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 84/2010  Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η       Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σ   
 

 Επανάληψη Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκτέλεση του έργου 
«Επιμόρφωση του προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών "ΛΑΪΚΟ" μέσω 
του προγράμματος ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ για τα έτη 2010-2011. 

 
Με βάση την απόφαση 184/16.9.2010 της Διοικήτριας του ΓΝΑ Λαϊκό πραγματοποιείται 
Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την εκτέλεση του έργου «Επιμόρφωση του προσωπικού 
του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών "ΛΑΪΚΟ", μέσω του προγράμματος Λ.Α.Ε.Κ του 
ΟΑΕΔ, για τα έτη 2010-2011. 

 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει τη διεξαγωγή επιμορφωτικών προγραμμάτων για το 
προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΛΑΪΚΟ».  

Το θέμα του κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος, θα καθορίζεται μετά από συνεργασία 
και σύμφωνη γνώμη του Γραφείου Εκπαίδευσης με την ανάδοχο Ιδιωτική εταιρεία. 

Η επιμόρφωση θα χρηματοδοτηθεί από κονδύλια του Λογαριασμού για την Απασχόληση 
και την Επαγγελματική Κατάρτιση (Λ.Α.Ε.Κ-0,45%) που μπορεί το νοσοκομείο να 
αξιοποιήσει για τα έτη 2010 - 2011.  

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα πραγματοποιηθούν σε αίθουσες του Κ.Ε.Κ Λαϊκό ή σε 
αίθουσες του κεντρικού κτηρίου, μετά από σύμφωνη γνώμη του Γραφείου Εκπαίδευσης 
του Νοσοκομείου μας. 

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση έχουν: 

α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα. 
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β) Ενώσεις ή κοινοπραξίες Υποψηφίων που υποβάλλουν κοινή προσφορά.  

Οι ενώσεις ή κοινοπραξίες δεν είναι υποχρεωμένες να περιβληθούν νομική μορφή για τη 
συμμετοχή τους στην πρόσκληση. 

 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι ακόλουθες προϋποθέσεις θα πρέπει να πληρούνται από τους υποψηφίους 
προκειμένου να λάβουν μέρος στη πρόσκληση. Σε περιπτώσεις ένωσης εταιρειών τα 
ακόλουθα κριτήρια θα πρέπει να τεκμηριώνονται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης: 

1. Οι προσφέροντες πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγμένη επαγγελματική ικανότητα στην 
υλοποίηση και διαχείριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων ΛΑΕΚ σε δημόσια νοσηλευτικά 
ιδρύματα. Προς τεκμηρίωση της συγκεκριμένης προϋπόθεσης οι προσφέροντες 
οφείλουν να καταθέσουν: 

A. Κατάλογο υλοποιηθέντων εκπαιδευτικών προγραμμάτων ΛΑΕΚ για δημόσια 
νοσηλευτικά ιδρύματα κατά την τελευταία διετία (2008, 2009).  

B. Αντίστοιχες βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης από διαφορετικά δημόσια νοσηλευτικά 
ιδρύματα για εκπαιδευτικά προγράμματα ΛΑΕΚ που υλοποίησαν κατά την τελευταία 
διετία (2008, 2009).  

2. Οι προσφέροντες πρέπει να κατέχουν πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας κατά 
προτίμηση ISO 9001:2008 ή άλλο αντίστοιχο στην παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών.    

                      
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές θα είναι έγγραφες, στην Ελληνική γλώσσα και θα κατατεθούν στο Τμήμα 
Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΛΑΪΚΟ» το αργότερο μέχρι την 22 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30 μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, έξω από 
τον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα τα εξής: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ 
ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΓΝΑ ΛΑΪΚΟ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΛΑΕΚ TOY ΟΑΕΔ, 2010-2011» 

Ο ανωτέρω φάκελος θα περιέχει :  

1. Τα «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» που θα περιλαμβάνουν: 

i. Υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο υποψήφιος ανάδοχος θα δηλώνει ότι: 

• Τα αναφερόμενα στην προσφορά είναι ακριβή 

• Αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση του συνόλου των ηλεκτρονικών και έντυπων διαδικασιών 

