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ΘΕΜΑ:  «Πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης του Προσωπικού Ομάδας Λήψης Μοσχευμάτων κατά τις
μετακινήσεις»

Προκειμένου το Νοσοκομείο να προβεί στην ομαδική ασφάλιση του προσωπικού που θα συμμετάσχει
στην  μεταμοσχευτική  ομάδα  η  οποία  θα  μετακινείται  όταν  παρίσταται  ανάγκη  για  την  λήψη
μοσχευμάτων, παρακαλούμε όπως καταθέσετε κλειστές προσφορές σε σφραγισμένο φάκελο εντός του
οποίου θα περιέχονται σε υποφακέλους σφραγισμένους χωριστά η τεχνική και η οικονομική προσφορά,
μέχρι την ΤΡΙΤΗ  2  ΜΑΪΟΥ  2017 και ώρα έως 12:00 μ.μ. στο τμήμα  Προμηθειών.

Το προσωπικό που θα ασφαλιστεί θα είναι δώδεκα (12) άτομα :έξι (6) ειδικευμένοι χειρουργοί, τέσσερις
(4) ειδικευόμενοι ιατροί και δύο (2) συντονίστριες), με μέγιστο αριθμό των ατόμων που θα μετακινείται
τα τέσσερα (4) άτομα. 
Οι  μετακινήσεις  θα  γίνονται  με  οποιοδήποτε  μεταφορικό  μέσο  συμπεριλαμβανομένων  και  των
μεταφορικών μέσων των ένοπλων δυνάμεων εντός της ελληνικής επικράτειας.
Η κάλυψη θα είναι για θάνατο και μόνιμη (μερική /ολική) ανικανότητα από ατύχημα.
Η διάρκεια ασφάλισης θα είναι για ένα (1) έτος.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ:

1.Θάνατος από ατύχημα κατ’ άτομο.                                              440.000,00 €
2.Μόνιμη ολική ανικανότητα κατ’ άτομο.                                        440.000,00 €
3.Μόνιμη μερική ανικανότητα κατ’ άτομο.                                      440.000,00 €
4.Πρόσκαιρη ανικανότητα κατ’ άτομο μηνιαίως.                                2.200,00  €

Σε περίπτωση νοσηλείας σε νοσοκομείο ή κλινική -  δημόσιο ή ιδιωτικό -  το ποσό της πρόσκαιρης
ανικανότητας διπλασιάζεται.                          4.400,00 €
Επιπρόσθετες καλύψεις :

1.Αποζημίωση από την πρώτη μέρα του ατυχήματος στο σπίτι ή στο Νοσοκομείο.
2.Αποζημίωση προσωπικού ατυχήματος με τα ως άνω  αναφερόμενα ποσά.
3.Οι αποζημιώσεις των ειδικευομένων  να υπολογίζονται στο ως άνω ήμισυ των αναφερομένων
αποζημιώσεων .
4.Αντικατάσταση των αναφερόμενων ειδικευομένων κατά την διάρκεια του συμβολαίου λόγω πέρα-
τος της θητείας τους.

Προϋπολογισμός δαπάνης: μέχρι 13.000,00 € συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ 24% ΑΔΑ(Ω40Χ4690Ω8-
ΜΗ2)

Το παρόν θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο ΚΗΜΔΗΣ
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