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ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΛΗΡΧΗ ΜΙΑ ΘΔΗ ΠΣΤΥΙΟΤΥΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΣΔΙ)  - 

ΔΚΣΑΚΣΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤΜΔ ΤΝΑΦΗ ΤΜΒΑΗ ΑΝΑΘΔΗ  ΔΡΓΟΤ ΓΙΑ ΥΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΣΗΜΑ ΣΔΔΡΧΝ (4) ΜΗΝΧΝ 

ΚΑΙ ΜΙΑ ΘΔΗ ΠΣΤΥΙΟΤΥΟΤ ΜΗΥΑΝΙΚΟΤ ΒΙΟΨΑΣΡΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ (ΣΔΙ) – ΔΚΣΑΚΣΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΜΔ ΤΝΑΦΗ 

ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΟΤ ΓΙΑ ΥΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΣΗΜΑ ΔΞΙ (6) ΜΗΝΧΝ), ΤΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΣΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ ΔΧ 19.600,00 

€ ΤΜΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ Φ.Π.Α, ΚΡΑΣΗΔΧΝ ΚΑΙ ΔΙΦΟΡΧΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΜΔ ΣΙΣΛΟ 

“IMPROVING QUALITY AND ACCESSIBILITY OF SOCIAL HEALTH CARE SERVICES IN CROSS-BORDER REGIONS”, 

ΑΚΡΧΝΤΜΙΟ: HEALTH CARE CENTERΚΑΙ ΔΝΑΡΙΘΜΟ 2017ΔΠ20860017– ΠΟΤ ΔΥΔΙ ΔΝΣΑΥΘΔΙ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΔΓΑΦΙΚΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ “ΔΛΛΑΓΑ-ΒΟΤΛΓΑΡΙΑ” 2014 – 2020,  ΜΔ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 85% ΑΠΟ ΣΗΝ Δ.Δ. 

ΚΑΙ 15% ΑΠΟ ΔΘΝΙΚΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ (Π.Γ.Δ).  

Έρνληαο ππ’ φςε:  

1. Σν Ν.4314/2014 (Α' 265), “Α) Γηα ηε δηαρεέξηζε, ηνλ Ϋιεγρν θαη ηελ εθαξκνγά αλαπηπμηαθψλ παξεκβΪζεσλ γηα ηελ 

πξνγξακκαηηθά πεξένδν 2014−2020, Β) ΔλζσκΪησζε ηεο Οδεγέαο 2012/17 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ 

πκβνπιένπ ηεο 13εο Ινπλένπ 2012 (ΔΔ L 156/16.6.2012) ζην ειιεληθφ δέθαην. 

2. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν. 4412/2016, πεξέ Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (Φ.Δ.Κ. Α΄ 147/8-8-2016). 

3. Σελ ππ’ αξηζ. C2019/ 6283/ 09.09.2015 απφθαζε Ϋγθξηζεο ηνπ ΠξνγξΪκκαηνο Δδαθηθάο πλεξγαζέαο Interreg V-A  

«ΔιιΪδα -Βνπιγαξέα 2014-2020» κε ρξεκαηνδφηεζε 85% απφ ηελ Δ.Δ. θαη 15% απφ εζληθά ζπκκεηνρά (Π.Γ.Δ.).  

4. Σελ ππ.αξηζκ.495ε /ζΫκα 19ν / 27.07.2017 απφθαζε ηνπ Γ. ηνπ λνζνθνκεένπ κε ηελ νπνέα εγθξέζεθε ε ζπκκεηνρά ηνπ 

«Γ.Ν. Παπαγεσξγένπ» ζηελ πινπνέεζε ηνπ Ϋξγνπ κε ηέηιν «Improving Quality and Accessibility of Social Health Care 

Services in Cross-BorderRegions / Health Care Centre» ην νπνέν εγθξέζεθε πξνο ρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ Δπηηξνπά 

Παξαθνινχζεζεο ηνπ ΠξνγξΪκκαηνο Δδαθηθάο πλεξγαζέαο Interreg V-A  «ΔιιΪδα -Βνπιγαξέα 2014-2020».  

5. Tνλ εγθεθξηκΫλν ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ αλσηΫξσ Ϋξγνπ χςνπο 370.670,00€, ζηνλ νπνέν 

ζπκπεξηιακβΪλεηαη κεηαμχ Ϊιισλ ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο επηιΫμηκεο δαπΪλεο ησλ 19.600,00€ πνπ αθνξΪ δαπΪλεο 

πξνζσπηθνχ.   