που απαιτούνται από τον Ο.Α.Ε.Δ. για την υλοποίηση, έλεγχο και αποπληρωμή των 

προγραμμάτων που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια της παρούσας πρόσκλησης 

ii. Κατάλογο αντίστοιχων έργων των 2 τελευταίων ετών (2008, 2009). Ο κατάλογος έργων 

θα πρέπει να έχει την εξής μορφή: 

Α/Α ΠΕΛΑΤΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ  

ΕΡΓΟΥ 
(από – έως) 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙ
ΣΜΟΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΣΤΟ ΕΡΓΟ 
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Τα στοιχεία του πίνακα θα πρέπει να βεβαιώνονται από τον αντίστοιχο φορέα που 

εμφανίζεται στη στήλη «ΠΕΛΑΤΗΣ». 

iii. Αντίγραφα βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης 

iv. Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας, εφόσον διατίθεται 

2. Την «Τεχνική Προσφορά» που θα περιλαμβάνει: 

Τα στοιχεία του υποψηφίου (επωνυμία, νομική μορφή, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, 

ορισμός και στοιχεία εκπροσώπων για τη συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό), 

μεθοδολογία υλοποίησης, τις προτεινόμενες ώρες επιμορφωτικών προγραμμάτων 

αναλυτικά ανά κατηγορία εργαζομένων και θεματολογία και όποια άλλη πληροφορία 

κρίνει ο προσφέρων σκόπιμο να παράσχει και αφορά την προτεινόμενη από αυτόν 

μεθοδολογία υλοποίησης. 

3.  Την «Οικονομική Προσφορά» που θα περιλαμβάνει: 

• Το σύνολο των προσφερομένων εκπαιδευτικών ωρών για ειδικευόμενους ιατρούς 

• Το σύνολο των προσφερομένων εκπαιδευτικών ωρών για τους λοιπούς εργαζόμενους 

του Νοσοκομείου 

• Τα όποια αντισταθμιστικά οφέλη προς το νοσοκομείο. 

• Σε περίπτωση προσφοράς αντισταθμιστικών οφελών με τη μορφή του εξοπλισμού, θα 

πρέπει να καθορίζεται  ότι η προμήθεια του εξοπλισμού θα γίνει εντός διμήνου από την 

αποπληρωμή του αναδόχου, με βάση συγκεκριμένη πρόταση του Γραφείου 

Εκπαίδευσης, όσον αφορά το είδος και τον προμηθευτή. 

•  Να καθορίζεται η δυνατότητα μεταφοράς της υλοποίησης "αντισταθμιστικών" 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων για το μη Ιατρικό προσωπικό, σε επόμενο έτος, με την 

πρόταση και σύμφωνη γνώμη του Νοσοκομείου μας. 

• Δήλωση του υποψηφίου, πως σε περίπτωση ακύρωσης κάποιου προγράμματος από τον 

ΟΑΕΔ, θα πραγματοποιείται επανάληψη των εκπαιδευτικών ωρών, αχρεωστήτως για το 

νοσοκομείο, με την υποχρέωση του Γραφείου Εκπαίδευσης για την ενεργητική βοήθεια στην 

επανάληψη των εκπαιδευτικών ωρών. 

 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1. Οι θεματικές ενότητες των επιμορφωτικών προγραμμάτων που θα προταθούν για τους 
ειδικευόμενους ιατρούς, θα πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνουν: 

 Χρησιμότητα και χρηστικότητα των Κωδικοποιήσεων Ιατρικής Πληροφορίας 

 Τηλεματικές εφαρμογές και τηλεπληροφορική στην υγεία 

 Στατιστική ανάλυση και αξιοποίηση επιστημονικών δεδομένων 
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Παράλληλα οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να προτείνουν και όποια άλλη θεματολογία 
κρίνουν ότι μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο ενδιαφέροντος για το προσωπικό του 
νοσοκομείου μας 

2. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει να εξασφαλίζουν εγγράφως τη δυνατότητα ανάπτυξης 

και υποστήριξης νέων θεματικών ενοτήτων σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες του 

νοσοκομείου σε συνεργασία με το Γραφείο Εκπαίδευσης του νοσοκομείου. 

