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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ  ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  ΠΑΡΟΧΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΤΩΝ  ΧΩΡΩΝ  ΚΑΙ  ΤΩΝ
ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ (3) ΜΗΝΕΣ, ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ
ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ  ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ  ΓΙΑ  ΔΥΟ  (2)  ΕΠΙΠΛΕΟΝ  ΜΗΝΕΣ,  ΚΑΤΟΠΙΝ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΟΥ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ,  ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ
ΔΑΠΑΝΗΣ 60.000,00€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ
ΤΙΜΗ (243/14)

Ημερομηνία Αποστολής για
Δημοσίευση στον Ευρωπαϊκό

Τύπο

Ημερομηνία Δημοσίευσης
στον Ημερήσιο Οικονομικό

Τύπο
- 06-03-2014

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Διαπραγμάτευση
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Χαμηλότερη Τιμή
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία: 12-03-2014

Ημέρα: ΤΕΤΑΡΤΗ 
Ώρα: 10:00

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  ΑΘΗΝΩΝ
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 114, 115 27, ΑΘΗΝΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΤΩΝ  ΧΩΡΩΝ
ΚΑΙ  ΤΩΝ  ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΤΟΥ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  ΓΙΑ  ΤΡΕΙΣ  (3)
ΜΗΝΕΣ,  ΜΕ  ΔΙΚΑΙΩΜΑ  ΔΙΜΗΝΗΣ
ΕΠΙΠΛΕΟΝ  ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ  ΜΟΝΟΜΕΡΩΣ
ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 60.000,00€  ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ
ΦΠΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ CPV 79710000-4
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΝΑ

«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
To πλήρες  κείμενο  της  διακήρυξης  είναι  αναρτημένο  σε  ηλεκτρονική  μορφή  στην  ιστοσελίδα  της
αναθέτουσας αρχής:     http://www.hippocratio.gr
Η  προθεσμία  για  την  υποβολή  των  προσφορών  λήγει  στις  12-03-2014  ημέρα  ΤΕΤΑΡΤΗ  και  ώρα
10:00π.μ.

Έχοντας υπόψη:
1.Τον Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/Α΄/95) ΄΄Προμήθειες Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών  θεμάτων ΄΄.
2.Τον Ν. 2889/2001 (ΦΕΚ 37/Α/01) ΄΄Περί βελτίωσης και εκσυγχρονισμού του  ΕΣΥ΄΄.
3.Τον  Ν.  2955/2001  (ΦΕΚ  256/Α΄/01)  ΄΄Προμήθειες   Νοσοκομείων  &  λοιπών  Μονάδων  Υγείας  των

Πε.Σ.Υ.Π. και άλλων διατάξεων΄΄.
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4.Τον  Ν.  3329/2005  (ΦΕΚ:81/Α/05  )  “Περιφερειακή  συγκρότηση  του  Εθνικού  Συστήματος  Υγείας  και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης ‘’.
5.To Π.Δ. 118 (ΦΕΚ 150/Α΄/2007 ) ΄΄Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)΄΄.
6. Το Π.Δ. 60/2007 ΄΄Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις Διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ.   
7.Τον Ν.3527/07 (ΦΕΚ /Α΄/09-02-2007) ΄΄Κύρωση συμβάσεων ...............και λοιπές διατάξεις΄΄   
8.Τον Ν.3580/07(ΦΕΚ /134 Α /18-06-2007)  Περί Προμηθειών των Νοσοκομείων.
9.Τον  Ν.3846/(ΦΕΚ  66Α΄  /  11-05-2010),  άρθρο  24  που  αφορά  τροποποιήσεις  σχετικών  άρθρων  του
Ν.3580/07.
10.Τον Ν.3867(ΦΕΚ 128Α΄/03-08-2010)  άρθρο 27 με τίτλο την ΄΄Εξόφληση προμηθειών νοσοκομείων και
ρυθμίσεις θεμάτων σχετικών διαγωνισμών΄΄ .
11.Τον Ν.3918/2011 (ΦΕΚ Α΄ 31/02-03-2011)  με τίτλο ‘’Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και
άλλες διατάξεις.  
12. Το με αριθ. 1650/25-7-2011 (τεύχος Β′) φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης στο οποίο δημοσιεύτηκε
Κ.Υ.Α. με αριθ. 6588/21-7-2011 για την έγκριση του ΠΠΥΥ’2011.
13. Την υπ’ αριθμ. 8414/03-10-2011 Απόφαση – Εγκύκλιο της Ε.Π.Υ. «Οδηγίες εκτέλεσης και εφαρμογής του
Προγράμματος Προμηθειών Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Υ.) έτους 2011, πιστώσεις 2011 και 2012».
14. Τις υπ’ αριθ. 22842/17-10-2011 & 23677/27-10-2011 Αποφάσεις της 1ης  Υ.ΠΕ. Αττικής σχετικά με τον
ορισμό φορέα διενέργειας Ενιαίων Διαγωνισμών του ΠΠΥΥ’2011.
15.Το με αριθ. πρωτ. 22764/16-09-2010 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας σχετικά με το άρθρο 27
του Ν.3867/2010.
16. Τις  εγκεκριμένες  με  την  υπ’ αριθμ.  8/28-03-2012  Απόφαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου,  τεχνικές
προδιαγραφές,  οι  οποίες  εστάλησαν  στον  Ν.ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ,  ως  φορέα  διενέργειας  του  ενιαίου
διαγωνισμού βάσει του ΠΠΥΥ’2011. 
17. Τις επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές βάσει των οποίων θα διενεργηθεί η ανωτέρω διαγωνιστική
διαδικασία διαπραγμάτευσης.
18. Το γεγονός ότι το Νοσοκομείο «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ», ως εξουσιοδοτημένος φορέας διενέργειας του
Ενιαίου Διαγωνισμού στα πλαίσια εφαρμογής και εκτέλεσης του ΠΠΥΥ2011, δεν έχει προβεί μέχρι στιγμής
στην προκήρυξη της Διακήρυξης αυτού, με αποτέλεσμα την σημαντική καθυστέρηση ολοκλήρωσης αυτού.
19. Το γεγονός ότι με το υπ’ αριθμ.21094/13-11-2012 υπηρεσιακό  έγγραφό μας έχουμε ζητήσει από την ΕΠΥ
την χορήγηση εξουσιοδότησης, προκειμένου να διενεργήσει το Νοσοκομείο μας τον εν λόγω διαγωνισμό,
αίτημα το οποίο επαναλάβαμε με νέο έγγραφό μας προς την 1η  ΥΠΕ Αττικής (Αρ.πρωτ.22362/30-11-2012),
χωρίς μέχρι στιγμής να λάβουμε σχετική έγκριση.
20. Τις  σχετικές διατάξεις  του Π.Δ.60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις Διατάξεις της
οδηγίας 2004/18/ΕΚ (άρθρα 20,24,25,29 παρ.4 και 53).
21. Το  άρθρο  2  παράγραφος  2  περίπτωση  γ)υποπερίπτωση  δδ)  του  Ν.4013/2011  «Σύσταση  Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής  Δημοσίων Συμβάσεων  κλπ».
22. Την  εκδοθείσα  σχετική  υπ’  αριθ  90/2012  Απόφαση  της  Ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων
Συμβάσεων,  σύμφωνα  με  την  οποία  ομόφωνα  διαπιστώνεται  η  έλλειψη  αρμοδιότητας  αυτής  για  τις
συμβάσεις παροχής υπηρεσιών φύλαξης και παροχής υπηρεσιών παροχής γευμάτων,  οι οποίες εμπίπτουν
στις υπηρεσίες του Παραρτήματος ǁΒ του Π.Δ. 60/2009 και της οδηγίας 18/04/ΕΚ.
23. Το γεγονός ότι η προϋπολογισθείσα δαπάνη του ανωτέρω διαγωνισμού ευρίσκεται εντός του πλαισίου
τιμών της τελευταίας ενημέρωσης του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε.Π.Υ.
24. Την υπ’ αριθ. 1/13-02-2014 (Θέμα 48ο) Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, με την
οποία εγκρίθηκε η προσφυγή σε διαγωνιστική διαδικασία διαπραγμάτευσης, με δημοσίευση της προκήρυξης
του διαγωνισμού και σύντμηση προθεσμιών, λόγω του επείγοντος, για την ανάδειξη νέου αναδόχου εταιρείας
παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας των χώρων και των κτιριακών εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου, συνολικής
προϋπολογισθείσας δαπάνης 60.000,00€ συμπ/νου του ΦΠΑ, για τρεις (3) μήνες με δικαίωμα μονομερούς
παράτασης για δύο (2) επί πλέον μήνες, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου. 
25. Τη  διαβούλευση  των  Τεχνικών  Προδιαγραφών  για  μία  εβδομάδα  στο  site του  Νοσοκομείου
www  .  hippocratio  .  gr   από την οποία δεν προέκυψε τροποποίηση.
26. Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ:ΒΙΚΤ4690ΩΣ-ΑΙΥ και ΑΔΑΜ: 14REQ001907599 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
1. Διαγωνιστική Διαδικασία Διαπραγμάτευσης, με κατάθεση γραπτών και σφραγισμένων προσφορών και
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την Ανάδειξη αναδόχου παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας των
χώρων του Νοσοκομείου για τρεις (3) μήνες,  με δικαίωμα μονομερούς παράτασης για δύο (2) επιπλέον
μήνες,  κατόπιν  Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου,  συνολικής προϋπολογισθείσας
δαπάνης 60.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με αρ. Φ243/2014.
2. Περίληψη της  Διακήρυξης,  δημοσιεύτηκε,  κατά  τα  οριζόμενα στο  άρθρο  4  του  Π.Δ.  118/2007,  στον
Ελληνικό Τύπο.
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3. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ

ΓΕΝΙΚΟ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
Βας. Σοφίας 114, Αθήνα, Τ.Κ. 11527
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

12-03-2014 ΤΕΤΑΡΤΗ 10:00

 Οι προσφορές  κατατίθενται  μέχρι  την 12-03-2014 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10:00,  στο ΓΕΝΙΚΟ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ του Νοσοκομείου, όπου πρωτοκολλούνται.
Προσφορές που κατατίθενται στην Υπηρεσία μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες
και θα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή
συνεταιρισμοί που πληρούν τους όρους της Διακήρυξης.

Οι  προσφορές  θα  κατατεθούν  σε  δύο  αντίτυπα  (τεχνικές  και  οικονομικές)  σε  ξεχωριστό  φάκελο,  στην
ελληνική γλώσσα μέσα σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο ξεχωριστά για το κάθε τμήμα.
Ο φάκελος θα φέρει τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα.

Μέσα στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται τα παρακάτω:

Καλά  σφραγισμένος  υποφάκελος  με  την  ένδειξη  ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ στον  οποίο  τοποθετείται  η
τεχνική προσφορά με τα προσπέκτους και αντίγραφο αυτής.
Επισημαίνεται ότι ο προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά τη συμμόρφωση ή απόκλιση των προσφερόμενων
υπηρεσιών  σε  σχέση  με  τις  αντίστοιχες  προδιαγραφές  της  Διακήρυξης.  Οι  υποψήφιοι  υποχρεούνται  να
προσκομίσουν όλα τα ζητούμενα στοιχεία, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση οδηγίες. Παραπομπές σε σχετικά
τεχνικά  έντυπα  ή  εκδόσεις  κατασκευαστικών  οίκων  επιτρέπονται  μόνο  εφόσον  προσαρτώνται  στην
προσφορά και δίνεται ο συγκεκριμένος αριθμός παραγράφου και σελίδας.
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Καλά σφραγισμένος υποφάκελος με τα ανωτέρω στοιχεία και την ένδειξη  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
στον οποίο τοποθετείται η οικονομική προσφορά και αντίγραφο αυτής.
Οι  τιμές  των  προσφορών  για  τις  προσφερόμενες  υπηρεσίες  θα  εκφράζονται  σε  Ευρώ.  Στις  τιμές  θα
περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση που προβλέπεται
από τις ισχύουσες διατάξεις, εκτός από τον ΦΠΑ. Από την οικονομική προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς
η τιμή μονάδας για κάθε τύπο προσφερόμενης υπηρεσίας. Υπηρεσία που αξιολογήθηκε κατά την Τεχνική
Προσφορά  και  δεν  αναφέρεται  στην  Οικονομική  Προσφορά  ή  αναφέρεται  χωρίς  τιμή,  θεωρείται  ότι
προσφέρεται με μηδενική αξία. Προσφορές στις οποίες δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, ή
που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία:
1. Αποσφραγίζονται οι κυρίως φάκελοι, καθώς και οι φάκελοι των τεχνικών προσφορών, μονογράφονται δε
και  σφραγίζονται  από  την  Επιτροπή  όλα  τα  δικαιολογητικά και  οι  τεχνικές  προσφορές  κατά  φύλλο.  Οι
φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται.
2.Οι  φάκελοι  των  οικονομικών  προσφορών  θα  αποσφραγισθούν  αυθημερόν  μετά  την  ολοκλήρωση  της
αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων και για τους συμμετέχοντες που πληρούσαν τους όρους των Τεχνικών
Προδιαγραφών.  Σε  διαφορετική  περίπτωση,  μονογράφονται  και  σφραγίζονται  από  την  Επιτροπή  και
τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο, ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από την ίδια την Επιτροπή,
παραδίδεται  στην  Υπηρεσία  (Γρ.  Προμηθειών)  και  αποσφραγίζονται  σε  ημερομηνία  και  ώρα  που  θα
γνωστοποιηθεί σε αυτούς που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό με σχετική ανακοίνωση, που θα τους αποσταλεί.
3.Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν - κατά την αξιολόγηση των
τεχνικών και λοιπών στοιχείων - αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση
της διαδικασίας του διαγωνισμού.
Κατά τη  διενέργεια του διαγωνισμού δικαιούνται  να παρίστανται  οι  προσφέροντες  στο διαγωνισμό ή  οι
νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών, που απαραίτητα θα πρέπει να έχουν νόμιμο παραστατικό εκπροσώπησης.
4. Οι τιμές είναι δεσμευτικές καθ’ όλη τη διάρκεια της κύριας σύμβασης, και της ως άνω, μονομερούς
παράτασής της.
5. Για τη συμμετοχή στην Διαγωνιστική διαδικασία Διαπραγμάτευσης απαιτείται Εγγυητική επιστολή ίση
με ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης με ΦΠΑ (άρθρο 25, παρ. 4α του Π.Δ.
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118/2007). Με την υπογραφή της σύμβασης, ο προμηθευτής υποχρεούται στην έκδοση εγγυητικής επιστολής
καλής εκτέλεσης, ίση με το 10% της συμβατικής αξίας πλέον ΦΠΑ (άρθρο 25, παρ. 5α του Π.Δ. 118/2007).
6. Ισχύς προσφοράς 60 ημερολογιακές ημέρες  προσμετρούμενες από την επόμενη της  διενέργειας  του
διαγωνισμού.  Προσφορά  που  ορίζει  χρόνο  ισχύος  μικρότερο  του  προβλεπόμενου  από  τη  διακήρυξη,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
7. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2286/95 και Π.Δ. 118/07 περί προμηθειών.
8. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται ύστερα από την προσκόμιση του τιμολογίου και των
απαραίτητων  δικαιολογητικών  σε  εύλογο  χρονικό  διάστημα  ύστερα  από  την  θεώρηση  του  σχετικού
χρηματικού εντάλματος από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Ο προμηθευτής βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις ως εξής:
ΜΤΠΥ 3% επί της συνολικής καθαρής αξίας
ΟΓΑ ΧΑΡΤ/ΜΟΥ 20% επί κρατ. ΜΤΠΥ
ΧΑΡΤ/ΜΟ 2% επί ΜΤΠΥ
ΥΠΕΡ ΨΥΧ.ΥΓΕΙΑΣ 2% (Άρθρο 3 Ν. 3580/07)
ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 0,10% (Άρθρο 4 Ν. 4013/11)
ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 8% επί του πληρ. ποσού
9. Η διάρκεια της σύμβασης θα ορισθεί για τρεις (3) μήνες, με δικαίωμα μονομερούς παράτασής της για
δύο (2) επιπλέον μήνες με τους ίδιους οικονομικούς και τεχνικούς όρους της κύριας σύμβασης, κατόπιν
Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, και πάντως έως την ανάδειξη νέου αναδόχου από
τον  ανοικτό  διαγωνισμό  με  το  ΠΠΥΥ2012.  Η  ισχύς  της  σύμβασης  θα  διακοπεί  αυτόματα  στην
περίπτωση που προκύψει νέος ανάδοχος από τον ανοικτό Διαγωνισμό ΠΠΥΥ2012.
10.  Η  τιμή  της  σύμβασης  που  θα  προκύψει  από  την  εν  λόγω  διαδικασία  διαπραγμάτευσης  βάσει  του
αποτελέσματος αυτής,  δεν δύναται να υπερβαίνει την αντίστοιχη ανώτατη τιμή του Παρατηρητηρίου
Τιμών της ΕΠΥ, σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές περί τούτου διατάξεις.