6. Σελ  ππ’ αξηζ. 535/28.03.2019 (ΘΫκα 16ν),απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηνπ πκβνπιένπ ηνπ Ννζνθνκεένπ κε ηελ νπνέα 

εγθξέζεθε ε δηελΫξγεηα ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο εθδάισζεο ελδηαθΫξνληαο. 

 

1.Σν Ννζνθνκεέν, πξνηέζεηαη λα πξνβεέ ζηελ πιάξσζε δχν (2)  ζΫζεσλ Ϋθηαθηνπ πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε αλΪζεζεο Ϋξγνπ, ζην 

πιαέζην ηεο ΠξΪμεο κε ηέηιν «IMPROVING QUALITY AND ACCESSIBILITY OF SOCIAL HEALTH CARE SERVICES IN CROSS-

BORDER REGIONS»,  θαη Κσδηθφ MIS  5017270.  
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Οη ελδηαθεξφκελνη ππνςάθηνη ζα πξΫπεη λα ζπγθεληξψλνπλ ηα παξαθΪησ αλαθεξφκελα πξνζφληα: 

Α) ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤΠΣΤΥΙΟΤΥΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Δ 

 Πηπρέν Μεραληθνχ Πιεξνθνξηθάο Σ.Δ 

 ΑπνδεδεηγκΫλε εκπεηξέα ζηε ρξάζε ηνπ νινθιεξσκΫλνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηάκαηνο δηαρεέξηζεο πφξσλ SAP-ERP, 

ηνπιΪρηζηνλ 1 (ελφο) Ϋηνπο.  

 ΠηζηνπνηεκΫλε  θαιά  γλψζε Αγγιηθάο Γιψζζαο 

 

Β) ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤΠΣΤΥΙΟΤΥΟΤ ΜΗΥΑΝΙΚΟΤ ΒΙΟΨΑΣΡΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ Σ.Δ 

 Πηπρέν Μεραληθνχ Βηνταηξηθάο Σερλνινγέαο  Σ.Δ 

 ΠηζηνπνηεκΫλε  θαιά  γλψζε Αγγιηθάο Γιψζζαο 

 

Δπιζημαίνεηαι όηι: 

 Όια ηα πξνζθνκηδόκελα έγγξαθα πξέπεη λα είλαη πξωηόηππα ή επηθπξωκέλα αληίγξαθα ηωλ πξωηνηύπωλ ή 

επθξηλή θωηναληίγξαθα απηώλ, ζύκθωλα κε ην Ν.4250/26.3.2014. 

 Σα μελόγιωζζα πηζηνπνηεηηθά πξέπεη λα είλαη κεηαθξαζκέλα ζηελ ειιεληθή θαη επηθπξωκέλα από ην Τπνπξγείν 

Εμωηεξηθώλ ή από επίζεκν κεηαθξαζηηθό γξαθείν ή από δηθεγόξν. Σηα αλλοδαπά δημόζια έγγραθα και 

δικαιολογηηικά εθαρμόζεηαι η Σσνθήκη ηης Χάγης, ηης 5.10.1961, ποσ κσρώθηκε με ηο Ν. 1497/1984 (Α 188). 

Πξνζθνκίδνληαη πξωηόηππα ή επηθπξωκέλα αληίγξαθα ή επθξηλή θωηναληίγξαθα απηώλ, ζύκθωλα κε ην 

Ν.4250/26.3.2014. 

 Οη ππεύζπλεο δειώζεηο  πξέπεη λα έρνπλ αιεζέο θαη αθξηβέο πεξηερόκελν, άιιωο  επηθέξνπλ θπξώζεηο. Δελ 

απαηηείηαη ζεώξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο.Μόλνλ νη δεκνζηεύζεηο ζηνλ μέλν ηύπν (απνζπάζκαηα) κπνξνύλ 

λα είλαη ζηα Αγγιηθά. 

