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ΘΕΜΑ: Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για την παροχή υπηρεςιών δφο μαγείρων
ςτο Εθνικό Κζντρο Αποκατάςταςησ.
Σο Δ του Νοςοκομείου ςτθν 35/12-12-2018, Θζμα 2, ςυνεδρίαςι του αποφάςιςε να
διενεργιςει πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για τθν παροχι υπθρεςιϊν για δφο
μαγείρουσ ςτο ΕΚΑ, για χρονικό διάςτθμα τριϊν (3) μθνϊν.
Με αυτό το δεδομζνο καλοφνται εταιρείεσ που δραςτθριοποιοφνται ςτο χϊρο, να
κατακζςουν προςφορά για να αναλάβουν το ζργο τθσ παροχισ υπθρεςιϊν για δφο μαγείρουσ
ςτο ΕΚΑ για το αναφερόμενο χρονικό διάςτθμα. Η πρόςκλθςθ κα αναρτθκεί επίςθσ ςτο
Πρόγραμμα Διαφγεια, ςτο ΚΗΜΔΗ και ςτον ιςτότοπο του Νοςοκομείου ΚΑΣ και του ΕΚΑ.
Προβλεπόμενθ μθνιαία δαπάνθ 4.333,33 € με ΦΠΑ 24% και ςυνολικι δαπάνθ 13.000,00€ με
ΦΠΑ 24%.
Οι ενδιαφερόμενοι κα κατακζςουν τισ προςφορζσ τουσ ςτο Πρωτόκολλο του ΕΚΑ ζωσ τθν
Παραςκευι 11/01/2018 ςτισ 11:00μμ ςε ςφραγιςμζνο φάκελο και το άνοιγμα των
προςφορϊν κα πραγματοποιθκεί ςτισ 12:00μμ.
Οι προςφορζσ κα ανοιχκοφν από τθν αρμόδια Επιτροπι παρουςία των εκπροςϊπων των
εταιρειϊν και τα αποτελζςματα κα υποβλθκοφν ςτο Διοικθτικό υμβοφλιο του Νοςοκομείου.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
1) Οι προςφορζσ κα υπολογιςτοφν βάςθ του ωρομιςκίου εργαηόμενου άγαμου, άνω των
25 ετϊν με τρείσ τριετίεσ προχπθρεςία και ελάχιςτο αποδεκτό διοικθτικό κόςτοσ και
εργολαβικό όφελοσ 1% αντίςτοιχα.
2) Θα ςυνοδεφονται από Τπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/1986 ότι αποδζχονται τουσ όρουσ
τθσ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ.
3) Όλοι οι ςυμμετζχοντεσ οφείλουν να τθριςουν τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 68 του
Ν.3863/2010 όπωσ αυτόσ τροποποιικθκε με το Ν. 4144/18-04-2013 άρκρο 22 και τον
Ν.4488/2017 άρκρο 39.Β., και να προςκομίςουν υποχρεωτικά ζνορκθ βεβαίωςθ του
νόμιμου εκπροςϊπου αυτϊν ενϊπιων ςυμβολαιογράφου, περί μθ επιβολισ ςε βάροσ τουσ
πράξθσ επιβολισ προςτίμου για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ «Τψθλισ»
ςοβαρότθτασ ςφμφωνα με τουσ προαναφερόμενουσ Νόμουσ.
4) Πιςτοποίθςθ ISO 9001.
Ο Ανάδοχοσ είναι προςωπικά και εισ ολόκλθρο υπεφκυνοσ να αποηθμιϊςει το ΕΚΑ για κάκε
ηθμιά που κα υποςτεί εκ δόλου ι εξ αμελείασ του Αναδόχου ι των προςϊπων που
χρθςιμοποιεί για τθν εκπλιρωςθ των εκ τθσ παροφςασ ςυμβάςεωσ υποχρεϊςεων του,
ευκυνόμενου επίςθσ ςε αποηθμίωςθ του ΕΚΑ για κάκε αμζλεια αυτοφ ι των προςϊπων που
χρθςιμοποιεί.
Ο Ανάδοχοσ κα δθλϊςει ρθτά και ανεπιφφλακτα ότι αναλαμβάνει πάςα ευκφνθ αςτικι και
ποινικι, δυνάμενθ να προκφψει εξαιτίασ τθσ πλθμμελοφσ εκτζλεςθσ των κακθκόντων του
προςωπικοφ του.
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ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΔΤΟ ΜΑΓΕΙΡΟΤ ΣΟ ΕΚΑ
Α) Τποχρεώςεισ αντιςυμβαλλόμενου


Να είναι αρτιμελισ και υγιισ.



Να διακζτει βιβλιάριο υγείασ εργαηόμενου ςτα τρόφιμα, ςτο οποίο να φαίνεται ότι
εξετάςτθκε το τελευταίο τρίμθνο και είναι υγιισ. Σο βιβλιάριο υγείασ κεωρείται
προαπαιτοφμενο για τθν πρόςλθψθ των εργαηόμενων.



Να ζχει εμβολιαςτεί για τον ιό τθσ θπατίτιδασ Β.



Να διακζτει πιςτοποιθτικό εκπαίδευςθσ ςε κζματα HACCP.



Να αλλάηει τακτικά τθ ςτολι του (κάκε φορά που είναι βρϊμικθ και τουλάχιςτον 3
φορζσ/ εβδομάδα), ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ ατομικισ υγιεινισ. Η δαπάνθ για το
κόςτοσ κακαριςμοφ κα βαρφνει τον ίδιο.



Να χρθςιμοποιεί γάντια μιασ χριςεωσ, ςκοφφο ι άλλα μζτρα προςταςίασ,
ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ του Σμιματοσ Διατροφισ.



