ANAΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ
1ε ΄ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ Ν. ΗΧΝΗΑ
ΚΧΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΔΗΟ - ΠΑΣΖΗΧΝ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ 3-5 Ν.ΙΧΝΙΑ 14 233
ΣΜΗΜΑ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ
ΓΡΑΦΔΙΟ:ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: Κ ρίδαο
ΣΗΛΔΦΧΝΟ: 2132057951
FAX:2132057038

Νέα Ησλία 31-12-2019
Αξηζκ.Πξση 32331

ΑΡΗΘΜΟ Γ/ΞΖ Π 23/19

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΤΝΟΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΘΔΖ
ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΑΠΟ ΣΔΥΝΗΚΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΗΑΣΡΟ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ
ΓΔΛΣΗΟ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ, ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ
(Αξηζκφο Γηαθήξπμεο Π 23/19)

Έρνληαο ππφςε :
1. Σνπ Ν 3861/2010 (ΦΔΚ 112/13-7-10 ) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε
λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν
Πξφγξακκα Γηαπγεηα θαη άιιεο δηαηάμεηο »
2. Σνπ λ. 3886/10 (ΦΔΚ Α ́ 173) « Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ηελ ζχλαςε Γεκνζίσλ πκβάζεσλ»
φπσο ηξνπνπνηήζεθε ζπκθψλσο ηνπ άξζξνπ 377Ν.4412/2016
3.Σνπ Ν. 3871/2010 (ΦΔΚ 141/Α/2010, « Γεκνζηνλνκηθή Γηαρείξηζε θαη Δπζχλε»
4. Σνπ Π.Γ. 113/2010 (ΦΔΚ 194/22-11-2010 η.Α΄) « Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο».
5. Σνπ Ν.4013/2011 (ΦΔΚ 204/Α/15-09-2011), άξζξν 4 παξ.3, γηα ηελ επηβνιή θξάηεζεο 0,10% επί
ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο εθηφο Φ.Π.Α. ηεο αξρηθήο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο, ππέξ ηνπ
Δ.Α.Α.ΓΗ.Τ. θαη ηνπ άξζξνπ 61. παξ.5 ηνπ Ν. 4146/2013«ηξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ Ν
4013/2011».
6. Σνπ λ. 4412/8-8-2016 (ΦΔΚ 147/η.Α΄/16) «Γεκφζηεο πκβάζεηο ΄Δξγσλ , Πξνκεζεηψλ θαη
Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ) »
7.Σελ απφ 7-3-2019 (4ε πλ Θέκα Δθη 2) απφθαζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα
ηελ έγθξηζε δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ
8. Σελ απφ 20-12-2019 (87ε Δθη πλ Θέκα Α4) απφθαζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ
Ννζνθνκείνπ γηα ηελ έγθξηζε δηελέξγεηαο ηνπ επαλαιεπηηθνχ δηαγσληζκνχ
ΠΡΟΚΖΡΤΟΤΜΔ
πλνπηηθφ επαλαιεπηηθφ δηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο ζε μερσξηζηνχο θαθέινπο ε
ηερληθή θαη νηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα ηελ αλάζεζε παξνρήο ππεξεζηψλ απφ ηερληθφ αζθαιείαο θαη
ηαηξφ εξγαζίαο κε δειηίν παξνρήο ππεξεζηψλ, γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζπλνιηθήο
πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 27.000,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., θαη κε θξηηήξην
θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά .
1.ΣΟΠΟ –ΥΡΟΝΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ
ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ
ΠΡΟΦΟΡΧΝ

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΠΟΒΟΛΗ
ΠΡΟΦΟΡΧΝ

ΣΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ
ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΧΡΑ
ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ
ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

1

Γεληθό Ννζνθνκείν Ν
Ησλίαο
Κσλζηαληνπνύιεην –
Παηεζίσλ
(Πξσηόθνιιν)

16/1/2020 εκέξα
Πέκπηε θαη ψξα
14.30 π.κ

Γεληθό Ννζνθνκείν Ν
Ησλίαο
Κσλζηαληνπνύιεην –
Παηεζίσλ(Ακθηζέαηξν)

17/1/2020 εκέξα
Παξαζθεπή θαη ψξα
10.30 π.κ

2.ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟΝ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΔΥΟΤΝ :
χκθσλα κε ην αξ 25 ηνπ Ν 4412/2016 , ππνςήθηνη ή πξνζθέξνληεο θαη ζε πεξίπησζε ελψζεσλ , ηα
κέιε απηψλ κπνξνχλ λα είλαη θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα εγθαηεζηεκέλα ζε :
α)ζε θξάηνο –κέινο ηεο Έλσζεο ,
β)ζε θξάηνο –κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ)
γ)ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε δεκφζηα
ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1,2,4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε
ηελ Έλσζε Παξαξηήκαηνο Ι ηεο σο άλσ πκθσλίαο θαζψο θαη
δ)ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ
ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ .
Οη ελψζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο δελ ππνρξενχληαη λα ιακβάλνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή
πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ ηελ πξνζθνξά .Η επηιεγείζα έλσζε ή θνηλνπξαμία ππνρξενχηαη λα
πξάμεη ηνχην εάλ θαηαθπξσζεί ζε απηή ε ζχκβαζε εθ΄φζνλ ε ιήςε νξηζκέλεο λνκηθήο κνξθήο είλαη
αλαγθαία γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.
3.ΚΡΑΣΗΔΙ
Η Σηκή ηεο πξνζθνξάο ζα πεξηιακβάλεη ηηο ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο εθηφο ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Π.Α
Οη πξνζθνξέο ζα ηζρχνπλ γηα δηάζηεκα 180 εκεξψλ.
Οη θξαηήζεηο πνπ βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή είλαη νη εμήο :

α) Πνζνζηφ 0,06% ππέξ ΑΔΠΠ πιένλ ραξη 3% (πιένλ20% εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ επ΄απηνχ)
β) Πνζνζηφ 0,06 % ππέξ ΔΑΑΓΗΤ πιένλ ραξη 3% (πιένλ20% εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ
επ΄απηνχ)
γ).Πνζνζηφ 2% ππέξ Φπρηθήο Τγείαο
δ) Φφξνο 4% γηα πξνκήζεηεο θαη 8% γηα παξνρή ππεξεζηψλ
Σα έμνδα δεκνζίεπζεο ηεο παξνχζαο βαξχλνπλ ην Ννζνθνκείν
Αληίγξαθα ηεο δηαθήξπμεο κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Ννζνθνκείνπ & κέζσ ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ
΄΄ et.diavgeia.gov.gr ΄΄
4.Καηά ηα ινηπά ν δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα παξαξηήκαηα πνπ επηζπλάπηνληαη ζηελ
παξνχζα θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο .
4.1 ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ –
ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄

4.2 ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ –
ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β΄

4.3 ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ΄

4.4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ΄

4.5.ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΤΜΒΑΗ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ΄

Γξ Πξνκεζεηψλ

Κ.ρίδαο

Η Αλ/ηξηα πξντζη Γηνηθ/θήο Γ/λζεο

Γ. Λακπξνπνχινπ

Η Πξντζη Γηνηθ/θήο Γλζεο

O Γηνηθεηήο

Δ.Ραπηνπνχινπ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄
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ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ
ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ

πλνπηηθφο κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο
Η πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε
πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ
(ΚΖΓΜΖ ΗΣΟΔΛΗΓΑ)
ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ

ΚΧΓΗΚΟ CPV

Αλάζεζε παξνρήο ππεξεζηψλ απφ ηερληθφ
αζθαιείαο θαη ηαηξφ εξγαζίαο κε δειηίν παξνρήο
ππεξεζηψλ
(CPV 98110000-7) .

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΠΟΤ ΒΑΡΤΝΔΗ

27.000,00 επξψ, κε ΦΠΑ
Πξνκήζεηεο
Σαθηηθφο πξνυπνινγηζκφο Ννζνθνκείνπ ΚΑΔ 0899

ΠΟΟΣΖΣΑ -ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ

Όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζην Παξάξηεκα Β

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΘΔΗΑ ΓΑΠΑΝΖ
ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΖΖ

ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ ΣΧΝ ΔΗΓΧΝ
ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΣΧΝ ΔΗΓΧΝ
ΚΡΑΣΖΔΗ ΔΠΗ ΣΖ ΣΗΜΖ ΣΧΝ
ΤΠΖΡΔΗΧΝ

ΦΟΡΟ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ
(ΑΡΘΡΟ 24 Ν. 2198/94)

χκθσλα κε ην Παξάξηεκα Γ
Οη ηηκέο ππφθεηληαη ζηηο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ θαη
ηξίησλ λφκηκεο θξαηήζεηο
α) Πνζνζηφ 0,06% ππέξ ΑΔΠΠ πιένλ ραξη 3%
(πιένλ20% εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ επ΄απηνχ)
β) Πνζνζηφ 0,06 % ππέξ ΔΑΑΓΗΤ πιένλ ραξη
3% (πιένλ20% εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ
επ΄απηνχ)
γ).Πνζνζηφ 2% ππέξ Φπρηθήο Τγείαο
δ) Φφξνο 4% γηα πξνκήζεηεο θαη 8% γηα
παξνρή ππεξεζηψλ
(Οη θξαηήζεηο ππνινγίδνληαη ζηελ αμία ηηκνινγίνπ
πιελ ΦΠΑ).
Καηά ηελ πιεξσκή παξαθξαηείηαη θφξνο εηζνδήκαηνο 8% γηα παξνρή ππεξεζηψλ θαη 4% γηα
πξνκήζεηεο