 Γηα ηνπο ελδηαθεξόκελνπο, ηωλ νπνίωλ νη ηίηινη ζπνπδώλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (πξνπηπρηαθώλ θαη 

κεηαπηπρηαθώλ) απνηεινύλ απαηηνύκελν ή πξόζζεην ηππηθό πξνζόλ θαη έρνπλ ρνξεγεζεί από ηδξύκαηα ηνπ 

εμωηεξηθνύ απηνί πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από πηζηνπνηεηηθά αλαγλώξηζεο ηνπ ΔΟΑΣΑΠ ή ηνπ ΑΕΠ.  

 

2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ – ΚΡΙΣΗΡΙΑ – ΔΠΙΛΟΓΗ 
 

2.1. Η επιλογή ηυν ςποτηθίυν για ηη θέζη Μησανικού Πληποθοπικήρ  Σ.Δ ππαγμαηοποιείηαι μεηά από 

αξιολόγηζη /βαθμολόγηζη ηυν ςποβληθειζών αιηήζευν υρ ππορ ηα κπιηήπια πος πεπιγπάθονηαι ζηον 

παπακάηυ Πίνακα 1 
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A/A ΠΡΟΟΝ  - ΚΡΙΣΗΡΙΟ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ 

1 

 

ΒΑΘΜΟ ΣΙΣΛΟΤ ΠΟΤΓΧΝ  ΒΑΘΜΟ x 100 

2 ΑΠΟΓΔΓΔΙΓΜΔΝΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΟΤ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΟΡΧΝ SAP-ERP, 

ΣΟΤΛΑΥΙΣΟΝ 1 (ΔΝΟ) ΔΣΟΤ 

200 ΜΟΡΙΑ 

7 ΚΑΛΗ ΓΝΧΗ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΧΑ  30 ΜΟΡΙΑ 

12 ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ   ΔΧ 100 ΜΟΡΙΑ 

 

2.2. Η επιλογή ηυν ςποτηθίυν για ηη θέζη Μησανικού Βιοφαηπικήρ Σεσνολογίαρ  Σ.Δ ππαγμαηοποιείηαι μεηά 

από αξιολόγηζη / βαθμολόγηζη ηυν ςποβληθειζών αιηήζευν υρ ππορ ηα κπιηήπια πος πεπιγπάθονηαι 

ζηον παπακάηυ Πίνακα 2 

A/A ΠΡΟΟΝ  - ΚΡΙΣΗΡΙΟ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ 

1 

 

ΒΑΘΜΟ ΣΙΣΛΟΤ ΠΟΤΓΧΝ  ΒΑΘΜΟ x 100 

7 ΚΑΛΗ ΓΝΧΗ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΧΑ  30 ΜΟΡΙΑ 

12 ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ   ΔΧ 100 ΜΟΡΙΑ 

 

Οη ππνςάθηνη πνπ ζα πξνθξηζνχλ ζα θιεζνχλ ζε ζπλΫληεπμε  κε θξηηάξηα αμηνιφγεζεο πνπ πεξηγξΪθνληαη ζηνλ παξαθΪησ 

Πίνακα 3 
 

 

2.3.Οη  ππνςεθηφηεηεο θΪζε ζΫζεο αμηνινγνχληαη απφ Δπηηξνπά Αμηνιφγεζεο, ε νπνέα απνηειεέηαη απφ 3 ηαθηηθΪ θαη 3 

αλαπιεξσκαηηθΪ κΫιε πξνεξρφκελα απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ Ννζνθνκεένπ. Σν Ϋλα ηαθηηθφ κΫινο εέλαη ν Τπεχζπλνο ηεο 

ΠξΪμεο. Η Δπηηξνπά ζα νξηζηεέ κε Απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκεένπ. Η Δπηηξνπά ζα παξακεέλεη έδηα θαζ’ φιε ηε δηΪξθεηα 

ηεο πξΪμεο. Δπέ πνηλά απνξξέςεσο ηεο πξφηαζεο, δελ επηηξΫπεηαη ηα κΫιε ηεο Δπηηξνπάο Αμηνιφγεζεο λα Ϋρνπλ ζρΫζεηο 

ζπγγΫλεηαο Ϋσο γ’ βαζκνχ εμ αέκαηνο ά αγρηζηεέαο κε νπνηνλδάπνηε ππνςάθην. Η αμηνιφγεζε ζα νινθιεξσζεέ κε ζχληαμε 

πέλαθα θαηΪηαμεο (δελ απαηηεέηαη ζχληαμε πέλαθα θαηΪηαμεο φηαλ Ϋρεη ππνβιεζεέ κφλν κέα πξφηαζε ά φηαλ κφλν κέα πξφηαζε 

