
 

 

 

 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΔΟ ΣΤΟ ΓΙΑΓΙΚΤΥΟ 

Γραθείο Προμηθειών 
Πιεξ:   θα  Κ.Τηκηάδνπ                                                                                         Θεζ/λίθε,   04.09.2020                                              
Tει:      2313 32 3119 , fax: 2313 32 3969  
 Ηιεθηξ. Γ/λζε: pr@papageorgiou-hospital.gr                                                     Αξ. Πξση.:33341  
                                                                                                                                                                                                                             

 

                   

  ΘΔΜΑ: ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΙΟΤ ΟΡΓΑΝΩΗ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 
(CAPITALIZATION EVENT) 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  9.424,00€  ΤΜΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ ΣΟΤ  Φ.Π.Α 24%. 

     Τν Γεληθό Ννζνθνκείν Παπαγεσξγίνπ, πξαγκαηνπνηεί ζπιινγή πξνζθνξώλ γηα ηελ παροτή σπηρεζιών 
οργάνωζης ζσνεδρίοσ “Capitalization final event of all 9a Priority projects funded by the Programme Greece-
Bulgaria 2014-2020 with the participation/co-chairing of the regional structures of both Countries Health 
Authorities”, ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ “HEALTH CARE CENTER”. 

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

αξηζκό MIS 5017270. 

Τν ζπλέδξην αθνξά ηα 13 projects πνπ έρνπλ πινπνηεζεί ζην πιαηζην GR-BG Priority 9a :1.    e-SOHECA, 2.    E/HEALTH, 
3.    eHealth Μonitoring, 4.    equal2health, 5.    HS-Care, 6.    INTERSYC II, 7.    Med4All, 8.    MediciNet II, 9.    RemoteCARE, 
10. SMART_MED, 11. SMiLe,12. The Healthy Municipality  θαη 13.Health Care Center. 

Δκηιμώμενοι ζύνεδροι: 40 άηομα  

Γύν εθπξόζσπνη θάζε έξγνπ (εθηηκάηαη: 12 X 2 = 24 άηνκα). 

Eθπξόζσπνη από ηελ 3ε θαη 4ε Διιεληθή Πεξηθεξεηαθή Γηνίθεζε Υγείαο, θαζώο θαη από Πεξηθεξεηαθέο Αξρέο Υγείαο 
ηνπ Μπιαγθόεβγθξαλη, ηνπ Σκόιηαλ, ηνπ Φάζθνβν θαη ηνπ Κάξηδαιη (εθηηκάηαη: 16 άηνκα),  θαζώο θαη εθπξόζσπνη ηεο 
Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο JS. 

 
Ο ζθνπόο ηεο ζπλάληεζεο  ζα νινθιεξσζεί κε  κηα πιήξε έθζεζε ζην JTS / MA (ζηα Αγγιηθά), επηθεληξσκέλε ζε κηα εθ 
ησλ πζηέξσλ αμηνιόγεζε, κε όια ηα επξήκαηα θαη ηηο ζπζηάζεηο σο ζπκβνιή ζηνλ πξνγξακκαηηζκό ηνπ Πξνγξάκκαηνο 
2021-2027, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πεξίιεςεο ησλ επηηεπγκάησλ ηνπ ηελ πεξίνδν πξνγξακκαηηζκνύ 2014-2020. 

Η ζπλάληεζε ζα γίλεη ζε ρώξν πνπ ζα επηιεγεί θαη κε επζύλε ηνπ Ννζνθνκείνπ,  ζα ππάξρεη πιήξεο θάιπςε 
πνιπκέζσλ: νη επηζθέπηεο ησλ κέζσλ ζα πξνζθιεζνύλ ζην ηέινο ηεο ζπλεδξίαο.(Οη εθπξόζσπνη ησλ ΜΜΔ ζα 
επηιεγνύλ από ην ΓΝ Παπαγεσξγίνπ.) 
- Οη ζπκκεηέρνληεο εηαίξνη από ηελ Βνπιγαξία κπνξνύλ λα έξζνπλ ζηελ Διιάδα κόλν κεηά από αξλεηηθό test γηα COVID 
ησλ ηειεπηαίσλ εκεξώλ. 
- Σε πεξίπησζε πνπ, ιόγσ πεξηνξηζκώλ, νη εθπξόζσπνη από ηε Βνπιγαξία δελ κπνξνύλ λα εηζέιζνπλ ζηελ Διιάδα, ζα 
πξέπεη λα εμεηαζηεί κηα ελαιιαθηηθή ππνδνκή ηειε-ζπκκεηνρήο. 