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β
ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ -ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ
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ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΧΡΧΝ ΔΣΖΗΑ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΣΔΥΝΗΚΟΤ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΣΡΟΤ ΔΡΓΑΗΑ
ΑΡΗΘΜΟ
ΧΡΔ ΔΣΖΗΑ ΑΠΑΥΟΛΖΖ
ΚΑΣΖΓΟΡΗ
ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧ
ΑΝΑ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ
ΧΡΔ ΔΣΖΗΑ ΑΠΑΥΟΛΖΖ
ΑΒΑΖ
Ν (501 ΣΔΥΝΗΚΟΤ
ΗΑΣΡΟΤ
ΔΡΓΑΗΑΚΟ
ΔΠΗΚΗΝΓΤΝ 1000εξγαδόκελνη
ΣΔΥΝΗΚΟΤ
ΑΦΑΛΔΗΑ
ΔΡΓΑΗΑ
ΣΟΜΔΑ
ΟΣΖΣΑ
)
ΑΦΑΛΔΗΑ
ΗΑΣΡΟΤ ΔΡΓΑΗΑ
ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΗΚΟ
ΜΑΣΟΓΡΑΦΗΑ
ΑΞΟΝΗΚΟ
ΣΟΜΟΓΡΑΦΟ
Α΄
54
3.5
0.8
ΤΠΔΡΖΥΟ
189
43.2
(ΠΑΡΑΙΑΣΡΙΚΟ,
ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ,
ΙΑΣΡΙΚΟ
ΠΡΟΧΠΙΚΟ)
ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΟ
ΒΗΟΥΖΜΗΚΟ
ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΚΟ
(ΠΑΡΑΙΑΣΡΙΚΟ,
Β΄
148
2.5
0.6
370
88.8
ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ,
ΙΑΣΡΙΚΟ
ΠΡΟΧΠΙΚΟ)
ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ
ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ
ΠΡΟΧΠΗΚΟ,
ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΟ
ΠΡΟΧΠΗΚΟ
ΗΑΣΡΗΚΟ
Γ΄
746
0.4
0.4
298.4
298.4
ΠΡΟΧΠΗΚ0
ΠΑΡΑΗΑΣΡΗΚΟ
ΠΡΟΧΠΗΚΟ
(ΦΑΡΜΑΚΔΗΟ ΦΤΗΟΘΔΡΑΠΔΗΑ)
ΤΝΟΛΑ

948

857.4

430.4

ε πεξίπησζε πνπ ην πξνζσπηθφ ηνπ Ννζνθνκείνπ απμνκεησζεί θαηά ηξφπν πνπ νη απαηηνχκελεο
ψξεο ηνπ Σερληθνχ Αζθαιείαο θαη ηνπ Ιαηξνχ Δξγαζίαο απμνκεησζνχλ θαηά πνζνζηφ 10% επί ηνπ
ππνινγηζζέληνο ζηε κειέηε, ην θφζηνο ππεξεζηψλ ζα παξακείλεη ην ίδην.
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ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΔΥΝΗΚΟΤ ΑΦΑΛΔΗΑ &
ΗΑΣΡΟΤ ΔΡΓΑΗΑ
χκθσλα κε ην άξζξν 8 ηνπ λφκνπ 3850/ΦΔΚ Α΄84/02-06-2010, ην Ννζνθνκείν έρεη ηελ ππνρξέσζε
λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο ππεξεζίεο ηερληθνχ αζθαιείαο θαη ηαηξνχ εξγαζίαο.
Οη ππεξεζίεο απηέο κπνξνχλ λα παξέρνληαη θαη απφ αηνκηθέο επηρεηξήζεηο ή λνκηθά πξφζσπα έμσ απφ
ηελ επηρείξεζε, πνπ ζην εμήο νλνκάδνληαη «Δμσηεξηθέο Τπεξεζίεο Πξνζηαζίαο θαη Πξφιεςεο»
(ΔΞ.Τ.Π.Π.).

ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΣΔΥΝΗΚΟΤ ΑΦΑΛΔΗΑ
Α. ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΔ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ
 Ο ηερληθφο αζθάιεηαο παξέρεη ζηνλ εξγνδφηε ππνδείμεηο θαη ζπκβνπιέο, γξαπηά ή πξνθνξηθά, ζε
ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ πγεία θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηελ πξφιεςε ησλ εξγαηηθψλ
αηπρεκάησλ. Ο ηερληθφο αζθάιεηαο θαηαρσξεί ηηο γξαπηέο ππνδείμεηο ζε εηδηθφ βηβιίν, ην νπνίν
ζειηδνκεηξείηαη θαη ζεσξείηαη απφ ηελ επηζεψξεζε εξγαζίαο. Ο εξγνδφηεο έρεη ππνρξέσζε λα
ιακβάλεη γλψζε ελππνγξάθσο ησλ ππνδείμεσλ πνπ θαηαρσξνχληαη ζ’ απηφ ην βηβιίν.
 Ο ηερληθφο αζθάιεηαο ζπκβνπιεχεη ζε ζέκαηα ζρεδηαζκνχ, πξνγξακκαηηζκνχ, θαηαζθεπήο θαη
ζπληήξεζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ, εηζαγσγήο λέσλ παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ, πξνκήζεηαο κέζσλ
θαη εμνπιηζκνχ, επηινγήο θαη ειέγρνπ ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ αηνκηθψλ κέζσλ
πξνζηαζίαο, θαζψο θαη δηακφξθσζεο θαη δηεπζέηεζεο ησλ ζέζεσλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο
εξγαζίαο θαη γεληθά νξγάλσζεο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο.
 Ο ηερληθφο αζθάιεηαο ειέγρεη ηελ αζθάιεηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ ηερληθψλ κέζσλ πξηλ
απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπο, θαζψο θαη ησλ παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη κεζφδσλ εξγαζίαο πξηλ
απφ ηελ εθαξκνγή ηνπο θαη επηβιέπεη ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ
εξγαδνκέλσλ θαη πξφιεςεο ησλ αηπρεκάησλ, ελεκεξψλνληαο ζρεηηθά ηνπο αξκφδηνπο
πξντζηακέλνπο ησλ ηκεκάησλ ή ηε δηεχζπλζε ηεο επηρείξεζεο.

Β. ΔΠΗΒΛΔΦΖ ΤΝΘΖΚΧΝ ΔΡΓΑΗΑ
1. Ο ηερληθφο αζθάιεηαο έρεη ππνρξέσζε λα επηζεσξεί ηαθηηθά ηηο ζέζεηο εξγαζίαο απφ πιεπξάο
πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ, λα αλαθέξεη ζηνλ εξγνδφηε νπνηαδήπνηε παξάιεηςε ησλ
κέηξσλ πγείαο θαη αζθάιεηαο, λα πξνηείλεη κέηξα αληηκεηψπηζήο ηεο θαη λα επηβιέπεη ηελ
εθαξκνγή ηνπο.
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2. Να επηβιέπεη ηελ νξζή ρξήζε ησλ αηνκηθψλ κέζσλ πξνζηαζίαο.
3. Να εξεπλά ηα αίηηα ησλ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ, λα αλαιχεη θαη λα αμηνινγεί ηα απνηειέζκαηα
ησλ εξεπλψλ ηνπ θαη λα πξνηείλεη κέηξα γηα ηελ απνηξνπή παξφκνησλ αηπρεκάησλ.
4. Να επνπηεχεη ηελ εθηέιεζε αζθήζεσλ ππξαζθάιεηαο θαη ζπλαγεξκνχ γηα ηε δηαπίζησζε
εηνηκφηεηαο πξνο αληηκεηψπηζε αηπρεκάησλ.
Γ. ΒΔΛΣΗΧΖ ΤΝΘΖΚΧΝ ΔΡΓΑΗΑ
-

Ο ηερληθφο αζθάιεηαο έρεη ππνρξέσζε λα κεξηκλά ψζηε νη εξγαδφκελνη ζηελ επηρείξεζε λα
ηεξνχλ ηνπο θαλφλεο πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη λα ηνπο ελεκεξψλεη θαη
θαζνδεγεί γηα ηελ απνηξνπή ηνπ επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ πνπ ζπλεπάγεηαη ε εξγαζία ηνπο.

-

Ο ηερληθφο αζθάιεηαο έρεη ππνρξέσζε λα ζπκκεηέρεη ζηελ θαηάξηηζε θαη εθαξκνγή ησλ
πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε ζέκαηα πγείαο θαη αζθάιεηαο.

-

Η άζθεζε ηνπ έξγνπ ηνπ ηερληθνχ αζθάιεηαο δελ απνθιείεη ηελ αλάζεζε απφ ηνλ εξγνδφηε θαη
άιισλ θαζεθφλησλ πέξα απφ ην ειάρηζην φξην σξψλ απαζρφιεζήο ηνπ σο ηερληθφο αζθαιείαο.

-

Ο ηερληθφο αζθάιεηαο έρεη, θαηά ηελ άζθεζε ηνπ έξγνπ ηνπ, εζηθή αλεμαξηεζία απέλαληη ζηνλ
εξγνδφηε θαη ηνπο εξγαδφκελνπο. Σπρφλ δηαθσλία ηνπ κε ηνλ εξγνδφηε, γηα ζέκαηα ηεο
αξκνδηφηεηάο ηνπ, δελ κπνξεί λα απνηειέζεη ιφγν θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο. ε θάζε
πεξίπησζε ε απφιπζε ηνπ ηερληθνχ αζθάιεηαο πξέπεη λα είλαη αηηηνινγεκέλε.

-

Ο ηερληθφο αζθάιεηαο έρεη ππνρξέσζε λα ηεξεί ην επηρεηξεζηαθφ απφξξεην.

