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ΑΔΑ:
EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αριθμ. Πρωτ.:32117/2013
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
στο πλαίσιο διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού
για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο «Ε
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ» στο πλαίσιο της Πράξης «ΑΚΕΣΩ 2-ΕΚΠΟΝΗΣΗ
ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ -ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ».

Έχοντας υπόψη ότι :
Το έργο θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 14:
«Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα της Ψυχικής Υγείας. Ανάπτυξη της
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού στις
3 Περιφέρειες Σταδιακής εξόδου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013, και ειδικότερα του Υποέργου 1 με τίτλο : «Εκπόνηση
διαδικασιών για την ανάπτυξη, διοργάνωση και λειτουργία υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας
υγείας» της Πράξης με τίτλο: «ΑΚΕΣΩ 2- Εκπόνηση τεύχους διαδικασιών για την ανάπτυξη,
οργάνωση και αξιολόγηση υπηρεσιών κατ' οίκον νοσηλείας -εκπαίδευση νοσηλευτών στην
κατ' οίκον φροντίδα υγείας και ανακουφιστική φροντίδα στην Κοινότητα. Η Πράξη θα
συγχρηματοδοτηθεί από κοινοτικούς (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους.
Η Πράξη χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ ΣΑΕ 2012ΣΕ09180150 .
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Η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα και την ΚΥΑ 679/ΦΕΚ Β’ 826/10.9.96, που κυρώθηκε
αναδρομικά από την έκδοσή της με το άρθρο 36 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ Α’ 156), τον
Οδηγό Χρηματοδότησης που εκδόθηκε με βάση την εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 3,
παρ. 2, εδ. α, του Ν. 3027/2002 (ΦΕΚ Α’ 152) καθώς και την αυθεντική ερμηνεία των
εξουσιοδοτικών διατάξεων της πιο πάνω ΚΥΑ που πραγματοποιήθηκε με το άρθρο 12 παρ.
1 του Ν. 3577/2007 (ΦΕΚ 130 Α’).
Στο πλαίσιο διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο
«ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ», όπως αυτό περιγράφεται στο
Παράρτημα Α’ της παρούσας, προϋπολογισμού 58.179,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
ή 47.300,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ, παρακαλούμε όπως υποβάλετε κλειστές προσφορές.
1. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
1.1.Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο των εργασιών όπως
περιγράφονται στο Παράρτημα Α΄.
1.2. Στο φάκελο της προσφοράς θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα εξής :
Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών-ΕΛΚΕ
Εργαστήριο «Εργαστήριο Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας»/
Τμήμα «Νοσηλευτικής»
Έργο: ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
Επιστημονικός Υπεύθυνος : Καϊτελίδου Δάφνη
Αριθμ. Προκήρυξης: 32117/2013
1.3.Οι προσφορές σας να σταλούν στην ως άνω διεύθυνση τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
10:00–15:00, μέσα σε διάστημα δέκα πέντε (15) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας
ανάρτησης της πρόσκλησης στο διαδίκτυο.
2.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή
ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται στον τομέα των
συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα της υγείας και έχουν αποδεδειγμένη επαγγελματική
ικανότητα στην υλοποίηση έργων αντίστοιχων με το προκηρυσόμενο. Ειδικότερα προς
ικανοποίηση της συγκεκριμένης απαίτησης θα πρέπει:
Να λαμβάνουν αποδεδειγμένα μέτρα για τη διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών
τους κατέχοντας σε ισχύ πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας (ΙSO 9001:2008 ή
αντίστοιχο) με πεδίο εφαρμογής την εκπόνηση μελετών.
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Να διαθέτει ομάδα έργου επαρκή σε πλήθος και δεξιότητες για την επιτυχή υλοποίηση
του έργου. Συγκεκριμένα η προτεινόμενη ομάδα έργου θα πρέπει να πληροί τουλάχιστον
τις ακόλουθες απαιτήσεις:
o Τον υπεύθυνο έργου (ΥΕ) με πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών και τουλάχιστον
5ετή εμπειρία στην οργάνωση, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και εκπόνηση
μελετών στον χώρο της υγείας.
o Έναν ειδικό εμπειρογνώμονα με 2ετή τουλάχιστον εμπειρία στην υλοποίηση
έργων που αφορούν την μακροχρόνια φροντίδα
o Έναν ειδικό εμπειρογνώμονα με 2ετή τουλάχιστον εμπειρία στην αξιολόγηση
υπηρεσιών υγείας
o Έναν νοσηλευτή με εξειδίκευση στην μακροχρόνια φροντίδα και την δημόσια
υγεία
Ο υποψήφιος Ανάδοχος για να παρέχει επαρκή τεκμηρίωση σχετικά με τις ελάχιστες
απαιτήσεις της ομάδας έργου, οφείλει να συνυποβάλει στην Προσφορά του τα ακόλουθα
στοιχεία τεκμηρίωσης:
1. Πίνακα των ατόμων που συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου, σύμφωνα με το ακόλουθο
υπόδειγμα:
Α/
Α