αμηνινγεζεέ / βαζκνινγεζεέ). Τπνβιεζεέζα πξφηαζε ε νπνέα δελ πιεξνέ ηα απαηηνχκελα πξνζφληα ηεο πξφζθιεζεο δελ 

βαζκνινγεέηαη θαη απνξξέπηεηαη. Η εηζάγεζε ηεο Δπηηξνπάο θαη ην πξαθηηθφ πξνσζεέηαη ζην Γ.. ηνπ Ννζνθνκεένπ πξνο 

Ϋγθξηζε. 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ 

1 ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ  30 

2 ΑΝΣΙΛΗΦΗ – ΚΡΙΗ  30 

3 ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΡΧΣΟΒΟΤΛΙΧΝ – ΑΤΣΟΝΟΜΙΑ  40 

 ΤΝΟΛΟ  100 
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2.4.Οη ππνςάθηνη πνπ ζα ππνβΪινπλ αέηεζε γηα ηελ πιάξσζε ζΫζεο ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο Ϋρνπλ δηθαέσκα ππνβνιάο 

ένζηαζηρ θαηΪ ηεο θαηΪηαμάο ηνπο εληφο πξνζεζκέαο 5 εξγΪζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ επφκελε ηεο αλΪξηεζεο ησλ 

απνηειεζκΪησλ, κε γξαπηά αέηεζά ηνπο πξνο ην Γ.Ν. Παπαγεσξγένπ, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 127 ηνπ Ν.4412/2016 . 

2.5.Οη ελδηαθεξφκελνη – ππνςάθηνη ζπκβαζηνχρνη ζα πξΫπεη λα ζπλνδεχνπλ ηελ Αέηεζά ηνπο κε φια ηα απαηηνχκελα 

δηθαηνινγεηηθΪ γηα ηελ ηεθκεξέσζε ησλ πξνζφλησλ ηνπ σο Ϊλσ Ϊξζξνπ1νπ. ηελ αέηεζε ηνπο ζα αλαγξΪθνπλ: φηη Ϋρνπλ ιΪβεη 

πιάξσο γλψζε θαη ζπκθσλνχλ κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζεο δηαθάξπμεο  

       2.6.Αηηάζεηο πνπ δελ ζπλνδεχνληαη απφ επαξθά ηεθκεξέσζε ησλ πξνζφλησλ ηνπ Ϊξζξνπ 1,απνξξέπηνληαη.  

2.7  ΜεηΪ ηελ αλΪδεημε ηνπ ζπκβαζηνχρνπ θαη πξηλ ηελ ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο ζα πξΫπεη ν ππνςάθηνο πνπ επηιΫρζεθε λα 

θαηαζΫζεη: 

 Απόζπαζμα ποινικού μηηπώος Ϋθδνζεο ηνπιΪρηζηνλ ηνπ ηειεπηαένπ ηξηκάλνπ, απφ ην νπνέν λα 

πξνθχπηεη φηη δελ Ϋρεη θαηαδηθαζζεέ γηα αδέθεκα ζρεηηθφ κε ηελ Ϊζθεζε ηεο επαγγεικαηηθάο ηνπ 

δξαζηεξηφηεηαο. 

 Πιζηοποιηηικό πεξέ ηνπ φηη Ϋρνπλ εθπιεξσζεέ νη θνξνινγηθΫο ππνρξεψζεηο (θνξνινγηθά ελεκεξφηεηα) 

θαηαβνιάο, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζέα. 

 Πιζηοποιηηικό πεξέ ηνπ φηη Ϋρνπλ εθπιεξσζεέ νη ππνρξεψζεηο θαηαβνιάο ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθάο 

αζθΪιηζεο, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζέα. 

 
3. ΓΙΑΡΚΔΙΑ 

Η δηΪξθεηα ηεο ζχκβαζεο Ϋξγνπ ηνπ πηπρηνχρν Πιεξνθνξηθάο Σ.Δ ζα εέλαη ηέζζεπιρ  (4) μήνερ και ε δηΪξθεηα ζχκβαζεο 

Ϋξγνπ ηνπ Μεραληθνχ Βηνταηξηθάο Σερλνινγέαο  Σ.Δ ζα εέλαη έξι (6) μήνερ. ε πεξέπησζε πνπ παξαηαζεέ ην Ϋξγν, Ϋρεη 

πξνβιεθζεέ ε  απαηηνχκελε πέζησζε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ησλ 19.600,00 γηα ηελ παξΪηαζε ηεο ζχκβαζεο ηνπ Μεραληθνχ 

Βηνταηξηθάο  Σερλνινγέαο  γηα 4 επηπιΫνλ κάλεο.  

