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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ
Για ςφναψθ ςφμβαςθσ παροχισ υπθρεςιϊν

με εξωτερικό ςυνεργάτθ- ανειδίκευτο ιατρό ςτο
ΚΕΝΣΡΟ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΚΑΙ ΚΟΣΟΛΟΓΗΗ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ Α.Ε.

ΓΕΝΙΚΑ
Σο Κζντρο Σεκμθρίωςθσ και Κοςτολόγθςθσ Νοςθλευτικϊν Τπθρεςιϊν (KETEKNY) – Ελλθνικό
Ινςτιτοφτο DRG, είναι ανϊνυμθ εταιρεία μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα, θ οποία ιδρφκθκε με τισ
διατάξεισ του Ν. 4286/2014, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. Κφριοσ ςκοπόσ του KETEKNY είναι θ
ανάπτυξθ ενόσ αντικειμενικοφ, δίκαιου και διαφανοφσ ςυςτιματοσ κοςτολόγθςθσ και
αποηθμίωςθσ νοςοκομειακϊν υπθρεςιϊν που βαςίηεται ςτισ Διαγνωςτικά Ομοιογενείσ Ομάδεσ
(Diagnosis Related Groups, DRG).
Σο KETEKNY ενδιαφζρεται να ςυνεργαςτεί με ζνα (1) ανειδίκευτο ιατρό, με ςφμβαςθ παροχισ
υπθρεςιϊν υποςτιριξθσ τθσ Διεφκυνςθσ Κλινικισ Σεκμθρίωςθσ και Ιατρικισ Πλθροφορίασ, με
κφριεσ αρμοδιότθτεσ τισ κατωτζρω:
α) τθν παροχι εκπαίδευςθσ ςτισ ιατρικζσ κωδικοποιιςεισ
β) τον ζλεγχο τθσ μετάφραςθσ ιατρικϊν κωδικοποιιςεων
γ) τθ διαχείριςθ των δεδομζνων ιατρικισ κωδικοποίθςθσ,
δ) τθν κατάρτιςθ και ανακεϊρθςθ των εγχειριδίων κωδικοποίθςθσ,
ε) τθ διαχείριςθ τθσ διαβοφλευςθσ των ιατρικϊν κωδικοποιιςεων και
ςτ) τθν κατάρτιςθ και τον ζλεγχο ανακεωριςεων και μεταφράςεων των ιατρικϊν
κωδικοποιιςεων

ΠΡΟΟΝΣΑ/ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
Απαιτοφμενα τυπικά και ουςιαςτικά προςόντα:
1. Πτυχίο Ιατρικισ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμο αναγνωριςμζνθσ ςχολισ τθσ αλλοδαπισ
2. Άριςτθ γνϊςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ
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υνεκτιμϊμενα προςόντα:
1. Εμπειρία ςτθν εκπαίδευςθ
2. Άλλθ ςυναφισ με το αντικείμενο ειδίκευςθ ι εργαςιακι εμπειρία
3. Άριςτθ γνϊςθ χριςθσ Η/Τ

ΣΟΠΟ ΕΚΣΕΛΕΗ
Οι ωσ άνω υπθρεςίεσ κα παρζχονται ςτισ εγκαταςτάςεισ του KETEKNY.

