
            

 

                                                      

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Αριθμ. Πρωτ. 8443 

2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  

ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ       Πειραιάς: 24-05-2018 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»  

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  ΜΠΑΡΓΙΑΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ    

ΤΗΛ: 210 – 4592593 

Fax:   210 - 4592597  

 

 

 

 

 

Δημόσια ανοικτή διαδικασία  

συλλογής προσφορών  για Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας  

κατά ISO 9001 : 2015 της Νεφρολογικής κλινικής – ΜΤΝ  &  έξι τμημάτων του Νοσοκομείου  

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ανοικτή 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η χαμηλότερη τιμή 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 08 - 06  - 2018 

ΩΡΑ: 12:00 π.μ., 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ Όπως αναλυτικά αναφέρεται στα 

Παραρτήματα Α - Δ 

 

 

 

 

 



 

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν:  

1.1. Του Νόμου 4412 / 2016  « Δημόσιες συμβάσεις Έργων , Προμηθειών και Υπηρεσιών .)» (ΦΕΚ 

147 / 08 – 08 – 2016 ) .  

1.2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 134/18-6-2007).  

1.3. Του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και 

άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 256/2-11-2001), όπως τροποποιημένος ισχύει.  

1.4. Toυ Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες 

διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 247/27-11-1995), όπως ισχύει.  

1.5. Του Ν. 4152 / 2013 ( ΦΕΚ 107 Α΄/09-05-13 ), Παράγραφος Ζ , Προσαρμογή της Ελληνικής 

Νομοθεσίας στην οδηγία της 16-02-2017 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών 

στις εμπορικές συναλλαγές . 
 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

1. Κάθε ενδιαφερόμενο, να καταθέσει προσφορά για την Ανάθεση : 1 ) Πιστοποίηση κατά  

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 : 2015 της Νεφρολογικής κλινικής – ΜΤΝ , 2) Ανάπτυξη και εφαρμογή 

του συστήματος ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001: 2015 σε έξι τμήματα του 

Νοσοκομείου  με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή η οποία θα είναι ίση ή 

μικρότερη του τελευταίου παρατηρητηρίου τιμών, όπως αυτό αναρτάται στην ιστοσελίδα της 

Επιτροπής Προμηθειών Υγείας . 

2. Περιγραφή των ζητούμενων κατηγοριών ειδών γίνεται στο παράρτημα Α της παρούσας και 

στο παράρτημα Δ ( Τεχνικές προδιαγραφές  )  .  

3. Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται μέχρι και την ημερομηνία και ώρα της διαδικασίας στο 

mail της Υπηρεσίας bargiataki@tzaneio.gr. Σε περίπτωση που ο όγκος των 

δικαιολογητικών είναι μεγάλος παρακαλώ όπως κατατεθούν σε φάκελο στο πρωτόκολλο 

του νοσοκομείου .  

 

 

mailto:bargiataki@tzaneio.gr


 

 

4. Πληρωμή: H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ, μετά από προηγούμενη θεώρηση των χρηματικών 

ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.  

5. Δικαίωμα Συμμετοχής στη διαδικασία έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω, εφόσον ασκούν 

εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας:  

6. α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά. β) Ενώσεις προμηθευτών που 

υποβάλλουν κοινή προσφορά. γ) Συνεταιρισμοί.  

Κατά τα λοιπά, η διαδικασία θα διενεργηθεί και η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα 

παρακάτω ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο 

μέρος αυτής. 

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

2. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

4. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο αυτής 

(συμπεριλαμβανομένων όλων των παραρτημάτων της), σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα του 

Νοσοκομείου στο διαδίκτυο (ηλεκτρονική διεύθυνση: www.tzaneio.gr).

http://www.tzaneio.gr/


 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης) 

Α.Ε. ΑΔΑ ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΥ 

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ 

ΤΟ ΕΙΔΟΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

1201 

659846

906Κ-

Ξ1Θ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 σε έξι τμήματα του Νοσοκομείου ( Τμήμα 

Επειγόντων Περιστατικών , ΤΕΙ , ΜΒΝ – Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας , 

Ακτινοδιαγνωστικό τμήμα , ΜΕΘ , Γραφείο Κίνησης Ασθενών – 

Διαχείριση Εισαγωγών και Εξαγωγών Ασθενών  ) . 

