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ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
Θεζ/λίθε,
12/05/2022
Αξ. Πξωη.:13978

Πξόζθιεζε εθδήιωζεο ελδηαθέξνληνο, γηα ηελ αλάζεζε θαζεθόληωλ ελόο (1) Βνεζνύ Φαξκαθείνπ/ Σερληθνύ Φαξκάθωλ ή
ζπλαθνύο εηδηθόηεηαο κε εκπεηξία ζηελ παξαζθεπή ρεκεηνζεξαπεπηηθώλ θαξκάθωλ, κε ζύκβαζε αλάζεζεο έξγνπ, γηα έμη
(6) κήλεο, ζπλνιηθήο πξνϋπνινγηζηηθήο δαπάλεο 10.000,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θξαηήζεωλ, θόξωλ, εηζθνξώλ θαη
ηπρόλ ΦΠΑ 24%,ζην πιαίζην ηεο πινπνίεζεο ηεο εγθεθξηκέλεο Πξάμεο κε ηίηιν «ύζηεκα Απαξηηωκέλεο Γηαρείξηζεο
Ογθνινγηθνύ Αζζελνύο» θαη αθξωλύκην «ΑΓΟΑ» κε θωδηθό ΟΠ 4228 θαη (MIS) 5136468, ε νπνία έρεη εληαρζεί ζην
Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «Κεληξηθή Μαθεδνλία 2014-2020». ( αξ. πξνζθ. Γ.13/2022.)
Έρνληαο ππ’ φςε:
1.Τηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ
πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014−2020, Β) Δλζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2012/17 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ
ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2012 (ΔΔ L 156 /16.6.2012) ζην ειιεληθφ δίθαην”.
2. Τηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016, πεξί Γεκνζίσλ Σπκβάζεσλ Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Υπεξεζηψλ (ΦΔΚ Α΄ 147 / 08-082016)φπσο ηξνπνπνηεκέλνο ηζρχεη.
3.Τελ ππ΄αξηζκ. A.Π 1480/09.03.2020, πξφζθιεζε «Δπελδπηηθά Σρέδηα Καηλνηνκίαο» ζην πιαίζην ηνπ Δ.Π. Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο
Μαθεδνλίαο 2014-2020.
4.Τν απφ 27/11/2020 Σπκθσλεηηθφ Σπλεξγαζίαο κεηαμχ ηεο εηαηξίαο VIDAVO A.E θαη ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Παπαγεσξγίνπ
γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ κε θσδηθφ ΚΜP6-0079506 θαη ηίηιν «Σχζηεκα Απαξηησκέλεο Γηαρείξηζεο Ογθνινγηθνχ Αζζελνχο
(ΣΑΓΟΑ)»
5.Τελ ππ΄αξηζκ. 5095/08.10.2021 (νξζή επαλάιεςε 18.10.2021) απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο γηα ηελ
έληαμε ηεο Πξάμεο κε ηίηιν «Σχζηεκα Απαξηησκέλεο Γηαρείξηζεο Ογθνινγηθνχ Αζζελνχο» θαη αθξσλχκην «ΣΑΓΟΑ» κε θσδηθφ
ΟΠΣ 4228 θαη (MIS) 5136468, ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Κεληξηθή Μαθεδνλία 2014-2020», κε ζπλνιηθφ πνζφ επηιέμηκεο
δεκνζίαο δαπάλεο 200.950,00€ γηα ην Γ.Ν. Παπαγεσξγίνπ.
6.Τν ηερληθφ παξάξηεκα ηεο Πξάμεο κε θσδηθφ ΚΜP6-0079506 θαη θσδηθφ ΜΗS : 5136468, ζην νπνίν, κεηαμχ άιισλ,
πεξηιακβάλεηαη ην πνζφ ησλ 121.500,00 € πνπ αθνξά ζε δαπάλεο πξνζσπηθνχ κε ΓΠΥ/αλάζεζε έξγνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
θαη ηνπ πνζνχ ησλ 10.000,00€ πνπ απνηειεί ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ακνηβήο ελφο (1) Βνεζνχ Φαξκαθείνπ/ Τερληθνχ Φαξκάθσλ
ή ζπλαθνχο εηδηθφηεηαο, κε ζχκβαζε αλάζεζεο έξγνπ γηα έμη (6) κήλεο.
7. Τελ ππ’ αξηζ. 619/20.04.2022 (Θέκα 10ν) (ΑΓΑ: ΩΓ8Μ469ΖΑΞ-ΦΞΕ) απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηνπ Σπκβνπιίνπ ηνπ
Ννζνθνκείνπ κε ηελ νπνία εγθξίζεθε κεηαμχ άιισλ ε δηελέξγεηα πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληαο, γηα ηελ πινπνίεζε ηεο
ελ ιφγσ εγθεθξηκέλεο πξάμεο κε ηίηιν «Σχζηεκα απαξηησκέλεο Γηαρείξηζεο Ογθνινγηθνχ Αζζελνχο», γηα ηελ αλάζεζε
θαζεθφλησλ ελόο (1) Βνεζνύ Φαξκαθείνπ/ Σερληθνύ Φαξκάθωλ ή ζπλαθνύο εηδηθόηεηαο κε εκπεηξία ζηελ Παξαζθεπή
ρεκεηνζεξαπεπηηθώλ θαξκάθωλ, κε ζύκβαζε αλάζεζεο έξγνπ, ζπλνιηθήο πξνϋπνινγηζηηθήο δαπάλεο 10.000,00 €
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θξαηήζεσλ, θφξσλ, εηζθνξψλ θαη ηπρφλ ΦΠΑ 24% θαζψο θαη ε ηζφπνζε δέζκεπζε πίζησζεο.
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Τν Ννζνθνκείν, πξνηίζεηαη λα πξνβεί ζηελ πιήξσζε κηαο (1) ζέζεο έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ, κε ζχκβαζε αλάζεζεο έξγνπ, ήηνη
ελφο (1) Βνεζνχ Φαξκαθείνπ/ Τερληθνχ Φαξκάθσλ, πξνυπνινγηζηηθήο δαπάλεο 10.000,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θξαηήζεσλ,

