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                                   Eπαλαιεπηηθή Πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο  αξ.54/2017 

γηα ηελ Απεπζείαο Αλάζεζε ησλ ππεξεζηψλ Ιαηξνχ Εξγαζίαο θαη Σερληθνχ Αζθαιείαο γηα ηηο                        

αλάγθεο ησλ κνλάδσλ ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Υίνπ «ΚΤΛΙΣΕΙΟ» 

                                                      CPV:71317200-5    

 

Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ , έρνληαο ππφςε: 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3329/05(ΦΕΚ 81/4.4.2005) Πεξί Εζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3580/07 «Πξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο 

θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. 

        Σν Ν.4412/16 «Δεκφζηεο ζπκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ – Πξνζαξκνγή 

ζηηο νδεγίεο 2014/24/ΕΕ θαη 2014/25/ΕΕ». 

 Σελ 12/26-6-2017 απφθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πεξί εγθξίζεσο ζθνπηκφηεηαο 

  Σελ ππ’ αξηζκ. 14/10-7-2017 απφθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα πξφζθιεζε 

εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο .(ΑΔΑ: Ω3ΩΠ469073-ΥΣΦ) 

 Σελ 883/31-7-2017 Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο (ΑΔΑ: ΩΘΟΙ469073-ΩΚ)  

 Σελ 22/11-9-2017 απφθαζε ηνπ Δ.. γηα θήξπμε ηνπ αξρηθνχ δηαγσληζκνχ (19/2017) σο 

άγνλνπ θαη ηελ επαλάιεςε απηνχ.             

 

 

Καιεί ζε ππνβνιή εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ αλάζεζε ησλ ππεξεζηψλ Ιαηξνχ Εξγαζίαο 

πξνυπνινγηζκνχ 1308,61€  πιένλ ηνπ ΦΠΑ θαη Σερληθνχ Αζθαιείαο 2141,28€  πιένλ ηνπ ΦΠΑ γηα 

ηηο αλάγθεο ησλ κνλάδσλ ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Υίνπ, ζχκθσλα κε ηηο παξαθάησ Σερληθέο 

Πξνδηαγξαθέο θαη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο, ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηεο ηηκήο. 

Η ηζρχο ηεο ζχκβαζεο ζα είλαη γηα έλα (1) έηνο . 

 

Να θαηαηεζνχλ θιεηζηέο πξνζθνξέο έσο 2/10/2017, ημέρα Γευτέρα και ώρα 14:00 ζην Γξ. 

Πξνκεζεηψλ ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Υίνπ  . 

Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη ζηηο 3/10/2017 ημέρα Σρίτη και ώρα 12:30 μ.μ. απφ ηελ 

επηηξνπή νξηζκέλε επηηξνπή δηελέξγεηαο. 
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ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 

 

Ο Αλάδνρνο ή νη Αλάδνρνη ζα πξέπεη λα δηαζέζνπλ ζην Ννζνθνκείν (θαινχκελν πιένλ 

«Εξγνδφηεο») έλαλ (1) Σερληθφ Αζθάιεηαο θαη/ή έλαλ (1) Ιαηξφ Εξγαζίαο. Οη αλσηέξσ ζα θαιχςνπλ 

ηηο αλάγθεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Ννζνθνκείνπ πνπ αλέξρεηαη ζε 300 άηνκα. 

 

Αλαιπηηθά:  

 

Κατηγορία Α΄ , 16 άηνκα 

Κατηγορία Β΄,  21 άηνκα 

Κατηγορία Γ΄,  263 άηνκα 

 

χλνιν Ωξψλ Σερληθνχ Αζθάιεηαο: 213,7 

 

χλνιν Ωξψλ Ιαηξνχ Εξγαζίαο: 130,6                    

 

Σα πξνζφληα ηνπ Σερληθνχ Αζθαιείαο θαη ηνπ Ιαηξνχ Εξγαζίαο ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ην 

νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3850/2010, φπσο ηζρχεη.  

 

Μεηά ηελ αλαθήξπμε ηνπ κεηνδφηε, ν Αλάδνρνο ζα θαηαζέζεη φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ζα 

απαηηεζνχλ απφ ηελ Επηζεψξεζε Εξγαζίαο, ε νπνία ζα ειέγμεη ην λνκφηππν ηεο αλάζεζεο. 

 

Α. ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΣΔΥΝΗΚΟΤ ΑΦΑΛΔΗΑ 

 

Α.1. ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΔ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ  

1. Οη ζπκκεηέρνληεο ππνρξενχληαη λα θαηαζέζνπλ φια ηα έγγξαθα ησλ πξνζθνξψλ ηνπο εηο δηπινχλ. 

2. Εηδηθφηεξα ν ηερληθφο αζθάιεηαο: 

α) 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,  

β) 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. 

 

Α.2. ΔΠΗΒΛΔΦΖ ΤΝΘΖΚΧΝ ΔΡΓΑΗΑ 

 

1. Γηα ηελ επίβιεςε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο ν ηερληθφο αζθάιεηαο έρεη ππνρξέσζε: 

α) 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, 

β) λα επηβιέπεη ηελ νξζή ρξήζε ησλ αηνκηθψλ κέζσλ πξνζηαζίαο, 
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γ) λα εξεπλά ηα αίηηα ησλ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ, λα αλαιχεη θαη αμηνινγεί ηα απνηειέζκαηα ησλ 

εξεπλψλ ηνπ θαη λα πξνηείλεη κέηξα γηα ηελ απνηξνπή παξφκνησλ αηπρεκάησλ, 

δ) λα επνπηεχεη ηελ εθηέιεζε αζθήζεσλ ππξαζθάιεηαο θαη ζπλαγεξκνχ γηα ηε δηαπίζησζε 

εηνηκφηεηαο πξνο αληηκεηψπηζε αηπρεκάησλ. 