 

( Περιγραφή Τεχνικών Προδιαγραφών όπως αναλυτικά αναφέρονται στο 

Παράρτημα Δ΄  )  

Υπηρεσία  

ΤΜΗΜΑ :    

ΤΕΠ – ΤΕΙ – 

ΜΒΝ –Μονάδα 

Ημερήσιας 

Νοσηλείας – 

Ακτινοδιαγνωστι

κό τμήμα – ΜΕΘ 

– Γραφείο 

Κίνησης 

ασθενών –

Διαχείριση 

Εισαγωγών και 

Εξαγωγών 

ασθενών   

 

ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  

ΤΗΛ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ : 
210-4592720 

( κος ΒΑΡΒΑΡΕΣΣΟΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ , 

προϊστάμενος τμήματος  
ελέγχου ποιότητας 

έρευνας και 
συνεχιζόμενης 
εκπαίδευσης   )  

 
 

1218   

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ISO 9001: 2015 ΤΗΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗΣ 

ΚΛΙΝΙΚΗΣ – ΜΤΝ  

 

( Περιγραφή Τεχνικών Προδιαγραφών όπως αναλυτικά αναφέρονται στο 

Παράρτημα Δ΄  ) 

Υπηρεσία  

ΤΜΗΜΑ : 

Νεφρολογική 

κλινική  - ΜΤΝ 

ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  

ΤΗΛ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ : 
210-4592720 

( κος ΒΑΡΒΑΡΕΣΣΟΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ , 

προϊστάμενος τμήματος  
ελέγχου ποιότητας 

έρευνας και 
συνεχιζόμενης 
εκπαίδευσης   )  

 
 



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης) 

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1. Η προσφορά θα πρέπει να έχει τη μορφή του πίνακα που επισυνάπτεται στο Παράρτημα ΄Γ. 

2. Υποχρεωτικά να δηλώνονται κωδικός Παρατηρητηρίου Τιμών, GMDN και κωδικός ΕΚΑΠΤΥ  

3. Η οικονομική προσφορά θα κατατίθεται αποκλειστικά σε EURO.  

4. Γλώσσα: Ελληνική  

 

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν επί ποινή απόρριψης την προσφορά τους ηλεκτρονικά :  

1. Σε περίπτωση μη υποβολής ή μη προσήκουσας υποβολής των αναφερόμενων πιο πάνω, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΄Γ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΝΤΟΛΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ 

ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ 

ΤΙΜΗ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ  

  

        



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 

 
1 ) (  ΑΕ. 1201 ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 : 20115  

 

 

                                                           ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ 

 

Η ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 των εξής 

τμημάτων του Γ.Ν.Π << ΤΖΑΝΕΙΟ>> 

1. Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών. 

2. Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία. 

3. ΜΒΝ-Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας 

4. Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα. 

5. Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. 

6. Γραφείο Κίνησης Ασθενών- Διαχείριση Εισαγωγών και Εξαγωγών Ασθενών.    

                                                          

                                                     ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ   ΑΝΑΘΕΣΗΣ    

                               

Η ανάδειξη αναδόχου, για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών  αναβάθμισης και εφαρμογής  

του συστήματος ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015, το οποίο αντικατέστησε και ανανέωσε 

το πρότυπο ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008. Οι διαφορές αφορούν κυρίως στη δομή, στις 

τροποποιημένες  απαιτήσεις και εστιάζουν στις έννοιες της διακινδύνευσης και της τεκμηριωμένης 

πληροφόρησης 

Οι προκύψασες αλλαγές καθιστούν αναγκαία την προσαρμογή των διαδικασιών των αιτουμένων  (6) 

έξι τμημάτων του νοσοκομείου με το κατά ΕΛΟΤ ISO 9001:2015, ως εκ τούτου  γίνεται αναγκαίος ο 

έλεγχος της τήρησης των διαδικασιών αυτών, στο πλαίσιο της επαναπιστοποίησης από τον Φορέα 

Πιστοποίησης. 

 

                                                 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ -  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΕΡΓΟΥ 

 

 Αναβάθμιση του   συστήματος ποιότητας των τμημάτων για την κάλυψη των αναγκών της νέας 

έκδοσης του προτύπου  ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015, με ενσωμάτωση των αλλαγών στο ΕΛΟΤ ΕΝ 

ISO 9001:2008. 

 Εκπαίδευση του προσωπικού των τμημάτων στις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 

9001:2015 και στο σύστημα ποιότητας που έχει αναπτυχθεί. Χορήγηση πιστοποιητικού – βεβαίωσης  

εκπαίδευσης για την ικανότητα του προσωπικού να ακολουθεί τις διαδικασίες του προτύπου. 