θφξσλ, εηζθνξψλ θαη ηπρφλ Φ.Π.Α. 24%, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα έμη (6) κελψλ ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηεο Πξάμεο κε ηίηιν
«Σχζηεκα Απαξηησκέλεο Γηαρείξηζεο Ογθνινγηθνχ Αζζελνχο» θαη αθξσλχκην «ΣΑΓΟΑ» θαη θσδηθφ ΟΠΣ 4228 θαη (MIS) 5136468,
εληαγκέλεο ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Κεληξηθή Μαθεδνλία 2014-2020».
Ο-ε ελδηαθεξφκελνο-ε ππνςήθηνο-α ζα πξέπεη λα ζπγθεληξψλεη ηα παξαθάησ αλαθεξφκελα πξνζφληα:
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ/Α


λα εξγάδεηαη λνκίκσο ζηελ Διιάδα, γλσξίδνληαο άπηαηζηα ηελ ειιεληθή γιψζζα.



λα έρεη εκβνιηαζζεί έλαληη ηεο λφζνπ covid-19, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 207 ηνπ Ν. 4820/2021, φπσο
ηξνπνπνηήζεθαλ κεηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ λ. 4829 (άξζξν 36ν).



λα θαηέρεη θαη’ ειάρηζην Απνιπηήξην Λπθείνπ ΓΔ, κε εηδηθφηεηα ή Βνεζνχ Φαξκαθείνπ ή Ννζειεπηή/ηξηαο ή Τερληθνχ
Φαξκάθσλ, ή ζπλαθνχο εηδηθφηεηαο, ή αληίζηνηρν ηίηιν ζπνπδψλ ηεο Αιινδαπήο αλαγλσξηζκέλν απφ ηνλ
Γηεπηζηεκνληθφ Οξγαληζκφ Αλαγλψξηζεο Τίηισλ Αθαδεκατθψλ θαη Πιεξνθφξεζεο.



λα έρεη ζπλαθή πξνυπεξεζία - εκπεηξία

ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) κελψλ, ζε παξαζθεπή ρεκεηνζεξαπεπηηθψλ

θαξκάθσλ, πνπ ζα έρεη απνθηεζεί εληφο ησλ ηειεπηαίσλ πέληε (5) εηψλ.


λα έρεη θαιή γλψζε Ζ/Υ ζηα αληηθείκελα: α) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ, β) ππνινγηζηηθψλ θχιισλ θαη γ) ππεξεζηψλ
δηαδηθηχνπ.