                           

                                                                    Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΝΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

      ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ & ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Α.1.1. Πίνακας Συμμόρφωσης  
Α.1.2.1.Για να τεκμηριωθεί η συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές που προβλέπονται στο Παράρτημα Γ’

της παρούσας διακήρυξης θα πρέπει να συμπληρωθεί από τον υποψήφιο προμηθευτή/ανάδοχο σχετικός
«Πίνακας Συμμόρφωσης» συμπληρωμένος σύμφωνα με τις παρακάτω επεξηγήσεις και οδηγίες τις οποίες
ο υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει

Α.1.2.2.Ο Πίνακας Συμμόρφωσης δύναται να διαθέτει την εξής ενδεικτική μορφή
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Α.1.2.3. Σ
τ
η

στήλη «Απαίτηση» αντιγράφονται οι ζητούμενες Τεχνικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας από τη
Διακήρυξη. 

Α.1.2.4. Στη στήλη «Απάντηση» σημειώνεται η απάντηση του υποψηφίου Αναδόχου που έχει τη μορφή
ΚΑΛΥΠΤΕΙ/ΥΠΕΡ-ΚΑΛΥΠΤΕΙ /ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ.  Αν η προσφερόμενη τεχνική προδιαγραφή
πληροί ακριβώς την αιτούμενη από τη διακήρυξη τεχνική προδιαγραφή σημειώνεται η ένδειξη
“ΚΑΛΥΠΤΕΙ”,  αν  η  προσφερόμενη  τεχνική  προδιαγραφή  είναι  ανώτερη  από  την  αιτούμενη
τεχνική  προδιαγραφή  σημειώνεται  η  ένδειξη  “ΥΠΕΡ-ΚΑΛΥΠΤΕΙ”  ενώ  αν  η  προσφερόμενη
τεχνική προδιαγραφή δεν πληροί ακριβώς την αιτούμενη από τη διακήρυξη τεχνική προδιαγραφή
σημειώνεται η ένδειξη “ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ”.

Α.1.2.5. Στη στήλη «Προσφορά Υποψήφιου Αναδόχου» περιγράφεται αναλυτικά η Τεχνική Προδιαγραφή
της προσφερόμενης Υπηρεσίας από τον υποψήφιο Ανάδοχο.

Α.1.2.6. Στη  στήλη  «Παραπομπή»  θα  καταγραφεί  η  σαφής  παραπομπή  στην  τεχνική  προσφορά,  σε
αντίστοιχο τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή ή αναλυτική τεχνική περιγραφή του εξοπλισμού ή
του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας, ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης, υποστήριξης
και εκπαίδευσης κλπ. που θα παρατεθούν στο παράρτημα. Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη
συμπλήρωση  και  οι  παραπομπές  να  είναι  κατά  το  δυνατόν  συγκεκριμένες   (πχ.  Τεχνική
Προσφορά / Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4 κλπ).

Α.1.2.7. Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή αναφορά θα  υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη
συμφωνία  και  θα  σημειωθεί  η  αντίστοιχη  παράγραφος  του  πίνακα  συμμόρφωσης  στην  οποία
καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (πχ. Προδ. 1.1.4.2).

Α.1.2.8. Η επιτροπή αξιολόγησης θα αξιολογήσει κατά την κρίση της τα παρεχόμενα από τους υποψήφιους
αναδόχους  στοιχεία  κατά  τη  διαδικασία  τεχνικής  αξιολόγησης  των  προσφερόμενων
υπηρεσιών/εξοπλισμού/ειδών.

Α.1.2.9. Η μη συμμόρφωση με τα παραπάνω (πχ  μη αναφορά, ασαφής ή εσφαλμένη αναφορά) μπορεί να
επιφέρει την ποινή του αποκλεισμού.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

 1.Χώροι φύλαξης :
Προβλέπεται η φύλαξη σε:
α) Κεντρική είσοδο Νοσοκομείου 
β) Πίσω Πύλη
γ)ΤΕΠ Παθολογικό
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Αντιγραφή
Ζητούμενης Τεχνικής

Προδιαγραφής της
Υπηρεσίας από τη
Διακήρυξη όπως

αυτές διατυπώνονται
στα Παράρτημα Δ΄

της παρούσας

Αν η
προσφερόμενη

τεχνική
προδιαγραφή

πληροί ακριβώς
την αιτούμενη από

τη διακήρυξη
τεχνική

προδιαγραφή
σημειώνεται η

ένδειξη
“ΚΑΛΥΠΤΕΙ”

Αν η
προσφερόμενη

τεχνική
προδιαγραφή είναι
ανώτερη από την

αιτούμενη  τεχνική
προδιαγραφή
σημειώνεται η

ένδειξη “ΥΠΕΡ-
ΚΑΛΥΠΤΕΙ”

Αναλυτική Περιγραφή Τεχνικής
Προδιαγραφής της

Προσφερόμενης Υπηρεσίας από
τον Υποψήφιο

Προμηθευτή/Ανάδοχο



δ)ΤΕΠ Καρδιολογικό
ε)περίπολο
στ) Παράρτημα Νοσοκομείου Βασ. Σοφίας 108
ζ) Κ.Υ. ΒΥΡΩΝΑ
Η ανάδοχος  εταιρεία,  εντός πέντε (5)  εργασίμων ημερών, θα υποβάλει  το προβλεπόμενο σχέδιο
ασφαλείας με την έγκριση του οποίου πιθανόν να υπάρξουν αλλαγές στα σημεία φύλαξης. 

2.Προσωπικό φύλαξης: 
α) Απαιτείται η συνεχής παρουσία επαγγελματιών φυλάκων σε βάρδιες 24ώρου βάσεως. Η ανάδοχος εταιρεία
είναι υποχρεωμένη: 

Να διαθέτει τα παρακάτω άτομα:
• Ημερησίως σε εργάσιμες ημέρες χωρίς εφημερία à άτομα (14), από τα οποία σε νυχτερινή βάρδια (4)

άτομα.
• Σε εργάσιμες ημέρες με εφημερία  à άτομα (20), από τα οποία σε νυχτερινή βάρδια (8) άτομα.
• Σε αργίες ημέρες χωρίς εφημερία à άτομα (12), από τα οποία σε νυχτερινή βάρδια (4) άτομα.
• Σε αργίες ημέρες γενικής εφημερίας του Νοσοκομείου à άτομα (21) από τα οποία σε νυχτερινή βάρδια

(7) άτομα.

Σημειώνεται ότι γενική εφημερία το Νοσοκομείο κατά το διάστημα που αφορά την παρούσα σύμβαση
έχει κάθε 4η ημέρα και πρώτη ημέρα εφημερίας της σύμβασης είναι η ………………………..

• ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ   ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ

Α.ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ 

 
ΟΜΑΔΑΡ

ΧΗΣ
Κ.ΠΥ
ΛΗ

ΠΙΣΩ
ΠΥΛΗ

ΠΕΡΙΠΟ
ΛΟ

ΤΕΠ
ΠΑΘ/Κ

Ο
ΤΕΠ

ΚΑΡΔ/ΚΟ

ΠΑΡΑ
ΡΤΗΜ

Α

ΚΥ
ΒΥΡΩΝ

Α*  

ΠΡΩΙ 1 1 1   1 1 5

ΑΠΟΓΕΥΜΑ 1 1 1   1 1 5

ΝΥΧΤΑ 1   2    1  4

14

Β.ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΜΕ  ΕΦΗΜΕΡΙΑ (μετά τις 14:30)