Ονοματεπώνυμο
Μέλους Ομάδας
Έργου

Ρόλος στην Ομάδα
Έργου

ΠΕ2
Ανθρωπομήν
ες

ΠΕ3
Σύνολο
Ανθρωπομήν Ανθρωπομηνώ
ες
ν

ΣΥΝΟΛΟ

2. Αναλυτικά Βιογραφικά Σημειώματα όλων των μελών της Ομάδας Έργου βάσει του
υποδείγματος στο Παράρτημα Β από τα οποία να αποδεικνύεται για κάθε μέλος
ευθέως και χωρίς άλλη αναγκαία πληροφορία ή διευκρίνιση, η εξειδίκευση, τα
επαγγελματικά προσόντα και η εμπειρία του σχετικά με τις απαιτήσεις της
διακήρυξης.
Όσα στελέχη της ομάδας έργου δεν αποτελούν μόνιμα στελέχη του υποψήφιου Αναδόχου
αλλά πρόκειται να απασχοληθούν με σύμβαση έργου/παροχής υπηρεσιών, πρέπει να
υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση του άρθ. 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75Α΄), με θεώρηση
γνησίου της υπογραφής, ότι υπάρχει συμφωνία συνεργασίας κατά τη διάρκεια του έργου με
τον υποψήφιο.
Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας που υποβάλει κοινή προσφορά, οι παραπάνω
προϋποθέσεις συμμετοχής μπορούν να καλύπτονται μερικώς για κάθε ένα μέλος της ένωσης
/ κοινοπραξίας, με την προϋπόθεση ότι στο σύνολό της, η προσφορά της ένωσης /
κοινοπραξίας καλύπτει εξ’ ολοκλήρου αυτές τις προϋποθέσεις συμμετοχής.
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Για την κάλυψη των προαναφερθέντων προϋποθέσεων συμμετοχής ζητείται από τους
υποψήφιους αναδόχους να καταθέσουν συμπληρωμένο κατάλογο (σε μορφή πίνακα) με
συνοπτική περιγραφή των έργων που ανέλαβαν κατά την τελευταία 3ετία (2010-2013).
Ο Πίνακας των κυριότερων έργων πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το ακόλουθο
υπόδειγμα:
Α/Α ΠΕΛΑΤΗ ΣΥΝΤΟΜΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Σ
ΠEΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Σ ΕΡΓΟΥ
(από – έως)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΑ
ΦΑΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΤΟΙΧΕΙΟ
ΠΕΡIΓΡΑΦΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩ
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡ
ΣΤΟ ΕΡΓΟ
ΣΗΣ
ΑΣ ΣΤΟ
(προϋπολογισ
(τύπος
ΕΡΓΟ
μός)
&η μ/νία