2. Γηα ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο ζηελ επηρείξεζε ν ηερληθφο αζθάιεηαο έρεη ππνρξέσζε: 

α) 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, 

β) λα ζπκκεηέρεη ζηελ θαηάξηηζε θαη εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ 

ζε ζέκαηα πγείαο θαη αζθάιεηαο. 

3. Η άζθεζε ηνπ έξγνπ ηνπ ηερληθνχ αζθάιεηαο δελ απνθιείεη ηελ αλάζεζε ζε απηφλ απφ ηνλ 

εξγνδφηε θαη άιισλ θαζεθφλησλ, πέξα απφ ην ειάρηζην φξην σξψλ απαζρφιεζήο ηνπ σο ηερληθνχ 

αζθάιεηαο. 

4. Ο ηερληθφο αζθάιεηαο έρεη, θαηά ηελ άζθεζε ηνπ έξγνπ ηνπ, εζηθή αλεμαξηεζία απέλαληη ζηνλ 

εξγνδφηε θαη ζηνπο εξγαδνκέλνπο. Σπρφλ δηαθσλία ηνπ κε ηνλ εξγνδφηε, γηα ζέκαηα ηεο 

αξκνδηφηεηάο ηνπ, δελ κπνξεί λα απνηειέζεη ιφγν θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζήο ηνπ. ε θάζε 

πεξίπησζε ε απφιπζε ηνπ ηερληθνχ αζθάιεηαο πξέπεη λα είλαη αηηηνινγεκέλε. 

5. Ο ηερληθφο αζθάιεηαο έρεη ππνρξέσζε λα ηεξεί ην επηρεηξεζηαθφ απφξξεην. 

 

Β. ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΗΑΣΡΟΤ ΔΡΓΑΗΑ 

 

Β.1.  ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΔ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ 

 

1. Ο ηαηξφο εξγαζίαο παξέρεη ππνδείμεηο θαη ζπκβνπιέο ζηνλ εξγνδφηε, ζηνπο εξγαδνκέλνπο θαη 

ζηνπο εθπξνζψπνπο ηνπο, γξαπηά ή πξνθνξηθά, ζρεηηθά κε ηα κέηξα πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη γηα 

ηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ. Σηο γξαπηέο ππνδείμεηο ν ηαηξφο εξγαζίαο 

θαηαρσξεί ζην εηδηθφ βηβιίν ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν. 3850/2010. Ο εξγνδφηεο ιακβάλεη γλψζε 

ελππνγξάθσο ησλ ππνδείμεσλ πνπ θαηαρσξνχληαη ζε απηφ ην βηβιίν. 

2. Εηδηθφηεξα ν ηαηξφο εξγαζίαο ζπκβνπιεχεη ζε ζέκαηα: 

α) ζρεδηαζκνχ, πξνγξακκαηηζκνχ, ηξνπνπνίεζεο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, θαηαζθεπήο θαη 

ζπληήξεζεο εγθαηαζηάζεσλ, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ, 

β) ιήςεο κέηξσλ πξνζηαζίαο θαηά ηελ εηζαγσγή θαη ρξήζε πιψλ θαη πξνκήζεηαο κέζσλ 

εμνπιηζκνχ, 

γ) 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, 

δ) νξγάλσζεο ππεξεζίαο παξνρήο πξψησλ βνεζεηψλ, 

ε) αξρηθήο ηνπνζέηεζεο θαη αιιαγήο ζέζεο εξγαζίαο γηα ιφγνπο πγείαο, πξνζσξηλά ή κφληκα, θαζψο 

θαη έληαμεο ή επαλέληαμεο κεηνλεθηνχλησλ αηφκσλ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, αθφκε θαη κε 

ππφδεημε αλακφξθσζεο ηεο ζέζεο εξγαζίαο. 

3. Ο ηαηξφο εξγαζίαο δελ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα επαιεζεχεη ην δηθαηνινγεκέλν ή κε, 

ιφγσ λφζνπ, απνπζίαο εξγαδνκέλνπ. 

 

 

 

Β.2.  ΔΠΗΒΛΔΦΖ ΤΓΔΗΑ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ: 

 

1. Ο ηαηξφο εξγαζίαο πξνβαίλεη ζε ηαηξηθφ έιεγρν ησλ εξγαδνκέλσλ ζρεηηθφ κε ηε ζέζε εξγαζίαο 

ηνπο, κεηά ηελ πξφζιεςε ηνπο ή ηελ αιιαγή ζέζεο εξγαζίαο, θαζψο θαη ζε πεξηνδηθφ ηαηξηθφ έιεγρν 

θαηά ηελ θξίζε ηνπ επηζεσξεηή εξγαζίαο χζηεξα απφ αίηεκα ηεο Ε.Τ.Α.Ε., φηαλ ηνχην δελ νξίδεηαη 

απφ ην λφκν. Μεξηκλά γηα ηε δηελέξγεηα ηαηξηθψλ εμεηάζεσλ θαη κεηξήζεσλ παξαγφλησλ ηνπ 
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εξγαζηαθνχ  πεξηβάιινληνο ζε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ πνπ ηζρχνπλ θάζε θνξά. Εθηηκά 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 Εξγαζίαο 

θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, γηα ηελ θαηνρχξσζε ηνπ εξγαδνκέλνπ θαη ηνπ εξγνδφηε. 