ΠΡΟΟΝΣΑ ΣΔΥΝΗΚΟΤ ΑΦΑΛΔΗΑ
Σα πξνζφληα ηνπ ηερληθνχ αζθαιείαο θαζνξίδνληαη απφ ηα άξζ. 11, 12 θαη 13 ηνπ Ν. 3850/2010,
αλάινγα κε ηε θαηεγνξία δξαζηεξηφηεηαο. Γηα ην Ννζνθνκείν πνπ αλήθεη θαη ζηηο 3 θαηεγνξίεο
Α, Β,Γ θαη απαζρνιεί πάλσ από 650 άηνκα, ν ηερληθφο αζθαιείαο πξέπεη λα έρεη ηα πξνζφληα ηεο
πεξίπησζεο α΄ ή β΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ν. 3850/2010 (ελαιιαθηηθά):
Α). Πηπρίν Πνιπηερλείνπ ή Πνιπηερληθήο ρνιήο Αλψηαηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Ιδξχκαηνο (ΑΔΙ),
ηνπ εζσηεξηθνχ ή ηζφηηκσλ ζρνιψλ ηνπ εμσηεξηθνχ, Μεραλνιφγνπ Μεραληθνχ, Ηιεθηξνιφγνπ
Μεραληθνχ, Υεκηθνχ Μεραληθνχ θη επηπιένλ θάζε άιιε εηδηθφηεηα ΑΔΙ πνπ ην αληηθείκελν
ζπνπδψλ έρεη ζρέζε κε ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ηνπ Ννζνθνκείνπ,
θαζψο θαη άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο, πνπ ρνξεγείηαη απφ ην Σερληθφ Δπηκειεηήξην Διιάδνο
(Σ.Δ.Δ.).
Β). Πηπρίν Παλεπηζηεκηαθήο ρνιήο ηνπ εζσηεξηθνχ ή ηζφηηκσλ ζρνιψλ ηνπ εμσηεξηθνχ πνπ ην
αληηθείκελν ζπνπδψλ έρεη ζρέζε κε ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ηνπ
Ννζνθνκείνπ, θαζψο θαη άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο, φηαλ απηή πξνβιέπεηαη απφ ηελ θείκελε
λνκνζεζία.
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- Οη εηδηθφηεηεο ηνπ ηερληθνχ αζθαιείαο

νξίδνληαη απφ ην άξζξν 13 ηνπ Ν. 3850/2010. Σν

Ννζνθνκείν αλήθεη ζην Κιάδν Οηθνλνκηθήο Γξαζηεξηόηεηαο κε Α/Α 20 ππνπεξίπησζε (δ)
«Λνηπέο Τπεξεζίεο» θαη νη επηηξεπόκελεο εηδηθόηεηεο ηερληθψλ αζθαιείαο είλαη νη εμήο :
Πηπρηνχρνη Α.Δ.Ι., Μεραλνιφγνο Μεραληθφο , Ηιεθηξνιφγνο Μεραληθφο, Υεκηθφο Μεραληθφο,
Υεκηθφο.
- Πξνυπεξεζία πνπ ππνινγίδεηαη απφ ηελ απφθηεζε πηπρίνπ γηα ηνπο ηερληθνχο ησλ πεξηπηψζεσλ
(Α) θαη (Β) ηνπιάρηζηνλ δηεηή.
- Γηα ηνπο ηερληθνχο αζθαιείαο πνπ έρνπλ παξαθνινπζήζεη ζρεηηθά πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο
δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 100 σξψλ ε πξνυπεξεζία κεηψλεηαη σο γηα ηνπο ηερληθνχο ησλ
πεξηπηψζεσλ (Α) θαη (Β) θαηά έλα (1) έηνο .
- Κάηνρνη ησλ παξαπάλσ πξνζφλησλ ζεσξνχληαη θαη φζνη έρνπλ ηίηινπο ή ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά
ηεο αιινδαπήο.
- Ο ηερληθφο αζθαιείαο ππάγεηαη απ’ επζείαο ζηε δηνίθεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ.
Πξνϋπνινγηζκόο15.000,00 € κε Φ.Π.Α.
ΗΑΣΡΟ ΔΡΓΑΗΑ - ΠΡΟΟΝΣΑ
1. Ο Ιαηξφο Δξγαζίαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ Ν. 3850/2010, πξέπεη λα θαηέρεη θαη λα αζθεί
ηελ εηδηθφηεηα ηεο Ιαηξηθήο Δξγαζίαο, φπσο πηζηνπνηείηαη απφ ηνλ νηθείν ηαηξηθφ ζχιινγν.
χκθσλα κε ηελ παξ. 1, ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ Ν. 3996/2011, επηηξέπεηαη ε πξνζθνξά ηαηξηθψλ
ππεξεζηψλ απφ ηαηξνχο κε ηελ εηδηθφηεηα ηεο Ιαηξηθήο ηεο Δξγαζίαο, ζηελ πεξηθέξεηα άιισλ
ηαηξηθψλ ζπιιφγσλ, ρσξίο άδεηα ησλ ζπιιφγσλ απηψλ.
2. Καη’ εξαίπεζη, ηα καθήκονηα ηος ιαηπού επγαζίαρ, όπωρ αςηά πποβλέπονηαι ζηον παπόνηα κώδικα,
έσοςν δικαίωμα να αζκούν:
α) Οι ιαηποί σωπίρ ειδικόηηηα, οι οποίοι ζηιρ 15.5.2009 είσαν ζςμβάζειρ παποσήρ ςπηπεζιών
ιαηπού επγαζίαρ με επισειπήζειρ και αποδεικνύοςν ηην άζκηζη ηων καθηκόνηων αςηών ζςνεσώρ επί
επηά ηοςλάσιζηον έηη.
β) Οι ιαηποί οι οποίοι ζηιρ 15.5.2009 εκηελούζαν καθήκονηα ιαηπού επγαζίαρ σωπίρ να καηέσοςν ή
να αζκούν ηον ηίηλο ηηρ ειδικόηηηαρ ηηρ ιαηπικήρ ηηρ επγαζίαρ, αλλά ηίηλο άλληρ ειδικόηηηαρ.
Οη σο άλσ ηαηξνί, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ Ν. 3996/2011, πξέπεη λα
είλαη εγγεγξακκέλνη ζηνλ Δηδηθφ Καηάινγν πνπ ζπγθξνηείηαη ζην Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη
Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο. ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ θαηαηίζεληαη ζηελ αξκφδηα ππεξεζία
πεξηιακβάλεηαη απαξαηηήησο βεβαίσζε εγγξαθήο ζηνλ ηαηξηθφ ζχιινγν ζηνλ νπνίν είλαη
εγγεγξακκέλνη.
7

χκθσλα κε ην άξζξν 46 ηνπ Ν. 4578/2018, ηαηξφο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ Δηδηθφ Καηάινγν
κπνξεί λα αζθεί θαζήθνληα ηαηξνχ εξγαζίαο κφλν ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ ηαηξηθνχ ζπιιφγνπ ζηνλ
νπνίν είλαη εγγεγξακκέλνο θαη εθφζνλ δελ ππάξρεη ή δελ είλαη δηαζέζηκνο ηαηξφο κε ηελ
εηδηθφηεηα ηεο Ιαηξηθήο ηεο Δξγαζίαο ζηελ πεξηθέξεηα απηή. Η έιιεηςε ηαηξνχ ή δηαζέζηκνπ
ηαηξνχ βεβαηψλεηαη απφ ηνλ ηαηξηθφ ζχιινγν, ζηνλ νπνίν είλαη εγγεγξακκέλνο ν ηαηξφο ηνπ
Δηδηθνχ Καηαιφγνπ, κεηά απφ αίηεζή ηνπ.
χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 8 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ Ν. 4144/2013, ν ηαηξφο ν νπνίνο έρεη ζχκβαζε
ή άιιε ζρέζε εξγαζίαο κε νπνηνλδήπνηε αζθαιηζηηθφ θνξέα, ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίδεη ζηελ
αξκφδηα Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Δπηζεψξεζεο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία έγγξαθε
άδεηα ηεο δηνίθεζεο ηνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα, κε ηελ νπνία ζα επηηξέπεηαη ζε απηφλ ή άζθεζε
θαζεθφλησλ ηαηξνχ εξγαζίαο ζηε ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε.
3. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, Οηθνλνκηθψλ θαη
Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, θαζνξίδνληαη νη φξνη, νη πξνυπνζέζεηο, ν ρξφλνο θαη θάζε
άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ πηζηνπνίεζε ησλ αλαγθαίσλ πξνζφλησλ
γηα ηελ απφθηεζε ηνπ ηίηινπ ηεο εηδηθφηεηαο ηεο ηαηξηθήο ηεο εξγαζίαο απφ ηαηξνχο ησλ
πεξηπηψζεσλ α΄ θαη β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2, θαζψο θαη γηα ηελ άζθεζε απηήο έσο ηελ νινθιήξσζε
ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ απφθηεζε ηνπ σο άλσ ηίηινπ ηεο εηδηθφηεηαο ηεο ηαηξηθήο ηεο εξγαζίαο.
χκθσλα κε ην άξζξν 113 ηνπ Ν. 4485/2017, ε πξνζεζκία ησλ νθηψ (8) εηψλ γηα ηελ απφθηεζε
ηνπ ηίηινπ ηεο εηδηθφηεηαο ηεο ηαηξηθήο ηεο εξγαζίαο, πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξ. 2 ηεο θνηλήο
ππνπξγηθήο απφθαζεο Τ7α/ ΓΠ.νηθ.112498/ 18.8.2009 (Β΄ 1775), πέξαλ ηεο νπνίαο δελ
επηηξέπεηαη ζε ηαηξφ πνπ δελ θαηέρεη ηελ εηδηθφηεηα ηεο ηαηξηθήο ηεο εξγαζίαο λα αζθεί ηα
θαζήθνληα ηνπ ηαηξνχ εξγαζίαο, παξαηείλεηαη απφ ηε ιήμε ηεο έσο ηηο 26 Απγνχζηνπ 2027.
4. Ο ηαηξφο εξγαζίαο ππάγεηαη απεπζείαο ζηε δηνίθεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ.
5. Χο βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ γηαηξνχ εξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν «4» ηνπ άξζξνπ
«8» ηνπ Ν. 3850/10, κπνξνχλ λα πξνζιακβάλνληαη επηζθέπηξηεο αδειθέο θαη επηζθέπηεο
αδειθνί, πηπρηνχρνη ζρνιψλ ηεηαξηνεηνχο θνίηεζεο ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκσλ ηεο αιινδαπήο ή
αδειθέο λνζνθφκεο θαη αδειθνί λνζνθφκνη, πηπρηνχρνη ζρνιψλ κνλνεηνχο θνίηεζεο ηεο
εκεδαπήο ή ηζφηηκσλ ηεο αιινδαπήο.

ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΓΗΑΣΡΟΤ ΔΡΓΑΗΑ
Α. ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΔ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ
1.

