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υπ’ αριθμ. 2021- 01 /Π

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Άγιος Παύλος, λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 206 «Υποχρεωτικότητα εμβολιασμού» και 207 «Προσλήψεις προσωπικού ορισμένου
χρόνου» του νόμου 4820/23.7.2021 (ΦΕΚ 130/23.07.2021, τ. Α΄).

2. Το άρθρο 51 «Ανάθεση υπηρεσιών σε τρίτους» του νόμου 4825/4.9.2021 (ΦΕΚ 157/04.09.2021,
τ. Α΄).

3. Την  υπ΄αριθμ. 1423/27.9.2021  Απόφαση  Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης
«Άγιος  Παύλος»  με  ΑΔΑ:  9ΞΤΦ46906Ι-ΗΑΖ  για  έγκριση  διενέργειας  Πρόσκλησης
Ενδιαφέροντος.

προτίθεται να προβεί στη σύναψη σύμβασης προμήθειας υπηρεσιών για την κάλυψη των αναγκών
που προέκυψαν από τις  έξι (6)  θέσεις διοικητικού και υποστηρικτικού προσωπικού που τέθηκαν  σε
αναστολή καθηκόντων  κατ’ εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων (σχετ. 1 & 2)
Προς το σκοπό αυτό, απευθύνει ανοικτή πρόσκληση προς κάθε Οικονομικό Φορέα, που ενδιαφέρεται
να υποβάλει την  προσφορά του, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:

ΣΥΝΤΟΜΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΖΗΤΟΥΜΕΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : (ΚΛΙΒΑΝΙΣΤΩΝ 
/ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΩΝ/ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΩΝ- ΠΡΩΣΩΠΙΚΟ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (ΜΑΓΕΙΡΩΝ –
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΠΛΥΝΤΩΝ))
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ :(ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  (ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ) – ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ/ 
ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ)
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Κατηγορία  CPV:
79620000-6

Υπηρεσίες διάθεσης προσωπικού όπου περιλαμβάνεται 
προσωρινό προσωπικό

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Τρείς (3)  μήνες με δυνατότητα  μονομερούς παράτασης για άλλους τρείς
( 3)  μήνες με απόφαση Διοικητή.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
 Το κόστος θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Γενικού 
Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης Άγιος Παύλος με έκτακτη επιχορήγηση του 
Υπουργείου Υγείας 

ΤΡΟΠΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ  ΤΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

Σε κλειστό φάκελο, στον οποίο θα αναγράφονται:
1. Ο τίτλος  «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 2021-01/Π ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ
ΓΝΘ  ΑΓΙΟΣ  ΠΑΥΛΟΣ  ΠΟΥ  ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ  ΑΠΟ  ΤΙΣ  ΘΕΣΕΙΣ  ΣΕ
ΑΝΑΣΤΟΛΗ  ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ  ΚΑΤ΄ΕΦΑΡΜΟΓΗ  ΣΧΕΤΙΚΩΝ
ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ»

2. Τα στοιχεία της εταιρείας
3. Η διευκρίνιση:  «ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ  ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ Η ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ» 
Ο  φάκελος  πρέπει  να  κατατεθεί  στο  Γραφείο  Πρωτοκόλλου  του
Νοσοκομείου, το οποίο βρίσκεται στο κεντρικό κτήριο 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

Η  διαδικασία  κατάθεσης  προσφορών  ξεκινά  με  την  ανάρτηση  της
παρούσας πρόσκλησης.
Όσοι  επιθυμούν  να  λάβουν  μέρος  στην  Πρόσκληση  πρέπει  να
καταθέσουν έγγραφη σφραγισμένη προσφορά μέχρι 5η Οκτωβρίου 2021
ημέρα   Τρίτη  και  ώρα  14:30,  στο  Γραφείο  Πρωτοκόλλου  του
Νοσοκομείου. 
Προσφορές που τυχόν υποβληθούν εκπρόθεσμα δεν θα γίνουν δεκτές.
Η προθεσμία υποβολής των προσφορών τηρείται απαρέγκλιτα.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

Ο φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει:
 Την ΠΡΟΣΦΟΡΑ εις διπλούν με  τα  ζητούμενα στοιχεία που πρέπει να

είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις – υποχρεώσεις  του Παραρτήματος Α
και

 Την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, εις  διπλούν, δηλαδή  τα  οικονομικά
στοιχεία της  προσφοράς, ως εξής:
Ø Οι τιμές των προσφορών θα εκφράζονται σε Ευρώ. 
Ø Οι τιμές των προσφορών να δοθούν ανά κατηγορία, ανά άτομο,

ανά μήνα.
Ø Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις,

ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον ΦΠΑ.
Ø Σε  ιδιαίτερη  στήλη  θα  πρέπει  να  αναγράφεται  ο  αναλογούν

ΦΠΑ. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ, αυτός θα
διορθώνεται από το Νοσοκομείο.

Ø Για τη σύγκριση των Προσφορών θα λαμβάνεται υπόψη η τιμή
χωρίς ΦΠΑ.
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Επίσης, η προσφορά θα πρέπει να φέρει ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ του νόμιμου εκπροσώπου. 
Οι Οικονομικοί  φορείς έχουν τη δυνατότητα κατάθεσης προσφοράς στο
σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών ή τμήματος αυτών ανά κατηγορία
όπως αναφέρονται αναλυτικά στον Πίνακα  του Παραρτήματος Α.
* Ε Π Ι Σ Η Μ Α Ν Σ Η:  Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από την
Υπεύθυνη δήλωση που επισυνάπτεται.