2. Ο ηαηξφο εξγαζίαο επηβιέπεη ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ 

θαη πξφιεςεο ησλ αηπρεκάησλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ: 

α) επηζεσξεί ηαθηηθά ηηο ζέζεηο εξγαζίαο θαη αλαθέξεη νπνηαδήπνηε παξάιεηςε, πξνηείλεη κέηξα 

αληηκεηψπηζεο ησλ παξαιείςεσλ θαη επηβιέπεη ηελ εθαξκνγή ηνπο, 

β) επεμεγεί ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο ζσζηήο ρξήζεο ησλ αηνκηθψλ κέηξσλ πξνζηαζίαο, 

γ) εξεπλά 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) επηβιέπεη ηε ζπκκφξθσζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνπο θαλφλεο πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ, ελεκεξψλεη ηνπο εξγαδνκέλνπο 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. Εθηειεί πξνγξάκκαηα 

εκβνιηαζκνχ ησλ εξγαδνκέλσλ κε εληνιή ηεο αξκφδηαο δηεχζπλζεο πγηεηλήο ηεο λνκαξρίαο, φπνπ 

εδξεχεη ε επηρείξεζε. 

3. Ο ηαηξφο εξγαζίαο έρεη ππνρξέσζε λα ηεξεί ην ηαηξηθφ θαη επηρεηξεζηαθφ απφξξεην. 

4. Ο ηαηξφο εξγαζίαο αλαγγέιιεη κέζσ ηεο επηρείξεζεο ζηελ Επηζεψξεζε Εξγαζίαο αζζέλεηεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ πνπ νθείινληαη ζηελ εξγαζία. 

5. Ο ηαηξφο εξγαζίαο πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη απφ ηνλ εξγνδφηε θαη ηνπο εξγαδνκέλνπο 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. Η παξάγξαθνο 4 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ Ν. 3850/2010 έρεη εθαξκνγή θαη γηα ηνλ ηαηξφ εξγαζίαο. 

8. Ο ηαηξφο εξγαζίαο ζην πιαίζην ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ εξγνδφηε, 

ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο εηδηθέο δηαηάμεηο, εθφζνλ ε επηρείξεζε δελ δηαζέηεη ηελ θαηάιιειε 

ππνδνκή, έρεη ππνρξέσζε λα παξαπέκπεη ηνπο εξγαδνκέλνπο γηα ζπγθεθξηκέλεο ζπκπιεξσκαηηθέο 

ηαηξηθέο εμεηάζεηο. Οη εμεηάζεηο απηέο δηελεξγνχληαη ζε ΕΞ.Τ.Π.Π., ή ζε θαηάιιειεο ππεξεζίεο ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνκέα ή ζε πξνζδηνξηδφκελεο απφ ηνπο Τπνπξγνχο Εξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο 

θαη Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο αξκφδηεο κνλάδεο ησλ αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ ή ηνπ 

Εζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο (Ε..Τ.). ηε ζπλέρεηα ν ηαηξφο εξγαζίαο ιακβάλεη γλψζε θαη 

αμηνινγεί ηα απνηειέζκαηα ησλ παξαπάλσ εμεηάζεσλ. Οη δαπάλεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ απηήο βαξχλνπλ ηνλ εξγνδφηε. 

9. Γηα θάζε εξγαδφκελν ν ηαηξφο εξγαζίαο ηεο επηρείξεζεο ηεξεί ζρεηηθφ ηαηξηθφ θάθειν. Επηπιένλ 

θαζηεξψλεηαη θαη πεξηιακβάλεηαη ζηνλ ηαηξηθφ θάθειν, αηνκηθφ βηβιηάξην επαγγεικαηηθνχ 

θηλδχλνπ, φπνπ αλαγξάθνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ηαηξηθψλ θαη εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ, θάζε 

θνξά πνπ εξγαδφκελνο ππνβάιιεηαη ζε αληίζηνηρεο εμεηάζεηο. Δηθαηνχληαη λα ιακβάλνπλ γλψζε ηνπ 

θαθέινπ θαη ηνπ αηνκηθνχ βηβιηαξίνπ ηνπ εξγαδνκέλνπ νη πγεηνλνκηθνί επηζεσξεηέο ηεο αξκφδηαο 

Επηζεψξεζεο Εξγαζίαο θαη νη ηαηξνί 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 

εξγαδνκέλνπ, 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. Επηπιένλ ηαηξηθά δεδνκέλα επηηξέπεηαη λα ζπιιέγνπλ, κε επηκέιεηα ηνπ ίδηνπ ηνπ 

εξγαδνκέλνπ πξνθεηκέλνπ λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν επεμεξγαζίαο, κφλν εθφζνλ απηφ είλαη 

απνιχησο απαξαίηεην: α) γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηάο ηνπ γηα κηα ζπγθεθξηκέλε ζέζε ή 

εξγαζία, β) γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ εξγνδφηε γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ 
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εξγαδνκέλσλ θαη γ) γηα ηε ζεκειίσζε δηθαησκάησλ ηνπ εξγαδνκέλνπ 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 λ. 2472/1997 «Πξνζηαζία ηνπ αηφκνπ απφ ηελ επεμεξγαζία 

δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα» (ΦΕΚ 50/Α΄) αληίζηνηρα. ε πεξίπησζε πξφθιεζεο 

πεξηνπζηαθήο ή εζηθήο βιάβεο εθαξκφδεηαη ην άξζξν 23 ηνπ λ. 2472/1997. 

12. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Εξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Τγείαο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ γλψκε ηνπ .Τ.Α.Ε. θαη δεκνζηεχεηαη ζηελ 

Εθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, ξπζκίδνληαη ηα εηδηθφηεξα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ηήξεζε θαη ην 

πεξηερφκελν ηνπ αηνκηθνχ βηβιηαξίνπ επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ, ηε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία 

επηπιένλ δεδνκέλσλ κε ηε ζπγθαηάζεζε θαη επηκέιεηα ηνπ εξγαδνκέλνπ, ηελ επηβνιή ησλ θπξψζεσλ 

ηεο παξαγξάθνπ 11 θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα αλαγθαία γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ απηνχ. 