 

4. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΘΔΔΧΝΔΡΓΑΙΑ:  

 εγθαηΪζηαζε  θαη εμαζθΪιηζε ηεο ιεηηνπξγηθάο εηνηκφηεηαο θαη ζηνλ ρεηξηζκφ ηνπηερληθνχ εμνπιηζκνχ (Η/Τ, δέθηπα θαη 

ηαηξηθφ εμνπιηζκφ) γηα ηε δηαζχλδεζε ηνπ ηαηξηθνχ εμνπιηζκνχ κε ην ζχζηεκα ηειεταηξηθάο 

 θξνληέδα γηα ηελ αζθΪιεηα ηνπ ζπζηάκαηνο θαη ηελ πξνζηαζέα ηνπ εμνπιηζκνχ, θαζψο θαη ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα ηνλ 

ρξεζηκνπνηεέ. 

 ππεχζπλνη γηα ηε δηαζχλδεζε ηεο κνλΪδαο ηειεταηξηθάο κε ηηο κνλΪδεο ππνζηάξημεο 

 θξνληέδα γηα ηε ζπληάξεζε θαη ηελ θαιά ιεηηνπξγέα ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ηνπ ινγηζκηθνχ, ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ 

απνθαηΪζηαζε ησλ βιαβψλ.  

 ζπκκεηνρά ζηηο δηαδηθαζέεο αλαβΪζκηζεο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ηνπ ινγηζκηθνχ  

 παξνρά εθπαέδεπζεο ζε ηαηξηθφ, λνζειεπηηθφ, δηνηθεηηθφ θαη ηερληθφ πξνζσπηθφ φζνλ αθνξΪ  ζηε ρξάζε ηνπ 

ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ. 
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Οη ππνςάθηνη, πνπ ζα επηιεγνχλ, αλακΫλεηαη λα αζρνιεζνχλ κε ην παξαπΪλσ αληηθεέκελν ζην πιαέζην ηνπ ΠαθΫηνπ 

Δξγαζέαο (WP#3.) θαη ζπγθεθξηκΫλα ζην παξαδνηΫν D. 3.2.1 

Η νξζά εθηΫιεζε θαη ν Ϋιεγρνο ησλ παξαδνηΫσλ ηνπ Ϋξγνπ ζα πηζηνπνηεέηαη κε βεβαέσζε παξαιαβάο θαη θαιάο εθηΫιεζεο 

ηνπ Ϋξγνπ, ε νπνέα ζα ππνγξΪθεηαη απφ ηνλ Γηεπζπληά Σερληθάο Τπεξεζέαο θαη κΫινο ηεο νκΪδαο Ϋξγνπ θ. νθηαιέδε 

Γξεγφξην .  
 

ΣΟΠΟ ΑΠΑΥΟΛΗΗ 

Χο ηφπνο απαζρφιεζεο ηνπ Ϋθηαθηνπ πξνζσπηθνχ νξέδεηαη ε Ϋδξα ηνπ Γ.Ν.Θ Παπαγεσξγένπ, ζηελ Πεξηθεξεηαθά νδφ 

Θεζζαινλέθεο, ΝΫα Δπθαξπέα, Θεζζαινλέθε.  
 

6. ΑΜΟΙΒΗ – ΠΛΗΡΧΜΔ – ΔΙΦΟΡΔ 

6.1. Η κεληαέα ακνηβά γηα ηελ απαζρφιεζε ησλ ππνςεθέσλ ζην Ϋξγν θαζνξέδεηαη ζην πνζφ ησλ 1.400,00 € Ϋθαζηνο.  Σν 

πνζφ απηφ δελ επηδΫρεηαη νπνηαδάπνηε αλαζεψξεζε ά αλαπξνζαξκνγά γηα νπνηνλδάπνηε ιφγν θαη πεξηιακβΪλεη ην 

Φ.Π.Α., εΪλ ππΪξρεη ηΫηνηα ππνρξΫσζε θαη θΪζε θχζεο αζθαιηζηηθΫο εηζθνξΫο, νη νπνέεο βαξχλνπλ απνθιεηζηηθΪ 

ηνπο ζπκβαζηνχρνπο θαζψο θαη νη θφξνη, δηΪθνξα Ϋμνδα, θηι. 