Δπηζεκαίλεηαη όηη:
 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. . Δπίζεο ηα ηδηωηηθά έγγξαθα, κπνξεί λα γίλνληαη απνδεθηά
θαη ζε απιή θωηνηππία, εθόζνλ ζπλππνβάιιεηαη ππεύζπλε δήιωζε, ζηελ νπνία βεβαηώλεηαη ε αθξίβεηά ηνπο θαη ε
νπνία θέξεη ππνγξαθή κεηά ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο πξόζθιεζεο.


Σα μελόγιωζζα πηζηνπνηεηηθά πξέπεη λα είλαη κεηαθξαζκέλα ζηελ ειιεληθή θαη επηθπξωκέλα από ην Τπνπξγείν
Δμωηεξηθώλ ή από επίζεκν κεηαθξαζηηθό γξαθείν ή από δηθεγόξν. ηα αιινδαπά δεκόζηα έγγξαθα θαη
δηθαηνινγεηηθά εθαξκόδεηαη ε πλζήθε ηεο Υάγεο, ηεο 5.10.1961, πνπ θπξώζεθε κε ην Ν. 1497/1984 (Α 188).Δηδηθά ηα
αιινδαπά ηδηωηηθά έγγξαθα ζα πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιώζζα επηθπξωκέλε είηε
από πξόζωπν αξκόδην θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο είηε από πξόζωπν θαηά λόκν αξκόδην ηεο ρώξαο
ζηελ νπνία έρεη ζπληαρζεί ην έγγξαθν, ζύκθωλα κε ηελ παξ.14 ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ Ν.4497/2017. Πξνζθνκίδνληαη
πξωηόηππα ή επηθπξωκέλα αληίγξαθα ή επθξηλή θωηναληίγξαθα απηώλ, ζύκθωλα κε ην Ν.4250/26.3.2014. ή απιά
θωηναληίγξαθα ζπλνδεπόκελα από ππεύζπλε δήιωζε ζηελ νπνία βεβαηώλεηαη ε αθξίβεηά ηνπο.
 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 ΑΔΠ.
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2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ – ΚΡΙΣΗΡΙΑ – ΔΠΙΛΟΓΗ
2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ – ΔΠΙΛΟΓΗ
2.1.Ο ελδηαθεξφκελνο – ππνςήθηνο ζπκβαζηνχρνο ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεη ηελ αίηεζή ηνπ κε φια ηα απαηηνχκελα
δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ ηππηθψλ πξνζφλησλ ηνπο σο άλσ, θαζψο επίζεο θαη κε Τπεύζπλε
Γήιωζε φηη έρνπλ ιάβεη πιήξσο γλψζε θαη ζπκθσλνχλ κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζεο πξφζθιεζεο.
2.2.Θα πξέπεη επίζεο λα αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ, νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθά, ηελ κεληαία ακνηβή πνπ επηζπκεί λα
ιακβάλεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηπρφλ Φ.Π.Α., θφξσλ, ζπλνιηθψλ αζθαιηζηηθψλ θξαηήζεσλ (εξγαδφκελνπ θαη
εξγνδφηε) ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη αλψηεξε ηνπ πνζνχ ησλ 1.666,66€ .
2.3.Αηηήζεηο πνπ δελ ζπλνδεχνληαη απφ επαξθή ηεθκεξίσζε ησλ ηππηθψλ πξνζφλησλ ηνπ άξζξνπ 1 ή πνπ θαζνξίδνπλ
ακνηβή εθηφο ησλ νξίσλ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ απνξξίπηνληαη.
2.4.Μεηά ηελ αλάδεημε ηνπ ζπκβαζηνχρνπ θαη πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ζα πξέπεη ν ππνςήθηνο πνπ επηιέρζεθε
λα θαηαζέζεη:


Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ
έρεη θαηαδηθαζζεί γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο.



Πηζηνπνηεηηθό πεξί ηνπ φηη έρνπλ εθπιεξσζεί νη θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο (θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα) θαηαβνιήο,
ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία.



Πηζηνπνηεηηθό πεξί ηνπ φηη έρνπλ εθπιεξσζεί νη ππνρξεψζεηο θαηαβνιήο ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο,
ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία.



Απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηνπ πξνζθέξνληνο, ήηνη ηελ έλαξμε

επηηεδεχκαηνο

απφ

ηελ

αληίζηνηρε Γεκφζηα Οηθνλνκηθή Υπεξεζία θαη ηηο ηπρφλ κεηαβνιέο.


Ψεθηαθφ Πηζηνπνηεηηθό COVID-19 ηεο Δ.Δ. ή βεβαίσζε εκβνιηαζκνχ ή βεβαίσζε ζεηηθνχ δηαγλσζηηθνχ ειέγρνπ,
ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 207 ηνπ Ν. 4820 / 2021, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κεηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ
λ.4829 (άξζξν 36o).