 
ΟΜΑΔΑΡ

ΧΗΣ
Κ.ΠΥ
ΛΗ

ΠΙΣΩ
ΠΥΛΗ

ΠΕΡΙΠΟ
ΛΟ

ΤΕΠ
ΠΑΘ/Κ

Ο
ΤΕΠ

ΚΑΡΔ/ΚΟ

ΠΑΡΑ
ΡΤΗΜ

Α

ΚΥ
ΒΥΡΩΝ

Α*  

ΠΡΩΙ 1 1 1   1 1 5

ΑΠΟΓΕΥΜΑ 1 1 1 1 1 1 1 7

ΝΥΧΤΑ 1 1 1 2 1 1  1  8

         20

Γ.ΑΡΓΙΕΣ ΜΕ ΓΕΝΙΚΗ  ΕΦΗΜΕΡΙΑ 

 
ΟΜΑΔΑΡ

ΧΗΣ
Κ.ΠΥ
ΛΗ

ΠΙΣΩ
ΠΥΛΗ

ΠΕΡΙΠΟ
ΛΟ

ΤΕΠ
ΠΑΘ/Κ

Ο
ΤΕΠ

ΚΑΡΔ/ΚΟ

ΠΑΡΑ
ΡΤΗΜ

Α

ΚΥ
ΒΥΡΩΝ

Α*

ΠΡΩΙ 1 1 1 1 1 1 1 7

ΑΠΟΓΕΥΜΑ 1 1 1 1 1 1 1 7

ΝΥΧΤΑ 1 1 1 1 1 1  1  7
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Δ.ΑΡΓΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΑ

 
ΟΜΑΔΑΡ

ΧΗΣ
Κ.ΠΥ
ΛΗ

ΠΙΣΩ
ΠΥΛΗ

ΠΕΡΙΠΟ
ΛΟ

ΤΕΠ
ΠΑΘ/Κ

Ο
ΤΕΠ

ΚΑΡΔ/ΚΟ

ΠΑΡΑ
ΡΤΗΜ

Α

ΚΥ
ΒΥΡΩΝ

Α*  

ΠΡΩΙ 1 1   1 1 4

ΑΠΟΓΕΥΜΑ 1 1    1 1 4

ΝΥΧΤΑ 1  1  1   1  4

         12

Η εταιρεία έχει την υποχρέωση:
• Να εκπονήσει σχέδιο ασφαλείας με την επακριβή κατανομή του προσωπικού σε βάρδιες
και θέσεις εργασίας η οποία θα καθορισθεί οριστικά μετά την υποβολή του σχεδίου ασφαλείας από
τον  ανάδοχο  και  την  έγκριση  της  Διοίκησης  του  Νοσοκομείου  και  δύνανται  να  υπάρξουν
διαφοροποιήσεις  (όχι  αύξησης  του  κόστους  για  το  ΙΓΝΑ)  κατά  τη  διάρκεια  υλοποίησης  της
συμβάσεως.  Με  σχετική  Απόφαση  του  Νοσοκομείου  θα  καθορίζεται  η  τελική  κατανομή  του
προσωπικού της Αναδόχου Εταιρείας στους χώρους του Νοσοκομείου καθώς και οι ημέρες και ώρες
της απασχόλησης του.
• Να  προσκομίσει  στοιχεία  αποδεικτικά  των  σπουδών  του  προσωπικού  που  θα
χρησιμοποιηθεί  στη  φύλαξη (Απολυτήριο  Λυκείου  κ.λ.π.)  όπως  ζητείται  από τη  διακήρυξη του
διαγωνισμού.
• Να  αντικαθιστά  αμέσως  σε  περίπτωση  υπόδειξης  του  Νοσοκομείου,  άτομα  που
δημιουργούν προβλήματα ή κρίνονται ακατάλληλα για το Ίδρυμα.
• Να τηρεί όλους τους Ελληνικούς Νόμους που διέπουν τις σχέσεις του με το προσωπικό του,
δηλ. από άποψη εργατικής νομοθεσίας και νομίμων διατάξεων περί αμοιβών ωραρίου εργασίας,
κοινωνικών παροχών, αποζημιώσεων εισφορών, κλπ. και θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι
των Ελληνικών αρχών για την τήρηση κάθε υποχρέωσης που προκύπτει από αυτούς.
• Να εκπληρώνει όλες τις νόμιμες υποχρεώσεις της έναντι του δημοσίου των ασφαλιστικών
ταμείων και κάθε τρίτου και με οτιδήποτε έχει σχέση με μισθοδοσία ή αποζημιώσεις προσωπικού.
• Να  υποβάλλει  στον  εργοδότη  (Γ.Ν.Α.  «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»)   ονομαστικές  μισθολογικές
καταστάσεις οι οποίες θα εμφανίζουν όλα τα μισθολογικά στοιχεία του προσωπικού του ανάδοχου,
προς έλεγχο ανά μήνα, μαζί με τα αντίστοιχα αποδεικτικά αγοράς ενσήμων ΙΚΑ (βιβλίο αγοράς
ενσήμων) και λοιπά αποδεικτικά τακτοποίησης των ασφαλιστικών υποχρεώσεων του αναδόχου. Εφ’
όσον διαπιστώνεται  διαφορά της  πραγματικής  υποχρέωσης  του αναδόχου  προς  τα  Ασφαλιστικά
Ταμεία ως προς την υποχρέωση που προκύπτει από τις μισθολογικές καταστάσεις που υποβάλλονται
από τον ανάδοχο, ο εργοδότης δύναται να παρακρατήσει ένα ποσό από την μηνιαία αποζημίωση του
ανάδοχου για να καλύψει ενδεχόμενη απαίτηση τρίτων κατά του Νοσοκομείου.     
• Να  γνωστοποιεί  εγκαίρως  σε  κάθε  μέλος  του  απασχολούμενου  προσωπικού  του  ότι:
«Έναντι  αυτού  (του  προσωπικού)  θα  υπέχει  αυτός  και  μόνον  όλες  τις  εκ  του  νόμου  και  της
συμβάσεως αστικές και λοιπές ευθύνες και υποχρεώσεις».
• Σε ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα και πιθανόν στο μέλλον χρειαστεί να προστεθεί
στο καθηκοντολόγιο της εταιρείας και εφόσον δεν συνεπάγεται επιπλέον οικονομική επιβάρυνση,
θεωρείται δεδομένη η εφαρμογή τους από την εταιρεία φύλαξης.    
•  Το σχέδιο ασφαλείας θα περιλαμβάνει: 
 Διαδρομές περιπόλων, 
 Ενέργειες προσωπικού Security σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (σύρραξη ατόμων, φωτιά, σεισμό,
κλπ).
Εξειδίκευση μέτρων (χωριστά) για κάθε κρίσιμο χώρο. 

• Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει πλήρως την συμπεριφορά (του προσωπικού αυτού)
εντός και περί των χώρων του Νοσοκομείου όπου πρέπει να τηρείται τάξη.

• Με σχετική Απόφαση του Νοσοκομείου θα καθορίζεται η κατανομή του προσωπικού της Αναδόχου
Εταιρείας στους χώρους του Νοσοκομείου καθώς και οι ημέρες και ώρες της απασχόλησης του.

• Το  Νοσοκομείο  έχει  τη  δυνατότητα  να  ζητήσει  πρόσθετο  προσωπικό  ασφάλειας  για  κάλυψη
αναγκών του και οι προσφέροντες θα πρέπει να έχουν υποβάλει μαζί με την προσφορά τους κόστος
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ημερομισθίου  καθημερινής,  αργίας  και  νυχτερινών  καθημερινών  και  αργιών  το  οποίο  θα
καταβάλλεται επιπρόσθετα για κάθε επιπλέον των παραπάνω προβλεπόμενων χρήση προσωπικού.   

• Κάθε  Παρασκευή  θα  υποβάλλεται  εβδομαδιαίο  Πρόγραμμα  Απασχόλησης  των  υπαλλήλων  της
επόμενης εβδομάδας.

3.Το προσωπικό που θα απασχοληθεί θα πρέπει:
1. Να  φέρει  ομοιόμορφη  και  ομοιόχρωμη  ενδυμασία  (στολή),  η  οποία  θα  είναι  εγκεκριμένη  από  το

Νοσοκομείο και θα φέρει τα προβλεπόμενα διακριτικά, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις  του α.ν.
1342/1938  «Περί  Κρατικών  Σημαιών  και  στολών  των  Ενόπλων  Δυνάμεων  και  των  Ιδιωτικών
Οργανώσεων» (ΦΕΚ 290 Α΄), (με μικρή ταμπέλα στο αριστερό ημιθωράκιο όπου θα αναγράφεται το
ονοματεπώνυμο του εργαζόμενου, η επωνυμία της επιχείρησης, ο βαθμός κ.λ.π.) και θα έχει πάντοτε
άψογη εξωτερική εμφάνιση. Πρέπει να φέρει δε ασύρματο πομποδέκτη επικοινωνίας συμβατό με τους
υπάρχοντες στο νοσοκομείο. Επί της στολής θα υπάρχει ειδικό σήμα στο οποίο θα αναγράφονται τα
στοιχεία του Νοσοκομείου, όπως θα εγκριθούν από τη Διοίκηση αυτού.