 Εφαρμογή του συστήματος ποιότητας από το προσωπικό των τμημάτων και έλεγχος της ορθής 

εφαρμογής και λειτουργίας του, με συνεχή παρακολούθηση από τον Σύμβουλο. 

  Εκτέλεση εσωτερικών επιθεωρήσεων για την διασφάλιση της ορθής λειτουργίας του συστήματος  

ποιότητας στα τμήματα  και ετήσια ανασκόπηση του συστήματος ποιότητας.. 

Παρουσία κατά την διαδικασία  της επιθεώρησης από τον φορέα Πιστοποίησης και υποβοήθηση 

στην άρση των όποιων ευρημάτων υπάρξουν που θα αποκλίνουν με τις απαιτήσεις του προτύπου. 

 Αναφορά  στη προσφορά του κόστος για τις υπηρεσίες υποστήριξης και του κόστος εκπαίδευσης 

προσωπικού κατά άτομο. Θα επιλεγεί η συνολικά φθηνότερη προσφορά.  

 

 

 

 

 



 
                      ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ 
                              

ΤΜΗΜΑ  ΑΡΙΘΜΟΣ  

ΑΤΟΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ  ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ  ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ               4 

ΤΑΚΤΙΚΑ   ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ   ΙΑΤΡΕΙΑ               2 

ΜΟΝΑΔΑ    ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ    ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ               4 

ΜΒΝ-ΜΟΝΑΔΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ               2 

ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΩΣΤΙΚΟ  ΤΜΗΜΑ               2 

TMHMA  ΚΙΝΗΣΗΣ  ΑΣΘΕΝΩΝ               2 

ΣΥΝΟΛΟ               16 

      

 

 

 

                                              ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να καλύπτουν τις παρακάτω απαιτήσεις 

Θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι κατά ΕΛΟΤ ΕΝ  ISO 9001 2008 ή ΕΛΟΤ  ISO 9001:2015 για την 

παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. Απαιτείται η υποβολή αντιγράφου του εν ισχύ πιστοποιητικού. 

Θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 27001:2013 για την διαχείριση της 

ασφάλειας των πληροφοριών( διαχείριση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων),. Για το 

πιστοποιητικό  απαιτείται η υποβολή αντιγράφου του εν ισχύ πιστοποιητικού. 

Θα πρέπει να δεσμευτούν για την εμπιστευτικότητα και την εχεμύθεια ως προς την τήρηση των 

δεδομένων του τμήματος και για την μη γνωστοποίηση όσων πληροφοριών περιέλθουν στη γνώση 

τους, κατά την υλοποίηση του έργου και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. 

Θα πρέπει να διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία στην ανάπτυξη  Συστημάτων Διαχείρισης 

Ποιότητας, κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 η ΕΛΟΤ ΕΝ  ISO 9001:2015, του συνόλου 

των ανωτέρων τμημάτων σε δύο τουλάχιστον δημόσια νοσοκομεία, τα τελευταία πέντε έτη. 

 

Αποδεικτικό παραστατικό της εμπειρίας, αποτελεί η επισύναψη αντίστοιχης βεβαίωσης επιτυχούς 

εκτέλεσης του έργου (με σύντομη περιγραφή αυτής –Πεδίο εφαρμογής) και παραστατικό δαπάνης, 

που θα έχει συνταχθεί από τον αρμόδιο φορέα ανάθεσης προς τον συμμετέχοντα και θα αποτυπώνει 

σαφώς στην περιγραφή του έργου ,αναλυτικά σε ξεχωριστή υπογεγραμμένη κατάσταση ή επί του 

τιμολογίου Τα παραδοτέα θα παραδοθούν στους υπευθύνους ποιότητας  των τμημάτων, σε έντυπη 

και ηλεκτρονική μορφή( τύπου word). 

 

                                                 ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

O μέγιστος χρόνος αναβάθμισης και εφαρμογής   Σ Δ Π ορίζεται σε   6 μήνες. 

Επιπλέον ο Σύμβουλος θα κληθεί κατά τη διαδικασία της επιθεώρησης για την πιστοποίηση του 

εγκατεστημένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας. 

 

 

 

 

 

 

 



2)  ( AE 1218  ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ 

ΕΛΟΤ ISO 9001: 2015 ΣΤΟ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΜΤΝ 

 

 
                                            ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  

Η ανάδειξη αναδόχου για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, ανάπτυξης και εγκατάστασης συστήματος 

ποιότητας  κατά  ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001: 2015 στο Νεφρολογικό  Τμήμα και στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού 

του Γενικού Νοσοκομείου Πειραιά  <<ΤΖΑΝΕΙΟ>>  του Εθνικού Συστήματος Υγείας- ΕΣΥ. 

