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«Τπ. αρ. Φ123/2022 πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεςη
υπηρεςιϊν υμβοφλου Πιςτοποιήςεων (CPV: 79132000-8, Τπηρεςίεσ πιςτοποίηςησ) χρονικήσ διάρκειασ
τριϊν (3) ετϊν και προχπολογιςθείςασ δαπάνησ 15.624,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ, με κριτήριο
ανάθεςησ την πλζον ςυμφζρουςα από οικονομική άποψη προςφορά ( βάςει τιμήσ).».

ΣΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ»
Έχοντας υπόψη:
1. Το ν.4915/2022 (ΦΕΚ 63/Α’/24.03.2022), άρκρο 79, «Εγκρίςεισ ςκοπιμότθτασ για τθν εκπόνθςθ μελετϊν, υλοποίθςθ ζργων και
παροχι τεχνικϊν και λοιπϊν ςυναφϊν επιςτθμονικϊν υπθρεςιϊν για τθ βελτίωςθ και ανάπτυξθ κτιριακϊν υποδομϊν τθσ Κεντρικισ
Υπθρεςίασ του Υπουργείου Υγείασ, των εποπτευόμενων φορζων, του Αιγινιτειου Νοςοκομείου, του Αρεταίειου Νοςοκομείου και
του Ευγενίδειου Θεραπευτθρίου και για τθν προμικεια υγειονομικοφ υλικοφ, αναλϊςιμου υλικοφ και αγακϊν ι υπθρεςιϊν».
2. Το ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α’/09.03.2021) «Εκςυγχρονιςμόσ, απλοποίθςθ και αναμόρφωςθ του ρυκμιςτικοφ πλαιςίου των
δθμοςίων ςυμβάςεων, ειδικότερεσ ρυκμίςεισ προμθκειϊν ςτουσ τομείσ τθσ άμυνασ και τθσ αςφάλειασ και άλλεσ διατάξεισ για τθν
ανάπτυξθ, τισ υποδομζσ και τθν υγεία» όπωσ ιςχφει.
3.Τον ν.4412/8-8-16 (Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν

*προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και

2014/25/ΕΕ+.
4.Το υπ. αρ. 4963/05.10.2016 ζγγραφο τθσ ΕΡΥ με κζμα «Ρρομικειεσ από τουσ φορείσ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 9 του
ν.3580/2007 – Κακοριςμόσ ΚΑΑ».
5.Τον Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Αϋ/28.06.2014) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ
2011/85/ΕΕ)-δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ.
6.Τον Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α’/26.03.2014), «Διοικθτικζσ απλουςτεφςεισ – Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν Ρροςϊπων και
Υπθρεςιϊν του Δθμόςιου Τομζα – Τροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ.318/1992 (Α’ 161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ».
7.Τον Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/A/29.05.13) «Εκνικό Σφςτθμα Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων και άλλεσ Διατάξεισ».
8.Τον Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/2011) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ
Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων – Αντικατάςταςθ του ζκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικόσ κϊδικασ) Ρροπτωχευτικι
διαδικαςία εξυγίανςθσ και άλλεσ διατάξεισ».
9.Τον Ν.3918/2011 (ΦΕΚ 31/τ.Α’/02-03-2011) «Διαρκρωτικζσ Αλλαγζσ ςτο Σφςτθμα Υγείασ και Άλλεσ διατάξεισ» όπωσ ιςχφει.
10.Τον Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Αϋ/13.07.2010) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων...και άλλεσ
διατάξεισ» όπωσ ιςχφει.
11.Τον ν.3846/(ΦΕΚ 66Αϋ/11-05-2010), άρκρο 24 που αφορά τροποποιιςεισ ςχετικϊν άρκρων του ν.3580/07.
12.Τον ν.3580/07(ΦΕΚ/134 Α /18-06-2007) Ρερί Ρρομθκειϊν των Νοςοκομείων.
13.Τον ν.3329/2005 (ΦΕΚ /81 Α/ 2005) «Ρεριφερειακι Συγκρότθςθ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ».
14.Τθν υπ. αρ. Υ4α/11974/2013 (Β’ 299) Κ.Υ.Α ςχετικά με τον «Οργανιςμό του Γ.Ν.Α «ΙΡΡΟΚΑΤΕΙΟ», όπωσ ιςχφει.
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15.Τθν υπ. αρικμ. Γ4β/Γ.Ρ.:88838/19 Απόφαςθ του Υπουργείου Υγείασ «Διοριςμόσ νζου Διοικθτι ςτο Γ.Ν.Α. “Ιπποκράτειο’’» (ΦΕΚ
16/ΥΟΔΔ/14.01.2020).
16.Τθν υπ. αρ. ΑΔΣ. 12/21.06.2022 (κζμα 11), ζγκριςθσ όρων και τεχνικϊν προδιαγραφϊν. (ΑΔΑ: 6ΥΞ4690ΩΣ-ΣΛΗ, ΑΔΑΜ:
22REQ010922689 2022-07-13).
17.Το γεγονόσ ότι από τθν παροφςα προκαλείται δαπάνθ, θ οποία κα ανζρχεται ςυνολικά ζωσ του ποςοφ των 15.624,00€
ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ Φ.Ρ.Α. και κα καλυφκεί από τον Τακτικό Ρροχπολογιςμό του Γενικοφ Νοςοκομείου
Ακθνϊν «ΙΡΡΟΚΑΤΕΙΟ» ςφμφωνα με τθν υπ. αρ. 1430/13.07.2022 Απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ (ΑΔΑ: 6Σ644690ΩΣ-ΒΘ2,
ΑΔΑΜ: 22REQ010092984 2022-07-13).
ΠΡΟΚΑΛΕΙ

1.