3.

ΓΙΑΡΚΔΙΑ
Ζ ζχκβαζε πνπ ζα πξνθχςεη, ζα έρεη δηάξθεηα έμη (6) κελώλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο. Η ζύκβαζε δύλαηαη λα παξαηαζεί
γηα αθφκε έμη (6) κήλεο κε ηελ ζχκθσλε γλψκε ησλ ζπκβαιιφκελσλ. Πεξαηηέξσ παξάηαζε κπνξεί λα γίλεη κφλνλ εθφζνλ
θξηζεί απαξαίηεην απφ ηελ νκάδα έξγνπ γηα ηελ νξζή νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ θαη ππάξρεη δηαζέζηκνο εγθεθξηκέλνο
πξνυπνινγηζκφο.
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4. ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΓΑΙΑ
4.1.Ο/Ζ ζπκβαζηνχρνο πνπ ζα επηιεγεί ζα απαζρνιείηαη γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ έξγνπ, είθνζη (20) ψξεο ηελ
εβδνκάδα, κε ηελ απηνπξφζσπε παξνπζία ηνπ.
4.2.Ο/Ζ ζπκβαζηνχρνο ζα ζπλεξγάδεηαη άκεζα κε ην πξνζσπηθφ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ζα βξίζθεηαη ππφ ηελ επνπηεία ηνπ
Δπηζηεκνληθά Υπεχζπλνπ ηνπ έξγνπ, ζηηο εληνιέο θαη ζηηο νδεγίεο ηνπ νπνίνπ ζα πξέπεη λα πεηζαξρεί. Κάζε πεξίπησζε
απεηζαξρίαο ή αλάξκνζηεο ζπκπεξηθνξάο πξνο ηνπο αζζελείο ή ηνπο ζπλνδνχο ηνπο ή ην πξνζσπηθφ ηνπ Ννζνθνκείνπ,
απνηειεί ζνβαξφ ιφγν γηα ηελ εθ κέξνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαηαγγειία ησλ ζπκβάζεσλ.
4.3.Ο/Ζ ζπκβαζηνχρνο ζα πξέπεη λα επηδεηθλχεη δήιν θαη πξνζπκία πξνο ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ.
4.5.Ζ ζχκβαζε πνπ ζα πξνθχςεη, ξεηά θαη αλεπηθχιαθηα αλαγλσξίδεηαη θαη ζπκθσλείηαη απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε, φηη δελ
δεκηνπξγεί νπνηαδήπνηε ζρέζε λνκηθήο εμάξηεζεο κεηαμχ ηνπο θαη φηη θακία δηάηαμε απηήο δελ ζεκειηψλεη, νχηε κπνξεί λα
ζεκειηψλεη κεηαμχ ηνπο ζρέζε εληνιήο, άκεζεο ή έκκεζεο πιεξεμνπζηφηεηαο, θνηλσλίαο, πξαθηφξεπζεο, κεζηηείαο, εξγαζίαο
θαη ελ γέλεη νπνηαδήπνηε άιιεο ζρέζεο, πέξαλ ηεο κίζζσζεο έξγνπ.

5.

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΘΔΗ
ΠΑΚΔΣΑ ΔΡΓΑΙΑ – ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ
Ο/Ζ ππνςήθηνο/α πνπ ζα επηιεγεί ζα απαζρνιεζεί ζηηο θάησζη ελφηεηεο εξγαζίαο (ΔΔ) θαη παξαδνηέα ηεο Πξάμεο:
ΔΔ1 - Απαηηήζεηο ρξεζηψλ θαη Αξρηηεθηνληθή ζπζηήκαηνο ,
Τίηινο Παξαδνηένπ: Απαηηήζεηο ρξεζηψλ θαη Αξρηηεθηνληθή ζπζηήκαηνο (έθζεζε).
ΔΔ2 - Αλάπηπμε επθπνχο ζπζηήκαηνο
Τίηινη Παξαδνηέσλ: 1) Αξρηθή έθδνζε ζπζηήκαηνο (έθζεζε) , 2) Τειηθή έθδνζε ζπζηήκαηνο (έθζεζε, Λνγηζκηθφ).
ΔΔ3- Πηινηηθή ιεηηνπξγία θαη αμηνιφγεζε ζπζηήκαηνο,
Τίηινο Παξαδνηένπ: Απνηειέζκαηα πηινηηθήο δνθηκήο (έθζεζε).
ΔΔ4 –Πξνψζεζε θαη εκπνξηθή αμηνπνίεζε
Τίηινο Παξαδνηένπ: Πιάλν επηθνηλσλίαο θαη εκπνξηθήο αμηνπνίεζεο (έθζεζε).
Ζ νξζή εθηέιεζε θαη ν έιεγρνο ησλ παξαδνηέσλ σο αλσηέξσ ζα πηζηνπνηείηαη κε κεληαία βεβαίσζε παξαιαβήο θαη θαιήο
εθηέιεζήο ηνπο, ε νπνία ζα ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Δπηζηεκνληθά Υπεχζπλν ηνπ έξγνπ γηα ην Ννζνθνκείν Παπαγεσξγίνπ.