Να τθρεί όλουσ τουσ κανόνεσ ατομικισ υγιεινισ που προβλζπονται από το
εγχειρίδιο του ΕΦΕΣ.



Να φζρει επιςτικια κάρτα με τα προςωπικά του ςτοιχεία



Να τθρεί τισ κείμενεσ διατάξεισ ςχετικά με τθν αςφάλεια του και να τθρεί τουσ
κανόνεσ πυραςφάλειασ. Ο ανάδοχοσ είναι αποκλειςτικά και μόνο υπεφκυνοσ
ποινικά και αςτικά για κάκε ατφχθμα που τυχόν προκφψει από υπαιτιότθτα του.



Να προςφζρει βοθκθτικζσ εργαςίεσ, ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ και ανάγκεσ του
Σμιματοσ Διατροφισ.



Να ςυμπεριφζρεται με ευγζνεια προσ τουσ αςκενείσ και το λοιπό προςωπικό του
Νοςοκομείου. Η ανάρμοςτθ ςυμπεριφορά προσ τουσ αςκενείσ κεωρείται
παράπτωμα με τισ επακόλουκεσ ςυνζπειεσ.



Να γνωρίηει πολφ καλά τθν ελλθνικι και ανάγνωςθ για να χρθςιμοποιεί ςωςτά τισ
γραπτζσ οδθγίεσ για τισ δίαιτεσ των αςκενϊν, να επικοινωνοφν με τουσ αςκενείσ και
να ςυνεργάηονται με το λοιπό προςωπικό του Νοςοκομείου.



Οι μάγειροι κα πρζπει να ζχει πτυχίο μαγείρου ςχολισ τουριςτικϊν επαγγελμάτων
ι από δθμόςιο ι ιδιωτικό ΙΕΚ ι από Σεχνικό Επαγγελματικό Λφκειο αντίςτοιχθσ
ειδικότθτασ.



Θα απαςχολοφνται ςε 5-θμερθ εργαςία (από Δευτζρα ζωσ άββατο εκτόσ Κυριακισ)
με 7-ωρθ απαςχόλθςθ.



Απαραίτθτο κρίνεται να διακζτουν προχπθρεςία τουλάχιςτον 3 ετϊν.

Β. Εκτελοφμενεσ εργαςίεσ/ Δραςτηριότητα Αναδόχου
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Παραλαμβάνει από τον αποκθκάριο τα προσ παραςκευι τρόφιμα και είναι
υπεφκυνοσ γιϋαυτά μζχρι τθ διανομι φαγθτοφ. Φροντίηει για τθν ζγκαιρθ,
τακτοποίθςθ των προμθκευομζνων τροφίμων ςτουσ κατάλλθλουσ χϊρουσ
αποκικευςθσ και είναι υπεφκυνοσ για τθν κακαριότθτα και τάξθ του χϊρου
αποκικευςθσ αυτϊν.
Ελζγχει τα ειςερχόμενα για παραςκευι τρόφιμα από ποςοτικι άποψθ και
γνωμοδοτεί για τθν ποιότθτα τουσ.
Τποδεικνφει τρόπουσ παραςκευισ ςφμφωνα με τισ εντολζσ τθσ Διαιτολόγου.
Είναι υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ όλων των διαιτθτικϊν εντολϊν.
Είναι υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ του υγειονομικοφ κανονιςμοφ ςτουσ χϊρουσ του
μαγειρείου.
Ελζγχει τθν κακαριότθτα των χϊρων και ςκευϊν.
Είναι υπεφκυνοσ για τθν ομαλι λειτουργία τθσ κουηίνασ από τεχνικισ άποψθσ.
Εκτελεί τισ βαςικζσ διατροφικζσ ςυνκζςεισ με βάςθ τον θμεριςιο καταμεριςμό των
επιμζρουσ διαιτολογίων.
Ζχει το γενικό ζλεγχο τθσ διανομισ του φαγθτοφ και ςυνεργάηεται με τισ
τραπεηοκόμεσ.
Φροντίηει για τθν κακθμερινι τουσ εμφάνιςθ και να τθροφν τουσ κανόνεσ υγιεινισ.
Ζχει τθν ευκφνθ για τθ ςωςτι λειτουργία και ςυντιρθςθ των μθχανθμάτων τθσ
κουηίνασ.
Κακαρίηει και προετοιμάηει τα προσ μαγειρικι τρόφιμα.
Κάνει τον πρόχειρο κακαριςμό ςτουσ πάγκουσ εργαςίασ.
Μεταφζρει ςτθ λάντηα τα προσ κακαριςμό ςκεφθ του μαγειρείου.
Πλζνει τα μθχανιματα ιδιαίτερθσ προςοχισ και επιμζλειασ.
Προετοιμάηει τα ςυμπλθρωματικά ςτο πρόγραμμα διατροφισ αςκενϊν τρόφιμα
(κοπι τυριοφ κ.λ.π.), τα μεριδοποιεί και τα τοποκετεί ςτισ κακαριςμζνεσ για τθ
διανομι κζςεισ.

Κρίνεται ςκόπιμο να αναφερκεί εδϊ ότι θ απομάκρυνςθ τροφίμων, ζςτω και μθ
κατάλλθλων προσ διάκεςθ, από το χϊρο του Νοςοκομείου, αποτελεί νομικό αδίκθμα και
απαγορεφεται.
Σο Νοςοκομείο διατθρεί το δικαίωμα τθσ αυτοδίκαιθσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ είτε αντίςτοιχθσ
αναπροςαρμογισ αυτισ αηθμίωσ, ςτθν περίπτωςθ που υπογραφεί ςφμβαςθ, (για
πρόςλθψθ μόνιμου ι επικουρικοφ μαγείρου).

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ

Ο Αν. Διοικθτισ
Μπαντισ Ακανάςιοσ