Τθν Μθχανικό Αναςταςία Μπελθγιάννθ, να υποβάλει ζγγραφθ ςφραγιςμζνθ προςφορά για τθν παροχι των υπθρεςιϊν του

Ραραρτιματοσ Α’ τθσ παροφςθσ, ςε κλειςτό φάκελο, ο οποίοσ κα φζρει τθν ζνδειξθ «Τπ. αρ. Φ123/2022 πρόςκληςη εκδήλωςησ
ενδιαφζροντοσ για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεςη υπηρεςιϊν υμβοφλου Πιςτοποιήςεων (CPV: 79132000-8, Τπηρεςίεσ
πιςτοποίηςησ) χρονικήσ διάρκειασ τριϊν (3) ετϊν και προχπολογιςθείςασ δαπάνησ 15.624,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ, με
κριτήριο ανάθεςησ την πλζον ςυμφζρουςα από οικονομική άποψη προςφορά (βάςει τιμήσ)», ςτο Τμιμα Γραμματείασ
η

(Ρρωτόκολλο) του Νοςοκομείου μζχρι τθν 1 ΑΤΓΟΤΣΟΤ, ημζρα ΔΕΤΣΕΡΑ και ϊρα 09:00π.μ. Θ αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ των
προςφορϊν κα γίνει ςτο Τμιμα Ρρομθκειϊν του Νοςοκομείου ςτισ 1 ΑΤΓΟΤΣΟΤ, ημζρα ΔΕΤΣΕΡΑ και ϊρα 10:00π.μ. Οι προςφορζσ
που υποβάλλονται ςτθν Υπθρεςία ΕΚΡΟΘΕΣΜΑ δεν κα λαμβάνονται υπόψθ.

2.

Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ κα υποβάλει προςφορά για το ςφνολο των υπθρεςιϊν. Τμθματικζσ ι εναλλακτικζσ προςφορζσ δεν

γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται.

3.

Ρεριεχόμενο προςφοράσ: Ο ενδιαφερόμενοσ κα πρζπει να κατακζςει μία και μοναδικι προςφορά ςε κλειςτό φάκελο, ςτον

οποίο κα εμπεριζχονται:
3.1. Υπεφκυνθ Διλωςθ του προςφζροντοσ ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι: α) αποδζχεται τουσ όρουσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ και θ
προςφορά του ςυντάχκθκε ςφμφωνα με αυτοφσ β) οι προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ ικανοποιοφν τισ παρατικζμενεσ ςτθν παροφςα
πρόςκλθςθ τεχνικζσ απαιτιςεισ και γ) ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ είναι 120 θμζρεσ από τθν λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ
προςφοράσ.
3.2. Οικονομικι Ρροςφορά του προςφζροντοσ ςτθν οποία κα δθλϊνεται κατ’ ελάχιςτον θ τιμι του προςφζροντοσ για κάκε
υπθρεςία με τθ ςυμπλιρωςθ του Ρίνακα του Ραραρτιματοσ Β, που αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ παροφςασ.
3.3. Κακϊσ και τα κάτωκι δικαιολογθτικά:
1. απόςπαςμα του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι
διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ,
από το οποίο προκφπτει ότι δεν ςυντρζχει λόγοσ αποκλειςμοφ από τουσ αναφερόμενουσ ςτθν παρ. 1 του άρκρου 73 του Ν.
4412/2016. Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου, ι ελλείψει αυτοφ, άλλο ιςοδφναμο ζγγραφο, προςκομίηεται για τα μζλθ του διοικθτικοφ,
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του οικονομικοφ φορζα ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ ι των προςϊπων που ζχουν
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ απόφαςθσ ι ελζγχου ςε αυτόν. Συγκεκριμζνα, ςε περίπτωςθ που ο προςφζρων είναι νομικό
πρόςωπο, το απόςπαςμα ι άλλο ιςοδφναμο ζγγραφο υποβάλλεται για τον ι τουσ Διαχειριςτζσ, όταν το νομικό πρόςωπο είναι Ο.Ε,
Ε.Ε ι Ε.Ρ.Ε, για τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, όταν το νομικό πρόςωπο είναι Α.Ε.
2. πιςτοποιθτικό τθσ κατά περίπτωςθ αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του, από το οποίο να
προκφπτει ότι είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ, ςφμφωνα
με τισ διατάξεισ τόςο τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του όςο και του ελλθνικοφ δικαίου. Ειδικά για τθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ
φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ που αφοροφν ςτισ ειςφορζσ κοινωνικισ
αςφάλιςθσ, καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ.
3. πιςτοποιθτικό τθσ κατά περίπτωςθ αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του, από το οποίο να
προκφπτει ότι είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν πλθρωμι των φόρων και τελϊν, ςφμφωνα
με τισ διατάξεισ τόςο τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του όςο και του ελλθνικοφ δικαίου.
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4.πιςτοποιθτικό ότι είναι εγγεγραμμζνοι ςτο οικείο Επιμελθτιριο. Σθμειϊνεται ότι ςε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων
τα πιςτοποιθτικά πρζπει να προςκομίηονται για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ.