 

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 Ε.Τ.Α.Ε. 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 Ε.Τ.Α.Ε. ή ηνλ εθπξφζσπν ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη λα ηνπο ελεκεξψλνπλ γηα θάζε ζεκαληηθφ ζρεηηθφ δήηεκα. 

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 

Ε.Τ.Α.Ε. ή ηνλ εθπξφζσπν. ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ε δηαθνξά επηιχεηαη απφ ηνλ επηζεσξεηή 

εξγαζίαο θαη κφλν. 

 

Γ. ΔΞΧΣΔΡΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΛΖΦΖ (ΔΞ.Τ.Π.Π.) 

 

Οη ΕΞ.Τ.Π.Π., πξνθεηκέλνπ λα παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο Σερληθνχ Αζθαιείαο θαη Ιαηξνχ 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 απηφλ θαη γηα θαζεκία απφ ηηο επηρεηξήζεηο κε 

ηηο νπνίεο ζπκβάιινληαη. 

Όηαλ νη επηρεηξήζεηο κε ηηο νπνίεο ζπκβάιινληαη νη ΕΞ.Τ.Π.Π. δελ δηαζέηνπλ ηα απαηηνχκελα κέζα 

ή εμνπιηζκφ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπο, φπσο γηα ηε δηελέξγεηα κεηξήζεσλ, 

εμεηάζεσλ θ.ιπ., νη ΕΞ.Τ.Π.Π. κπνξνχλ λα δηαζέηνπλ δηθά ηνπο κέζα ή εμνπιηζκφ. ηελ πεξίπησζε 

απηή γίλεηαη ζρεηηθή αλαθνξά ζηε γξαπηή ζχκβαζε.  

Οη ΕΞ.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 ΕΞ.Τ.Π.Π. θαη ζηα βηβιία, ηα νπνία ππνρξενχηαη λα ηεξεί ε επηρείξεζε. 

Οη ΕΞ.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 Δηεχζπλζε ηνπ Τπνπξγείνπ Εξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο ην πξψην 

δεθαπελζήκεξν θάζε εμακήλνπ. Επίζεο ζπληάζζνπλ εηήζηα έθζεζε δξαζηεξηνηήησλ ηελ νπνία 

ππνβάιινπλ ζηελ παξαπάλσ Γεληθή Δηεχζπλζε ην πξψην δίκελν θάζε έηνπο. 

Αλάινγεο ππνρξεψζεηο κε απηέο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ έρνπλ θαη ηα άηνκα εθηφο ησλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ αλαιακβάλνπλ θαζήθνληα ηερληθνχ αζθάιεηαο θαη ηαηξνχ εξγαζίαο. 

Σν πξνζσπηθφ ηεο ΕΞ.Τ.Π.Π. ππνρξενχηαη λα ηεξεί ην επηρεηξεζηαθφ απφξξεην, πνπ αθνξά ηφζν 

ηελ ίδηα φζν θαη ηελ επηρείξεζε κε ηελ νπνία ζπκβάιιεηαη. 
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Οη ΕΞ.Τ.Π.Π. ππνρξενχληαη λα ζέηνπλ ζηε δηάζεζε ηεο αξκφδηαο Επηζεψξεζεο Εξγαζίαο θάζε 

ζηνηρείν πνπ ηνπο δεηείηαη, γηα λα απνδείμνπλ φηη είλαη ζε ζέζε λα εθπιεξψζνπλ ηηο ππνρξεψζεηο 

πνπ αλαιακβάλνπλ κε βάζε ηε ζρεηηθή ζχκβαζε.  
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 
1. Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεοφνται πριν τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ να 

επιςκεφτοφν τισ προσ ςυντιρθςθ εγκαταςτάςεισ του Νοςοκομείου προκειμζνου να 
λάβουν γνϊςθ για τισ αναγκαίεσ εργαςίεσ ςυντιρθςθσ του εξοπλιςμοφ που αναφζρεται 
ςτθν παροφςα. 
Για τθν επίςκεψι τουσ κα λάβουν ςχετικι Βεβαίωςθ από τθν Σεχνικι Τπθρεςία του 
Νοςοκομείου, τθν οποία κα πρζπει να ςυμπεριλάβουν ςτο φάκελο τθσ προςφοράσ 
τουσ.  

 
2. Κάκε προςφορά υποβάλλεται, επί ποινι αποκλειςμοφ, μζςα ςε καλά ςφραγιςμζνο 

φάκελο ςφμφωνα με το άρκρο 92 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 ςτον οποίο κα 
αναγράφονται ευκρινϊσ: 

Α. Η λζξθ «ΠΡΟΦΟΡΑ» με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΣΑ  

Β. Η επωνυμία τθσ ανακζτουςασ αρχισ  

Γ. Ο αρικμόσ τθσ Διακιρυξθσ  

Δ. Η θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ – θ καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ  

προςφορϊν & 

Ε. Σα ςτοιχεία του αποςτολζα (οικονομικοφ φορζα). 

Η ζνδειξθ « ΠΡΟΟΧΗ ! Η προςφορά να μθν αποςφραγιςτεί»  

Οι προςφζροντεσ υποβάλλουν τθν προςφορά τουσ ςτον κυρίωσ φάκελο που κα 
εμπεριζχει τουσ υποφακζλουσ που αναφζρονται ακολοφκωσ, κατά τθν διαδικαςία του 
άρκρου 92 παρ. 2 του Ν.4412/2016 και ςφμφωνα με τισ οικείεσ διατάξεισ. 