6.2. Η κεληαέα ακνηβά ζα θαηαηέζεηαη, ζην α’ δεθαάκεξν ηνπ επφκελνπ κάλα ηνπ παξαρζΫληνο Ϋξγνπ, ζε ηξαπεδηθφ 

ινγαξηαζκφ πνπ ζα ππνδεηρζεέ κε πξψην δηθαηνχρν ηνλ ζπκβαζηνχρν, ηα ζηνηρεέα ηνπ νπνένπ ζα γλσζηνπνηάζεη 

ζηελ  νηθνλνκηθά ππεξεζέα εληφο δΫθα (10) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο. 

6.3. Απαξαέηεηε πξνυπφζεζε γηα θΪζε πιεξσκά/θαηΪζεζε εέλαη ε πξνζθφκηζε λφκηκνπ παξαζηαηηθνχ(π.ρ. ηηκνινγένπ ά 

απφδεημεο παξνράο ππεξεζηψλ θ.Ϊ.) θαη πηζηνπνηεηηθνχ θνξνινγηθάο ελεκεξφηεηαο, ζε ηζρχ, ηνπιΪρηζηνλ πΫληε (5) 

εξγΪζηκεο εκΫξεο πξηλ ηελ εκεξνκελέα πιεξσκάο, ζπλνδεπφκελσλ θΪζε θνξΪ απφ Ϋθζεζε ηνπ αλαδφρνπ γηα ην 

παξαρζΫλ Ϋξγν, γηα ην ζρεηηθφ ρξνληθφ δηΪζηεκα,  θαζψο θαη βεβαέσζε παξαιαβάο  κε ππνγξαθά θαη ζθξαγέδα απφ 

ηνλ Γηεπζπληά Σερληθάο Τπεξεζέαο θαη κΫινο ηεο νκΪδαο Ϋξγνπ θ. νθηαιέδε Γξεγφξην. 

6.4. ε θΪζε πιεξσκά παξαθξαηεέηαη θφξνο εηζνδάκαηνο, θαηΪ ηα πξνβιεπφκελα απφ ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Κ.Φ.Γ. 
 
 

Η παξνχζα πξφζθιεζε εθδάισζεο ελδηαθΫξνληνο ζα αλαξηεζεέ ζηελ ηζηνζειέδα ηνπ Ννζνθνκεένπ θαη ην ΚΗΜΓΗ. 

Οι ενδιαθεπόμενοι θα ππέπει να καηαθέζοςν ηην Αίηηζη ηοςρ ζςνοδεςόμενη από ηα απαιηούμενα δικαιολογηηικά 

για ηην ηεκμηπίυζη ηυν πποζόνηυν ηος άπθπος 1ος ηηρ παπούζηρ, εληφο ζθξαγηζκΫλνπ θαθΫινπ, ζηνλ νπνέν ζα πξΫπεη 

λα αλαγξΪθνληαη επθξηλψο ν ηέηινο θαη ν α/α ηεο πξφζθιεζεο εθδάισζεο ελδηαθΫξνληνο, ζηο Γπαθείο Ππομηθειών ηος 

Νοζοκομείος έυρ ηελ ψξα 11:00 ηηρ 3ηρ Μαΐος 2019 (ημέπα Παπαζκεςή). 

Θα ιεθζνχλ ππφςε κφλν νη αηηάζεηο πνπ ζα θαηαηεζνχλ ά ζα απνζηαινχλ θαη ζα παξαιεθζνχλ απφ ην Γξαθεέν 

Πξνκεζεηψλ ηνπ Γ.Ν. Παπαγεσξγένπ , κε επζχλε ηνπ ππνςεθένπ, ην αξγφηεξν κΫρξη ηελ σο Ϊλσ θαηαιεθηηθά εκεξνκελέα θαη 

ψξα ππνβνιάο αηηάζεσλ.   

Ημεπομηνία αποζθπάγιζηρ ηυν Φακέλυν: η 3η Μαΐος 2019,  ψξα 12.00 (ημέπα Παπαζκεςή) 

                                                                                                                     Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. 

                                                                                                                         ΒΑΙΛΔΙΟ ΠΑΠΑ 