6.

ΣΟΠΟ ΑΠΑΥΟΛΗΗ
Ωο ηφπνο απαζρφιεζεο ηνπ έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ νξίδεηαη ε έδξα ηνπ Γ.Ν.Θ Παπαγεσξγίνπ, ζηελ Πεξηθεξεηαθή νδφ
Θεζζαινλίθεο, Νέα Δπθαξπία, Θεζζαινλίθε.

7.

ΑΜΟΙΒΗ – ΠΛΗΡΧΜΔ – ΔΙΦΟΡΔ
7.1. Ζ εθηηκψκελε ακνηβή ηνπ ζπκβαζηνχρνπ, γηα ηελ απαζρφιεζή ηνπ ζην έξγν κε ηίηιν «Σχζηεκα Απαξηησκέλεο
Γηαρείξηζεο Ογθνινγηθνχ Αζζελνχο» θαη αθξσλχκην «ΣΑΓΟΑ» κε θσδηθφ ΟΠΣ 4228 θαη (MIS) 5136468, ε νπνία έρεη
εληαρζεί ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Κεληξηθή Μαθεδνλία 2014-2020», πξνυπνινγίδεηαη ζηα 10.000,00€ γηα
δηάξθεηα έμη (6) κελώλ. Τν πνζφ απηφ πεξηιακβάλεη ηπρφλ Φ.Π.Α., εάλ ππάξρεη ηέηνηα ππνρξέσζε.
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7.2.

Σην σο άλσ πνζφ πεξηιακβάλνληαη νη θάζε θχζεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο(ζπκβαζηνχρνπ θαη εξγνδφηε),θαζψο θαη νη
θάζε θχζεσο θφξνη, δηάθνξα έμνδα, θηι.

7.3.

Ζ κεληαία ακνηβή ζα θαηαηίζεηαη, ζην α’ δεθαήκεξν ηνπ επφκελνπ κήλα ηνπ παξαρζέληνο έξγνπ, ζε ηξαπεδηθφ
ινγαξηαζκφ πνπ ζα ππνδεηρζεί κε πξψην δηθαηνχρν ηνλ ζπκβαζηνχρν, ηα ζηνηρεία ηνπ νπνίνπ ζα γλσζηνπνηήζνπλ
ζηελ νηθνλνκηθή ππεξεζία εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.

7.4.

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα θάζε πιεξσκή/θαηάζεζε είλαη ε πξνζθφκηζε λφκηκνπ παξαζηαηηθνχ(π.ρ. ηηκνινγίνπ ή
απφδεημεο παξνρήο ππεξεζηψλ θ.ά.) θαη πηζηνπνηεηηθνχθνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο, ζε ηζρχ, ηνπιάρηζηνλ πέληε (5)
εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηελ εκεξνκελία πιεξσκήο, ζπλνδεπφκελσλ θάζε θνξά απφ έθζεζε ηνπ αλαδφρσλγηα ην
παξαρζέλ έξγν,γηα ην ζρεηηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα, θαζψο θαη βεβαίσζε παξαιαβήο κε ππνγξαθή θαη ζθξαγίδααπφ
ηνλ επηζηεκνληθά ππεχζπλν ηνπ έξγνπ.

7.5.

Σε θάζε πιεξσκή παξαθξαηείηαη θφξνο εηζνδήκαηνο, θαηά ηα πξνβιεπφκελα απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Φ.Γ..