4.

Ραραδοτζα / Χρονοδιάγραμμα: Για τθν παροχι των υπθρεςιϊν κα ςυναφκεί ςφμβαςθ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 4412/16

(ΦΕΚ147/8-8-2016) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν», όπωσ ιςχφουν. Σε περίπτωςθ μθ εκτζλεςθσ εντόσ των
χρονικϊν ορίων που παρζχονται ςτον ανάδοχο ζχουν εφαρμογι οι διατάξεισ του Ν.4412/16.

5.

Ρροχπολογιςμόσ δαπάνθσ: Θ ςυνολικι δαπάνθ για τθν ανάκεςθ τθσ υπθρεςίασ διάρκειασ 3 ετϊν δεν δφναται να υπερβεί το

ποςό των 15.624,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α.

6.

Θ κατακφρωςθ του αναδόχου κα γίνει με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά βάςει

τιμισ (χαμθλότερθ τιμι).

7.

Θ πλθρωμι του αναδόχου κα γίνεται τμθματικά (μθνιαίωσ) και μετά τθν πλιρθ ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι τθσ υπθρεςίασ,

θ οποία κα πιςτοποιείται με το αντίςτοιχο πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ αρμόδιασ προσ τοφτο επιτροπισ και τθν προςκόμιςθ των
ςχετικϊν παραςτατικϊν.

8.

Θ παροφςα κα αναρτθκεί ςτο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ςτο ΚΘΜΔΘΣ και ςτθν ιςτοςελίδα του Νοςοκομείου ςτθν διαδρομι

www.hippocratio.grΤμιμα ΡρομθκειϊνΔιαγωνιςμοί-Διαπραγματεφςεισ.

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΜΑΡΙΟ Κ. ΣΙΓΚΑ

υνημμζνα: Είκοςι πζντε (25) ςελίδεσ
-Ραράρτθμα Α: Τεχνικζσ προδιαγραφζσ
-Ραράρτθμα Β :Υπόδειγμα Οικονομικισ Ρροςφοράσ
Εςωτερική διανομή:
-Υποδιεφκυνςθ Οικονομικοφ
- Τμιμα Ρρομθκειϊν
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α: ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΗ ΑΡΙΣΕΙΑ
«VALIDATED BY EFQM»

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΤ
Θ ςυμβουλευτικι υποςτιριξθ για τθν ανανζωςθ του πιςτοποιθτικοφ επιχειρθματικισ αριςτείασ με βάςθ το αναβακμιςμζνο EFQM
Model 2020 για τθν τριετία 2022-2025, για τα παρακάτω πιςτοποιθμζνα τμιματα/ μονάδεσ:
1.
2.

Σμήμα Επειγόντων Περιςτατικϊν (ΣΕΠ)
Χειρουργείο Παραρτήματοσ

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ – ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΙΑ
Σκοπόσ τθσ επαναπιςτοποίθςθσ και εφαρμογισ του νζου Μοντζλου EFQM 2020 είναι θ υποςτιριξθ των Τμθμάτων/ Μονάδων ςτθ
διαχείριςθ τθσ βελτίωςθσ και τθσ αλλαγισ, με ςτόχο τθν παροχι υπθρεςιϊν υγείασ υψθλισ ποιότθτασ. Το αναβακμιςμζνο
EFQM Model 2020 αποτελεί ζνα εξαιρετικά ςφγχρονο εργαλείο διοίκθςθσ που ςτθρίηεται ςτισ αρχζσ για βιϊςιμεσ και κοινωνικά
υπεφκυνεσ επιχειριςεισ. Ζννοιεσ όπωσ ο Μεταςχθματιςμόσ, θ Διαχείριςθ των Αλλαγϊν, θ Ευελιξία και θ Ανκεκτικότθτα, που
είναι επίκαιρεσ όςο ποτζ άλλοτε, ςυνκζτουν μζροσ του περιεχομζνου του, βοθκϊντασ τουσ οργανιςμοφσ και τα ςτελζχθ αυτϊν
να προετοιμαςτοφν με το βζλτιςτο δυνατό τρόπο για να ανταπεξζλκουν ςτισ προκλιςεισ του μζλλοντοσ.
Ο Σφμβουλοσ κα ςυνεργάηεται ςτενά ςε όλθ τθν διάρκεια υλοποίθςθσ των ζργων με τον Υπεφκυνο του Τμιματοσ Ελζγχου Ροιότθτασ
του Νοςοκομείου που ςυντονίηει τισ διαδικαςίεσ για τθν εφαρμογι του Μοντζλου EFQM 2020 ςτα τμιματα του νοςοκομείου,
κακϊσ και με τουσ Υπευκφνουσ των ςχετικϊν Τμθμάτων/Μονάδων.
Για τθν υλοποίθςθ των ζργων ο Σφμβουλοσ κα ακολουκιςει τουσ όρουσ και τισ προδιαγραφζσ του Σχιματοσ πιςτοποίθςθσ
επιχειρθματικισ αριςτείασ με το μοντζλο του EFQM 2020 για το επίπεδο «Validated by EFQM».
Ειδικότερα, για τθν υλοποίθςθ των ζργων ο Σφμβουλοσ κα ακολουκιςει τθν παρακάτω διαδικαςία / μεκοδολογία:
 Θα υλοποιθκεί μια αρχικι ενθμζρωςθ του προςωπικοφ των Μονάδων/ Τμθμάτων για το νζο μοντζλο EFQM 2020 κακϊσ
και για τθ διαδικαςία πιςτοποίθςθσ ςτο επίπεδο «Validated by EFQM»
 Θα υποςτθριχκεί θ διενζργεια αυτοαξιολόγθςθσ των Μονάδων/ Τμθμάτων. Θ διαδικαςία αυτι κα υλοποιθκεί με τθν
ανάπτυξθ και διακίνθςθ ςτο προςωπικό δομθμζνου ερωτθματολογίου προσ ςυμπλιρωςθ από τον Σφμβουλο.
 Θα ςυλλεχκοφν τα ςυμπλθρωμζνα ερωτθματολόγια και κα γίνει ςτατιςτικι επεξεργαςία τουσ από τον Σφμβουλο, ϊςτε να
εξαχκοφν τα ςχετικά αποτελζςματα/ευριματα για τον εντοπιςμό περιοχϊν και αντίςτοιχων ζργων βελτίωςθσ.


