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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ
ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Θέµα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη σύµβασης διετούς
διάρκειας για την πραγµατοποίηση πειραµάτων σε ζώα.
Το ∆Σ στην 05/29-01-2015, θέµα 16, συνεδρίασή του αποφάσισε τη διενέργεια
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πραγµατοποίηση πειραµάτων σε ζώα για
δύο (2) χρόνια, σύµφωνα µε τους όρους της προηγούµενης σύµβασης 232/2014,
συνολικής δαπάνης 4.500,00 € µε ΦΠΑ.
Με αυτό το δεδοµένο καλούνται οι ενδιαφερόµενοι να καταθέσουν προσφορά για να
αναλάβουν µε απ’ ευθείας ανάθεση την ανωτέρω υπηρεσία στο ΓΝΑ ΚΑΤ. Η πρόσκληση
θα αναρτηθεί στο Πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ και στον ιστότοπο του Νοσοκοµείου.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
1. Ο κτηνίατρος θα απασχοληθεί ως υπεύθυνος κτηνίατρος πειραµάτων σε ζώα στο
Ερευνητικό Κέντρο του Εργαστηρίου Έρευνας Παθήσεων Μυοσκελετικού Συστήµατος « Θ.
ΓΑΡΟΦΑΛΙ∆ΗΣ» που στεγάζεται στο Νοσοκοµείο ΚΑΤ.
2. Κύρια υποχρέωση του κτηνιάτρου είναι να παρευρίσκεται κατά τη διάρκεια της
µικροχειρουργικής άσκησης, όταν πραγµατοποιείται σε ζώα και η επίβλεψη ή συµµετοχή,
όπου απαιτείται, σε χειρουργικές ή µικροχειρουργικές επεµβάσεις σε ζώα εργαστηρίου.
3. Ο κτηνίατρος υποχρεούται να είναι διαθέσιµος για εργασία στο πειραµατικό χειρουργείο
πέντε ηµέρες την εβδοµάδα κατά τις ώρες 08:00 – 13:00 καθ’όλο το έτος.
4. Απαραίτητα προσόντα για την ανάθεση των υπηρεσιών είναι η κατοχή πτυχίου
ηµεδαπής ή αλλοδαπής µε αναγνώριση από τον αρµόδιο φορέα, η αποδεδειγµένη γνώση
και εµπειρία στη χρησιµοποίηση ζώων εργαστηρίου και ιδιαίτερα στην αναισθησία και τη
χειρουργική αυτών και η παρακολούθηση σεµιναρίων σχετικών µε τα ζώα εργαστηρίου.
5. Η προηγούµενη εµπειρία σε παρόµοια θέση.
Η προσφορά των ενδιαφεροµένων θα κατατεθεί σε σφραγισµένο φάκελο στο Πρωτόκολλο
του Νοσοκοµείου, µέχρι την Τετάρτη, 10-06-2015, ώρα 10:00. Στη συνέχεια, στις 12:00, θα
αποσφραγιστεί από την αρµόδια επιτροπή.
Συνολική δαπάνη για δύο (2) έτη 4.500,00 € µε ΦΠΑ (13%).
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Είµαστε στη διάθεση σας για πρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις.
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