3. Ο Ανάδοχος οφείλει να εγκαταστήσει σε χώρους του Νοσοκομείου τον απαραίτητο 

εξοπλισμό (Η/Υ, projectors κτλ) για την υλοποίηση των σεμιναρίων. 

4. Ο Ανάδοχος οφείλει να παράσχει γραμματειακή στήριξη σε όλα τα προγράμματα.  

5. Ο Ανάδοχος οφείλει να μεριμνά για την τήρηση των παρουσιολογίων και την ορθή 

διαχείριση του πληροφοριακού συστήματος προγραμμάτων Λ.Α. Ε.Κ του ΟΑΕΔ. 

6. Την προετοιμασία κατάθεσης αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα του Ο.Α.Ε.Δ. / 

Λ.Α.Ε.Κ, την οργάνωση των σεμιναρίων κατάρτισης, την επιλογή των εισηγητών, την 

τυχόν εγγραφή εκπαιδευτών στο μητρώο εκπαιδευτών του ΟΑΕΔ, την αμοιβή αυτών, 

καθώς και τη διανομή του εκπαιδευτικού υλικού. 

7. Τη διάθεση εκπαιδευτικών βοηθημάτων και αναλωσίμων, καθώς και των λοιπών 

απαιτούμενων εκπαιδευτικών μέσων.  

8. Την προετοιμασία κατάθεσης των φακέλων υλοποίησης και αποπληρωμής των 

προγραμμάτων. 

9. Την αξιολόγηση των επιμορφούμενων, σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία του 

Νοσοκομείου. 

10.    Την έκδοση και διάθεση πιστοποιητικών παρακολούθησης των επιμορφούμενων. 

                                        

                                      ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

 

Για την βαθμολόγηση των Προσφορών θα ληφθούν υπόψη τα παρακάτω κριτήρια: 
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Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

A1  
Εμπειρία του υποψήφιου Αναδόχου στις υποχρεωτικές 

θεματικές ενότητες των επιμορφωτικών προγραμμάτων 
25% 

A2  

Επαγγελματική ικανότητα του υποψήφιου Αναδόχου 

στην υλοποίηση και διαχείριση εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων ΛΑΕΚ (0,45%) σε δημόσια νοσηλευτικά 

ιδρύματα 

20% 

A3  

Επαγγελματική ικανότητα του υποψήφιου Αναδόχου 

στην υλοποίηση και διαχείριση εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων ΛΑΕΚ (0,45%) τα δύο τελευταία έτη 

(2008, 2009) 

5% 

A4  

Επιτυχή υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

ΛΑΕΚ σε δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα κατά την 

τελευταία διετία (2008, 2009), που αποδεικνύεται από 

την ύπαρξη βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης 

15% 

A5  
Υιοθέτηση συστήματος διασφάλισης ποιότητας στην 

εκπαιδευτική διαδικασία 
5% 

A6  

Σαφήνεια και πληρότητα της δομής της Τεχνικής 

Προσφοράς. Κατανόηση των απαιτήσεων της 

πρόσκλησης. 

10% 

A7  
Καταλληλότητα του προτεινόμενου τρόπου 

αποπληρωμής των υπηρεσιών του προσφέροντος 
5% 

A8  Αντισταθμιστικά οφέλη προς τo νοσοκομείο 15% 

 ΣΥΝΟΛΟ 100,00% 

 

Η βαθμολογία των κριτηρίων Α1, έως και Α8 θα είναι από 1 έως 100 βαθμοί, και θα 

αυξάνεται έως 110 βαθμούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται τα κριτήρια 

αξιολόγησης. 

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόμενο του συντελεστή βαρύτητας 

του κριτηρίου επί την βαθμολογία του, το οποίο στρογγυλοποιείται στα δύο δεκαδικά 

ψηφία. 

Η συνολική βαθμολογία (Α)της κάθε προσφοράς προκύπτει από το άθροισμα των 

σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων (Α1 έως και Α8). 

Επικρατέστερη είναι η προσφορά με τη μεγαλύτερη συνολική βαθμολογία (Α). 