8. ΔΜΠΙΣΔΤΣΙΚΟΣΗΣΑ - ΔΥΔΜΤΘΔΙΑ
8.1.Όιεο νη πιεξνθνξίεο,

πιάλα, ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ έγγξαθν ή ζηνηρείν πνπ απνθηάηαη,

ζπγθεληξψλεηαη ή θαηαξηίδεηαη απφ ηνλ ζπκβαζηνχρν ηαηξφ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο παξνχζαο ζπκβάζεσο, είλαη
εκπηζηεπηηθά θαη αλήθνπλ ζηελ απφιπηε ηδηνθηεζία ηνπ Ννζνθνκείνπ.
8.2.Ο/Ζ ζπκβαζηνχρνο, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή ζπλαίλεζε ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ, δελ απνθαιχπηεη θακία
πιεξνθνξία πνπ ηνπ δφζεθε, νχηε θνηλνπνηεί ζηνηρεία ή έγγξαθα ησλ νπνίσλ έιαβε γλψζε ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηεο
εξγαζίαο ηνπ.
8.3.Σε πεξίπησζε αζέηεζεο απφ ηνλ/ηελ ζπκβαζηνχρν ηεο σο άλσ ππνρξέσζήο ηνπ, ην Ννζνθνκείν δηθαηνχηαη λα
απαηηήζεη: α) ηελ απνθαηάζηαζε θάζε δεκίαο ηνπ, πνπ ελδερνκέλσο πξνθχςεη, ζπλεπεία ηεο θνηλνπνηήζεσο εγγξάθσλ –
ζηνηρείσλ, ζε ηξίηνπο θαη β) ηελ άκεζε θαη ζην δηελεθέο παχζε θνηλνπνίεζεο εγγξάθσλ – ζηνηρείσλ, ζε ηξίηνπο, ζην
κέιινλ.
8.4.Ο/Ζ ζπκβαζηνχρνο, κε θαλέλα ηξφπν, δελ δχλαηαη λα πξνβαίλεη ζε δεκφζηεο δειψζεηο, ζρεηηδφκελεο κε ηελ ελ γέλεη
θαηάζηαζε ηνπ Ννζνθνκείνπ, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή άδεηα ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ. Ζ επεμεξγαζία, απφ
ηνπο ζπκβαζηνχρνπο, επαίζζεησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ αζζελψλ, αιιά θαη φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζην Ννζνθνκείν,
δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2472/1997 (ΦΔΚ Α 50/10-04-1997) θαζψο θαη απφ ηνλ ππ’ αξηζ. ΔΔ 2016/679 Καλνληζκφ
Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ (G.D.P.R.) θαη ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ Υπεχζπλνπ
Δπεμεξγαζίαο Γεδνκέλσλ (D.P.O.) ηνπ Ννζνθνκείνπ.
Ζ παξνχζα πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ,ζηε ΓΗΑΥΓΔΗΑ θαη ην
Κ.Ζ.Μ.ΓΖ.Σ.
Οη ελδηαθεξόκελνη ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ ηελ Αίηεζε ηνπο ζπλνδεπόκελε από ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά
γηα ηελ ηεθκεξίωζε ηωλ πξνζόληωλ ηνπ άξζξνπ 1νπ ηεο παξνύζεο, εληφο ζθξαγηζκέλνπ θαθέινπ, ζηνλ νπνίν ζα πξέπεη
λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο ν ηίηινο ηεο πξόζθιεζεο εθδήιωζεο ελδηαθέξνληνο πνπ ζα θαηαζέζνπλ πξνζθνξά, ζην
Γξαθείν Πξνκεζεηώλ ηνπ Ννζνθνκείνπ έωο ηελ ψξα 11:00 ηεο 23εο Μαΐνπ 2022 (εκέξα Γεπηέξα).
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Θα ιεθζνχλ ππφςε κφλν νη αηηήζεηο πνπ ζα θαηαηεζνχλ ή ζα απνζηαινχλ θαη ζα παξαιεθζνχλ απφ ην Γξαθείν
Πξνκεζεηψλ ηνπ Γ.Ν. Παπαγεσξγίνπ, κε επζχλε ησλ ππνςεθίσλ, ην αξγφηεξν κέρξη ηελ σο άλσ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη
ψξα ππνβνιήο αηηήζεσλ.
Ηκεξνκελία απνζθξάγηζεο ηωλ Φαθέιωλ: ε 23ε Μαΐνπ 2022 θαη ώξα 11:00 (εκέξα Γεπηέξα).

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..

ΜΙΥΑΗΛ ΚΑΡΑΒΙΧΣΗ