2. Να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις (για τους άνδρες) και η ηλικία τους να είναι έως
60 ετών. 

3. Να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο για την προστασία των ασθενών, του προσωπικού του Νοσοκομείου,
την φύλαξη των χώρων και του εξοπλισμού αυτού. Το παράστημα και η σωματική του διάπλαση να
είναι  τέτοια  που  να  προκαλούν  κατ’ αρχάς  εκτίμηση,  σεβασμό  στους  εισερχόμενους  αλλά  και  το
αίσθημα ασφάλειας και  σε κάθε περίπτωση να συγκεντρώνουν τα σωματικά προσόντα που απαιτούνται
για την κατάταξή τους στην Ελληνική Αστυνομία.

1. Να  διαθέτει  την  ικανότητα  της  καλής  επικοινωνίας  με  το  κοινό.  Να  είναι  εύστροφο,  να  έχει  την
ικανότητα  επιβολής,  να  είναι  ευγενικό  αλλά  και  αυστηρό  και  να  μπορεί  να  διαχειριστεί  με
αποτελεσματικό και με ενδεδειγμένο τρόπο κάθε απλή ή σύνθετη κατάσταση. Είναι απαραίτητο μέρος
του προσωπικού που θα είναι στο κεντρικό θυρωρείο, να κατέχει βασικές γνώσεις Αγγλικής γλώσσας
και Η/Υ (δεν απαιτείται πτυχίο που να το αποδεικνύει).

2. Η πλειοψηφία του απασχολούμενου προσωπικού να διαθέτει την κατάλληλη εμπειρία. Για τον λόγο αυτό
πρέπει  να  έχει  εργασθεί  ως  φύλακας  για  ικανό  χρονικό  διάστημα  και  κατά  προτίμηση  να  έχει
παρακολουθήσει ειδικά σεμινάρια προκειμένου να έχει εκπαιδευτεί για έκτακτες καταστάσεις και να
διαθέτει και σχετική επαγγελματική κατάρτιση.

3. Να ενημερωθεί, μελετήσει και εξοικειωθεί με τις εσωτερικές διαδικασίες ασφάλειας ώστε να είναι σε
θέση,  αν  απαιτηθεί,  να  τις  χειρισθεί  πολύ  καλά.  Οι  διαδικασίες  αυτές  προβλέπουν  ποιες  ακριβώς
ενέργειες  πρέπει  να  γίνουν  και  με  ποια  προτεραιότητα  σε  κάθε  έκτακτο  συμβάν  π.χ.  διάρρηξη,
πυρκαγιά, κ.α. 

4. Να ενημερωθεί,  μελετήσει  και  εξοικειωθεί  με  τον  χειρισμό του  εξοπλισμού  ασφάλειας,  και  κυρίως
πυροσβεστήρων (πυρασφάλεια),   ώστε να είναι  σε θέση αν απαιτηθεί,  να χειριστεί  πολύ καλά τον
εξοπλισμό αυτό, σε συνεργασία με τους φορείς του Νοσοκομείου.

5. Να έχει γνώση των σχεδίων αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και να τίθεται σε ετοιμότητα σύμφωνα με
τις εκάστοτε προβλεπόμενες οδηγίες.

6. Η πλειοψηφία του προσωπικού (κυρίως των αρχιφυλάκων και των εποπτών) να παραμένει σταθερό και
να μην γίνονται αλλαγές στα πρόσωπα με την εξαίρεση περιπτώσεων ανωτέρας βίας, ή ανεπάρκεια του
υπαλλήλου, ή αν ζητηθεί αντικατάσταση ατόμου από το Νοσοκομείο σε περίπτωση που προκύψουν
γεγονότα.

4. Καθήκοντα – Υποχρεώσεις της Αναδόχου εταιρείας και του απασχολούμενου προσωπικού φύλαξης.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Α) Η επιχείρηση παροχής ασφάλειας θα πρέπει :
1. Να διαθέτει ειδική προς τούτο άδεια λειτουργίας, βάσει του Ν. 2518/97, άρθρο 2.
2. Να έχει προμηθεύσει το προσωπικό της με ειδική στολή, εξοπλισμό όπως φορητό ασύρματο, σφυρίχτρα,

φακό νυκτός, κ.α. 
3. Να  τοποθετήσει  ειδικά  stick  ελέγχου  περιπολίας  σε  σημεία  που  θα  προσδιοριστούν  από  το  σχέδιο

ασφαλείας με την έγκριση της Διοίκησης του Νοσοκομείου τα οποία και θα παρακολουθούν την κίνηση
των περιπόλων και τη συχνότητα διέλευσης των φυλάκων ασφαλείας

4. Να εκπονήσει σχέδια ασφαλείας τα οποία θα τύχουν της έγκρισης του Νοσοκομείου
Β) Επίσης τα άτομα φύλαξης είναι υποχρεωμένα για τα παρακάτω :
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1. Σε περίπτωση επεισοδίων, υπάρξεως  κινδύνου για τους ασθενείς, του προσωπικού του Νοσοκομείου, των
υπαρχόντων μηχανημάτων, εγκαταστάσεων, των επίπλων και λοιπού εξοπλισμού αυτού, το προσωπικό
ασφαλείας παρεμβαίνει με σκοπό την αποτροπή των επεισοδίων και της προστασίας αυτών

2. Άμεση ενημέρωση των  αρμοδίων του Νοσοκομείου και των Αστυνομικών αρχών για κάθε παράνομη
ενέργεια που υποπίπτει στην αντίληψη των

3. Άμεση επέμβαση σε άτομα που προέβησαν σε έκνομες πράξεις ή προκάλεσαν επεισόδια ή κινδύνους για
τους ασθενείς, το προσωπικό και την περιουσία του Νοσοκομείου και τους παραδίδουν στην Αστυνομία

4. Τήρηση επισκεπτηρίου, απομάκρυνση επισκεπτών πλην των κατόχων νόμιμης αδείας.
5. Αυστηρή και επακριβής τήρηση της απαγόρευσης του καπνίσματος εντός των χώρων του Νοσοκομείου

χωρίς ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΚΑΜΙΑ παρέκκλιση 
6. Αυστηρή τήρηση της καθαριότητας
7. Αυστηρή τήρηση της ησυχίας
8. Αυστηρή απαγόρευση της εισόδου μικροπωλητών, επαιτών όλο το 24/ωρο
9. Απαγόρευση της εισόδου αυτοκινήτων ή οχημάτων που δεν έχουν σχετική άδεια εισόδου 
10. Αυστηρή τήρηση του Σχεδίου Κυκλοφορίας Οχημάτων που προβλέπεται για το ΙΓΝΑ
11. Έλεγχος της παράνομης στάθμευσης εντός των χώρων του Νοσοκομείου και στην είσοδο αυτού, προς

αποφυγή  καθυστερήσεις  ασθενοφόρων  και  την  κατάληψη  προκαθορισμένων  θέσεων  στάθμευσης
(parking)

12. Προληπτικός έλεγχος της πυρασφάλειας του Νοσοκομείου σε συνεργασία με τους αρμοδίους αυτού
13. Άμεση παρέμβαση σε περίπτωση πυρκαγιάς, ενημέρωση των αρμοδίων του Νοσοκομείου, κλήση της Π.Υ

καθώς επίσης και να συνδράμουν μαζί με τα όργανα του Νοσοκομείου στην εκκένωση των χώρων αυτού
αν αυτό απαιτηθεί σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών

14. Τήρηση βιβλίου συμβάντων που θα παραδίδεται μέχρι τις 08:00 καθημερινά αντίγραφο αυτού προς: α.
πρωτοκόλληση, β. τη Διοίκηση του Νοσοκομείου και γ. τα ορισμένα από την Διοίκηση όργανα

15. Όλο το προσωπικό  ασφάλειας θα ευρίσκεται υπό την εποπτεία και καθοδήγηση των αρμοδίων οργάνων
του  Νοσοκομείου,  θα  εκτελούν  τις  εντολές  για  επέμβαση  σε  οποιοδήποτε  χώρο  του  Νοσοκομείου
απαιτηθεί. Τα αρμόδια όργανα ορίζονται με απόφαση της Διοίκησης και τα ονόματα τους κοινοποιούνται
στην εταιρεία φύλαξης