Με βάςθ τα αποτελζςματα των ερωτθματολογίων ο Σφμβουλοσ κα υποςτθρίξει τισ Μονάδεσ/Τμιματα ςτθν
προτεραιοποίθςθ των αποτελεςμάτων και ςτθν επιλογι τριϊν (3) περιοχϊν προσ βελτίωςθ και τον κακοριςμό των
αντίςτοιχων ζργων βελτίωςθσ.



Ο Σφμβουλοσ κα υποςτθρίξει τισ Μονάδεσ/Τμιματα με παροχι οδθγιϊν και κατευκφνςεων για τθ ςυμπλιρωςθ των
απαιτοφμενων εντφπων πιςτοποίθςθσ και τθν υποβολι τουσ ςτο EFQM, κατά τθν πρϊτθ φάςθ τθσ διαδικαςίασ όπωσ
προβλζπεται ςτο ςχιμα πιςτοποίθςθσ.



Ο Σφμβουλοσ κα υποςτθρίξει τισ Μονάδεσ/Τμιματα ςτον ςχεδιαςμό, υλοποίθςθ και αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων των
τριϊν (3) επιλεγζντων προσ υλοποίθςθ ζργων βελτίωςθσ. Στο πλαίςιο αυτό κα υπάρξει λογικόσ αρικμόσ ενδιάμεςων
επικοινωνιϊν με το προςωπικό για διευκρινιςεισ και υποςτιριξθ ςτθν υλοποίθςθ των ζργων



Θα υπάρξει αναςκόπθςθ και διόρκωςθ κειμζνων των τελικϊν εντφπων πιςτοποίθςθσ που προβλζπονται ςτο ςχιμα
πιςτοποίθςθσ πριν τθν υποβολι του ςτο EFQM, τα οποία; Θα αποτελζςουν τθ βάςθ για τθν εξωτερικι αξιολόγθςθ.



Ρριν τθν εξωτερικι επίςκεψθ αξιολόγθςθσ, ο Σφμβουλοσ κα διενεργιςει πιλοτικι αξιολόγθςθ ςτα πρότυπα τθσ
αξιολόγθςθσ που κα διενεργιςει ο εξωτερικόσ αξιολογθτισ του EFQM.

ΠΑΡΑΔΟΣΕΑ
Τα παραδοτζα κα πρζπει να αποτυπϊνονται με τρόπο αναλυτικό και ςαφι, όπωσ περιγράφονται ακολοφκωσ:
Α/Α ΠΑΡΑΔΟΣΕΟΤ
ΣΙΣΛΟ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟΤ/ΕΡΓΑΙΩΝ
1
Υλοποίθςθ ενθμζρωςθσ για το νζο μοντζλο EFQM 2020 και τθ διαδικαςία πιςτοποίθςθσ ςτο
επίπεδο «Validated by EFQM»
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2
3
4
5
6

Αναφορά αυτοαξιολόγθςθσ με ςτατιςτικι επεξεργαςία των αποτελεςμάτων
αυτοαξιολόγθςθσ, και με τθν επιλογι των τριϊν ζργων βελτίωςθσ προσ υλοποίθςθ.
Τεκμθρίωςθ των αρχικϊν εντφπων πιςτοποίθςθσ που κα αποςταλοφν ςτο EFQM
Υποςτιριξθ ςτθν υλοποίθςθ και ολοκλιρωςθ των τριϊν ζργων βελτίωςθσ
Τεκμθρίωςθ των τελικϊν εντφπων πιςτοποίθςθσ που κα αποςταλοφν ςτο EFQM
Ριλοτικι αξιολόγθςθ