Ο γηαηξφο εξγαζίαο παξέρεη ππνδείμεηο θαη ζπκβνπιέο ζηνλ εξγνδφηε, ζηνπο εξγαδφκελνπο θαη
ζηνπο εθπξνζψπνπο ηνπο, γξαπηά ή πξνθνξηθά, ζρεηηθά κε ηα κέηξα πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη
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γηα ηηο ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ. Ο γηαηξφο εξγαζίαο θαηαρσξεί ηηο γξαπηέο
ππνδείμεηο ζην εηδηθφ βηβιίν ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν. 3850/10. Ο εξγνδφηεο έρεη ππνρξέσζε λα
ιακβάλεη γλψζε ελππνγξάθσο ησλ ππνδείμεσλ πνπ θαηαρσξνχληαη ζ’ απηφ ην βηβιίν.
2.

Ο γηαηξφο εξγαζίαο ζπκβνπιεχεη ζε ζέκαηα ζρεδηαζκνχ, πξνγξακκαηηζκνχ, ηξνπνπνίεζεο ηεο
παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, θαηαζθεπήο θαη ζπληήξεζεο εγθαηαζηάζεσλ, ζχκθσλα κε ηνπο
θαλφλεο πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ.

3.

Ο γηαηξφο εξγαζίαο ζπκβνπιεχεη ζε ζέκαηα ιήςεο κέηξσλ πξνζηαζίαο θαηά ηελ εηζαγσγή θαη
ρξήζε πιψλ θαη πξνκήζεηαο κέζσλ εμνπιηζκνχ.

4.

Ο γηαηξφο εξγαζίαο ζπκβνπιεχεη ζε ζέκαηα θπζηνινγίαο θαη ςπρνινγίαο ηεο εξγαζίαο,
εξγνλνκίαο θαη πγηεηλήο ηεο εξγαζίαο, ηεο δηεπζέηεζεο θαη δηακφξθσζεο ησλ ζέζεσλ θαη ηνπ
πεξηβάιινληνο ηεο εξγαζίαο θαη ηεο νξγάλσζεο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο.

5.

Ο γηαηξφο εξγαζίαο ζπκβνπιεχεη ζε ζέκαηα νξγάλσζεο ππεξεζίαο παξνρήο πξψησλ βνεζεηψλ.

6.

Ο γηαηξφο εξγαζίαο ζπκβνπιεχεη ζε ζέκαηα αξρηθήο ηνπνζέηεζεο θαη αιιαγήο ζέζεο εξγαζίαο
γηα ιφγνπο πγείαο, πξνζσξηλά ή κφληκα, θαζψο θαη έληαμεο ή επαλέληαμεο κεηνλεθηνχλησλ
αηφκσλ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, αθφκα θαη κε ππφδεημε αλακφξθσζεο ηεο ζέζεο εξγαζίαο.

7.

Ο γηαηξφο εξγαζίαο δελ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα επαιεζεχεη ην δηθαηνινγεκέλν ή
κε, ιφγσ λφζνπ, απνπζίαο εξγαδνκέλνπ.

Β. ΔΠΗΒΛΔΦΖ ΤΓΔΗΑ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ
1. Ο γηαηξφο εξγαζίαο πξνβαίλεη ζε ηαηξηθφ έιεγρν ησλ εξγαδνκέλσλ ζρεηηθφ κε ηε ζέζε εξγαζίαο
ηνπο, κεηά ηελ πξφζιεςή ηνπο ή ηελ αιιαγή ζέζεο εξγαζίαο, θαζψο θαη ζε πεξηνδηθφ ηαηξηθφ
έιεγρν θαηά ηελ θξίζε ηνπ επηζεσξεηή εξγαζίαο, χζηεξα απφ αίηεκα ηεο επηηξνπήο πγηεηλήο θαη
αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ, φηαλ απηφ δελ νξίδεηαη απφ ην λφκν. Μεξηκλά γηα ηε δηελέξγεηα
ηαηξηθψλ εμεηάζεσλ θαη κεηξήζεσλ παξαγφλησλ ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο ζε εθαξκνγή
ησλ δηαηάμεσλ πνπ ηζρχνπλ θάζε θνξά θαη φπνπ είλαη απαξαίηεην αλάινγα κε ην ρψξν θαη ηελ
θχζε ηεο εξγαζίαο θαη νξίδεη ηελ ζπρλφηεηα απηψλ ησλ εμεηάζεσλ . Δθηηκά ηελ θαηαιιειφηεηα
ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία, αμηνινγεί θαη θαηαρσξεί ηα απνηειέζκαηα ησλ
εμεηάζεσλ, εθδίδεη βεβαίσζε ησλ παξαπάλσ εθηηκήζεσλ θαη ηελ θνηλνπνηεί ζηνλ εξγνδφηε. Σν
πεξηερφκελν ηεο βεβαίσζεο πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ην ηαηξηθφ απφξξεην ππέξ ηνπ εξγαδνκέλνπ
θαη κπνξεί λα ειεγρζεί απφ ηνπο πγεηνλνκηθνχο επηζεσξεηέο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη
Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, γηα ηελ θαηνρχξσζε ηνπ εξγαδνκέλνπ θαη ηνπ εξγνδφηε.
2. Δπηβιέπεη ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη πξφιεςεο ησλ
αηπρεκάησλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ:
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α. Δπηζεσξεί ηαθηηθά ηηο ζέζεηο εξγαζίαο θαη αλαθέξεη νπνηαδήπνηε παξάιεηςε, πξνηείλεη κέηξα
αληηκεηψπηζεο ησλ παξαιείςεσλ θαη επηβιέπεη ηελ εθαξκνγή ηνπο.
β. Δπεμεγεί ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο ζσζηήο ρξήζεο ησλ αηνκηθψλ κέζσλ πξνζηαζίαο.
γ. Δξεπλά ηηο αηηίεο ησλ αζζελεηψλ πνπ νθείινληαη ζηελ εξγαζία, αλαιχεη θαη αμηνινγεί ηα
απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ θαη πξνηείλεη κέηξα γηα ηελ πξφιεςε ησλ αζζελεηψλ απηψλ.
δ. Δπηβιέπεη ηε ζπκκφξθσζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνπο θαλφλεο πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ
εξγαδνκέλσλ, ελεκεξψλεη ηνπο εξγαδφκελνπο γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ
εξγαζία ηνπο, θαζψο θαη γηα ηνπο ηξφπνπο πξφιεςήο ηνπο.
ε. Παξέρεη επείγνπζα ζεξαπεία ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή αηθλίδηαο λφζνπ. Δθηειεί
πξνγξάκκαηα εκβνιηαζκνχ ησλ εξγαδνκέλσλ κε εληνιή ηεο αξκφδηαο δηεχζπλζεο πγηεηλήο ηεο
λνκαξρίαο φπνπ εδξεχεη ε επηρείξεζε.
3. Ο γηαηξφο εξγαζίαο έρεη ππνρξέσζε λα ηεξεί ην ηαηξηθφ θαη επηρεηξεζηαθφ απφξξεην.
4. Ο γηαηξφο εξγαζίαο αλαγγέιιεη κέζσ ηεο επηρείξεζεο ζηελ επηζεψξεζε εξγαζίαο, αζζέλεηεο ησλ
εξγαδφκελσλ πνπ νθείινληαη ζηελ εξγαζία.
5. Ο γηαηξφο εξγαζίαο πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη απφ ηνλ εξγνδφηε θαη ηνπο εξγαδφκελνπο γηα
νπνηνδήπνηε παξάγνληα ζην ρψξν εξγαζίαο πνπ έρεη επίπησζε ζηελ πγεία.
6. Η επίβιεςε ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ ηφπν εξγαζίαο δελ κπνξεί λα ζπλεπάγεηαη
νηθνλνκηθή επηβάξπλζε γη’ απηνχο θαη πξέπεη λα γίλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ σξψλ εξγαζίαο
ηνπο.
7. Ο γηαηξφο εξγαζίαο έρεη, θαηά ηελ άζθεζε ηνπ έξγνπ ηνπ, εζηθή αλεμαξηεζία απέλαληη ζηνλ
εξγνδφηε θαη ηνπο εξγαδφκελνπο. Σπρφλ δηαθσλία ηνπ κε ηνλ εξγνδφηε, γηα ζέκαηα ηεο
αξκνδηφηεηάο ηνπ, δελ κπνξεί λα απνηειέζεη ιφγν θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο. ε θάζε
πεξίπησζε ε απφιπζε ηνπ γηαηξνχ εξγαζίαο πξέπεη λα είλαη αηηηνινγεκέλε.
8. Ο γηαηξφο εξγαζίαο, ζην πιαίζην ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ εξγνδφηε,
ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, εθφζνλ ε επηρείξεζε δε δηαζέηεη ηελ θαηάιιειε ππνδνκή,
έρεη ππνρξέσζε λα παξαπέκπεη ηνπο εξγαδφκελνπο γηα ζπγθεθξηκέλεο ζπκπιεξσκαηηθέο ηαηξηθέο
εμεηάζεηο. Οη εμεηάζεηο απηέο δηελεξγνχληαη ζε ΔΞ.Τ.Π.Π. ή ζε θαηάιιειεο ππεξεζίεο ηνπ
ηδησηηθνχ ηνκέα ή ζε πξνζδηνξηδφκελεο απφ ηνπο Τπνπξγνχο Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο
Αζθάιηζεο θαη Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο αξκφδηεο κνλάδεο ησλ αζθαιηζηηθψλ
νξγαληζκψλ ή ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο (Δ..Τ.) ηε ζπλέρεηα ν γηαηξφο εξγαζίαο
ιακβάλεη γλψζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ παξαπάλσ εμεηάζεσλ θαη ηα αμηνινγεί. Οη δαπάλεο
πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ απηήο βαξχλνπλ ηνλ εξγνδφηε.
9. Γηα θάζε εξγαδφκελν, ν γηαηξφο εξγαζίαο ηεο επηρείξεζεο ηεξεί ζρεηηθφ ηαηξηθφ θάθειν.
Δπηπιένλ θαζηεξψλεηαη θαη πεξηιακβάλεηαη ζηνλ ηαηξηθφ θάθειν, αηνκηθφ βηβιηάξην
επαγγεικαηηθνχ