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ-ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να υποβάλλουν τθν υποψθφιότθτά τουσ, αποκλειςτικά, με
θλεκτρονικό τρόπο, ςτθ διεφκυνςθ ketekny@instdrg.gr και μζχρι τθν 0 9 / 0 6 / 2022 και
ϊρα 12:00, με τθν αποςτολι του βιογραφικοφ τουσ ςθμειϊματοσ και τθσ οικονομικισ
προςφοράσ τουσ.
Η ανάκεςθ των υπθρεςιϊν κα γίνει με απόφαςθ του Διευκφνοντοσ υμβοφλου του ΚΕΣΕΚΝΤ ΑΕ,
ςφμφωνα με εξουςιοδότθςθ που του ζχει δϊςει το Δ, φςτερα από ειςιγθςθ του Διευκυντι
Κλινικισ Σεκμθρίωςθσ και Ιατρικισ Πλθροφορίασ . Ο υποψιφιοσ που κα επιλεγεί, κα κλθκεί να
υπογράψει ςχετικι ςφμβαςθ και να προςκομίςει αποδεικτικά τθσ εμπειρίασ και αντίγραφα των
πτυχίων του. Η ςφμβαςθ κα ζχει διάρκεια δϊδεκα μθνϊν από τθν υπογραφι τθσ και θ αμοιβι
του αναδόχου κα οριςτεί μζχρι του ποςοφ των 9.600 ευρϊ. το ποςό αυτό κα
ςυμπεριλαμβάνονται οι κρατιςεισ φόρων και τα τζλθ που αναλογοφν.
το θλεκτρονικό μινυμα κα πρζπει να αναγράφεται θ φράςθ «υμμετοχι ςτθν πρόςκλθςθ
εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για τθ ςφναψθ ςφμβαςθσ υπθρεςιϊν υποςτιριξθσ τθσ Διεφκυνςθσ
Κλινικισ Σεκμθρίωςθσ και Ιατρικισ Πλθροφορίασ ςτθν εταιρεία με τθν επωνυμία «ΚΕΝΣΡΟ

ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΚΑΙ ΚΟΣΟΛΟΓΗΗ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΑΕ» (ΚΕΣΕΚΝΤ ΑΕ)
Σο μινυμα κα πρζπει να περιλαμβάνει:
1. Προςφορά για το ζργο ενδιαφζροντοσ, ςφμφωνα με τθν παροφςα.
2. Οικονομικι Προςφορά, ςυμπλθρωμζνθ και νομίμωσ υπογεγραμμζνθ με το Ονοματεπϊνυμο,
Πατρϊνυμο, Α.Φ.Μ, ΔΟΤ, κ.λ.π του υποψιφιου Αναδόχου και τθλζφωνο επικοινωνίασ, ςτο
οποίο κα αναγράφεται ςυνολικι προςφερόμενθ τιμι χωρίσ ΦΠΑ και ςυμπεριλαμβανομζνου
του ΦΠΑ και νομίμων κρατιςεων. Η οικονομικι προςφορά πρζπει να φζρει υπογραφι του
ενδιαφερόμενου (οικονομικοφ φορζα). Η προςφορά ιςχφει και δεςμεφει τον ςυμμετζχοντα
για χρονικό διάςτθμα 180 θμερϊν. Προςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον
ανωτζρω προβλεπόμενο χρόνο, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.
3. Τπεφκυνθ Διλωςθ (τθσ παρ. 4 του Άρκρου 8 του Ν. 1599/1986 όπωσ ιςχφει) για τθν οποία
δεν απαιτείται κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ, ςτθν οποία κα αναγράφονται τα ςτοιχεία τθσ
Πρόςκλθςθσ, τα ςτοιχεία του υποψθφίου (Ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο, Α.Φ.Μ, και λοιπά
ςτοιχεία) και κα δθλϊνεται ότι ο προςφζρων:
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α. Δεν ζχει ςε βάροσ τθσ τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ λόγουσ που
ορίηονται ςτθν παρ. 1 του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016, όπωσ ιςχφει,
β. Δεν τελεί ςε πτϊχευςθ οφτε ςε διαδικαςία κιρυξθσ πτϊχευςθσ κ.λ.π,
γ. Είναι φορολογικά και αςφαλιςτικά ενιμερθ ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ του,
δ. Αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ για τθν ζγκαιρθ και προςικουςα προςκόμιςθ των
δικαιολογθτικϊν, από τα οποία κα προκφπτουν τα όςα αναφζρονται ςτθν υπεφκυνθ
διλωςθ, εφόςον αυτά ηθτθκοφν από το ΚΕΣΕΚΝΤ ΑΕ,
ε. Παραιτείται από κάκε δικαίωμα αποηθμίωςισ του που απορρζει από οποιαδιποτε απόφαςθ
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ιδίωσ λόγω αναβολισ, ματαίωςθσ ι ακφρωςθσ τθσ διαδικαςίασ
ανάκεςθσ,
ςτ. Μελζτθςε και αποδζχεται πλιρωσ και ανεπιφφλακτα τουσ όρουσ και τισ προδιαγραφζσ τθσ
παροφςασ και δεςμεφεται πωσ κα εκτελζςει τθ ςφμβαςθ ςφμφωνα με αυτοφσ (τουσ όρουσ),
η. Δεςμεφεται ότι καλφπτει πλιρωσ τουσ όρουσ και τισ προδιαγραφζσ, όπωσ αναλφονται ςτθν
παροφςα πρόςκλθςθ,
θ. υγκατατίκεται ςτθν επεξεργαςία των προςωπικϊν του δεδομζνων για τον ςκοπό του ζργου
που περιγράφεται ςτθν παροφςα Πρόςκλθςθ ςφμφωνα με τον Ν. 4624/2019 (ΦΕΚ 137Α’/298-2019), όπωσ ιςχφει,
κ. υγκατατίκεται να λειτουργιςει ωσ εκτελϊν τθν επεξεργαςία για λογαριαςμό του ΚΕΣΕΚΝΤ
ΑΕ ωσ προσ τθν επεξεργαςία των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα υποκειμζνων. Σο
ΚΕΣΚΕΝΤ ΑΕ ορίηεται ωσ «υπεφκυνοσ επεξεργαςίασ» και κακορίηει τουσ ςκοποφσ και τον
τρόπο επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και ο ανάδοχοσ ορίηεται ωσ
«εκτελϊν τθν επεξεργαςία» και προβαίνει ςε πράξεισ επεξεργαςίασ προςωπικϊν δεδομζνων
για λογαριαςμό του υπεφκυνου επεξεργαςίασ,
ι. Όλα τα υποβαλλόμενα ςτοιχεία είναι ακριβι και αλθκι και αποδζχεται ανεπιφφλακτα τουσ
όρουσ και προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ Πρόςκλθςθσ, χωρίσ όρουσ ι αιρζςεισ.