Όπου:
- «ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ»: ολοκληρωμένο ή σε εξέλιξη
- «ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ»: «έξωθεν καλή μαρτυρία» της εξέλιξης, της
ολοκλήρωσης ή του επιτυχούς αποτελέσματος του Έργου όπως πιστοποιητικό Δημόσιας
Αρχής, πρωτόκολλο παραλαβής Δημόσιας Αρχής, δήλωση πελάτη-ιδιώτη, κοκ
o εάν ο Πελάτης είναι Δημόσιος Φορέας ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται
πιστοποιητικό ή πρωτόκολλο παραλαβής που έχει συνταχθεί και αρμοδίως
υπογραφεί από την αρμόδια Δημόσια Αρχή.
o εάν ο Πελάτης είναι Ιδιωτικός Οργανισμός, ως στοιχείο τεκμηρίωσης
υποβάλλεται δήλωση του ιδιώτη Οργανισμού όπως εκπροσωπείται από τον
Νόμιμο Εκπρόσωπό ή κατάλληλα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, και όχι η
σχετική Σύμβαση Έργου.
Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν σε ορισμένη νομική μορφή για την
υποβολή της προσφοράς τους. Ωστόσο, σε περίπτωση που το διακηρυσσόμενο με την
παρούσα Έργο κατακυρωθεί σε ένωση προσώπων, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, εφ’ όσον
το θεωρήσει αναγκαίο για την ικανοποιητική εκτέλεση της Σύμβασης, να ζητήσει από την
ένωση να περιβληθεί ορισμένη νομική μορφή και η ένωση, στην περίπτωση αυτή,
υποχρεούται να το πράξει.
Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμμετέχει αυτόνομα ή με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα
στο διαγωνισμό, δεν μπορεί επί ποινή αποκλεισμού να μετέχει σε περισσότερες από μία
προσφορές για την υλοποίηση του έργου.
Σημειώνεται ότι, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα επαλήθευσης της ακρίβειας και
αξιοπιστίας των δηλώσεων με απευθείας επικοινωνία με τους προσδιορισμένους πελάτες,
τους οποίους αναφέρει ο Υποψήφιος Ανάδοχος.
3. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους Αναδόχους για 5 μήνες από την
επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει
μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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4. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Οι προσφορές θα πρέπει να είναι πρωτότυπες και να έχουν ημερομηνία, σφραγίδα και
υπογραφή από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας. Η προσφορά θα δομείται σε 3 μέρη.
Μέρος Α: Το προφίλ του αναδόχου και τα σχετικά στοιχεία τεκμηρίωσης του
δικαιώματος συμμετοχής του (Πιστοποιητικά Ποιότητας, Πίνακας και Περιγραφή
Έργων, βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης κλπ).
Μέρος Β: Περιγραφή Ομάδας Έργου (Πίνακας ομάδας με βάση το υπόδειγμα του
Παραρτήματος Β και Βιογραφικά Σημειώματα) και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.
Μέρος Γ: Οικονομική Προσφορά Αναδόχου σύμφωνα με τον πίνακα στο
Παράρτημα Γ.
4.1.Οι προσφερόμενες τιμές θα δοθούν σε ευρώ (EURO).
4.2. Για τη σύγκριση των προσφορών θα λαμβάνεται υπόψη η συνολική καθαρή τιμή (χωρίς
ΦΠΑ). Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή για το
σύνολο της ανάθεσης και τις τεχνικές προδιαγραφές που ζητήθηκαν.
4.3. Το Φ.Π.Α. θα αναφέρεται μόνο μία φορά στο τέλος της οικονομικής προσφοράς και σε
ξεχωριστή γραμμή.
4.4. Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προμηθευτή μέχρι την ολοκλήρωση
του διαγωνισμού. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιμών της προσφοράς του
αναδόχου.
Η μη προσκόμιση των παραπάνω δικαιολογητικών, αλλά και η διαπίστωση κατά τον έλεγχο
σοβαρής ανειλικρίνειας των στοιχείων συνεπάγεται τον αποκλεισμό από τον διαγωνισμό.