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ» : ςε ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο τοποκετοφνται τα 
παρακάτω δικαιολογθτικά (επί ποινισ απόρριψθσ):  

 

(1) Ενθμερωμζνθ Τπεφκυνθ Διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/86, 
ςυμφϊνωσ περ. (αα) του εδ.(β) του άρκρου 93 του Ν 4412/2016, θ οποία πρζπει να 
φζρει θμερομθνία εντόσ των τελευταίων τριάντα (30) θμερολογιακϊν θμερϊν προ τθσ 
καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ των προςφορϊν και δεν απαιτείται βεβαίωςθ του 
γνιςιου υπογραφισ από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι τα ΚΕΠ και ςτθν οποία :  

(α) να αναγράφονται τα ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ ςτον οποίο ςυμμετζχουν.  

(β) να δθλϊνεται ότι, μζχρι και τθν θμερομθνία ζκδοςισ τθσ: 

1) Δεν υπάρχει εισ βάροσ τουσ τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ για κάποιο αδίκθμα  

από τα αναφερόμενα ςτθν παρ. 1 του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016,  

2) Είναι φορολογικά και αςφαλιςτικά ενιμεροι ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ του 
ςυμφϊνωσ  παρ. 2 του άρκρου 73 του Ν.4412/2016,  

3) Δεν τελοφν ςε κάποια από τισ αναφερόμενεσ καταςτάςεισ ςτθν παρ. 4 του άρκρου  

73 του Ν. 4412/2016  

4) Είναι εγγεγραμμζνοι ςτο οικείο Επιμελθτιριο ςυμφϊνωσ παρ. 2 του άρκρου 75 του 
Ν. 4412/2016.(γ) Να αναλαμβάνεται θ υποχρζωςθ, εφόςον απαιτθκεί από τθν 
Ανακζτουςα Τπθρεςία για τθν ζγκαιρθ και προςικουςα προςκόμιςθ των 
δικαιολογθτικϊν που αφοροφν τα αναφερόμενα ςτθν παροφςα διακιρυξθ ςυμφϊνωσ 
του άρκρου 80 του Ν.4412/2016 και εφόςον ο διαγωνιςμόσ κατακυρωκεί ςτον 
προςφζροντα να οφείλει ςε διάςτθμα όχι μεγαλφτερο των είκοςι (20) θμερϊν από τθν  
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ςχετικι ζγγραφθ ειδοποίθςθ τθσ Τπθρεςίασ που διενεργεί το διαγωνιςμό, να προςκομίςει τα 
απαραίτθτα δικαιολογθτικά όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 103 του Ν. 4412/2016.  

       (2) Αποδεικτικό ζγγραφο νομιμοποίθςθσ του προςφζροντοσ (παραςτατικό /ζγγραφο   

ςφςταςθσ εταιρείασ) ςυμφϊνωσ περ. (γγ) του εδ. (β)του άρκρου 93 του Ν.4412/2016.  

(3) Παραςτατικό εκπροςϊπθςθσ, εφόςον οι προμθκευτζσ ςυμμετζχουν ςτο διαγωνιςμό με εκπρόςωπο 
τουσ ςυμφϊνωσ περ. (δδ) του εδ. (β) του άρκρου 93 του Ν 4412/2016. 

«ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» : 

ε ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο (επί ποινι απόρριψθσ) με τθν ζνδειξθ «ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» 
τοποκετοφνται ςφμφωνα με το άρκρο 94 του Ν 4412/2016 τα ζγγραφα και τα δικαιολογθτικά που 
τεκμθριϊνουν τθν τεχνικι επάρκεια κακϊσ και όςα ςτοιχεία και ζγγραφα αναφζρονται ςτουσ όρουσ και 
ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ διακιρυξθσ, προκειμζνου να χρθςιμοποιθκοφν για τθν αξιολόγθςθ των 
προςφορϊν, απαραίτθτα ςε δφο αντίγραφα (εκ των οποίων το ζνα πρωτότυπο και το δεφτερο 
φωτοαντίγραφο). 

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΦΟΡΑ» : 

        ε ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο (επί ποινι απόρριψθσ) με τθν ζνδειξθ    «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  
ΠΡΟΦΟΡΑ» τοποκετείται θ οικονομικι προςφορά απαραίτθτα ςε δφο αντίγραφα (εκ των οποίων  το 
ζνα πρωτότυπο και το δεφτερο φωτοαντίγραφο) – άρκρο 92& 95 του Ν. 4412/2016.  

Ωσ κριτιριο για τθν επιλογι του αναδόχου κα είναι αυτό τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι  
άποψθ προςφοράσ, μόνο βάςει τιμισ, ςε ευρϊ.  

το φάκελο τθσ οικονομικισ προςφοράσ οφείλει κάκε διαγωνιηόμενοσ και ςτθν περίπτωςθ νομικοφ 
προςϊπου ι ζνωςθσ προςϊπων ο νόμιμοσ εκπρόςωπόσ του να κατακζςει τθν αντίςτοιχθ ςελίδα με τθν 
τιμι των προςφερομζνων ειδϊν του παρατθρθτθρίου τιμϊν τθσ ΕΠΤ (εφόςον υπάρχει) τθσ τελευταίασ 
καταχϊρθςθσ πριν το διαγωνιςμό ι αλλιϊσ να υποβάλει υπεφκυνθ διλωςθ ότι δεν υπάρχει το είδοσ 
καταχωρθμζνο ςτο παρατθρθτιριο τιμϊν τθ ςυγκεκριμζνθ θμερομθνία τθσ υποβολισ τθσ προςφοράσ 
(με ποινι απόρριψθσ).  

 

Η τιμι προςφοράσ δεν υπόκειται ςε καμία αναπροςαρμογι ι ανακεϊρθςθ, για οποιονδιποτε λόγο ι 
αιτία, κα ιςχφει δε και κα δεςμεφει τον Ανάδοχο μζχρι τθ πλιρθ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

τθν προςφερόμενθ τιμι κα περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, 
ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία μθ ςυμπ/νου του ΦΠΑ. ε περίπτωςθ διαφοροποίθςθσ μεταξφ τθσ 
αναγραφόμενθσ τιμισ αρικμθτικϊν και ολογράφωσ, λαμβάνεται υπόψθ θ τιμι ολογράφωσ  

Σόςο θ τεχνικι όςο και θ οικονομικι προςφορά κα πρζπει να ζχουν ςυνταχκεί ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα.  