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

      Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 06 η  Οκτωβρίου 2021
ημέρα  Τετάρτη  και  ώρα  10:00,  στο  Γραφείο  Προμηθειών  του
Νοσοκομείου,  ενώπιον  αρμόδιας  Επιτροπής  παρουσία  των
προσφερόντων  ή  των  νομίμως  εξουσιοδοτημένων  εκπροσώπων  τους
εφόσον το επιθυμούν. 
       Οι  οικονομικοί  φορείς  μπορούν  να  λάβουν  γνώση των λοιπών
προσφορών την ημέρα αποσφράγισής τους έως και την επομένη.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ–
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

  Η Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης, προβαίνει στην αξιολόγηση
των  προσφορών   και  συντάσσει  πρακτικό  με  το  οποίο  προτείνει  την
κατακύρωση σε συγκεκριμένο ανάδοχο. 
Στη  συνέχεια  το  Πρακτικό  αξιολόγησης  επικυρώνεται  με  σχετική
Απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου.

Η Απόφαση αυτή μαζί με το  Πρακτικό αξιολόγησης  κοινοποιούνται σε
όλους τους συμμετέχοντες. 

Στη συνέχεια, καλείται ο προσωρινός Ανάδοχος για την υπογραφή της
Σύμβασης  με  την  υποχρέωση  υποβολής  δικαιολογητικών  που
υποβάλλονται στο στάδιο της κατακύρωσης εντός πέντε (5) ημερών από
την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ:

 Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,  μόνο βάσει
τιμής.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες  για εκατόν
είκοσι  (120)  ημέρες από  την  επόμενη  μέρα  της  καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής τους. 
Προσφορά  που  ορίζει  μικρότερο  χρόνο  ισχύος  απορρίπτεται  ως
απαράδεκτη. 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:
Η παρούσα Πρόσκληση αναρτάται:
Στην ιστοσελίδα του ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                                 
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» (www  .  promagpavlos  @  outlook  .  comr  ) 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ  ΠΟΥ
ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΚΑΤ΄ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΝ
ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΙΝΑΚΑ :

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ

ΥΕ ΒΟΗΘ. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
(ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ)

1

ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (ΜΑΓΕΙΡΩΝ) 1
ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΠΛΥ-

ΝΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ
1

ΔΕ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ- ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ 1
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 
(ΚΛΙΒΑΝΙΣΤΩΝ/ΑΠΟΣΤΕΙΡ./ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΩΝ

2

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 6

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ :
 Οι υπηρεσίες να παρέχονται από  τους οικονομικούς φορείς που διαθέτουν εξειδικευμένο και

κατάλληλο προσωπικό με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Ø  να διαθέτει τυπικά προσόντα κατά το ελάχιστο, που προκύπτουν από την  βαθμίδα
εκπαίδευσής  του ( ΔΕ, ΥΕ).

Ø να  είναι  εμβολιασμένο  έναντι  του  ιού  COVID -19  .Το  προσωπικό  που  θα
απασχοληθεί  στο  πλαίσιο  εκτέλεσης  των συμβάσεων που θα συναφθούν με το
Νοσοκομείο  προσκομίζει  τα δικαιολογητικά που προβλέπονται  στην περ.  α)  του
άρθρου 207 του ν.4820/2021.    

Ø να βρίσκεται και να εργάζεται νομίμως στην Ελλάδα  
Ø να μην έχει καμία εργασιακή ή άλλη εξαρτημένη σχέση με το Γ.Ν.Θ. ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.
Ø να τηρεί εχεμύθεια προς τις πληροφορίες που θα έχει πρόσβαση κατά την εκτέλεση

των υπηρεσιών που θα του ανατεθούν, οι οποίες χαρακτηρίζονται  ως εμπιστευτικές. 
  Η ανάδοχος εταιρεία που θα προκύψει πρέπει να τηρεί τις διατάξεις της εργατικής 

νομοθεσίας δηλαδή, 
Ø καταβολή νόμιμων αποδοχών, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν θα είναι κατώτερες 

του κατώτερου ορίου μισθού ή ημερομισθίου όπως ορίζεται από την νομοθεσία,
Ø χορήγηση αδειών στο προσωπικό με αντικατάσταση των εργαζομένων, 
Ø τήρηση  του νόμιμου ωραρίου,
Ø ασφαλιστική κάλυψη
Ø τήρηση όρων υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων

  Ωράριο εργασίας
Το  προσωπικό   που  θα  διατεθεί  από  την  ανάδοχο   εταιρεία  που  θα  προκύψει,  θα
απασχολείται  σε επταήμερη βάση  Δευτέρα έως Κυριακή,  πέντε ημέρες  την εβδομάδα για
οκτώ (8) ώρες ημερησίως μεταξύ του διαστήματος 06:00-22:00, 

Θεσσαλονίκη,    30.09.2021

      Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
                                                                                                     

                                                            Κάτσακας  Οδυσσέας
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