τθσ

Το ζργο κεωρείται ότι ζχει ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ με τθν διενζργεια τθσ εξωτερικισ αξιολόγθςθσ και τθσ ανακοίνωςθσ του
αποτελζςματοσ από τον εξωτερικό αξιολογθτι του EFQM.
ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ
Θ πλθρωμι του ζργου για κάκε Εργαςτιριο/Μονάδα/Τμιμα κα λαμβάνει χϊρα μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ εξωτερικισ αξιολόγθςθσ
από το EFQM.
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ
Σφμφωνα με τισ θμερομθνίεσ και προκεςμίεσ όπωσ αυτζσ ορίηονται από το ςχιμα πιςτοποίθςθσ επιχειρθματικισ αριςτείασ του
EFQM ςτο επίπεδο “Validated by EFQM”
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ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
ΕΩΣΕΡΙΚΕ ΕΠΙΘΕΩΡΗΕΙ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΔΠ ΚΑΣΑ ISO 9001:2015
ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΤ
Υλοποίθςθ ετιςιων εςωτερικϊν επικεωριςεων ποιότθτασ, ςτο πλαίςιο τθσ εφαρμογισ και διατιρθςθσ του Συςτιματοσ Διαχείριςθσ
τθσ Ροιότθτασ ςφμφωνα με το Ρρότυπο ISO9001:2015 για τα κατωτζρω Τμιματα:
1.
2.
3.
4.
5.

Αιμοδυναμικό Σμήμα
Βιοπαθολογικό Σμήμα
Σμήμα Επειγόντων Περιςτατικϊν (ΣΕΠ)
Μονάδα Σεχνητοφ Νεφροφ (ΜΣΝ)
Σμήμα Διαχείριςησ Ανθρϊπινου Δυναμικοφ

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
Σκοπόσ των ετιςιων εςωτερικϊν επικεωριςεων ποιότθτασ είναι να προςδιορίηεται κατά πόςο το Σφςτθμα Διαχείριςθσ τθσ
Ροιότθτασ (ΣΔΡ):
a.
b.

Συνεχίηει να ςυμμορφϊνεται με τισ απαιτιςεισ του προτφπου ISO 9001:2015 και με τισ απαιτιςεισ που ζχει κακιερϊςει θ
Διοίκθςθ,
εφαρμόηεται και διατθρείται αποτελεςματικά.

Θ υλοποίθςθ εςωτερικϊν επικεωριςεων ποιότθτασ ςτο πλαίςιο τθσ εφαρμογισ και διατιρθςθσ ενόσ Συςτιματοσ Διαχείριςθσ
Ροιότθτασ ςφμφωνα με το πρότυπο ISO 9001: αποτελεί μια από τισ βαςικζσ απαιτιςεισ του ςχετικοφ προτφπου.
Οι ετιςιεσ εςωτερικζσ επικεωριςεισ ποιότθτασ εφαρμόηονται ςτο ςφνολο του Συςτιματοσ Διαχείριςθσ Ροιότθτασ του
επικεωροφμενου Τμιματοσ/ Μονάδασ / Εργαςτθρίου και καλφπτουν το ςφνολο των δραςτθριοτιτων που περιλαμβάνονται ςτο
πεδίο τθσ πιςτοποίθςθσ.
Θ διεξαγωγι των επικεωριςεων κα γίνεται με τρόπο που εξαςφαλίηεται θ αντικειμενικότθτα και θ αμερολθψία τθσ διαδικαςίασ.
Ιςχφει θ αρχι τθσ αςυμβατότθτασ μεταξφ ελζγχοντοσ και ελεγχόμενου.
Ο Σφμβουλοσ κα ςυνεργάηεται ςτενά με τον Υπεφκυνο ςτο Τμιμα Ελζγχου Ροιότθτασ που ζχει τθν ςυνολικι ευκφνθ για τθν
εφαρμογι του Συςτιματοσ Ροιότθτασ. Ειδικότερα, κα υπάρχει ςυνεργαςία για τον προγραμματιςμό, τθν προετοιμαςία, το
ςυντονιςμό και τθ διενζργεια των εςωτερικϊν επικεωριςεων ποιότθτασ.
Κατά τθν υλοποίθςθ των εςωτερικϊν επικεωριςεων ποιότθτασ των διαφόρων
Εργαςτθρίου/Μονάδασ/Τμιματοσ κα λαμβάνονται υπόψθ μεταξφ άλλων και τα ακόλουκα:
-

περιοχϊν

του

ΣΔΡ

κάκε

αν ζχουν γίνει πρόςφατεσ επανεκδόςεισ ςτο Σφςτθμα Διαχείριςθσ Ροιότθτασ που επθρεάηουν τισ προσ επικεϊρθςθ
δραςτθριότθτεσ
τα αποτελζςματα παλαιότερων εςωτερικϊν επικεωριςεων και οι ενδεχόμενεσ διορκωτικζσ ενζργειεσ από αυτζσ,
τα αποτελζςματα επικεωριςεων από τρίτουσ (πχ Φορζα Ριςτοποίθςθσ)
οι αναφορζσ μθ ςυμμορφϊςεων που πικανόν ζχουν ςυνταχκεί ςχετικά με τισ προσ επικεϊρθςθ δραςτθριότθτεσ,

