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Υπηρεσία μας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη Αναδόχων Ιατρικών
Υπηρεσιών.
1. Η αρ. 28/19-12-2018 (θέμα 4) απόφαση Δ.Σ. του Κ.Κ.Π.Π. Ηπείρου.
2. Η αρ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΦΚΡ./175/13784/19-06-2018 Απόφαση Π.Υ.Σ. 33/2006
έγκρισης κίνησης διαδικασιών για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με
ιατρούς για το ΚΚΠΠ Ηπείρου.
3. Η αρ. οικ. 42233/Δ1/14892 ΚΥΑ περί καθορισμού αριθμού προσώπων σε επτά
(7) για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για ένα έτος για το ΚΚΠΠ Ηπείρου
(ΦΕΚ 3539 τ. Β /21-08-2018).

Το Κ.Κ.Π.Π. Ηπείρου προτίθεται να προβεί στην προσωρινή ανάθεση Ιατρικών Υπηρεσιών για
τις ανάγκες των ωφελούμενων του Παραρτήματος ΑΜΕΑ Θεσπρωτίας (Μονάδες Ηγουμενίτσας
και Φιλιατών) εντός του έτους 2019. Παρακαλούμε όπως ενημερωθούν τα μέλη σας ώστε να
καταθέσουν σχετική έγγραφη προσφορά έως τις 28 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και
ώρα 11:00 π.μ., σύμφωνα με τις ακόλουθες απαιτήσεις:
Για το Παράρτημα ΑΜΕΑ Θεσπρωτίας (Μονάδα Ηγουμενίτσας και Μονάδα Φιλιατών):
1. Από μία θέση Ιατρού ειδικότητας Παθολογίας ή Γενικής Ιατρικής ο οποίος θα αναλάβει να
παράσχει τις εξής υπηρεσίες:
i. Έλεγχος υγείας των περιθαλπόμενων με εβδομαδιαία επίσκεψη.
ii. Έκδοση Ιατρικού πιστοποιητικού σε περίπτωση θανάτου.
iii. Ηλεκτρονική συνταγογράφηση εργαστηριακών εξετάσεων και συνταγογράφηση φαρμάκων.
iv. Άμεση ανταπόκριση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
v. Έγκριση του εβδομαδιαίου διαιτολογίου και παροχή εντολών για χορήγηση ειδικής δίαιτας (όπου
απαιτείται).
vi. Συνεργασία με τους αντίστοιχους προϊσταμένους της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας των Μονάδων του
Παραρτήματος.

Ο προϋπολογισμός για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών ανά μήνα δεν θα ξεπερνάει το ποσό
των 770,00€ ανά μονάδα. Επισημαίνεται ότι το εν λόγω ποσό δεν υπόκειται σε ΦΠΑ (ν.3842/2010).

2. Από μία θέση Ψυχίατρου ο οποίος θα αναλάβει να παράσχει τις εξής υπηρεσίες:
i. Έλεγχος υγείας των περιθαλπόμενων με εβδομαδιαία επίσκεψη.
ii. Ηλεκτρονική συνταγογράφηση εργαστηριακών εξετάσεων και συνταγογράφηση φαρμάκων.
iii. Άμεση ανταπόκριση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
iv. Συνεργασία με τους αντίστοιχους προϊσταμένους της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας των Μονάδων
του Παραρτήματος.
Ο προϋπολογισμός για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών ανά μήνα δεν θα ξεπερνάει το ποσό
των 500,00€ ανά μονάδα. Επισημαίνεται ότι το εν λόγω ποσό δεν υπόκειται σε ΦΠΑ (ν.3842/2010).
3. Από μία θέση Ορθοπεδικού, ο οποίος θα αναλάβει να παράσχει τις εξής υπηρεσίες:
i. Έλεγχος υγείας των περιθαλπόμενων με εβδομαδιαία επίσκεψη.
ii. Ηλεκτρονική συνταγογράφηση εργαστηριακών εξετάσεων και συνταγογράφηση φαρμάκων.
iii. Άμεση ανταπόκριση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
iv. Συνεργασία με τους αντίστοιχους προϊσταμένους της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας των
Μονάδων του Παραρτήματος, καθώς επίσης και με τους αντίστοιχους φυσιοθεραπευτές των
Μονάδων του Παραρτήματος προκειμένου για την παροχή οδηγιών φυσιοθεραπευτικής
αγωγής.
Ο προϋπολογισμός για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών ανά μήνα δεν θα ξεπερνάει το ποσό
των 200,00€ ανά μονάδα. Επισημαίνεται ότι το εν λόγω ποσό δεν υπόκειται σε ΦΠΑ (ν.3842/2010).
Σημειώνεται ότι οι ιατροί θα αμείβονται για μία και μόνο επίσκεψη μηνιαίως ανά ασθενή,
άσχετα εάν επισκέπτονται την κάθε μονάδα του Παραρτήματος περισσότερες φορές. Ως ανώτατη
τιμή επίσκεψης ανά ασθενή ορίζεται το ποσό των 20,00€. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η
προσφερθείσα χαμηλότερη τιμή ανά μηνιαία επίσκεψη.
Η προσωρινή Σύμβαση θα λυθεί αυτοδίκαια χωρίς καμία περαιτέρω αξίωση του αναδόχου μόλις
ολοκληρωθεί η διαδικασία σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου (ΑΣΕΠ) του ΚΚΠΠ Ηπείρου.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
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