                                     
ΠΛΗΡΩΜΗ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
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Η  αποπληρωμή του αναδόχου θα γίνει, εντός 2 μηνών από την στιγμή που το νοσοκομείο 

εισπράξει το αντίστοιχο ποσό από τον ΟΑΕΔ. Σε καμία περίπτωση η εταιρεία, ο 

ανάδοχος, δεν μπορεί να αξιώσει αποπληρωμή των προγραμμάτων από το Γ.Ν.Α 

Λαϊκό, χωρίς το νοσοκομείο να έχει εισπράξει το αντίστοιχο ποσό από τον ΟΑΕΔ. 

     Σε περίπτωση που η πληρωμή του αναδόχου δεν γίνει απευθείας από τον Ο.Α. Ε. Δ 

αλλά έμμεσα ,μετά την είσπραξη του σχετικού ποσού από τον Ο.Α.Ε.Δ θα γίνουν οι εξής 

οι εξής κρατήσεις: 

1)Σε ποσοστό 1,5% υπέρ ΜΤΠΥ πλέον του νόμιμου τέλους χαρτοσήμου. 

2) 2% επί των κρατήσεων του ΜΤΠΥ, και 20% ΟΓΑ χαρτοσήμου. 

3) 8% φόρος εισοδήματος βάσει του άρθρου 24 του Ν. 2198/94.  

4) 2%ο 

5) 2% επί της αξίας των τιμολογίων μετά την αφαίρεση του Φ.Π.Α. Ν. 3580/άρθρο 3 

(ΦΕΚ 134/α/18-7-07) ΚΥΑ 6Α/Γ.Π.οικ.36392/17-3-09 ΦΕΚ 545 Β΄/24-3-2009. 

βάσει του άρθρου 6 παρ. 7 του Ν. 3580/07. 

Περιπτώσεις λύσεις της σύμβασης 

Δυνατότητα λύσης της σύμβασης από το Νοσοκομείο:  

i. Στην περίπτωση που ο ΟΑΕΔ καταργήσει την σχετική ρύθμιση περί ΛΑΕΚ, χωρίς ο 

υποψήφιος να έχει οποιαδήποτε αξίωση αποπληρωμής των προγραμμάτων απευθείας 

από το ΓΝΑ Λαϊκό. 

ii. Αν κατά τον Ιούνιο έκαστου έτους ισχύος της σύμβασης, διαπιστωθούν ουσιαστικές 

παρεκκλίσεις από τον εκπαιδευτικό προγραμματισμό που καταρτίσθηκε και από κοινού 

συμφωνήθηκε, τον Ιανουάριο του ιδίου έτους με ευθύνη της αναδόχου ιδιωτικής εταιρείας. 

iii. Έως την 20/11 κάθε έτους της σύμβασης δεν έχει υλοποιηθεί το από κοινού αποδεκτό 

ετήσιο πρόγραμμα με ευθύνη της αναδόχου ιδιωτικής εταιρείας, και χωρίς άλλη συμφωνία 

με το Νοσοκομείο. 

iv. Σε κάθε μία εκ των παραπάνω περιπτώσεων (ii & iii), η καταγγελία της σύμβασης 

λαμβάνει χώρα σε χρονικό διάστημα 10 εργάσιμων ημερών από την αποστολή της 

σχετικής έγγραφης ειδοποίησης προς την ανάδοχο ιδιωτική εταιρεία. Στην περίπτωση 

αυτή, το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της σύμβασης, η ανάδοχος Ιδιωτική 

εταιρεία βεβαιώνει την αξία του παρασχεθέντος μέρους του Έργου καθώς και κάθε οφειλή 

του νοσοκομείου έναντι της αναδόχου ιδιωτικής εταιρείας κατά την ημερομηνία 

καταγγελίας. Στην περίπτωση αυτή συμφωνείται ρητά ότι η ανάδοχος Ιδιωτική εταιρεία δεν 

θα πληρωθεί, παρά μόνον μετά την αποπληρωμή του νοσοκομείου από τον ΟΑΕΔ. 
ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ     Η ΠΡ. ΟΙΚ.ΥΠ.      Η YΠΟΔ/ΝΤΡΙΑ ΟΙΚ.                       Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

                                                                                                                  Δ/ΝΣΗΣ Δ/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
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