16. Σε καθημερινή βάση και σε κάθε βάρδια θα προΐσταται αρχιφύλακας ο οποίος συμπεριλαμβάνεται στην
συνολική καθημερινή δύναμη των προβλεπόμενων σε κάθε ημέρα ατόμων

17. Το σύνδεσμο με το νοσοκομείο θα έχουν οι αρχιφύλακες και ο/η επόπτης, οι οποίοι θα είναι  και οι
υπεύθυνοι για την εκτέλεση των εντολών του Νοσοκομείου και θα  συμπεριλαμβάνονται στην συνολική
καθημερινή δύναμη που προβλέπεται

18.  Το  όνομα  και  η  θέση  φύλαξης  του  προσωπικού  ασφαλείας,  θα  είναι  γνωστό  στην  υπηρεσία  (το
Νοσοκομείο)  μέσω του  εβδομαδιαίου  προγράμματος,  το  οποίο  και  θα  παραδίδεται  κάθε  Δευτέρα  ή
Παρασκευή, στους αρμόδιους του Νοσοκομείου

19. Οι φύλακες θα τοποθετούνται σε σημεία συνεχούς φύλαξης (στατική)  και σε περιπολίες. Το Σχέδιο
Ασφαλείας θα προβλέπει ακριβώς την πορεία των περιπολιών αυτών

20. Υποχρεούνται να φέρουν άδεια άσκησης επαγγέλματος (SECURITY) και σε εμφανές σημείο της στολής
τους να αναγράφεται το ονοματεπώνυμό τους και ο βαθμός που φέρουν

21. Η εταιρεία να διαθέτει αυτοκίνητο για 24ωρη περιπολία στον  περιβάλλοντα χώρο του Νοσοκομείου
(όταν αυτό ζητείται)

22.  Η  Παροχή  κάθε  συνδρομής  –  βοήθειας  στους  ασθενείς,  στο  προσωπικό του  Νοσοκομείου  και  τους
πολίτες που βρίσκονται εντός των χώρων του, σε περίπτωση εκκένωσης λόγω έκτακτων γεγονότων και
σε συνεργασία με τους υπεύθυνους φορείς αυτού

23. Απαγόρευση της εισόδου στο Νοσοκομείο στα Μ.Μ.Ε. και η λήψη φωτογραφιών των εγκαταστάσεων
του, εκτός αν έχει δοθεί σχετική άδεια από τη Διοίκηση αυτού

24. Έλεγχος, τήρηση της τάξεως και της σειράς προτεραιότητας στο χώρο της Γραμματείας των Εξωτερικών
Ιατρείων,  λόγω  του  μεγάλου  αριθμού  των προσερχόμενων ασθενών  προς  έκδοση  παραστατικού  για
διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων ή επίσκεψης στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία του Νοσοκομείου

25. Παραλαβή αντιγράφου παραστατικού δελτίου μεταφοράς υλικού ή μηχανήματος ή ανταλλακτικού  κατά
την έξοδο από το νοσοκομείο, το οποίο θα πρέπει να παραδίδεται για κάθε έξοδο υλικού με όχημα, είτε
φερόμενο από πρόσωπο

26.  Έλεγχος  εισερχομένων  και  εξερχομένων  αυτοκινήτων.  Καταγραφή  αριθμού  κυκλοφορίας  και  ώρας
εισόδου και εξόδου ΟΛΩΝ των οχημάτων. Τήρηση βιβλίου εισόδου & εξόδου οχημάτων

27.  Διακριτικός  έλεγχος  με  ερώτηση  αιτίας  προσελεύσεως  και  σημείου  προορισμού   όλων  των
προσερχόμενων πολιτών στο Νοσοκομείο

28. Εξυπηρέτηση των επισκεπτών-πολιτών με ευγένεια & διακριτικότητα σε ερωτήματα που αφορούν το
Νοσοκομείο
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Επίσης το απασχολούμενο από την Ανάδοχο εταιρεία προσωπικό είναι υποχρεωμένο:   
• Να είναι ένστολο
• Ο Αρχιφύλακας θα πρέπει να έχει διακριτικά ή διαφορετικού χρώματος στολή 
• Να έχει ήθος, ευπρεπή εμφάνιση και τον σωστό τρόπο συμπεριφοράς 
• Να είναι Έλληνες Πολίτες ή Πολίτες των χωρών της Ε.Ε με ασφαλιστικό φορέα το ΙΚΑ, σε καλή

φυσική κατάσταση
• Να έχουν την απαιτούμενη εκπαίδευση και τις κατάλληλες γνώσεις για την φύλαξη
• Να γνωρίζουν άριστα την Ελληνική Γλώσσα (και να έχουν αποδεδειγμένη γνώση αυτής) & ανά  βάρδια

στην Κ. Πύλη να υπάρχει φύλακας με γνώσεις Αγγλικής   
• Η  γνώση  θεμάτων  που  έχουν  σχέση  με  πυρασφάλεια  πυρόσβεση,  αντιμετώπιση  κινδύνων  από

ηλεκτρικό ρεύμα, ή διαρροή νερού είναι ιδιαίτερα σημαντική
• Να συνεργάζεται συνεχώς & αρμονικά με τις Αρμόδιες Υπηρεσίες του Νοσοκομείου
• Να παίρνει εντολές – οδηγίες ΜΟΝΟ από την Διοίκηση του και τους εξουσιοδοτημένους Υπαλλήλους

του Νοσοκομείου για το τομέα αυτόν Νοσοκομείου (τριμελή επιτροπή παρακολούθησης/ παραλαβής,
κ.α.),    κατόπιν συνεννοήσεως του με τον  αρχιφύλακα βάρδιας  και  τον Διευθυντή Ασφαλείας  της
Αναδόχου Εταιρείας

• Να  εφαρμόζει  ανά  κατηγορία  (Γενικός  Υπεύθυνος  Ασφάλειας,  Επόπτες  Ασφαλείας,  Αρχιφύλακες
έργου,  Φύλακες  έργου)  το  αναλυτικό  καθηκοντολόγιο  το  οποίο  αποτελεί  αναπόσπαστο  μέρος  της
παρούσας σύμβασης

Στα καθήκοντα του προσωπικού επίσης ενδεικτικά αναφέρεται:
 Γ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ 
1. Έλεγχος και επιτήρηση του χώρου των ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ (Τ.Ε.Π.), με σκοπό την αποφυγή

και πρόληψη επεισοδίων σε βάρος των ασθενών, των συνοδών των, του προσωπικού του Νοσοκομείου
και λοιπών επισκεπτών. Θα ακολουθείται το Σχέδιο Διακίνησης Ασθενών 

2.  Έλεγχος  της  εισόδου  και  της  παραμονής  των  συνοδών  των  ασθενών  στο  χώρο  των  Επειγόντων
περιστατικών και απομάκρυνσή τους σε περίπτωση συνωστισμού, ώστε το προσωπικό του Νοσοκομείου
να παρέχει τις καλλίτερες δυνατές υπηρεσίες στους ασθενείς

3. Αποτροπή πράξεων βανδαλισμού σε βάρος της περιουσίας του Νοσοκομείου
4. Έλεγχος και διευκόλυνση της κυκλοφορίας κάθε τροχοφόρου που προσέρχεται στο χώρο των Επειγόντων

Περιστατικών – υποδοχής των ασθενών και ειδικά των ασθενοφόρων. Μετά την παραλαβή των ασθενών
από το προσωπικό του Νοσοκομείου, τα ασθενοφόρα και λοιπά οχήματα απομακρύνονται άμεσα από τον
προαύλιο και μικρής έκτασης χώρο των Επειγόντων Περιστατικών, ώστε αυτός να είναι ελεύθερος για
την άμεση και χωρίς καμία καθυστέρηση εξυπηρέτηση των προσερχόμενων ασθενών

5. Διακριτικός έλεγχος με ερώτηση αιτίας προσελεύσεως και σημείου προορισμού  όλων των προσερχόμενων
πολιτών στο Νοσοκομείο

Δ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ   
1. Το προσωπικό της Αναδόχου εταιρείας να διαθέτει άδεια SECURITY και να γνωρίζει αποδεδειγμένα την

Ελληνική  γλώσσα  (κατάθεση  πτυχίων  ή  πιστοποιητικών).  Κατ’  ελάχιστον  να  είναι  τελειόφοιτο
Γυμνασίου, όμως οι επόπτες και οι αρχιφύλακες να είναι τελειόφοιτοι Λυκείου. Να προσκομισθεί πριν
την υπογραφή της συμβάσεως, για κάθε εργαζόμενο  υποχρεωτικά επικυρωμένο αντίγραφο αντίστοιχου
Απολυτηρίου. 