Οι προςφορζσ δεν πρζπει να ζχουν ξζςματα, ςβθςίματα, προςκικεσ, διορκϊςεισ. Εάν υπάρχει ςτθν 
προςφορά οποιαδιποτε προςκικθ ι διόρκωςθ, αυτι πρζπει να είναι κακαρογραμμζνθ και 
μονογραμμζνθ από τον προςφζροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβισ και αποςφράγιςθσ των 
προςφορϊν, κατά τον ζλεγχο, μονογράφει και ςφραγίηει τθν τυχόν διόρκωςθ ι προςκικθ. Η προςφορά 
απορρίπτεται, όταν υπάρχουν ς’ αυτι διορκϊςεισ που τθν κακιςτοφν αςαφι, κατά τθν κρίςθ του 
οργάνου αξιολόγθςθσ των προςφορϊν.  

Οι προςφορζσ που δεν ανταποκρίνονται ςτουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ αυτισ ι είναι ςε δζςμευςθ ι 
κζτουν όρουσ και προχποκζςεισ, κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ,  

Αντιπροςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

 
1. Οι τιμζσ κα πρζπει να δίδονται : 

 Με κρατιςεισ χωρίσ Φ.Π.Α., ανά ϊρα. 

 Ποςοςτό Φ.Π.Α. ςτο οποίο υπάγεται θ υπθρεςία. 
 

2. Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ διαγωνιηόμενουσ για χρονικό διάςτθμα 3 μθνϊν από τθν 
επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Εάν οι διαγωνιηόμενοι κλθκοφν να παρατείνουν τθν ιςχφ 
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των προςφορϊν τουσ, ςφμφωνα με τον Ν. 4412/2016, άρκρο 97, παρ. 4 και αποδεχκοφν τθν παράταςθ, 
οι προςφορζσ τουσ ιςχφουν και τουσ δεςμεφουν και για το επιπλζον αυτό χρονικό διάςτθμαΠροςφορά 
που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο του προβλεπόμενου από τθ διακιρυξθ, απορρίπτεται ωσ 
απαράδεκτθ. Η ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν 
ανακζτουςα αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, κατ’ ανϊτατο όριο 3 μινεσ. Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω 
ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα αποτελζςματα του διαγωνιςμοφ 
υποχρεωτικά ματαιϊνονται, εκτόσ εάν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα ότι θ 
ςυνζχιςθ του διαγωνιςμοφ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι ςυμμετζχοντεσ ςτον διαγωνιςμό 
μποροφν να επιλζξουν, είτε να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο 
του ανωτζρω ανϊτατου ορίου, είτε όχι. τθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία του διαγωνιςμοφ 
ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ. 

 
3. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ  
       Προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ ςε κάκε μία ι περιςςότερεσ από τισ κάτωκι  
        περιπτϊςεισ:  
       • Ζλλειψθ οποιουδιποτε δικαιολογθτικοφ ηθτείται.  
       • Ζλλειψθ πλιρουσ και αιτιολογθμζνθσ τεκμθρίωςθσ τθσ κάλυψθσ των ελάχιςτων προχποκζςεων 

ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό, εφόςον αιτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι.  
• Προςφορά με χρόνο υλοποίθςθσ μεγαλφτερο από τον προβλεπόμενο.  
• Προςφορά που ορίηει μικρότερο από το ηθτοφμενο χρόνο ιςχφοσ.  
• Προςφορά που είναι αόριςτθ και ανεπίδεκτθ εκτίμθςθσ και δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ 

τιμι ι είναι υπό αίρεςθ.  
• Προςφορά που κζτει όρο αναπροςαρμογισ, χωρίσ αυτό να προβλζπεται από τθ διακιρυξθ.  
• Προςφορά που παρουςιάηει αποκλίςεισ από απαράβατουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ  
• Προςφορά που περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα και δεν διορκϊνονται / 

αποςαφθνίηονται όταν αιτθκοφν από τθν ανακζτουςα αρχι.  
• Ζλλειψθ κατάκεςθσ δειγμάτων, εφόςον αιτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι.  
• Προςφορά θ οποία είναι εναλλακτικι, χωρίσ αυτό να προβλζπεται από τθ διακιρυξθ.  
• Η οικονομικι προςφορά υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  
• Η οικονομικι προςφορά είναι υπερβολικά χαμθλι ςφμφωνα με το Ν 4412/2016 άρκρ.  88.  
• Παρουςιάηει κατά τθν πλιρωσ και επαρκϊσ αιτιολογθμζνθ κρίςθ τθσ Επιτροπισ του  
Διαγωνιςμοφ ουςιϊδεισ αποκλίςεισ από τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ 

διακιρυξθσ.  
• Όταν οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ανϊτερεσ από αυτζσ του παρατθρθτθρίου τιμϊν τθσ ΕΠΤ (αν 

υπάρχουν)  
• Για οποιονδιποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρζει από τθν παροφςα διακιρυξθ.  
       Σο Διοικθτικό υμβοφλιο του Νοςοκομείουδικαιοφται βάςει του ζννομου ςυμφζροντόσ του κατά τθν 

ελεφκερθ κρίςθ του και αηθμίωσ γι' αυτό, να απορρίπτει ι να αποδζχεται μερικϊσ ι ολικϊσ, τισ 
προςφορζσ. Σο Νοςοκομείο επίςθσ δικαιοφται να ακυρϊνει μζροσ ι ολόκλθρο το διαγωνιςμό, ι να τον 
αναβάλλει, είτε τζλοσ να υπαναχωρεί. Επίςθσ το Νοςοκομείο διατθρεί το δικαίωμα κατά τθν 
αποκλειςτικι κρίςθ του και αηθμίωσ για αυτό να ματαιϊςει ι να επαναλάβει το διαγωνιςμό ςε 
οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ. 