 Σύμφωνα με τον εν ισχύ οργανισμό του Νοσοκομείου, το τμήμα και η μονάδα ανήκουν στο Παθολογικό 

Τμήμα της Διεύθυνσης Ιατρικής Υπηρεσίας. 

Το Πεδίο Εφαρμογής του προτύπου περιλαμβάνει τις εξής δραστηριότητες του τμήματος : 

     - Νοσηλεία ασθενών σε τμήμα δυναμικότητος 10 κλινών 

      -Εξέταση ασθενών πολιτών στο τμήμα επειγόντων περιστατικών 

      -Τακτικό Νεφρολογικό  Εξωτερικό Ιατρείο ( πρωινά απογευματινά) 

      -Τακτικό Ιατρείο Σπερματονεφριτίδων 

      -Μονάδα Τεχνητού Νεφρού δέκα (10) μηχανήματα, εκ των οποίων το (ένα) 1 μηχάνημα για HbsAs 

θετικούς και HIVασθενείς και (ένα) 1 εφεδρικό. 

 Μέσω της ανάπτυξης και εγκατάστασης του διεθνούς προτύπου ISO 9001:2015 επιδιώκεται: 

     Η συνεχής βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών, με σκοπό την κάλυψη των αναγκών και των 

προσδοκιών των σθενών συνοδών και των υπολοίπων εμπλεκομένων φορέων στο Νεφρολογικό Τμήμα και 

στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Γ.Ν.Π. <<ΤΖΑΝΕΙΟ>> 

   Η παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών φροντίδας υγείας, υψηλή διαθεσιμότητα αξιόπιστων υπηρεσιών 

προς τους ασθενείς του κλινικού τμήματος και της μονάδας, ώστε να καλύπτουν την φροντίδα των ασθενών 

σε πλαίσιο εμπιστευτικότητας και ιδιωτικότητας. 

    Η τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας, ασθενών, συνοδών και εργαζομένων.  

      Η τήρηση των κατευθυντηρίων οδηγιών σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο για την διαχείριση 

νεφρολογικών ασθενών σε Τμήμα Νοσηλείας και σε Μονάδα Τεχνητού Νεφρού 

      Η παρακολούθηση των βασικών διεργασιών της Μονάδας μέσα από ένα πλαίσιο δεικτών και τη συνεχή 

επισκόπηση και επικαιροποίηση αυτών. 

                                      ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ 

 Καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης στο Πεδίο εφαρμογής (δραστηριότητες     Νεφρολογικού 

Τμήματος- Μονάδας- Τεχνητού Νεφρού). 

Ανάπτυξη της απαιτούμενης τεκμηρίωσης του Συστήματος Ποιότητας, Εγχειρίδιο ποιότητας, Διαδικασίες, 

Έντυπα Ελέγχου, Οδηγίες εργασίας, Κανονισμοί εργασίας, Περιγράμματα θέσεων εργασίας και Σχέδιο 

επικινδυνότητας. Τα εν λόγω απαιτούμενα θα πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως ως προς τις απαιτήσεις των 

προβλεπομένων κατά το πρότυπο του ΕΛΟΤ ΕΝ 9001:2015, ώστε να καθίστανται δυνατή η επιθεώρηση και η 

πιστοποίηση από τον Διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης 

 



Καταγραφή των αποκλίσεων από τις απαιτήσεις ανάπτυξης και εγκατάστασης των διαδικασιών που 

προβλέπονται από το πρότυπο του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015. 

 Εγκατάσταση λειτουργικής εφαρμογής συστήματος ποιότητας με πολυκριτήρια αναζήτησης, σύνδεσης με 

πολλαπλούς χρήστες, δυνατότητα τροφοδότησής του από το υφιστάμενο πληροφοριακό σύστημα του 

νοσοκομείου εφόσον απαιτηθεί. 