Για τθν υλοποίθςθ των εςωτερικϊν επικεωριςεων κα χρθςιμοποιοφνται τα ςχετικά ζντυπα του Συςτιματοσ Διαχείριςθσ Ροιότθτασ
κάκε Εργαςτθρίου/Μονάδασ/Τμιματοσ, ςτα οποία κα καταγράφονται τα ευριματα των εςωτερικϊν επικεωριςεων τόςο
αναλυτικά όςο και περιλθπτικά (Αναφορζσ Εςωτερικισ Επικεϊρθςθσ).
ΠΑΡΑΔΟΣΕΑ- ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ
Τα παραδοτζα κα πρζπει να αποτυπϊνονται με τρόπο αναλυτικό και ςαφι, όπωσ περιγράφονται ακολοφκωσ:
Α/Α ΠΑΡΑΔΟΣΕΟΤ
1

ΣΙΣΛΟ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟΤ
Διενζργεια ετιςιασ εςωτερικισ επικεϊρθςθσ ποιότθτασ, ςυμπλιρωςθ και υποβολι των
ερωτθματολογίων εςωτερικισ επικεϊρθςθσ και των ςχετικϊν αναφορϊν εςωτερικισ
επικεϊρθςθσ για κάκε Εργαςτιριο/ Μονάδα/ Τμιμα.

Το ζργο κεωρείται ότι ζχει ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ με τθν υλοποίθςθ των εςωτερικϊν επικεωριςεων ποιότθτασ για κάκε
Εργαςτιριο/Μονάδα/Τμιμα και τθν ςυμπλιρωςθ και παράδοςθ των ςχετικϊν εντφπων ςτον Υπεφκυνο Ροιότθτασ του
Νοςοκομείου.
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ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ

Θ πλθρωμι του ζργου τθσ επικεϊρθςθσ του ΣΔΡ για κάκε Εργαςτιριο/Μονάδα/Τμιμα κα λαμβάνει χϊρα μετά τθν υλοποίθςθ τθσ
επικεϊρθςθσ και τθν παραλαβι από τον Υπεφκυνο Ροιότθτασ των ερωτθματολογίων και των ςχετικϊν αναφορϊν εςωτερικισ
επικεϊρθςθσ.
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ






Μία (1) ετιςια εςωτερικι επικεϊρθςθ ποιότθτασ ςτθ Μονάδα Τεχνθτοφ Νεφροφ(Ημερομηνία αρχικήσ πιςτοποίηςησ:
28/12/20)
Μία ετιςια εςωτερικι επικεϊρθςθ ποιότθτασ ςτο Βιοπακολογικό Τμιμα (Ημερομηνία αρχικήσ πιςτοποίηςησ: 04/01/21)
Δφο (2) ετιςιεσ εςωτερικζσ επικεωριςεισ ποιότθτασ ςτο Τμιμα Επειγόντων Ρεριςτατικϊν/ΤΕΡ (Ημερομηνία αρχικήσ
πιςτοποίηςησ: 30/12/21)
Δφο (2) ετιςιεσ εςωτερικζσ επικεωριςεισ ποιότθτασ ςτο Τμιμα Διαχείριςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ (Ημερομηνία αρχικήσ
πιςτοποίηςησ: 30/12/21)
Δφο (2) ετιςιεσ εςωτερικζσ επικεωριςεισ ποιότθτασ ςτο Αιμοδυναμικό Τμιμα (Ημερομηνία αρχικήσ πιςτοποίηςησ: 20/01/22).
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ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
ISO 9001:2015
ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΤ

Σχεδιαςμόσ, ανάπτυξθ και εγκατάςταςθ Συςτιματοσ Διαχείριςθσ Ροιότθτασ ςφμφωνα με το Ρρότυπο ISO 9001:2015, για τθν
Ριςτοποίθςθ από διαπιςτευμζνο Φορζα Ριςτοποίθςθσ για τα κατωτζρω Τμιματα/Εργαςτιρια :
1. Εργαςτήριο Αιμόςταςησ / Σμήμα Αιμοδοςίασ
2. Κυτταρολογικό Εργαςτήριο
ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ:
τάδιο 1 (προπαραςκευαςτικό): Αποτφπωςη– Αξιολόγηςη τησ υφιςτάμενησ κατάςταςησ


Θα πραγματοποιθκεί λεπτομερισ αποτφπωςθ του τρόπου λειτουργίασ, του οργανογράμματοσ, των κζςεων εργαςίασ και των
αρμοδιοτιτων του προςωπικοφ των ανωτζρω τμθμάτων/εργαςτθρίων.
 Μζςα από τθν αναλυτικι καταγραφι του τρόπου λειτουργίασ των τμθμάτων/εργαςτθρίων, κα εντοπιςτοφν τυχόν αποκλίςεισ
του ςυςτιματοσ λειτουργίασ τουσ ςε ςχζςθ με τισ απαιτιςεισ του προτφπουISO9001:2015, ενϊ παράλλθλα κα γίνει ανάλυςθ
των ςθμείων τα οποία χριηουν παρζμβαςθσ προκειμζνου να επιτευχκεί θ ςυμμόρφωςθ των λειτουργιϊν των
τμθμάτων/εργαςτθρίων, με τισ απαιτιςεισ του προτφπου.
 Στο πλαίςιο τθσ διερεφνθςθσ τθσ λειτουργίασ των τμθμάτων/εργαςτθρίων, ο Σφμβουλοσ κα αναλάβει τθ μελζτθ των
λειτουργιϊν ςε ςχζςθ με το υφιςτάμενο νομοκετικό πλαίςιο, ςε εκνικό και διεκνζσ επίπεδο.
τάδιο 2: χεδιαςμόσ και Ανάπτυξη υςτήματοσ Διαχείριςησ Ποιότητασ.
Κατά το ςτάδιο αυτό ο ςφμβουλοσ πρζπει να αναπτφξει τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ τεκμθρίωςθσ:








Διαδικαςίεσ: Σε ςυνεργαςία με το Τμιμα Ελζγχου Ροιότθτασ του Νοςοκομείου, που ζχει τθν ςυνολικι ευκφνθ για τθν
εφαρμογι του ςυςτιματοσ Ροιότθτασ, οι διαδικαςίεσ κα πρζπει να αποτυπωκοφν αναλυτικά και με ςαφινεια. Επίςθσ πρζπει
να αποτυπωκεί από τον Σφμβουλο με αναλυτικι καταγραφι ο τρόποσ με τον οποίο εκτελοφνται οι επιμζρουσ διαδικαςίεσ.
Κάκε διαδικαςία κα προωκείται ςτον/ςτουσ αρμόδιουσ υπαλλιλουσ για ςχολιαςμό, διορκϊςεισ ι τροποποιιςεισ. Στο τελικό
κείμενο των διαδικαςιϊν κα επεξθγοφνται με ςαφινεια και εφλθπτο τρόπο όλεσ οι απαιτοφμενεσ ενζργειεσ.
Ο Σφμβουλοσ κα αναλάβει και τθν οριςτικοποίθςθ των διαδικαςιϊν και τθν ενςωμάτωςθ ενδεχόμενων
διορκϊςεων/παρατθριςεων που κα εντοπιςτοφν από τον Φορζα Ριςτοποίθςθσ κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ
επικεϊρθςθσ.
Εγχειρίδιο Ροιότθτασ: Ο Σφμβουλοσ κα ζχει τθν ευκφνθ για τθ διαμόρφωςθ και ςφνταξθ του Εγχειριδίου Ροιότθτασ των
τμθμάτων/εργαςτθρίων, ςτο οποίο κα γίνεται αναλυτικι περιγραφι του ςυςτιματοσ και κα περιλαμβάνονται τα ακόλουκα
ςτοιχεία: Ρολιτικι ποιότθτασ για κάκε τμιμα/εργαςτιριο, Οργανωτικι δομι και Οργανόγραμμα, ςυμμόρφωςθ και
αντιςτοίχιςθ των διαδικαςιϊν με τισ απαιτιςεισ του προτφπου προσ εφαρμογι.
Οδθγίεσ Εργαςίασ / Ζντυπα: Ο Σφμβουλοσ είναι υπεφκυνοσ για το ςχεδιαςμό των απαιτοφμενων εντφπων και εγγράφων, όπωσ
αυτά ορίηονται από τισ διαδικαςίεσ των τμθμάτων/εργαςτθρίων. Τα ζντυπα κα ςυνοδεφουν κάκε διαδικαςία που
πραγματοποιείται. Θ ςφνταξθ των οδθγιϊν εργαςίασ είναι ευκφνθ του αρμόδιου προςωπικοφ του Νοςοκομείου και κα
πραγματοποιθκεί υπό τθν κακοδιγθςθ και επίβλεψθ του Συμβοφλου.

τάδιο 3: Τποςτήριξη τησ εφαρμογήσ του ΔΠ





Διενζργεια εςωτερικϊν ελζγχων και επικεωριςεων ςε ςυνεργαςία με τον Υπεφκυνο του Τμιματοσ Ελζγχου Ροιότθτασ του
Νοςοκομείου, ανά εξάμθνο και εκτάκτωσ εφόςον χρειαςτεί, για τθν εξαςφάλιςθ τθσ αποδοχισ των εργαηομζνων ςτα τμιματα
και αναφορικά με τθν υιοκζτθςθ και εφαρμογι των νζων πρακτικϊν που προβλζπονται από τισ απαιτιςεισ του προτφπου
ISO9001:2015. Μζςω των επικεωριςεων κα πρζπει να διαςφαλίηεται ότι τα τμιματα λειτουργοφν ικανοποιθτικά και ςφμφωνα
με τισ απαιτιςεισ του ΣΔΡ. Τα πορίςματα των εςωτερικϊν ελζγχων/επικεωριςεων κα υποβλθκοφν με τθ μορφι ζκκεςθσ ςτθ
Διοίκθςθ με λιψθ ενδεχόμενων διορκωτικϊν ενεργειϊν κακϊσ και εντόπιςθ αδυναμιϊν ςτθν αποτελεςματικι εφαρμογι του
ΣΔΡ.
Ο Σφμβουλοσ κα υποςτθρίξει τα επιμζρουσ τμιματα / εργαςτιρια για τθ διενζργεια αναςκόπθςθσ τθσ εφαρμογισ του ΣΔΡ.
Εκπαίδευςθ Ρροςωπικοφ. Απαραίτθτθ είναι θ εκπαίδευςθ του προςωπικοφ τόςο ςτισ απαιτιςεισ του διεκνοφσ προτφπου, όςο
και ςτισ τεχνικζσ τεκμθρίωςθσ που κα διαμορφωκοφν κατά τθν ανάπτυξθ και εφαρμογι του ΣΔΡ.