ΠΡΟ:ΚΑΘΔ   ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΟ 
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 Σην πιαίζην ηνπ ζρεδηαζκνύ θαη πινπνίεζεο ηνπ Σπλεδξίνπ Capitalization Event, νη ειάρηζηεο ππνρξεώζεηο ηνπ 
Αλαδόρνπ αθνξνύλ ζε: 

 

 Τελ εμαζθάιηζε ησλ εμόδσλ κεηαθίλεζεο ησλ εηζεγεηώλ ηνπ Σπλεδξίνπ. 

 Τελ εμαζθάιηζε ηνπ απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνύ (40 sets) γηα ηελ δηεμαγσγή ηνπ Σπλεδξίνπ (ηζάληα, ζεκεησκαηάξην θαη 
Σηπιό),  

 Τελ θάιπςε ηεο δαπάλεο γηα ινπινύδηα θαη δηαθόζκεζε 

 Τελ εμαζθάιηζε PCR tests γηα 15 Δθπξνζώπνπο από ηελ Βνπιγαξία. 

 Τελ εμαζθάιηζε καζθώλ, γαληηώλ θαη αληηζεπηηθώλ. 

 Τελ εμαζθάιηζε ησλ θάησζη ππεξεζηώλ ηνπ αλάδνρνπ:  
Πξνζθιήζεηο & Σπληνληζκόο 
Γξακκαηεία εθδειώζεσλ θαη πξνζσπηθό ηνπ ηζηόηνπνπ 
Κάιπςε βίληεν θαη θσηνγξαθηώλ 
Σύληαμε πξαθηηθώλ ζπκβάλησλ 
Γεκνζίεπζε ζπκπεξαζκάησλ εθδειώζεσλ 
Δξγαζία γξαθηθώλ, θσηνηππηθό / εθηύπσζε 
Γεκνζηεύζεηο ζε κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο θαη ειεθηξνληθά θαλάιηα 
ΜΜΔ θαη δεκνζηνγξάθνη 
Τειηθή έθζεζε,  
 

όπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζηνλ θάησζη πίνακα ανάλσζης κόζηοσς (Costs breakdown) ησλ ππεξεζηώλ ππνζηήξημεο 
ηνπ ζπλεδξίνπ capitalization event: 

Costs Breakdown _ Hard Expenses  consisting of: 
 
  

-          Lease of Equipment 0   

Travel (24 persons * 100 each) 2400   

-          Interpreters' booth (EN/GR/BG) 0   

40 Sets of Conference including Bag, Notepad and Pen 600   

Flowers & Decorations 200   

Posters and Printed Material 300   

-          Catering  (40 people * 15 euros) 0   

PCR tests for 15 BG representatives 1800   

Masks, Gloves and Sanitizers 100   

Contractor's Remuneration  services including 2200   

Invitations & Coordination 
 

Event Secretariat and Site staff 
 

Video & Photo Coverage 
 

Drafting Event Minutes 
 

Publishing Event Conclusions 
 

Graphics work, Photocopying/Printing 
 

Publications to Social Media and e-Channels 
 

Media & Journalists 
 

Event Report 
 

Net Costs 7.600   

VAT 24% 1.824   

Total Cost 9.424   

 

Θα επηιεγεί ν αλάδνρνο πνπ ζα θαηαζέζεη ηελ νηθνλνκηθά ζπκθεξόηεξε πξνζθνξά, βάζε ηηκήο. 

Θα δνζεί κηα ηηκή  γηα ην ζύλνιν ηεο Υπεξεζίαο Οξγάλσζεο ηνπ  Σπλεδξίνπ. 

Πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο ηνπ άξζξνπ 





80 ηνπ Ν.4412/2016, ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

 Η πιεξσκή ηνπ αλαδόρνπ  ζα γίλεη κε βάζε λόκηκα παξαζηαηηθά, εληόο 2 κελώλ, κεηά από ηελ έθδνζε ηηκνινγίνπ θαη 

ηελ ππνγξαθή 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. 

 

Kαηάθεζη προζθορών: 

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

θάκελο, έως  08/09/2020 ζηις 13.00 η ώρα ηο μεζημέρι. 

ΑΚΡΙΒΔΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ 
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