2.  Το  προσωπικό  συνεργείου  ασφάλειας  δεν  θα  αποχωρεί  από  τη  θέση  του  εάν  δεν  έχει  προσέλθει  ο
αντικαταστάτης σε κάθε περίπτωση.

3. Κατά την προσέλευση και αποχώρηση το προσωπικό του συνεργείου φύλαξης θα υπογράφει σε ειδικό
βιβλίο παρουσίας με φροντίδα του κάθε Αρχιφύλακα βάρδιας και τον έλεγχο του υπευθύνου υπαλλήλου
κάθε βάρδιας  του Γραφείου Επιστασίας  ή  αντίστοιχα του Τηλεφωνικού Κέντρου στο οποίο υπάρχει
24ωρη βάρδια. Επισημαίνεται ότι σε οποιαδήποτε καθυστέρηση προσέλευσης του προσωπικού φύλαξης,
θα επιβάλλονται κυρώσεις στην Ανάδοχο εταιρεία.

4.  Στο  τέλος  του  ωραρίου  κάθε  βάρδιας,  ο  Αρχιφύλακας  υποχρεούται  να  ενημερώνει  το  Ειδικό  βιβλίο
Συμβάντων για γεγονότα ή καταστάσεις που πρέπει να προσεχθούν από τη βάρδια που ακολουθεί, ή
τυχόν παρατηρήσεις του – προτάσεις που πρέπει να αξιολογηθούν από τους Αρμόδιους υπηρεσιακούς
παράγοντες του Νοσοκομείου.

5.  Το  προσωπικό  ασφάλειας  σε  κάθε  περίπτωση  για  την  αποτελεσματικότερη  φύλαξη  των  χώρων  του
Νοσοκομείου και την διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του, θα συντονίζεται στην εκτέλεση των
καθηκόντων του και από τους υπευθύνους της ομάδας 3Ε του Νοσοκομείου.   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β′

1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Επωνυμία Τράπεζας......................................................................................................
Κατάστημα.....................................................................................................................
(Δ/νση-οδός, αριθμός, Τ.Κ. FAX.)

Ημερομηνία έκδοσης..........................
EURO........................................................
ΠΡΟΣ
΄΄ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ΄΄,
ΓΕΝ. ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ,
Β.ΣΟΦΙΑΣ 114,
ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 115 27

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΑΡ.............................EURO.................
………………………..

Έχουμε  την  τιμή  να  σας  γνωρίσουμε  ότι  εγγυώμεθα  δια  της  παρούσας  εγγυητικής  επιστολής
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού
των EURO…………………υπέρ της Εταιρείας...................................................…………………...
Δ/ΝΣΗ............................................................................................................................
δια  την  συμμετοχή  της  εις  τον  διενεργούμενο  διαγωνισμό  της  ...................................................
…………../........……………………………..................για  την
προμήθεια  .................................................................../..
…………………………………………...................................
σύμφωνα με την υπ΄αριθμ...............................................................................Δ/ξη σας

Η  παρούσα  εγγύηση  καλύπτει  μόνο  τις  από  την  συμμετοχή  εις  τον  ανωτέρω  διαγωνισμό
απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας καθ ΄όλο τον χρόνο ισχύος της.

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή
μερικά  χωρίς  καμία  από  μέρος  μας  αντίρρηση  ή  ένταση  και  χωρίς  να  ερευνηθεί  το  βάσιμο  ή  μη  της
απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή εγγραφή ειδοποίηση σας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας
σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την..........................................................................
(ΣΗΜΕΙΩΣΗ:          Για την Τράπεζα ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος ένα(1) μήνα του

χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Δ/ξη).
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και

Ν.Π.Δ.Δ , συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει
καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα μας.
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2. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ονομασία Τράπεζας: _____________________________________________________ 
Κατάστημα : _____________________________________________________ 

(Δ/νση οδός-αριθμός Τ.Κ. FAX) 

Ημερομηνία έκδοσης: _________________ 
ΕΥΡΩ: _________________ 

ΠΡΟΣ: 
(Αναγράφεται η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού προς την οποία απευθύνεται). 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ:_________€___________ 
Σας γνωρίζουμε με αυτήν την εγγυητική επιστολή ότι παρέχουμε την εγγύησή μας ανέκκλητα και

ανεπιφύλακτα  και  παραιτούμαστε  από  το  ευεργέτημα  της  διαιρέσεως  και  διζήσεως  υπέρ  της  εταιρείας
_________________________________ Δ/νση ___________________________________,  και   μέχρι  του
ποσού των ΕΥΡΩ____________ (ολογράφως και αριθμητικώς), στο οποίο και μόνο περιορίζεται η εγγύησή
μας για την καλή εκτέλεση της σύμβασης υπ’ αριθμ. …… για .................... 

Το παραπάνω ποσό το κρατάμε στη διάθεσή σας και θα σας το καταβάλλουμε, ολόκληρο ή μέρος
του,  χωρίς  αντίρρηση σε περίπτωση μερικής  ή  ολικής  κατάπτωσης  της  εγγύησης  και  μέσα σε τρεις  (3)
εργάσιμες ημέρες από την σχετική έγγραφη ειδοποίησή σας και την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής.

Η εγγυητική επιστολή ισχύει μέχρι την ……………… (ολογράφως) και όχι πέραν αυτής και μέχρι
τότε θα πρέπει να μας κοινοποιηθεί νομότυπα η αξίωσή σας, μετά δε την πάροδο της ημερομηνίας αυτής
θεωρείται αυτοδικαίως μη υφιστάμενη και ανίσχυρη και δε μπορεί να προβληθεί κατά της Τράπεζας καμία
αξίωση από αυτήν και ασχέτως αν μας επιστραφεί ή όχι το σώμα της Εγγυητικής Επιστολής.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και
Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει
καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο κατά δύο (2) μήνες ή
και μεγαλύτερος, εφόσον αυτό ορίζεται από τη διακήρυξη (άρθρο 25, παρ. 5, Π.Δ. 118/2007).
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3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ                                                                                                                1η   Υ.ΠΕ  ΑΤΤΙΚΗΣ    
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ                     
"ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ"                                                   

         ΣΥΜΒΑΣΗ  ----------------€ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α 23% Ή ----------------€
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ, ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ (3) MHΝΕΣ, ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ

ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΑΥΤΗΣ ΓΙΑ ΔΥΟ(2) ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΗΝΕΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Για την φύλαξη των χώρων και των κτιριακών εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου από ειδικό συνεργείο
παροχής υπηρεσιών ασφαλείας.

Χρόνος καταρτίσεως Συμβάσεως: 
Τόπος καταρτίσεως Συμβάσεως: Τα Γραφεία του Γενικού Νοσοκομείου Αθήνας ‘’ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ’’.

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ:
1)Η  κ. ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑ, Διοικητής, του  Γενικού Νοσοκομείου Αθήνας ‘’ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ’’.
2)Ο κ. -------------------, ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας--------------------

Στην Αθήνα σήμερα την  ……………, ημέρα της εβδομάδος ………..  μεταξύ του Γενικού Νοσοκομείου
Αθήνας «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» που εκπροσωπείται νόμιμα από τη Διοικητή κ. ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑ και της εταιρείας
…………., που εκπροσωπείται  νόμιμα από τον κ.  ……………… συμφωνήθηκαν,  συνομολογήθησαν και
έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα παρακάτω:
        Στις  12-03-2014 ημέρα Τετάρτη διενεργήθηκε  διαγωνιστική διαδικασία  διαπραγμάτευσης με αρ.
Φ243/2014,  με  κριτήριο  κατακύρωσης  τη  χαμηλότερη  τιμή,  σύμφωνα  με  την  Απόφαση  του  Δ.Σ.  του
Νοσοκομείου  με  αριθμό  1/13-02-2014  (ΘΕΜΑ 48ο),  για  την  φύλαξη  των  χώρων  και  των  κτιριακών
εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου από ειδικό συνεργείο παροχής υπηρεσιών ασφαλείας για χρονικό διάστημα
τριών  (3)  μηνών,  με  δικαίωμα  μονομερούς  παράτασης  για  δύο  (2)  επιπλέον  μήνες,  κατόπιν  Απόφασης
Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, η οποία κατακυρώθηκε με την υπ’ αριθ. ………….. (Θέμα ….ο)
Απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου.
     Ήδη οι συμβαλλόμενοι, υπό την ιδιότητα που παρίστανται ορίζουν τα ακόλουθα:
ΑΡΘΡΟ 1ο : 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  :  
7. Η σύμβαση αρχίζει την  …………. και ώρα 07:00 πρωινή και  λήγει την ……………και ώρα 07:00

πρωινή,  δυνάμενη  να  παραταθεί  για  δύο  (2)  επιπλέον  μήνες  με  τους  ίδιους  οικονομικούς  και
τεχνικούς όρους αυτής, κατόπιν σχετικής Απόφασης του Δ.Σ. του Νοσοκομείου.