 
4. ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΣΙΜΩΝ  
       Η επιτροπι αρικμεί, μονογράφει και αποςφραγίηει τουσ κυρίωσ φακζλουσ των προςφορϊν και ελζγχει 

αν υπάρχουν, ςε κάκε κυρίωσ φάκελο, τρεισ υποφάκελοι με τθν ζνδειξθ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ», «ΣΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΦΟΡΑ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ». Εάν δεν υπάρχουν οι τρεισ υποφάκελοι, ο προςφζρων 
αποκλείεται από τθν περαιτζρω διαδικαςία αξιολόγθςθσ και οι υποβλθκζντεσ υποφάκελοι παραμζνουν 
κλειςτοί ςτθν Τπθρεςία. Κατά τθν ςυνεδρίαςθ, θ Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ αποςφραγίηει τον κυρίωσ 
φάκελο προςφοράσ, κακϊσ και τουσ φακζλουσ δικαιολογθτικϊν και τουσ φακζλουσ των τεχνικϊν και 
οικονομικϊν προςφορϊν, μονογράφει και ςφραγίηει όλα τα δικαιολογθτικά που υποβάλλονται κατά το 
ςτάδιο αυτό ανά φφλλο και τθν τεχνικι προςφορά ανά φφλλο κακϊσ και τθν οικονομικι προςφορά ανά 
φφλλο και καταγράφει ςτο πρακτικό τθσ τα ςτοιχεία που περιζχονται ς’ αυτοφσ. Η Επιτροπι του 
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Διαγωνιςμοφ μπορεί κατά τθ διάρκεια του ςταδίου αυτοφ να ηθτιςει διευκρινίςεισ από τουσ 
διαγωνιηομζνουσ επί των υποβλθκζντων ςτοιχείων. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ τεχνικισ αξιολόγθςθσ, θ 
επιτροπι εξετάηει τισ Οικονομικζσ Προςφορζσ των εταιρειϊν που ζγιναν τεχνικά αποδεκτζσ. Εάν ςτο 
Διαγωνιςμό οι προςφερόμενεσ τιμζσ για τθν ανάκεςθ είναι αςυνικιςτα χαμθλζσ, κα ηθτείται εγγράφωσ 
θ αιτιολόγθςθ τθσ ςφνκεςθσ τθσ προςφοράσ πριν τθν αποδοχι τθσ. Η εξακρίβωςθ τθσ ςφνκεςθσ τθσ 
Προςφοράσ κα γίνεται με τθν παροχι διευκρινίςεων εκ μζρουσ του υποψιφιου Αναδόχου. το τζλοσ 
τθσ διαδικαςίασ και με τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ των οικονομικϊν προςφορϊν θ Επιτροπι του 
Διαγωνιςμοφ ςυντάςςει πρακτικό, ςτο οποίο αναδεικνφει τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι 
άποψθ προςφορά μόνο βάςει τιμισ με τθν παραπάνω περιγραφείςα διαδικαςία αξιολόγθςθσ , το οποίο 
εγκρίνεται από το αρμόδιο όργανο τθσ Τπθρεςίασ. 

 
5. Κριτήριο αξιολόγηςησ προςφορών -κρίςη αποτελεςμάτων διαγωνιςμοφ  
(Ν.4412/2016 άρθρα 100 & 105 ) .  
      Κριτιριο για τθν επιλογι του Αναδόχου, κα είναι αυτό τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από  
      οικονομικι άποψθ προςφορά, μόνο βάςει τιμισ.  
       Η κατακφρωςθ γίνεται από τθν αρμόδια επιτροπι διενζργειασ του διαγωνιςμοφ και   αφορά ςτον 

προμθκευτι με τθν χαμθλότερθ τιμι, εκ των προμθκευτϊν των οποίων οι προςφορζσ ζχουν κρικεί ωσ 
αποδεκτζσ, με βάςθ τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ. Ιςότιμεσ κεωροφνται οι 
προςφορζσ με τθν αυτι ακριβϊσ τιμι και που είναι ςφμφωνεσ με τουσ όρουσ και  τισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ τθσ διακιρυξθσ.  

       Προςφορά που είναι αόριςτθ και ανεπίδεκτθ εκτίμθςθσ ι είναι υπό αίρεςθ,  απορρίπτεται ωσ  
απαράδεκτθ, μετά από προθγοφμενθ, γνωμοδότθςθ του αρμόδιου για τθν αξιολόγθςθ των 
αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ οργάνου.  

       Ωσ απαράδεκτεσ απορρίπτονται, επίςθσ, οι προςφορζσ που παρουςιάηουν αποκλίςεισ από τισ  τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ τθσ διακιρυξθσ.  

       Η κατακφρωςθ του διαγωνιςμοφ εγκρίνεται από το Διοικθτικό υμβοφλιο του Νοςοκομείου το οποίο 
ζχει το δικαίωμα να ακυρϊςει ι να ματαιϊςει το διαγωνιςμό, εάν κατά τθν κρίςθ του οι τιμζσ που 
επιτεφχκθκαν είναι αςφμφορεσ για τθν υπθρεςία, ι για οποιοδιποτε άλλο λόγο. 