θηλδχλνπ,

φπνπ

αλαγξάθνληαη ηα
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απνηειέζκαηα

ησλ

ηαηξηθψλ

θαη

εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ, θάζε θνξά πνπ εξγαδφκελνο ππνβάιιεηαη ζε αληίζηνηρεο εμεηάζεηο.
Γηθαηνχληαη λα ιακβάλνπλ γλψζε ηνπ θαθέινπ θαη ηνπ αηνκηθνχ βηβιηαξίνπ ηνπ εξγαδφκελνπ νη
πγεηνλνκηθνί επηζεσξεηέο ηεο αξκφδηαο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο θαη νη γηαηξνί ηνπ αζθαιηζηηθνχ
νξγαληζκνχ ζηνλ νπνίν αλήθεη ν εξγαδφκελνο, θαζψο θαη ν ίδηνο ν εξγαδφκελνο. ε θάζε
πεξίπησζε παχζεο ηεο ζρέζεο εξγαζίαο, ην βηβιηάξην παξαδίδεηαη ζηνλ εξγαδφκελν πνπ αθνξά.
10. Απαγνξεχεηαη ε αλαγξαθή θαη επεμεξγαζία ζην αηνκηθφ βηβιηάξην επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ
ηνπ εξγαδφκελνπ, ζηνηρείσλ ή δεδνκέλσλ άιισλ πέξαλ ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ηαηξηθψλ θαη
εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ ζηηο νπνίεο απηφο ππνβάιιεηαη θάζε θνξά, ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε
ηεο παξαγξάθνπ«9», άξζξν 18, Ν. 3850/2010. Δπηπιένλ ηαηξηθά δεδνκέλα επηηξέπεηαη λα
ζπιιέγνπλ, κε επηκέιεηα ηνπ ίδηνπ ηνπ εξγαδφκελνπ, πξνθεηκέλνπ λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν
επεμεξγαζίαο, κφλν εθφζνλ απηφ είλαη απνιχησο απαξαίηεην:
α) γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ηνπ γηα κηα ζπγθεθξηκέλε ζέζε ή εξγαζία,
β) γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ εξγνδφηε γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ
εξγαδνκέλσλ θαη
γ) γηα ηε ζεκειίσζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ εξγαδφκελνπ θαη αληίζηνηρε απφδνζε θνηλσληθψλ
παξνρψλ.
11. Όζνη αλαγξάθνπλ ή ζπιιέγνπλ ή επεμεξγάδνληαη ζηνηρεία ή δεδνκέλα θαηά παξάβαζε ηεο
παξαγξάθνπ «10» ηηκσξνχληαη κε ηηο δηνηθεηηθέο θαη πνηληθέο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο
δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ «21» θαη «22» ηνπ Ν.2472/1997 «Πξνζηαζία ηνπ αηφκνπ απφ ηελ
επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα» αληίζηνηρα. ε πεξίπησζε πεξηνπζηαθήο ή
εζηθήο βιάβεο εθαξκφδεηαη ην άξζξν 23 ηνπ Ν.2472/1997.

Πξνϋπνινγηζκόο 12.000,00 € κε Φ.Π.Α.

Γ. ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΗΚΟΤ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΣΡΟΤ ΔΡΓΑΗΑ
1. Ο ηερληθφο αζθάιεηαο θαη ν γηαηξφο εξγαζίαο ππνρξενχληαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπο
λα ζπλεξγάδνληαη, πξαγκαηνπνηψληαο θνηλνχο ειέγρνπο ησλ ρψξσλ εξγαζίαο.
2. Ο ηερληθφο αζθάιεηαο θαη ν γηαηξφο εξγαζίαο νθείινπλ, θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ
ηνπο, λα ζπλεξγάδνληαη κε ηελ Δπηηξνπήο Τγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ηεο εξγαζίαο (Δ.Τ.Α.Δ.) ή ηνλ
εθπξφζσπν ησλ εξγαδνκέλσλ.
3. Ο ηερληθφο αζθάιεηαο θαη ν γηαηξφο εξγαζίαο νθείινπλ λα παξέρνπλ ζπκβνπιέο ζε ζέκαηα
πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα κέιε ηεο Δ.Τ.Α.Δ. ή ηνλ εθπξφζσπν ησλ
εξγαδνκέλσλ θαη λα ηνπο ελεκεξψλνπλ γηα θάζε ζεκαληηθφ ζρεηηθφ δήηεκα.
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4. Αλ ν εξγνδφηεο δηαθσλεί κε ηηο γξαπηέο ππνδείμεηο θαη ζπκβνπιέο ηνπ ηερληθνχ αζθάιεηαο ή ηνπ
γηαηξνχ εξγαζίαο, νθείιεη λα αηηηνινγεί ηηο απφςεηο ηνπ θαη λα ηηο θνηλνπνηεί θαη ζηελ Δ.Τ.Α.Δ.
ή ηνλ εθπξφζσπν. ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ε δηαθνξά επηιχεηαη απφ ηνλ επηζεσξεηή εξγαζίαο
θαη κφλν.

ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ
(ΔΞ.Τ.Π.Π.)

ΔΞΧΣΔΡΗΚΖ

ΤΠΖΡΔΗΑ

ΠΡΟΣΑΗΑ

ΚΑΗ

ΠΡΟΛΖΦΖ

1. Οη ΔΞ.Τ.Π.Π. ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ θαθέινπο γηα θαζεκία επηρείξεζε, κε ηελ νπνία
ζπκβάιινληαη. ηνπο θαθέινπο θαηαρσξνχληαη αληίγξαθα θάζε ππφδεημεο, έξεπλαο, κέηξεζεο ή
εμέηαζεο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ επηρείξεζε. Οη θαηαρσξήζεηο απηέο πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη
απφ ηελ ΔΞ.Τ.Π.Π. θαη ζηα βηβιία πνπ ππνρξενχηαη λα ηεξεί ε επηρείξεζε.
2. Οη ΔΞ.Τ.Π.Π. ηεξνχλ αλαιπηηθά δειηία παξνπζίαο θάζε ηερληθνχ αζθάιεηαο θαη ηαηξνχ
εξγαζίαο κε ην ρξφλν απαζρφιεζήο ηνπο ζε θάζε επηρείξεζε, ζπγθεληξσηηθφ πίλαθα ησλ νπνίσλ
ππνβάιινπλ ζηελ αξκφδηα Γεληθή Γηεχζπλζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο
Αζθάιηζεο, ην πξψην δεθαπελζήκεξν θάζε εμακήλνπ. Δπίζεο, ζπληάζζνπλ εηήζηα έθζεζε
δξαζηεξηνηήησλ ηελ νπνία ππνβάιινπλ ζηελ παξαπάλσ Γεληθή Γηεχζπλζε, ην πξψην δίκελν
θάζε έηνπο.
3. Σν πξνζσπηθφ ηεο ΔΞ.Τ.Π.Π. ππνρξενχηαη λα ηεξεί ην επηρεηξεζηαθφ απφξξεην, πνπ αθνξά
ηφζν ηελ ίδηα φζν θαη ηελ επηρείξεζε κε ηελ νπνία ζπκβάιιεηαη.
4. Οη ΔΞ.Τ.Π.Π. ππνρξενχληαη λα ζέηνπλ ζηε δηάζεζε ηεο αξκφδηαο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο, θάζε
ζηνηρείν πνπ δεηείηαη, γηα λα απνδείμνπλ φηη είλαη ζε ζέζε λα εθπιεξψζνπλ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ
αλαιακβάλνπλ κε βάζε ηε ζχκβαζε πνπ ππνγξάθνπλ κε ηελ επηρείξεζε.
5. Οη ππνρξεψζεηο θαη νη επζχλεο πνπ αλαιακβάλεη ε ΔΞ.Τ.Π.Π., θαηά θαλέλα ηξφπν δε
κεηαθέξνληαη ζε εξγαδφκελνπο πνπ απαζρνιεί.
6. Οη ΔΞ.Τ.Π.Π., πξνθεηκέλνπ λα παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπ ηερληθνχ αζθάιεηαο θαη ηνπ ηαηξνχ
εξγαζίαο, πξέπεη λα δηαζέηνπλ ην αλαγθαίν πξνζσπηθφ κε ηελ απαηηνχκελε επηζηεκνληθή
εμεηδίθεπζε θαη ζε ηθαλφ αξηζκφ, θαζψο επίζεο ηα απαηηνχκελα κέζα ή εμνπιηζκφ, ψζηε λα
πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο γηα ην ζθνπφ απηφ θαη γηα θαζεκία απφ ηηο
επηρεηξήζεηο κε ηηο νπνίεο ζπκβάιινληαη.
7. Όηαλ νη επηρεηξήζεηο κε ηηο νπνίεο ζπκβάιινληαη νη ΔΞ.Τ.Π.Π. δε δηαζέηνπλ ηα απαηηνχκελα
κέζα ή εμνπιηζκφ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο, φπσο γηα δηελέξγεηα κεηξήζεσλ,
εμεηάζεσλ θιπ, νη ΔΞ.Τ.Π.Π. κπνξνχλ λα δηαζέηνπλ δηθά ηνπο κέζα ή εμνπιηζκφ. ηελ
πεξίπησζε απηή γίλεηαη αλαθνξά ζηε ζρεηηθή κεηαμχ ηνπο ζχκβαζε.
8. Γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ θαη ζε πεξίπησζε ΔΞΤΠΠ, ε
ζπκκεηέρνπζα εηαηξεία ππνρξενχηαη, επί πνηλή απόξξηςεο, λα δηαζέζεη έλα κφλν θαη
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ζπγθεθξηκέλν άηνκν γηα ηα θαζήθνληα ηνπ Ιαηξνχ Δξγαζίαο ηνπ νπνίνπ ηα ζηνηρεία (φλνκα,
βηνγξαθηθφ θιπ) ζα πξέπεη λα θαηαηεζνχλ καδί κε ηελ πξνζθνξά.