Εκπαίδευση  του προσωπικού του τμήματος Νεφρολογικής – Μ.ΤΝ., στις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ 

ΕΝ ISO: 2015  στην εφαρμογή των διαδικασιών, στη συμμόρφωση με τη συμπλήρωση των Εντύπων 

Ελέγχου, στην αρχειοθέτηση και στην ανατροφοδότηση του Συστήματος.                                                                                                                                                 

Ο προτεινόμενος αριθμός του προς εκπαίδευση προσωπικού της Νεφρολογικής κλινικής και της 

Μονάδας Τεχνητού Νεφρού, στις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2015 ανέρχεται σε 20 άτομα : 4 

ιατροί, 15 Νοσηλευτές, 1 Γραμματέας.                                       

Αναφορά στην προσφορά του κόστους για τις υπηρεσίες υποστήριξης και του κόστους εκπαίδευσης 

προσωπικού ανά άτομο. Θα επιλεγεί η συνολικά φθηνότερη προσφορά.               

Η χορήγηση πιστοποιητικού βεβαίωσης -εκπαίδευσης για την ικανότητα του προσωπικού να ακολουθεί τις 

διαδικασίες του προτύπου.  

Εκτέλεση συμφωνημένων εσωτερικών επιθεωρήσεων για την διασφάλιση της ορθής λειτουργίας του 

συστήματος και ετήσια ανασκόπηση του συστήματος ποιότητας 

Παρουσία κατά τη διαδικασία της επιθεώρησης που θα διενεργήσει ο φορέας πιστοποίησης και υποβοήθηση 

στην άρση των όποιων ευρημάτων υπάρξουν που θα αποκλίνουν από την συμμόρφωση  με τις απαιτήσεις του 

προτύπου. 

 

               ΣΤΑΔΙΑ  EΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΕΡΓΟΥ-ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ-ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

Α/Α ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ   ΕΡΓΟ  ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
ΕΡΓΟΥ 

1
ο 

 Στάδιο Ορισμός πεδίου  
εφαρμογής-καταγραφή της 
υφιστάμενης κατάστασης 
μέσω συνεντεύξεων με το 
προσωπικό του τμήματος 
και της μονάδας 

Αρχική επιθεώρηση με σκοπό 
την εκπόνηση της 
διαγνωστικής έκθεσης και 
καταγραφή των αποκλίσεων 
σε σχέση με τις απαιτήσεις 
του προτύπου 
Αποτύπωση των 
εφαρμοζόμενων διαδικασιών, 
καταγραφή των εντύπων και 
των βιβλίων που 
ενημερώνονται. 
Σχεδιασμός εκπαιδευτικού 
προγράμματος 

Εντός ενός(1) μήνα από 
την έναρξη του 
συμβατικού χρόνου 

2
ο
 Στάδιο Σύνταξη Εγχειριδίου 

Ποιότητας- Καταγραφή 
διαδικασιών- καθορισμός 
ροής εργασίας 
Εντοπισμός και αξιολόγηση 
κινδύνων 

Υποβολή εγχειριδίου 
ποιότητας 
Υποβολή διαδικασιών 
εντύπων ελέγχου και οδηγιών 
εργασίας 
Αποτύπωση διαγραμμάτων 
ροής  για την κάθε διαδικασία 
Υποβολή περιγραμμάτων 
θέσεων εργασίας, ορισμός 
υπευθυνοτήτων , κατανομή 
αρμοδιοτήτων και 
εξουσιοδοτήσεων 
Υποβολή σχεδίου 

Εντός ενός (1) μήνα από 
την υποβολή των 
παραδοτέων του 1

ου
 

Στaδίου. 



επικινδυνότητας-Σχέδιο 
αντιμετώπισης έκτακτων 
αναγκών 
Υποβολή κανονισμού ελέγχου 
Νερών 
Υποβολή κανονισμού 
πρόληψης και ελέγχου 
νοσοκομειακών λοιμώξεων 
Υποβολή κανονισμού 
διαχείρισης αποβλήτων 
 

3
ο
 Στάδιο Εκπαίδευση προσωπικού  Υποβολή χρονοδιαγράμματος 

Εκπαιδευτικού προγράμματος 
Υλοποίηση εκπαιδευτικού 
προγράμματος. 
Παροχή εκπαιδευτικού 
υλικού 
Έκδοση βεβαιώσεων 
εκπαίδευσης 
 
  

Εντός του χρονικού 
διαστήματος στο οποίο 
θα υλοποιηθούν το        
1

ο  
Στάδιο και το             

2
ο 

Στάδιο   

4
ο
 Στάδιο  Εγκατάσταση Συστήματος 

Διαχείρισης 
Ποιότητας  

Παρακολούθηση των 
εφαρμοζομένων διαδικασιών  
Εκπαίδευση στην τήρηση 
εντύπων ελέγχου και στην 
αρχειοθέτηση αυτών 
Επιτήρηση εφαρμογής 
κανονισμών. 
Καθορισμός στοχοθεσίας 
Καθορισμός δεικτών 
επιτήρησης 
 

Εντός ενός (1) μήνα από 
την ολοκλήρωση του  2

ου
 

Σταδίου 

5 Στάδιο Εσωτερική Επιθεώρηση 
Συστήματος Διαχείρισης 
Ποιότητας. 