ΑΠΟΦΑΗ ΑΝΑΘΕΗ - ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΤΜΒΑΗ - ΠΛΗΡΩΜΕ
1. Η ανάκεςθ κα γίνει με απόφαςθ του Διευκφνοντοσ υμβοφλου κατόπιν ςχετικισ
εξουςιοδοτιςεωσ του από το Δ, φςτερα από ειςιγθςθ του Διευκυντι Κλινικισ Σεκμθρίωςθσ
και Ιατρικισ Πλθροφορίασ. Η εταιρεία δφναται να καλζςει τουσ επικρατζςτερουσ
υποψθφίουσ ςε ατομικι ςυνζντευξθ, προκειμζνου να καταλιξει ςτθν απόφαςι τθσ. Ο
ανάδοχοσ που κα προκφψει οφείλει να υπογράψει ςχετικι ςφμβαςθ με το ΚΕΣΕΚΝΤ ΑΕ. Για
τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ κα πρζπει να υποβάλει ςτο ΚΕΣΕΚΝΤ ΑΕ τα
απαραίτθτα δικαιολογθτικά ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του νόμου.
2. Η διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ και για
δϊδεκα(12) μινεσ και θ ςυνολικι αμοιβι του μζχρι του ποςοφ των 9.600 ευρϊ πλζον Φ.Π.Α.
3. Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ του που
απορρζουν από το νόμο και τθ ςφμβαςθ.
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4. Προχπόκεςθ για τθν πραγματοποίθςθ τθσ κάκε πλθρωμισ είναι να υποβλθκοφν τα
απαραίτθτα παραςτατικά. Η πλθρωμι κα γίνεται με τραπεηικι κατάκεςθ, μετά τθν
προςκόμιςθ των νόμιμων δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τον νόμο.
5. Οι πλθρωμζσ υπόκεινται ςε κρατιςεισ, όπωσ προβλζπει ο νόμοσ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ

ΠΑΝΣΕΛΗ ΜΕΑΡΟΠΟΤΛΟ
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