Δ. ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΔΡΓΟΓΟΣΖ
1. Ο εξγνδφηεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ηερληθνχ αζθάιεηαο θαη
ηνπ γηαηξνχ εξγαζίαο, ζέηεη ζηε δηάζεζή ηνπο ην αλαγθαίν βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ, ρψξνπο,
εγθαηαζηάζεηο, ζπζθεπέο θαη γεληθά ηα απαξαίηεηα κέζα θαη βαξχλεηαη κε φιεο ηηο ζρεηηθέο
δαπάλεο.
2. Ο εξγνδφηεο έρεη ππνρξέσζε λα δηεπθνιχλεη ηνλ ηερληθφ αζθάιεηαο, ην γηαηξφ εξγαζίαο θαη ηνλ
εθπξφζσπν ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε καζεκάησλ εθπαίδεπζεο θαη επηκφξθσζεο,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν.3850/2010.
3. Καηά ηα ινηπά, νη ππνρξεψζεηο ηνπ εξγνδφηε θαζνξίδνληαη κε θάζε ιεπηνκέξεηα ζηηο ζρεηηθέο
δηαηάμεηο ηνπ Ν.3850/2010.

ΧΡΔ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΗΚΟΤ ΑΦΑΛΔΗΑ - ΗΑΣΡΟΤ ΔΡΓΑΗΑ
Ο ζπλνιηθφο εηήζηνο ρξφλνο απαζρφιεζεο, ε θαηαλνκή ηνπ ρξφλνπ απηνχ θαηά κήλα θαζψο θαη
ην σξάξην απαζρφιεζήο ηνπο θαζνξίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν. 3850/2010.
Γηα ηελ αλάζεζε εξγαζηψλ ηερληθνχ αζθαιείαο θαη ηαηξνχ εξγαζίαο θαη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ
ειάρηζησλ σξψλ εξγαζίαο ηνπο ιακβάλεηαη ππφςε ν αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ ζην Ννζνθνκείν
θαη ε θαηεγνξία επηθηλδπλφηεηαο ηεο εξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 10 θαη 21 ηνπ Ν.3850/2010
θαη αλαγξάθνληαη ζηνλ Πίλαθα 1.
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ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ

Α/Α
1
2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΠΗΡΕΙΑ
ΣΔΥΝΗΚΟ
ΑΦΑΛΔΗΑ
ΗΑΣΡΟ
ΔΡΓΑΗΑ

Μονάδα
μέτρησης

Ποσότητα

Σιμή μονάδας
(εςπώ/ώπα)

ΤΝΟΛΙΚΗ
ΣΙΜΗ

Ώξεο εηεζίσο

857.4

14

12.003,60

Ώξεο εηεζίσο

430.4

22,50
ΤΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ

9.684,00
21.687,60
5.205,02
26.892,62

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ
ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Υξόvoο θαη ηξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ – Καηάξηηζε θαη πεξηερόκελν πξνζθνξώλ
1.1. Οη ελδηαθεξφκελνη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηov δηαγσληζκφ πξέπεη vα ππoβάιoπv
εκπξνζέζκσο ηελ πξoζθoξά ηνπο κε ηα απαξαίηεηα δηθαηoιoγεηηθά θαη φ,ηη άιιν απαηηείηαη
απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε. Η θαηάξηηζε θαη ππνβνιή ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη ζχκθσλα κε
ην Ν 4412/2016 .
1.2. Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα απνζηέιινληαη ζην Ννζνθνκείν κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θαη
παξαιακβάλνληαη κε απφδεημε, κε ηελ απαξαίηεηε φκσο πξνυπφζεζε φηη απηέο ζα
πεξηέξρνληαη ζηελ Τπεξεζία κέρξη ηε ιήμε ηεο θαζνξηδφκελεο απφ ηε δηαθήξπμε πξνζεζκίαο
ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ή πεξηέξρνληαη ζηελ Τπεξεζία
κεηά ηελ θαζνξηδφκελε απφ ηε δηαθήξπμε εκεξνκελία θαη ψξα, ζεσξνχληαη εθπξφζεζκεο θαη
επηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζηνχλ.
1.3. Οη πξνζθνξέο ζα ππνβάιινληαη ζπληαγκέλεο ζηελ Διιεληθή γιψζζα, ζε δχν (2)
αληίγξαθα, θαη κέζα ζε θαιά ζθξαγηζκέvo θάθειν, ζηov oπoίo ζα αλαγξάθνληαη επθξηλψο:
1.3.1. Η ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ» κε θεθαιαία γξάκκαηα.
1.3.2. Ο πιήξεο ηίηινο ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηελ πξνκήζεηα.
1.3.3. Ο αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο.
1.3.4. Η εκεξoκεvία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσvηζκoχ.
1.3.5. Σα ζηνηρεία ηνπ απoζηoιέα.
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1.4. Οη πξνζθνξέο ππνγξάθνληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα ή ηνλ ηπρφλ νξηζζέληα αληηπξφζσπφ
ηνπ. ε πεξίπησζε έλσζεο πξνκεζεπηψλ, ε πξνζθνξά ππνγξάθεηαη απφ θάζε κέινο ηεο ή,
δηαθνξεηηθά, απφ ηνλ ηπρφλ νξηζζέληα εθπξφζσπφ ηνπο.
1.5. Μέζα ζηov θιεηζηφ θπξίσο θάθειν ηεο πξoζθoξάο ηoπoζεηoχvηαη:
1.5.1. Σα δεηνύκελα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο εηο δηπινύλ (πξσηόηππα αληίγξαθα κε
ηελ έλδεημε πξσηόηππα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη θσηνηππία απηώλ κε ηελ
έλδεημε αληίγξαθα δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο )
1.5.2. Υσξηζηόο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ», ν
oπoίoο πεξηέρεη ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο εηο δηπινχλ ( πξσηόηππα
αληίγξαθα κε ηελ έλδεημε ηερληθή πεξηγξαθή πξσηόηππν θαη θσηνηππία απηώλ κε
ηελ έλδεημε ηερληθή πξνζθνξά αληίγξαθν )
ηα πεξηερφκελα ηνπ θαθέινπ ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο δελ πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε
λα εκθαλίδνληαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία. Σπρφλ εκθάληζε νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ιέμεσλ φπσο «δσξεάλ») απνηειεί ιφγν απφξξηςεο ηεο
πξνζθνξάο.
1.5.3. Υσξηζηόο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ»
εηο δηπινχλ ( πξσηόηππε κε ηελ έλδεημε νηθνλνκηθή πξνζθνξά πξσηόηππε θαη
θσηνηππία απηήο κε ηελ έλδεημε νηθνλνκηθή πξνζθνξά αληίγξαθν ), ζηνλ νπνίν
ηνπνζεηνχληαη, επί πνηλή απνξξίςεσο, ηα oηθovoκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο. Πην
ζπγθεθξηκέλα:
α. Η πξνζθεξφκελε ηηκή πξέπεη λα πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα απφ ηελ νηθνλνκηθή
πξνζθνξά, ε νπνία πξέπεη λα είλαη δηακνξθσκέλε ζχκθσλα κε φζα δεηνχληαη
απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε.
β. Οη ηηκέο πεξηιακβάλνπλ ην ζχλνιν ησλ επηβαξχλζεσλ (πξνβιεπφκελνη θφξνη,
δαζκνί, αζθάιηζηξα, θφζηνο εθηεισληζκνχ, λφκηκεο θξαηήζεηο θαη άιιεο ζρεηηθέο
δαπάλεο) εθηφο ηνπ Φ.Π.Α., ν νπνίνο ζα αλαθέξεηαη ρσξηζηά. Η ζπλνιηθή ηηκή
ρσξίο Φ.Π.Α. ζα ιεθζεί ππφςε γηα ηε ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ.
γ. ε πεξηπηψζεηο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνληαη δσξεάλ, ζα
αλαγξάθεηαη ζηελ νηθεία ζέζε ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ε έλδεημε
«ΓΧΡΔΑΝ». Δάλ έρεη παξαιεηθζεί ε αλαγξαθή ηηκήο, αθφκε θαη αλ δελ ππάξρεη ε
έλδεημε «ΓΧΡΔΑΝ», ζεσξείηαη ακαρήησο φηη ηα αληίζηνηρα πξντφληα ή ππεξεζίεο
έρνπλ πξνζθεξζεί δσξεάλ.
Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο :
1)Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεύζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) ηνπ αξ. 79 παξ. 4 ηνπ Ν.
4412/2016, ην νπνίν απνηειεί ελεκεξσκέλε ππεχζπλε δήισζε, κε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ Ν.
1599/1986, σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ
εθδίδνπλ δεκφζηεο αξρέο ή ηξίηα κέξε, επηβεβαηψλνληαο φηη ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο
πιεξνί ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:
Α) α. δε βξίζθεηαη ζε µία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ησλ άξζξσλ 73 θαη 74 ηνπ Ν. 4412/2016 γηα
ηηο νπνίεο νη νηθνλνµηθνί θνξείο απνθιείνληαη ή µπνξνχλ λα απνθιεηζζνχλ,
β. πιεξνί ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν.4 412/2016.
Β) δελ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ
θνηλσληθήο αζθάιηζεο (ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4412/2016):
Αλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη
ππνρξεψζεηο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα
φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε.
Γ) δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή
ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή έρεη ππαρζεί ζε
δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ
δξαζηεξηφηεηεο ή βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα
δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ (ζχκθσλα κε ηελ πεξ. β, παξ. 4 ηνπ
άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4412/2016)
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Γ) δελ έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο
απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε
αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ
πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο
Δπίζεο, φηη δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ
πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή
ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, νχηε έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο (ζχκθσλα
κε ηηο πεξ. ζη θαη δ, παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4412/2016)
Σν e_ΣΔΤΓ, ην νπνίν βξίζθεηαη αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ
(www.konstantopouleio.gr), κπνξεί λα ππνγξάθεηαη έσο δέθα (10) εκέξεο πξηλ ηελ
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 79Α ηνπ
Ν. 4412/2016
Σν ελ ιφγσ πξφηππν ππνβάιιεηαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ βξίζθνληαη αλαξηεκέλεο ζην
δηαδηθηπαθφ http://www.eprocurement.gov.gr ζην πεδίν: «Promitheus ESPDint –
ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο eΔΔΔ/eΣΔΤΓ» θαη παξαηίζεηαη ζε επεμεξγάζηκε κνξθή αξρείνπ
.xml, ην νπνίν ζα κπνξνχλ λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο, γηα λα ζπληάμνπλ
ηε ζρεηηθή απάληεζε ηνπο.
ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, φπνπ πεξηζζφηεξα απφ έλα θπζηθά πξφζσπα είλαη κέιε ηνπ
δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ελφο νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρνπλ εμνπζία
εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ ππνβάιιεηαη έλα Σππνπνηεκέλν
Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ), ην νπνίν είλαη δπλαηφ λα θέξεη κφλν ηελ ππνγξαθή
ηνπ θαηά πεξίπησζε εθπξνζψπνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε ησλ
ιφγσλ απνθιεηζκνχ γηα ην ζχλνιν ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ είλαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ,
δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή
ειέγρνπ ζε απηφλ.
Χο εθπξφζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα λνείηαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο απηνχ, φπσο
πξνθχπηεη απφ ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ή ην πξαθηηθφ εθπξνζψπεζήο ηνπ θαηά ην ρξφλν
ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ή ην αξκνδίσο εμνπζηνδνηεκέλν θπζηθφ πξφζσπν λα εθπξνζσπεί
ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ή γηα ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία
ζχλαςεο ζχκβαζεο.
ηελ πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην Σππνπνηεκέλν
Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ), ππνβάιιεηαη ρσξηζηά απφ θάζε κέινο ηεο έλσζεο.
2) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 παξ. 4 ηνπ Ν. 1599/1986 (ΦΔΚ Α'75), φπσο εθάζηνηε
ηζρχεη, ππνγεγξακκέλε, ρσξίο λα απαηηείηαη ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, ζηελ νπνία ν
Τπνςήθηνο ζα δειψλεη:
 Όηη ε πξνζθνξά ζπληάρηεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο ηεο νπνίαο
έιαβαλ γλψζε
 Όηη απνδέρνληαη αλεπηθχιαθηα φινπο ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο
3)Απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηνπ πξνζθέξνληνο ή ηνπ ππνςήθηνπ λνκηθνχ
πξνζψπνπ
ε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα
παξαπάλσ γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε.
ΠΡΟΦΟΡΔ
Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα απνζηέιινληαη ζηελ Τπεξεζία κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θαη
παξαιακβάλνληαη κε απφδεημε, κε ηελ απαξαίηεηε φκσο πξνυπφζεζε φηη απηέο ζα
πεξηέρνληαη ζηελ Τπεξεζία (Πξσηφθνιιν ηνπ Ννζνθνκείνπ) κέρξη θαη ηελ πξνεγνχκελε
εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ .
Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα 180 εκέξεο απφ ηελ
εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ
Πξνζθνξέο πνχ ππνβάιινληαη ή πεξηέρνληαη ζηελ Τπεξεζία, κε νπνηνδήπνηε ηξφπν,
εθπξφζεζκα ζα επηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζηνχλ.
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ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, φηαλ απαηηείηαη θαηάζεζε δείγκαηνο, επηηξέπεηαη ε απνζηνιή ηνπ
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα παξαπάλσ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φκσο φηη ηνχην ζα πεξηέιζεη ζηελ
Τπεξεζία κέρξη ηέζζεξηο (4) εκέξεο απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ην δε
απνδεηθηηθφ απνζηνιήο ζα πεξηέρεηαη απαξαίηεηα ζηνλ θάθειν πξνζθνξάο κε ηα ηερληθά
ζηνηρεία.
Σα πξνζθεξφκελα είδε πξέπεη λα θαιχπηνπλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο
δηαθήξπμεο.
Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή ζα γίλεη ελψπηνλ ηεο επηηξνπήο
παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ζε έλα ζηάδην .
Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη ζαλ απαξάδεθηεο. Δπίζεο
απνξξίπηνληαη ζαλ απαξάδεθηεο πξνζθνξέο γηα κέξνο ηεο πνζφηεηαο πνπ πξνθεξχρζεθε
θαζψο θαη πξνζθνξέο πνπ νξίδνπλ ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ πξνβιεπνκέλνπ απφ ηε
δηαθήξπμε.
ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ν θσδηθόο θαη ε ηηκή ηνπ
παξαηεξεηεξίνπ ηηκώλ ζύκθσλα κε ηνλ Ν. 4052/2012 αξ.14 παξ.7 πεξί ζύγθξηζεο