 
6. Εγγυήςεισ (ν. 4412/2016 άρθρο 72)  

Οι εγγυιςεισ εκδίδονται από τα πιςτωτικά ιδρφματα του άρκρου 72 παρ. 3 και εφόςον δεν είναι 
διατυπωμζνεσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, κα ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςθ.  
• Εγγφθςθ ςυμμετοχισ δεν απαιτείται.  
• Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ.  
Ο Ανάδοχοσ ςτον οποίο ζγινε θ κατακφρωςθ, υποχρεοφται να κατακζςει εγγφθςθ καλισ  εκτζλεςθσ των 
όρων τθσ ςφμβαςθσ, προ ι κατά τθν υπογραφι τθσ, το φψοσ τθσ οποίασ κακορίηεται ςε ποςοςτό 5% τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ, χωρίσ ΦΠΑ., θ οποία κα ιςχφει δφο (2) μινεσ επιπλζον του χρόνου ολοκλιρωςθσ των 
υπθρεςιϊν 
ε περίπτωςθ ακζτθςθσ των υποχρεϊςεων του, ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ με 
απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου του Νοςοκομείου κατόπιν ειςθγιςεωσ του οργάνου που είναι 
αρμόδιο για τον ζλεγχο των παρεχόμενων υπθρεςιϊν και επιβάλλονται ςε αυτόν οι κυρϊςεισ που 
προβλζπονται από το άρκρο 203 του Ν 4412/2016. 

 
7. Η χρονικι ιςχφσ τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ζνα (1) ζτοσ με δικαίωμα του Νοςοκομείου να παρατείνει 

μονομερϊσ τον χρόνο αυτόν για δφο (2) ακόμα μινεσ φςτερα από ζγγραφθ ανακοίνωςθ. 
Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να παρουςιαςτεί ςτο Νοςοκομείο για τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ 

ςφμβαςθσ εντόσ είκοςι (20) θμερϊν, από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι του και να προςκομίςει τα 
δικαιολογθτικά τθσ εκπροςϊπθςισ του και τθν εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ. Κατά τα λοιπά 
ιςχφουν ςχετικά οι διατάξεισ του άρκρου 105 του Ν. 4412/2016. 

ε περίπτωςθ ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ με απόφαςθ του Δ. του 
Νοςοκομείου και επιβάλλονται ςε αυτόν οι κυρϊςεισ που προβλζπονται από το άρκρο 203 του Ν 
4412/2016. 
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8. Η πλθρωμι κα γίνεται ςε διάςτθμα δφο (2) μθνϊν από τθν ζκδοςθ του ςχετικοφ τιμολογίου. 

 
9. Σον ΑΝΑΔΟΧΟ βαρφνουν οι κρατιςεισ επί του κακαροφ ποςοφ, όπωσ ιςχφουν κάκε φορά, ςιμερα δε 

είναι οι εξισ: 

1)2,00% Ν. 3580/07 & Ν. 3846/2010  

2) 0,06% υπζρ ΕΑΑΔΗΤ (επιβαρφνεται με χαρτόςθμο 3% και ΟΓΑ επί του χαρτοςιμου 20%) 

που παρακρατοφνται (προσ απόδοςθ) κατά τθν πλθρωμι του από το Νοςοκομείο. 

3) Παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ αρκ. 24 Ν. 2198/94. 

 Ο φόροσ προςτικεμζνθσ αξίασ βαρφνει το Νοςοκομείο όπωσ ο Νόμοσ ορίηει. 
 
 

10. Ενςτάςεισ-Προςφυγζσ 
1.Ενςτάςεισ υποβάλλονται για τουσ λόγουσ και με τθ διαδικαςία που προβλζπεται από το άρκρο 127 
του Ν.4412/2016.  

2. Για τθν άςκθςθ ζνςταςθσ κατά τθσ διακιρυξθσ, θ ζνςταςθ υποβάλλεται μζχρι πζντε (5) μζρεσ πριν από 
τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν.  

        3.Για τθν άςκθςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, θ προκεςμία άςκθςθσ τθσ είναι πζντε 
(5) μζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα.  

4. Η ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιον τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.  
5. Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ καταβολι 

παραβόλου υπζρ Δθμοςίου ποςοφ ίςου με το ζνα τοισ εκατό (1%) επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ 
ςφμβαςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ. Σο παράβολο αυτό αποτελεί δθμόςιο ζςοδο. Επιςτρζφεται δε, 
αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι από το αποφαςίηον διοικθτικό όργανο.  

7. Η Ανακζτουςα Αρχι αποφαςίηει επί τθσ ζνςταςθσ εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν, μετά τθν άπρακτθ 
πάροδο τθσ οποίασ τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ. 

 
11. Για τθν κατακφρωςθ  κα λαμβάνεται υπόψθ και θ προθγοφμενθ ςυμβατικι ςυμπεριφορά του 

αναδόχου. 
 

12. Απαγορεφεται θ ςε οιονδιποτε τρίτο (φυςικό θ νομικό πρόςωπο) ενεχυρίαςθ και εκχϊρθςθ τθσ 
ςχετικισ ςφμβαςθσ και των απαιτιςεων που απορρζουν από αυτιν κακϊσ και θ  με οποιοδιποτε τρόπο 
μεταβίβαςθ των υποχρεϊςεων του Αναδόχου. 

 
13. Γίνεται ειδικι μνεία ότι για κάκε περίπτωςθ που δεν κακορίηεται από τθν παροφςα ιςχφουν οι διατάξεισ 

του Ν.4412/2016. 
 

14. Ο Ανάδοχοσ ωσ προσ τθν τιρθςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ που κα υπογραφεί κα υπάγεται ςτθν 
αρμοδιότθτα των δικαςτθρίων τθσ Χίου 

 
                                                                                               Η   ΔΙΟΙΚΗΣΡΙΑ  
                                                                                                        α.α.`` 
 
 
                                                                                              ΕΛΕΝΗ ΒΟΤΣΙΕΡΟΤ 
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