Εντοπισμός τυχόν 
εκκρεμοτήτων 
Έκθεση Υλοποίησης  του 
Έργου 

Εντός ενός(1) μήνα από 
την ολοκλήρωση του 4

ου 

Σταδίου 
 
 

6
ο
 Στάδιο  

 
Παρουσία κατά το Στάδιο 
της επιθεώρησης για την 
πιστοποίηση του ΣΔΠ 

Υποστήριξη των 
επιθεωρούμενων μελών του 
Συμβουλίου Ποιότητας 
Παροχή διευκρινήσεων 

Κατά την διαδικασία της 
επιθεώρησης του ΣΔΠ 
για την έκδοση  

    
 

 

                                                  ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι υποψήφιοι πρέπει να καλύπτουν τις παρακάτω απαιτήσεις: 

Πρέπει να είναι πιστοποιημένοι κατά  ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001: 2008 ή ISO 9001:2015 για την παροχή 

συμβουλευτικών υπηρεσιών. 

Απαιτείται η υποβολή του αντιγράφου του εν ισχύ σχετικού πιστοποιητικού. 

 

 



Θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 27001: 2013 για την διαχείριση της ασφάλειας των 

πληροφοριών (διαχείριση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων) ή εναλλακτικά θα υπάρχει πλήρης 

τεκμηρίωση του τρόπου διασφάλισης των πληροφοριών, όπως ορίζει το εν λόγω πρότυπο, με δυνατότητα 

ελέγχου από το τμήμα πληροφορικής του νοσοκομείου. Για το πιστοποιητικό απαιτείται η υποβολή 

αντιγράφου του εν ισχύ πιστοποιητικού. 

Θα πρέπει  να δεσμευθούν για την εμπιστευτικότητα και την εχεμύθεια ως προς την τήρηση των δεδομένων 

του τμήματος και για την μη γνωστοποίηση όσων πληροφοριών περιέλθουν στη γνώση τους, κατά την 

υλοποίηση του έργου και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. 

Θα πρέπει να διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία στην ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας, κατά το 

πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISΟ 9001:2008 ή ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015,σε δύο τουλάχιστον Μονάδες Τεχνητού 

Νεφρού – Νεφρολογικές κλινικές, δημοσίων νοσοκομείων με την ίδια κίνηση ασθενών με το Γ.Ν.Π 

<<ΤΖΑΝΕΙΟ>> τα τελευταία πέντε έτη. 

Αποδεικτικό παραστατικό της εμπειρίας αποτελεί, η επισύναψη αντίστοιχης βεβαίωσης επιτυχούς εκτέλεσης 

του έργου ( με σύντομη περιγραφή αυτής-Πεδίο εφαρμογής)  και παραστατικό δαπάνης, που θα έχει 

συνταχθεί από τον αρμόδιο φορέα ανάθεσης προς τον συμμετέχοντα και θα αποτυπώνει σαφώς στην 

περιγραφή του έργου αναλυτικά , σε ξεχωριστή υπογεγραμμένη κατάσταση ή επί του τιμολογίου.. 

Τα παραδοτέα θα παραδοθούν στους υπευθύνους ποιότητας του τμήματος και της Μονάδας Τεχνητού 

Νεφρού σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή (μορφή τύπου word). 

                                             ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Ο  μέγιστος χρόνος για την υλοποίηση της  παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για την εγκατάσταση του 

ΣΔΠ ορίζεται σε 4 μήνες, με δικαίωμα επέκτασης το μέγιστο σε ένα(1) χρόνο εφόσον υπάρχουν 

αποδεδειγμένα δυσχέρειες εκτέλεσης του έργου( από υπαιτιότητα του νοσοκομείου),  οι οποίες θα 

τεκμηριωθούν από τον σύμβουλο και θα υπάρχει προγενέστερα ( ένα μήνα πριν την παράταση), σύμφωνη 

γνώμη και απόφαση της Διοίκησης  του νοσοκομείου. 

Επιπλέον, ο Σύμβουλος θα κληθεί κατά την διαδικασία της επιθεώρησης  για την πιστοποίηση του 

εγκατεστημένου συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.                          

 

 