ησλ ηηκώλ ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ κε απηέο ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκώλ
ηεο Δπηηξνπήο Πξνκεζεηώλ Τγείαο, όπσο θαηαγξάθνληαη θαηά ηελ ηειεπηαία
εκέξα πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξώλ αλά δηαγσληζκό.
ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη γηα θάπνην είδνο θσδηθόο παξαηεξεηεξίνπ ηηκώλ
ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη κε ππεύζπλε δήισζε από ηνλ πξνκεζεπηή
Σηκή αλώηεξε από απηή ηνπ παξαηεξεηεξίνπ ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο θάζε δηεπθξίλεζε, ηξνπνπνίεζε απφθξνπζε φξνπ ηεο
δηαθήξπμεο ή ηεο πξνζθνξάο δελ γίλεηαη δεθηή θαη απνξξίπηεηαη ζαλ απαξάδεθηε.
Γηεπθξηλήζεηο δίδνληαη κφλν φηαλ δεηνχληαη απφ αξκφδην φξγαλν.
ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία νινθιεξσζεί εληαίνο δηαγσληζκόο από λνζνθνκείν πνπ
ππάγεηαη ζηελ πγεηνλνκηθή πεξηθέξεηα ή όπνηνο άιινο δηαγσληζκόο από θεληξηθή
αλαζέηνπζα αξρή νη ηπρόλ ππνγεγξακκέλεο ζπκβάζεηο ζα δηαθνπνύλ .
ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο δελ απαηηείηαη γηα ηνλ παξφληα δηαγσληζκφ.
ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΤΜΒΑΗ
Η ζχκβαζε πξέπεη λα ππνγξαθεί εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ αλαθνίλσζε ζηνλ
ελδηαθεξφκελν ηεο θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο .
ΥΡΟΝΟ –ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΧΜΗ
Χο πξνο ηνλ ηξφπν πιεξσκήο θαη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ πιεξσκή ηνπ
αλαδφρνπ ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αξ 2000 ηνπ Ν 4412/2016
ΚΤΡΧΔΙ Δ ΒΑΡΟ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ
Δθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην Ν 4412/2016 , ν πξνκεζεπηήο ζα βαξχλεηαη
θαη γηα θάζε δεκία πνπ ηπρφλ πξνθχςεη ζην Ννζνθνκείν θ.ι.π απφ ηελ εθηέιεζε ή ηελ θαθή
εθηέιεζε ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ ΄
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΣΗΝ ΠΛΔΟΝ
ΤΜΦΔΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΦΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΔΙ ΣΙΜΗ
χκθσλα κε ην άξζξν 86 παξ 2 ηνπ Ν 4412/2016 γηα ηελ επηινγή ηεο πξνζθνξάο κε ηελ
πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο, αμηνινγνχληαη κφλν
νη πξνζθνξέο πνπ είλαη απνδεθηέο , ζχκθσλα κε ηνπο θαζνξηδφκελνπο ζηηο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο .

ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ
Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ηα αλαθεξφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηεο
παξνχζαο δηαθήξπμεο, θαζψο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016, ν πξνζθέξσλ ζηνλ
νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηε
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ζρεηηθή εηδνπνίεζε πνπ ηνπ απνζηέιιεηαη, ππνβάιιεη ζε θάθειν κε ζήκαλζε
«Γηθαηνινγεηηθά Καηαθχξσζεο » ηα θάησζη δηθαηνινγεηηθά:
α) Απφζπαζκα ηνπ πνηληθνχ κεηξψνπ ή, ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακν έγγξαθν πνπ
εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο –κέινπο ή ηεο
ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηαζηεκέλνο ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο
θνξέαο, απφ ηνλ νπνίν πξνθχπηεη φηη δελ ζπληξέρεη ιφγνο απνθιεηζκνχ απφ ηνπο
αλαθεξφκελνπο ζηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν 4412/2016, φπσο δειψζεθε ζρεηηθά
θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο κε ππεχζπλε δήισζε. Απφζπαζκα πνηληθνχ
κεηξψνπ, ή ειιείςεη απηνχ, άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν, πξνζθνκίδεηαη, γηα ηα κέιε
ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηνλ
νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε ή ησλ πξνζψπσλ πνπ έρνπλ εμνπζία
εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απφθαζεο ή ειέγρνπ ζε απηφλ. πγθεθξηκέλα, ζε πεξίπησζε
πνπ ν πξνζθέξσλ είλαη λνκηθφ πξφζσπν, ην απφζπαζκα ή άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν
ππνβάιιεηαη γηα ηνλ ή ηνπο Γηαρεηξηζηέο, φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν είλαη Ο.Δ, Δ.Δ, ή
Δ.Π.Δ., γηα ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ, φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν είλαη Α.Δ.
β)Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο –κέινπο ή
ρψξαο, πεξί ηνπ φηη έρνπλ εθπιεξσζεί νη ππνρξεψζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, φζνλ
αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ (θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα), θαη ζηελ θαηαβνιή ησλ
εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο (αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα), ζχκθσλα κε ηελ
ηζρχνπζα λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζεο ή ηελ ειιεληθή λνκνζεζία
αληίζηνηρα.
γ)Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο –κέινπο ή
ρψξαο, θαη γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ είλαη εγθαηαζηεκέλνη ή εθηεινχλ έξγα
ζηελ Διιάδα, πηζηνπνηεηηθφ απφ ην αξκφδην πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ νηθνλνκηθνχ
θνξέα ή ην ΓΔΜΗ γηα ηελ πεξίπησζε ηεο εθθαζάξηζεο, φηη δελ έρεη ηεζεί ππφ
εθθαζάξηζε. Γελ πξνζθνκίδεηαη απφ ηα θπζηθά πξφζσπα πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε
ζέζεο ζε εθθαζάξηζε.
δ) Πηζηνπνηεηηθφ φηη είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Δπαγγεικαηηθφ Δπηκειεηήξην.
εκεηώλεηαη φηη ζε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ηα πηζηνπνηεηηθά
πξέπεη λα πξνζθνκίδνληαη γηα θάζε κέινο ηεο έλσζεο.

