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  ΘΔΜΑ: ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΙΟΤ ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΗΜΔΡΟΤ 
ΤΝΔΓΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΗΛΔΙΑΣΡΙΚΗ  ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ “HEALTH CARE CENTER” – IMPROVING QUALITY AND 
ACCESSIBILITY OF SOCIAL HEALTH CARE SERVICES IN CROSS-BORDER REGIONS ΠΟΤ ΔΥΔΙ ΔΝΣΑΥΘΔΙ ΣΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΓΑΦΙΚΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ  «ΔΛΛΑΓΑ-ΒΟΤΛΓΑΡΙΑ 2014 – 2020», ME ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΑΞΗ: MIS 
5017270, ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΗ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ  12.000,00€  ΤΜΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ ΣΟΤ  Φ.Π.Α 24%. 

     Τν Γεληθό Ννζνθνκείν Παπαγεσξγίνπ, πξαγκαηνπνηεί ζπιινγή πξνζθνξώλ γηα ηελ παροτή σπηρεζιών 
οργάνωζης ζσνεδρίοσ για ηην ηηλεϊαηρική θαη εηδηθόηεξα πινπνίεζεο ησλ ελεξγεηώλ  ηνπ παθέηνπ εξγαζίαο WP4, 
D4.2.3, “Organization of Conference "Telemedicine" - 2 days event in Greece with participation of representatives of all 
project partners, GR/BG hospitals in the CB region, local mayors, Ministry of Health (BG), MRDPW (BG), Decentralized 
Administration of Macedonia and Thrace Thessaloniki” (CPV:79952000-2), ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ “HEALTH CARE 

CENTER”. 
Καινύληαη νη ελδηαθεξόκελνη να καηαθέζοσν ηην ηετνική και ηην οικονομική ηοσς προζθορά, ζε ζθραγιζμένο 

θάκελο, έως  06/12/2019 ζηις 12.00 η ώρα ηο μεζημέρι. 

Υρημαηοδόηηζη: Oη δεηνύκελεο ππεξεζίεο ρξεκαηνδνηνύληαη εμ νινθιήξνπ από ην έξγν “HEALTH CARE CENTER” κε 

αξηζκό MIS 5017270. 

Σην πιαίζην ηνπ ζρεδηαζκνύ θαη πινπνίεζεο ηνπ Σπλεδξίνπ, νη ειάρηζηεο ππνρξεώζεηο ηνπ Αλαδόρνπ αθνξνύλ ζε: 

 Οξγάλσζε ηνπ ρώξνπ γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ Σπλεδξίνπ ζε ρξόλν πνπ ζα νξίδεη ε Αλαζέηνπζα Αξρή.  

 Δμαζθάιηζε παξνρήο catering θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Σπλεδξίνπ.  

 Τελ έγθαηξε απνζηνιή ησλ πξνζθιήζεσλ πξνο ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Σην ζπλέδξην ζα ζπκκεηέρνπλ εθαηόλ πελήληα 
(150) πξνζθεθιεκέλνη από ηηο δύν ρώξεο ηνπ πξνγξάκκαηνο Διιάδα- Βνπιγαξία. Απαξαίηεηε ζεσξείηαη ε ζπκκεηνρή 
εθπξνζώπσλ : 

• Τσλ εηαίξσλ ηνπ έξγνπ 
• Τεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο θαη ηεο Τερληθήο Γξακκαηείαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Interreg  V-A «Διιάδα – 

Βνπιγαξία  2014-2020» 
• Τσλ Γεκνηηθώλ Αξρώλ ηεο δηαζπλνξηαθήο πεξηνρήο Διιάδαο - Βνπιγαξίαο 
• Τσλ λνζνθνκείσλ θαη ησλ δνκώλ πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο ηεο δηαζπλνξηαθήο πεξηνρήο 

Διιάδαο- Βνπιγαξίαο 
• Τνπ Υπνπξγείνπ Υγείαο 
• Τνπ Υπνπξγείνπ Υγείαο ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Βνπιγαξίαο 
• Τεο 3ε θαη 4εο  Γηνίθεζεο Υγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο  
• Τσλ Υγεηνλνκηθώλ αξρώλ Blagoevgrad, Smolyan, Haskovo & Kardzhali 
• Τνπ Διιεληθνύ Δζληθνύ Γηθηύνπ Τειεταηξηθήο 
• Τελ Ιαηξηθή Σρνιή ηνπ ΑΠΘ 

 

 Τελ εμαζθάιηζε ησλ εμόδσλ κεηαθίλεζεο, δηακνλήο θαη δηαηξνθήο ησλ εηζεγεηώλ ηνπ Σπλεδξίνπ. 