5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
5.1. Αποσφράγιση Προσφορών
Η τριμελής Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού θα αποσφραγίσει
δημοσίως τις προσφορές την 13/06/2013 και ώρα 13:00 και θα επιλέξει τον ανάδοχο. Η
αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στο Εργαστήριο «Εργαστήριο Οργάνωσης και
Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας»/ Τμήμα «Νοσηλευτικής».
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6. ΣΥΜΒΑΣΗ
Ο ανάδοχος που θα αναδειχθεί στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού, θα υπογράψει
σύμβαση στην οποία θα καθοριστούν οι λοιπές λεπτομέρειες.
7. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Τέσσερις (4) ημερολογιακοί μήνες από την ημερομηνία υπογραφή της.
8. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ
Τα παραδοτέα παραλαμβάνονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης σύμφωνα με την
ακόλουθη διαδικασία:
Το κάθε Παραδοτέο υποβάλλεται με συνοδευτική επιστολή, με την οποία αιτείται την
παραλαβή του.
Η Επιτροπή αξιολογεί την ποσοτική και ποιοτική επάρκεια των Παραδοτέων.
Σε περίπτωση που η Επιτροπή διαπιστώσει μη ποιοτική και ποσοτική επάρκειά τους,
αποστέλλει έγγραφες παρατηρήσεις εντός χρονικού διαστήματος 10 εργασίμων
ημερών από την ημέρα υποβολής των Παραδοτέων.
Στην περίπτωση εμπρόθεσμης κοινοποίησης παρατηρήσεων της Επιτροπή επί των
Παραδοτέων, τα Παραδοτέα πρέπει να επανυποβληθούν με συμπληρωμένες τις
διαπιστωθείσες ελλείψεις, με βάση τις παρατηρήσεις της Επιτροπής, εντός του
χρονικού διαστήματος που έχει ορισθεί από την Επιτροπή στο πρακτικό των
παρατηρήσεών της, ανάλογα με το είδος και την έκταση των απαιτούμενων αλλαγών
και, πάντως, όχι μικρότερο των πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία
παραλαβής των παρατηρήσεων της Επιτροπή.
Εάν το επανυποβαλλόμενο Παραδοτέο δεν θεωρηθεί και πάλι κατά την κρίση της
Επιτροπή ως ικανοποιητικό, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει, εντός δέκα (10)
εργασίμων ημερών, είτε να επαναλάβει τη διαδικασία αποστολής νέων
παρατηρήσεων, είτε να εισηγηθεί στο Δικαιούχο να κινήσει τις διαδικασίες λύσης της
σχετικής Σύμβασης.
Η παραλαβή του έργου, πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση του συνόλου του έργου
(και του τελευταίου παραδοτέου) και με τη σύνταξη Πρωτοκόλλου Παραλαβής Έργου.
9. ΠΛΗΡΩΜΗ
Η αμοιβή του Αναδόχου θα καταβληθεί ως εξής:
Το 40% του συμβατικού τιμήματος συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με την ολοκλήρωση και
προσωρινή παραλαβή του Π.1.1: «Ανάλυση της παρούσας κατάστασης αναφορικά με τις
παρεχόμενες υπηρεσίες κατ’ οίκον φροντίδας υγείας και ανακουφιστικής φροντίδας στο
δημόσιο υγειονομικό τομέα.»
Επιπλέον 30% του συμβατικού τιμήματος συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με την
ολοκλήρωση και προσωρινή παραλαβή του Π.1.2 «Εκτίμηση των αναγκών για νέες
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υπηρεσίες κατ’ οίκον νοσηλείας και ανακουφιστικής φροντίδας ανάλογα με το
επιδημιολογικό προφίλ και τις ιδιαίτερες ανάγκες του πληθυσμού»
Το υπόλοιπο 30% με την ολοκλήρωση του Π.1.3 «Περιγραφή ανά στάδιο, του
αναλυτικού πλαισίου σύστασης, οργάνωσης και λειτουργίας υπηρεσιών κατ’ οίκον
φροντίδας υγείας και ανακουφιστικής φροντίδας» και την οριστική παραλαβή του έργου.
Η πληρωμή του Αναδόχου θα ακολουθήσει τη χρηματοροή από τον Φορέα Χρηματοδότησης
και θα γίνεται μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των παραδοτέων, από το Εθνικό
και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών μετά από έκδοση Χρηματικού Εντάλματος και
εφόσον προσκομιστούν, πλέον των καθορισμένων από τις Οδηγίες Διαχείρισης του ΕΛΚΕ
εντύπων εντολής και κατάστασης πραγματοποιηθεισών δαπανών:
Α) Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών
Β) Πρακτικό παραλαβής από Επιτροπή Παρακολούθησης από το οποίο θα προκύπτει ότι
παρελήφθησαν ποιοτικά και ποσοτικά τα σχετικά παραδοτέα.
Γ) Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας
Δ) Απόδειξη είσπραξης και
Ε) Αριθμός Λογαριασμού και Κωδικός ΙΒΑΝ.
Για πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον κο Π.
Γαλάνη όλες τις εργάσιμες μέρες και κατά τις ώρες 11.00-15.00 και στα τηλέφωνα 2107461471.
Ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών