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΤΜΒΑΖ
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ
1ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ

ΑΡ ΤΜΒΑΖ /19

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ Ν. ΗΧΝΗΑ
ΚΧΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΔΗΟ - ΠΑΣΖΗΧΝ

ΤΜΒΑΖ (πνζoύ :
€ κε ΦΠΑ )
Γηα ηελ αλάζεζε παξνρήο ππεξεζηώλ από ηερληθό αζθαιείαο θαη ηαηξό εξγαζίαο κε
δειηίν παξνρήο ππεξεζηώλ, γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ.
Α΄ ΠΡΟΚΑΣΑΡΣΙΚΑ
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Υξνλνινγία θαηάξηηζεο : ……………………….
Σφπνο θαηάξηηζεο :
ηα γξαθεία ηνπ Κσλζηαληνπνχιεηνπ - Παηεζίσλ Ννζνθνκείνπ
πκβαιιφκελνη :
1.Ο …………………………………………. Γηνηθεηήο ηνπ Ννζνθνκείνπ λφκηκνο
εθπξφζσπνο ηνπ Κσλζηαληνπνχιεηνπ - Παηεζίσλ Ννζνθνκείνπ Ν Ισλίαο θαινχκελνο ζην
εμήο ΄΄Ννζνθνκείν΄΄ θαη
2.Η εηαηξεία ……………………………………………...λφκηκα εθπξνζσπνχκελε απφ
………………………………………
θαινχκελε ζην εμήο ΄΄ Πξνκεζεπηήο ΄΄
Β΄ ΟΡΟΙ
Σν ΄΄Ννζνθνκείν΄΄ έρνληαο ππφςε :
1. Tελ αξηζκ 23/19 δηαθήξπμε ηνπ επαλαιεπηηθνχ ζπλνπηηθνχ επαλαιεπηηθνχ δηαγσληζκνχ
γηα ηελ αλάζεζε παξνρήο ππεξεζηψλ απφ ηερληθφ αζθαιείαο θαη ηαηξφ εξγαζίαο κε δειηίν
παξνρήο ππεξεζηψλ, γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ.
2. Σελ απφ . . ………………………. απφθαζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ
κε ηελ νπνία θαηαθπξψζεθε ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ .
3. Σελ απφ . . ………………………. απφθαζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ
ηνπ Ννζνθνκείνπ κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο ηνπ
δηαγσληζκνχ .
αλαζέηεη
ζηνλ ΄΄Πξνκεζεπηή ΄΄ ηελ πξνκήζεηα ησλ πξντφλησλ πνπ αλαθέξνληαη θαη πεξηγξάθνληαη
αλαιπηηθά ζην άξζξν 4 ηεο παξνχζαο κε ηνπο παξαθάησ φξνπο:
ΠΑΡΑΛΑΒΖ

Η παξαιαβή ησλ εηδψλ ζα γίλεη απφ επηηξνπή πνπ ζα νξηζζεί απφ ην Ννζνθνκείν
ζχκθσλα κε ην Ν 4024/2011 άξζξν 26.
Δθ΄φζνλ ηα παξαδνζέληα θξηζνχλ απνδεθηά ε επηηξνπή ζα ζπληάμεη πξσηφθνιιν
νξηζηηθήο παξαιαβήο .ηελ πεξίπησζε πνπ ηα παξαδνζέληα δελ βξεζνχλ ζχκθσλα κε
ηελ παξαγγειία ε επηηξνπή παξαιαβήο ζα ζπληάμεη πξσηφθνιιν απφξξηςεο ζην
νπνίν ζα αλαθέξεη ηνπο ιφγνπο ηεο απφξξηςεο .
2.Αλ ν ΄΄Πξνκεζεπηήο ΄΄΄παξαβεί νπνηνδήπνηε νπζηψδε θαηά ηελ θξίζε ηεο
ππεξεζίαο φξν ηεο ζχκβαζεο δχλαηαη λα ηνπ επηβιεζνχλ νη θπξψζεηο πνπ
πξνβιέπνληαη απφ ην λ. 4412/8-8-2016 (ΦΔΚ 147/η.Α΄/16) θαη ηελ θείκελε
λνκνζεζία .
.

ΑΡΘΡΟ 1ν
ΠΛΖΡΧΜΖ /ΚΡΑΣΖΔΗ
Η πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή ζα γίλεηαη κεηά απφ ηελ απφ ηελ νξηζηηθή πνηνηηθή θαη
πνζνηηθή παξαιαβή ησλ πιηθψλ.
ε πεξίπησζε πνπ ε πιεξσκή ηνπ ζπκβαζηνχρνπ θαζπζηεξήζεη απφ ην λνζνθνκείν εμήληα
(60) εκέξεο απφ ηελ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο απφ απηφλ ην λνζνθνκείν θαζίζηαηαη
ππεξήκεξν θαη νθείιεη ηφθνπο ρσξίο λα απαηηείηαη φριεζε απφ ηνλ ζπκβαζηνχρν .
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Γηα ηα λνζνθνκεία εθαξκφδεηαη ην άξζξν 5 ηνπ Ν 2955/01
Γηα ηελ εμφθιεζε ν ΄΄Πξνκεζεπηήο ΄΄ ζα πξνζθνκίδεη
1.Σηκνιφγην
2.Πηζηνπνηεηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο αλ ην πνζφ ππεξβαίλεη ηα 300 επξψ.
Σνλ ΄΄Πξνκεζεπηή ΄΄ ζα βαξχλνπλ

α) Πνζνζηφ 0,06% ππέξ ΑΔΠΠ πιένλ ραξη 3% (πιένλ20% εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ
επ΄απηνχ)
β) Πνζνζηφ 0,06 % ππέξ ΔΑΑΓΗΤ πιένλ ραξη 3% (πιένλ20% εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ
επ΄απηνχ)
γ).Πνζνζηφ 2% ππέξ Φπρηθήο Τγείαο
δ) Φφξνο 4% γηα πξνκήζεηεο θαη 8% γηα παξνρή ππεξεζηψλ
ΑΡΘΡΟ 2ν
Γηα φηη δελ ξπζκίδεηαη κε ηελ παξνχζα ζχκβαζε ζα ηζρχνπλ νη φξνη ηεο αξηζ 23/19
επαλαιεπηηθήο Γηαθήξπμεο ηνπ ΄΄Ννζνθνκείνπ΄΄ θαη ε θείκελε ζρεηηθή λνκνζεζία .
ΑΡΘΡΟ 3Ο
ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ
1.Δθηφο ησλ λνκίκσλ θαη ζπκβαηηθψλ απαγνξεχζεσλ , απαγνξεχεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή λα
εθρσξήζεη ηελ ρνξεγία ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην , λα ελερπξηάζεη ή λα κεηαβηβάζεη
νπνηαδήπνηε απαίηεζε απνξξέεη απφ ηελ παξνχζα ζχκβαζε ρσξίο πξνεγνχκελε γξαπηή
ζπλαίλεζε ηνπ λνζνθνκείνπ .
Απφ ηελ απαγφξεπζε απηή εμαηξνχληαη νη ηξάπεδεο πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα
θαη νη Α.Δ δηαρείξηζεο απαηηήζεσλ πνπ δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν 1905/90 ΦΔΚ
147/15-11-90 .
ηηο πεξηπηψζεηο πνπ εθδνζεί έληαικα θαη επηηαγή ζην φλνκα ηνπ πξνκεζεπηή, ππνρξενχηαη
ν πξνκεζεπηήο λα απνδψζεη ηα πνζά ησλ ηηκνινγίσλ πνπ έρεη εηζπξάμεη θα είλαη
εθρσξεκέλα , ζηηο ηξάπεδεο θαη ζηηο Α.Δ δηαρείξηζεο απαηηήζεσλ πνπ δηέπνληαη απφ ηηο
δηαηάμεηο ηνπ παξαπάλσ λφκνπ , κε ηνπο νπνίνπο έρεη ζπλαθζεί ε κεηαμχ ηνπο ζχκβαζε
εθρψξεζεο .ηελ πεξίπησζε πνπ ηα ηηκνιφγηα είλαη ελερπξηαζκέλα λα αλαγξάθεηαη ε
ηξάπεδα ή ην πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ έρνπλ ελερπξηαζζεί ζε εκθαλέο ζεκείν ηνπ ηηκνινγίνπ .
2. Ο ΄΄Πξνκεζεπηήο΄΄ δειψλεη θαη ζπλνκνινγεί φηη έιαβε γλψζε φισλ ησλ φξσλ θαη
πεξηνξηζκψλ ηεο ζχκβαζεο απηήο θαη φηη κε βάζε απηνχο θαη κφλν ζα ιχλεηαη θάζε δηαθνξά
ή ακθηζβήηεζε θαη θάζε δηέλεμε γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή αηηία .
Δπίζεο ζπκθσλείηαη φηη γηα θάζε ηξνπνπνίεζε φξνπ ηεο ζχκβαζεο , πξφζζεηε ζπκθσλία ,
παξνρή δηεπθφιπλζεο , παξάηαζε ρξφλνπ εθηέιεζεο θ.ι.π. δελ κπνξνχλ λα απνδεηρζνχλ παξά
κφλν έγγξαθα θαη απνθιείεηαη θάζε άιιν κέζν απφδεημεο .
ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία νινθιεξσζεί εληαίνο δηαγσληζκφο απφ λνζνθνκείν πνπ
ππάγεηαη ζηελ πγεηνλνκηθή πεξηθέξεηα ή φπνηνο άιινο δηαγσληζκφο απφ θεληξηθή
αλαζέηνπζα αξρή νη ηπρφλ ππνγεγξακκέλεο ζπκβάζεηο ζα δηαθνπνχλ .
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