 Τελ εμαζθάιηζε ηνπ απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνύ γηα ηελ δηεμαγσγή ηνπ Σπλεδξίνπ (Podium νκηιεηώλ, ηξαπέδη πάλει, 
Laptop, κηθξνθσληθά θιπ) 

 Δμαζθάιηζε ηνπ ζπλεδξηαθνύ πιηθνύ ηεο εθδήισζεο, θαηόπηλ έγθξηζεο από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

ΠΡΟ:ΚΑΘΔ   

ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΟ 

 

mailto:pr.papageorgiou@gmail.com


 Τελ ηερληθή ππνζηήξημε ηνπ Σπλεδξίνπ θαη ζπγθεθξηκέλα: 
- ηελ θσηνγξαθηθή θάιπςε ηνπ Σπλεδξίνπ 
- ηελ επηινγή, ζπιινγή θαη νξγάλσζε ηνπ πξνσζεηηθνύ πιηθνύ πνπ ζα δηαλεκεζεί ζην 

Σπλέδξην 
- ηνλ ζρεδηαζκό, αλαιπηηθό πξνγξακκαηηζκό θαη νξγάλσζε ησλ επαθώλ γηα ηελ 

πινπνίεζε/δηεμαγσγή ηνπ Σπλεδξίνπ 

 Τελ παξνρή πξνζσπηθνύ γηα ηηο αλάγθεο γξακκαηεηαθήο ππνζηήξημεο θαηά ηελ δηελέξγεηα ηνπ Σπλεδξίνπ. 

 Παξνρή ηερληθνύ εμνπιηζκνύ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο δηεξκελείαο ζηα πιαίζηα ηνπ ζπλεδξίνπ (κηθξνθσληθή 
εγθαηάζηαζε, κεηαθξαζηηθνί ζάιακνη, αθνπζηηθά γηα 100 άηνκα, θ.α.) 

 Γηεξκελείο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ζπλεδξίνπ γηα κεηάθξαζε (αγγιηθά, ειιεληθά, βνπιγάξηθα) 

 Τελ θάιπςε ηεο δαπάλεο δύν(2) θαηαρσξίζεσλ ζηνλ ηύπν πνπ ζα δηελεξγήζεη ε Αλαζέηνπζα Αξρή 

 Τελ θάιπςε ηεο δαπάλεο θαηαρώξεζεο ζε ειεθηξνληθά κέζα ηεο πξόζθιεζεο, ηεο αλαθνίλσζεο δηεμαγσγήο θαη ηεο 
παξνπζίαζεο ηνπ ζπλεδξίνπ 

Δλάτιζηα Παραδοηέα: 
- Τεύρνο Οξγάλσζεο θαη Σρεδηαζκνύ ηνπ Σπλεδξίνπ 
- Απνινγηζηηθή Έθζεζε θαη πιηθό ηεθκεξίσζεο ηεο πινπνίεζεο ηνπ Σπλεδξίνπ ζηελ ειιεληθή θαη αγγιηθή γιώζζα δέθα 
(10) εκέξεο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εθδήισζεο, πνπ ζα ζπκπεξηιακβάλεη: πξαθηηθά (Διιεληθά/Αγγιηθά), Λίζηα 
ζπκκεηερόλησλ, ιίζηα πξνζθεθιεκέλσλ, CD κε ην πιηθό βηληενθάιπςεο θαη θσηνγξαθηθήο θάιπςεο, πιηθό δεκνζηόηεηαο 
(ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή).Τν πιηθό πνπ ζα δεκηνπξγεζεί γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ηειηθνύ Σπλεδξίνπ ζα είλαη 
ζηελ Διιεληθή, Βνπιγαξηθή θαη Αγγιηθή γιώζζα. 
 

 Ο δηαγσληζκόο είλαη κεηνδνηηθόο θαη ε αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη ζε έλα ζηάδην από αξκόδηα επηηξνπή. 

Η πξνζθεξόκελε ηηκή ζα πξέπεη λα δνζεί ζε επξώ €, ρσξίο Φ.Π.Α., ζηελ νπνία ζα πεξηιακβάλεηαη θάζε είδνπο 

δαπάλε πνπ βαξύλεη ηνλ πξνκεζεπηή (έμνδα κεηαθνξάο, θόζηνο αζθάιηζεο, ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα, θξαηήζεηο 

θ.ι.π.).  

 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 πξνκεζεπηή ζα γίλεηαη κε βάζε λόκηκα παξαζηαηηθά, εληόο 2 κελώλ, κεηά από ηελ έθδνζε 

πξσηνθόιινπ θαιήο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ από ηελ νκάδα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ: “HEALTH CARE CENTER”. 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 % ππέξ Κεθαιαίνπ Κνηλσλ. & Αλζξσπηζηηθήο Αληίιεςεο ηνπ Υπ. Υγείαο (Ν.3580/2007 – άξζξν 3 – εδ. ε΄ - πεξ. 

εε΄). 

β) 0,07% ππέξ ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Σπκβάζεσλ (Ν.4605/2019). Σην πνζό ηεο θξάηεζεο απηήο επηβάιιεηαη 

θαη ηέινο ραξηνζήκνπ 3% πιένλ εηζθνξά 20% ππέξ ΟΓΑ επί ηνπ ηέινπο ραξηνζήκνπ. 

γ) 0,06% Υπέξ 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. 

 

H   ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ  

 

ΑΚΡΙΒΔΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
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