Καθηγητής Θεοδόσιος Πελεγρίνης

Κοινοποίηση :
- Γραμματεία Επιτροπής Ερευνών
Συνημμένα :
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄,Β’,Γ’
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Το ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ), στο πλαίσιο
Πράξης με τίτλο «ΑΚΕΣΩ 2- ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ
ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ -ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ», πρόκειται να
υλοποιήσει έργο «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ,
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ»
To προκηρυσόμενο έργο αφορά το σύνολο των ενεργειών που θα πραγματοποιηθούν με
σκοπό να παρουσιαστούν και να αναλυθούν όλες οι οργανωτικές-λειτουργικές διαδικασίες
(μεταξύ άλλων η απαραίτητη στελέχωση με βάση τον πληθυσμό κάλυψης, ο αναγκαίος
εξοπλισμός κτλ.) για την ανάπτυξη υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας υγείας και
ανακουφιστικής φροντίδας.
Αρχικά, στο πλαίσιο της συγκεκριμένης μελέτης, θα αποτυπωθεί η κατάσταση στην Ελλάδα
αναφορικά με τις υπηρεσίες κατ’ οίκον φροντίδας υγείας και ανακουφιστικής φροντίδας που
υπάρχουν στο δημόσιο τομέα, τις υπηρεσίες που προσφέρουν και τον πληθυσμό που
καλύπτουν. Επιπρόσθετα, θα εκτιμηθούν οι ανάγκες για την ίδρυση και λειτουργία νέων
υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας υγείας και ανακουφιστικής φροντίδας αφού ληφθεί υπ’
όψιν το επιδημιολογικό προφίλ του πληθυσμού για τον εντοπισμό των ιδιαίτερων αναγκών
φροντίδας υγείας που έχουν ορισμένες ομάδες (π.χ. ανακουφιστική φροντίδα και κατ’ οίκον
φροντίδα υγείας συγκεκριμένων κατηγοριών νοσημάτων όπως ογκολογικά, καρδιαγγειακά,
κ.α.).
Στη συνέχεια, θα αναλυθεί στο σύνολο του, το πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας δομών
κατ’ οίκον φροντίδας συμπεριλαμβάνοντας όλες τις διαδικασίες για την ανάπτυξη,
οργάνωση και λειτουργία υπηρεσιών όπως για παράδειγμα: όλες τις αναγκαίες δράσεις για
την χρηματοδότηση του έργου, τις διοικητικές διαδικασίες για την λήψη των σχετικών
αδειών ίδρυσης-σύστασης και λειτουργίας, τις ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό, τις
απαιτήσεις ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, καθώς και τις διαδικασίες ελέγχου και
διασφάλισης ποιότητας των παρερχομένων υπηρεσιών.
Η υλοποίηση του Φυσικού Αντικειμένου του παρόντος έργου επιτυγχάνεται μέσω της
εκπόνησης των ακόλουθων τριών (3) Παραδοτέων:
1) Π.1.1: Ανάλυση της παρούσας κατάστασης αναφορικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες
κατ’ οίκον φροντίδας υγείας και ανακουφιστικής φροντίδας στο δημόσιο υγειονομικό
τομέα
2) Π.1.2: Εκτίμηση των αναγκών για νέες υπηρεσίες κατ’ οίκον νοσηλείας και
ανακουφιστικής φροντίδας ανάλογα με το επιδημιολογικό προφίλ και τις ιδιαίτερες
ανάγκες του πληθυσμού
3) Π.1.3: Περιγραφή ανά στάδιο, του αναλυτικού πλαισίου σύστασης, οργάνωσης και
λειτουργίας υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας υγείας και ανακουφιστικής φροντίδας
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Επώνυμο:

Όνομα:

Πατρώνυμο:

Μητρώνυμο:

Ημερομηνία
Γέννησης:

Τόπος Γέννησης:

__ /__ / ____

Τηλέφωνο:
Fax:

E-mail:

Διεύθυνση Κατοικίας:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Όνομα Ιδρύματος

Τίτλος Πτυχίου

Ειδικότητα

Ημερομηνία
Απόκτησης
Πτυχίου

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ
(στο προτεινόμενο, από τον υποψήφιο
Ανάδοχο, σχήμα διοίκησης Έργου)
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Έργο (ή Θέση)
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Εργοδότης

Ρόλος και Καθήκοντα στο
Έργο (ή Θέση)

Απασχόληση στο
Έργο
Περίοδος (από
ΑΜ
– έως)
__ /__ / ___
__ /__ / ___
__ /__ / ___
__ /__ / ___
__ /__ / ___
__ /__ / ___
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ :
Πίνακας : Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς
Α/Α
1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Συνολική Προσφερόμενη τιμή
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
[€]

ΦΠΑ [€]

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ
ΜΕ ΦΠΑ [€]

