξνβάζκηαο θαη
ηξηηνβάζκηαο πεξίζαιςεο
 ην πειαηνιόγηό ηνπ πνπ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη δεκόζηνπο ή/θαη ηδησηηθνύο νξγαληζκνύο πγείαο
(απαηηνύληαη ζρεηηθέο βεβαηώζεηο ή/θαη πηζηνπνηεηηθά ΔΝ 15224 γηα ηνπιάρηζηνλ πέληε πεξηπηώζεηο). Θα
ζπλεθηηκεζεί ε εκπεηξία ζε νκνεηδή ηκήκαηα κε απηά πνπ πξόθεηηαη λα πηζηνπνηεζνύλ.

Τν Ννζνθνκείν ζα πξνρσξήζεη ζε αμηνιόγεζε ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπ κεηνδόηε. Σε πεξίπησζε απόξξηςεο ηεο
ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπ, ζα πξνρσξήζεη ζε ηερληθή αμηνιόγεζε ηνπ 2νπ κεηνδόηε θ.ν.θ.
Τν Ννζνθνκείν κπνξεί λα δεηήζεη δηεπθξηλήζεηο, εάλ απηό θξηζεί αλαγθαίν.
Η πξνζθεξόκελε ηηκή ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη λα δνζεί ζε επξώ, ρσξίο Φ.Π.Α., ζηελ νπνία ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα
έμνδα κεηαθνξάο, δηακνλήο θαη δηαηξνθήο ησλ επηζεσξεηώλ θαζώο θαη νη λόκηκεο θξαηήζεηο.
Πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο ν πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο ηνπ
άξζξνπ 80 ηνπ Ν.4412/2016, ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ.
Η πιεξσκή ηνπ θνξέα ζα γίλεηαη κε βάζε ηελ έθδνζε λόκηκσλ παξαζηαηηθώλ (κε ηελ πξνζθόκηζε ηνπ ηηκνινγίνπ ηνπ
θνξέα ζπλνδεπόκελνπ από ηελ βεβαίσζε εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ από ηε Γηεύζπλζε Υπεξεζίαο Διέγρνπ Πνηόηεηαο), ζε
ηξεηο εηήζηεο δόζεηο γηα θάζε θιηληθή μερσξηζηά κεηά ην πέξαο ησλ αληίζηνηρσλ επηζεσξήζεσλ.
Σε θάζε πιεξσκή παξαθξαηείηαη θόξνο εηζνδήκαηνο, θαηά ηα πξνβιεπόκελα από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Φ.Γ. θαη
επηβάιινληαη νη παξαθάησ θξαηήζεηο επί ηεο θαζαξήο αμίαο ηνπ ηηκνινγίνπ :
α) 2,00% ππέξ Κεθαιαίνπ Κνηλσλ. & Αλζξσπηζηηθήο Αληίιεςεο ηνπ Υπ. Υγείαο(Ν.3580/2007 – άξζξν 3– εδ. ε΄- πεξ.
εε΄).
β) 0,06% ππέξ ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Σπκβάζεσλ (Ν.4013/2011). Σην πνζό ηεο θξάηεζεο απηήο
επηβάιιεηαη θαη ηέινο ραξηνζήκνπ 3% πιένλ εηζθνξά 20% ππέξ ΟΓΑ επί ηνπ ηέινπο ραξηνζήκνπ.
γ) 0,06% ππέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθώλ Πξνζθπγώλ (Α.Δ.Π.Π.) (Ν.4412/2016).
Σην πνζό ηεο θξάηεζεο απηήο επηβάιιεηαη θαη ηέινο ραξηνζήκνπ 3% πιένλ εηζθνξά 20% ππέξ ΟΓΑ επί ηνπ ηέινπο
ραξηνζήκνπ.
Γηα θάζε πιεξσκή είλαη απαξαίηεηε ε πξνζθόκηζε πηζηνπνηεηηθώλ θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο.
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο, ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ, παξαθαινύκε επηθνηλσλήζηε ζην
γξαθείν πξνκεζεηώλ ηνπ λνζνθνκείνπ.
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