τάδιο 4: Πιςτοποίηςη ΔΠ από διαπιςτευμζνο Φορζα Πιςτοποίηςησ
Στο ςτάδιο τθσ επικεϊρθςθσ για τθν αξιολόγθςθ του ΣΔΡ από Διαπιςτευμζνο Φορζα Ριςτοποίθςθσ, ο Σφμβουλοσ υποχρεοφται να
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παρευρίςκεται και να παράςχει τθν απαιτοφμενθ υποςτιριξθ κατά τθν επικεϊρθςθ του ΣΔΡ από το Φορζα Ριςτοποίθςθσ και τθν
άρςθ ενδεχόμενων παρατθριςεων /μθ ςυμμορφϊςεων με ταυτόχρονθ λιψθ διορκωτικϊν ενεργειϊν.
Το ζργο κεωρείται ότι ζχει ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ με τθ λιψθ του Ριςτοποιθτικοφ ISO 9001:2015.
ΠΑΡΑΔΟΣΕΑ- ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ
Τα παραδοτζα ςε κάκε ςτάδιο υλοποίθςθσ κα πρζπει να αποτυπϊνονται με τρόπο αναλυτικό και ςαφι, όπωσ περιγράφονται
ακολοφκωσ:
ΣΑΔΙΟ

Α/Α

ΣΙΣΛΟ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟΤ
ΠΑΡΑΔΟΣΕ
ΟΤ

2
3

1
2

3

3

4

4

Τεκμθρίωςθσ ΣΔΡ: Εγχειρίδιο Ροιότθτασ, Διαδικαςίεσ, Ζντυπα, Οδθγίεσ εργαςίασ,
Ρεριγραφζσ Θζςεων Εργαςίασ και αρμοδιοτιτων για κάκε Τμιμα/Εργαςτιριο
Εκπαίδευςθ προςωπικοφ ςτισ αρχζσ του ΣΔΡ κατά το πρότυπο ISO9001:2015 και ςτθν
εφαρμογι του
Αναφορζσ από τθ διενζργεια εςωτερικϊν επικεωριςεων για κάκε Τμιμα/Εργαςτιριο
Λιψθ Ριςτοποιθτικοφ από διαπιςτευμζνο φορζα Ριςτοποίθςθσ για τθν εφαρμογι του
ΣΔΡ κατά το πρότυπο ISO9001:2015 για τα Τμιματα / Εργαςτιρια.

ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ
Θ πλθρωμι του ζργου κα λάβει χϊρα ςε δφο φάςεισ:
Το 50% μετά τθν υλοποίθςθ και επιτυχι ολοκλιρωςθ των ανωτζρω 1 και 2 παραδοτζων και -το υπόλοιπο 50% με τθν επιτυχι
ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ πιςτοποίθςθσ και λιψθ του πιςτοποιθτικοφ από διαπιςτευμζνο φορζα πιςτοποίθςθσ για τθν
εφαρμογι του ΣΔΡ κατά το πρότυπο ISO9001:2015.
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ
Χρονοδιάγραμμα παραδοτζων 1,2,3:Τζςςερισ (4) μινεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ
Ολοκλιρωςθ επιτυχοφσ διαδικαςίασ πιςτοποίθςθσ με τελικό ζλεγχο από διαπιςτευμζνο φορζα και με λιψθ πιςτοποιθτικοφ Β'
εξάμθνο του 2022.
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Παράρτημα Βϋ: Τπόδειγμα Οικονομικήσ Προςφοράσ

Επωνυμία εταιρίασ
Ζδρα
ΑΦΜ
Πνομα προςφζροντοσ
Στοιχεία επικοινωνίασ
Διάρκεια ιςχφοσ προςφοράσ
Υπογραφι
Σφραγίδα

120 θμζρεσ από τθν θμερομθνία διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ.

Οι προςφορζσ κα πρζπει να ςυνταχκοφν ςφμφωνα και με τισ διατάξεισ του Ν.4144/2013 (ΦΕΚ 88 Α) επί ποινι απόρριψθσ.
Οι οικονομικζσ προςφορζσ των ςυμμετεχόντων κα υποβλθκοφν με τθ ςυμπλιρωςθ του παρακάτω πίνακα:
Σφνολο
Κωδικόσ
Ρροςφερόμενθ
Μονάδα
Τιμι
ΜερικόΣφνολο
Ροςοςτό
Ροςότθτα
δαπάνθσ Ραρατθρθτθρίου
α/α
υπθρεςία
Μζτρθςθσ
Μονάδασ
(πλζον ΦΡΑ)
ΦΡΑ
με ΦΡΑ
Τιμϊν
Ρεριγραφι …………
1
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