8. Το Νοσοκομείο διατηρεί το αναφαίρετο δικαίωμα του να διακόψει μονομερώς τη σύμβαση εν όλω ή εν
μέρει,  όταν προκύψουν λόγοι  ανωτέρας βίας  ή  εφ΄ όσον καλυφθούν οι  κενές  οργανικές  θέσεις  των
οικείων κλάδων του προσωπικού του Νοσοκομείου, ή ρυθμισθεί διαφορετικά από το Υπουργείο Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης , ή άλλο κρατικό Φορέα. 

9. Το Νοσοκομείο διατηρεί επίσης το δικαίωμα λόγου πρόσθετων και εκτάκτων αναγκών – να επεκτείνει
την παρούσα σύμβαση, με απασχόληση περισσότερων ατόμων, πέραν των αναφερόμενων σ΄ αυτήν. 
 

ΑΡΘΡΟ 2ο :
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
2.1 Χώροι φύλαξης :

Κατ΄αρχήν προβλέπεται η φύλαξη:
…………………. 

2.2 .Προσωπικό φύλαξης: 
α) ……………..

Σημειώνεται ότι γενική εφημερία το Νοσοκομείο κατά το διάστημα που αφορά την παρούσα σύμβαση
έχει κάθε 4η ημέρα και πρώτη ημέρα εφημερίας της σύμβασης είναι η ………………………..
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Η εταιρεία έχει την υποχρέωση:
Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της Διαπραγμάτευσης 

ΑΡΘΡΟ 3ο
   Το τίμημα για τις παρεχόμενες υπηρεσίες φύλαξης των χώρων του Νοσοκομείου από το συνεργείο
παροχής  υπηρεσιών  ασφαλείας,  ανέρχεται  συνολικά  στο  ποσό  των
………………………………………………………………………………  (……….€)  πλέον  του
αναλογούντος ΦΠΑ, ήτοι …………………………………συμπ/νου του ΦΠΑ 23%, για τρεις (3) μήνες.
Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνεται, εκτός των άλλων, υποχρεώσεων  της εταιρείας που αναφέρονται στο
προηγούμενο άρθρο και η ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης ανωτάτου ορίου τριών εκατομμυρίων ευρώ
(3.000.000 €), η προσφορά ελέγχου καθ΄ όλο το 24ωρο με επανδρωμένο αυτοκίνητο και η σύνδεση με τον
σταθμό 24ωρης λήψης σημάτων καθώς και κάθε άλλο κόστος που θα απαιτηθεί για υλοποίηση των όρων της
παρούσας  σύμβασης  (π.χ  κόστος  εκπαίδευσης,  στολής  εξοπλισμού,  υλικού  κ.α.).  Επίσης  θα  υπάρχει  η
δυνατότητα της εταιρείας για τη διάθεση σε καθημερινή βάση όσων ατόμων επιθυμεί το Νοσοκομείο και για
όσα κτίρια και θέσεις απαιτείται η φύλαξη πέραν των διαλαμβανομένων στην διακήρυξη του διαγωνισμού με
το αυτό κοστολόγιο κατ΄ αναλογία για  το διάστημα των ημερών απασχόλησης και εφ΄ όσον ζητηθεί από το
Νοσοκομείο.
  Στο ανωτέρω ποσό συμπεριλαμβάνεται ο αναλογών ΦΠΑ, ο οποίος βαρύνει το Νοσοκομείο.
   Η εταιρεία θα πληρώνεται  μηνιαίως βάσει  τιμολογίου παροχής υπηρεσιών και μετά την σύνταξη του
πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή που θα ορίσει το Νοσοκομείο
και ύστερα από την θεώρηση του σχετικού χρηματικού εντάλματος από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
    Η Ανάδοχος εταιρεία θα πρέπει να καταθέτει  κάθε μήνα λίστα, στην οποία θα αναδεικνύεται, ότι  οι
υποχρεώσεις του προς τους ασφαλιστικούς φορείς έχουν τακτοποιηθεί.
   Οι κρατήσεις βαρύνουν την εταιρεία, καθώς και κάθε άλλη νόμιμη κράτηση:         ΜΤΠΥ 3% επί της
συνολικής καθαρής αξίας
ΟΓΑ ΧΑΡΤ/ΜΟΥ 20% επί κρατ. ΜΤΠΥ
ΧΑΡΤ/ΜΟ 2% επί ΜΤΠΥ
ΥΠΕΡ ΨΥΧ.ΥΓΕΙΑΣ 2% (Άρθρο 3 Ν. 3580/07)
ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 0,10% (Άρθρο 4 Ν. 4013/11)
ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 8% επί του πληρ. ποσού
 
ΑΡΘΡΟ 4ο     
ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ:
Θα εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις των Ν. 1797/98, Ν. 2286/95 και του Π.Δ.118/2007.

Αν ο ανάδοχος διακόψει άκαιρα και χωρίς τη συναίνεση του Νοσοκομείου το έργο, πριν από την
ημερομηνία  λήξεως του χρόνου της  σύμβασης,  υποχρεούται  στην  καταβολή προς  το Νοσοκομείο,  λόγω
ποινικής ρήτρας 4.500,00€ ημερησίως για κάθε μέρα διακοπής και μέχρι της ημερομηνίας λήξεως της
σύμβασης ή της τυχόν συνέχισης του έργου.

Σε τέτοια περίπτωση,  το Νοσοκομείο θα δικαιούται ελεύθερα να προσλάβει τρίτο εργολάβο,  με
ελεύθερη τιμή και θα δικαιούται να αξιώσει από τον έκπτωτο εργολάβο την τυχόν προκύπτουσα διαφορά
τιμής  παράλληλα με  την  αξίωσή του για  κατάπτωση της  εγγύησης καλής εκτέλεσης  υπέρ αυτού,  χωρίς
μείωση του ποσού της ημερήσιας παραπάνω ποινικής ρήτρας.

Για κάθε παράβαση στον αριθμό των απασχολούμενων ατόμων, θα επιβάλλεται στον ανάδοχο για
κάθε ημέρα απουσίας πρόστιμο ίσο με το πενταπλάσιο των ημερομισθίων των απουσιαζόντων ατόμων.

Για κάθε  παράβαση οποιουδήποτε  όρου της  παρούσας συμβάσεως,  εκ μέρους  του αναδόχου το
Νοσοκομείο  πέραν  των  άλλων  δικαιωμάτων  που  θα  του  παρέχονται  και  από  το  Νόμο,  θα  δύναται  να
επιβάλλει σ΄ αυτόν πρόστιμο 3.000,00€, παρακρατούμενο από τη μηνιαία αμοιβή του.

Σε  περίπτωση  υποτροπής,  η  πιο  πάνω  ρήτρα  διπλασιάζεται  δικαιουμένου  το  Νοσοκομείου  να
καταγγείλει τη σύμβαση και να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.

             
Εξαιρέσεις επιβολής κυρώσεων – Ανωτέρα βία 

1. Δεν επιβάλλονται κυρώσεις στον εργολάβο, εφόσον διαπιστωθεί ανωτέρα βία, η οποία έχει ως
συνέπεια να προκαλείται αδυναμία εκτελέσεως του έργου μέσα στον συμβατικό χρόνο. Ως απόδειξη της
ανωτέρας βίας, αναφέρονται ενδεικτικά τα παρακάτω:

α. Γενική ή μερική απεργία, που συνεπάγεται στη διακοπή των εργασιών της αναδόχου εταιρείας.
β. Γενική ή μερική πυρκαγιά στην εταιρεία.
γ. Πλημμύρα.
δ. Σεισμός.
ε. Πόλεμος.
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στ. Διακοπή παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος, η βλάβη των μηχανημάτων που έχει πιστοποιηθεί
αρμοδίως και εφόσον αυτή επιδρά στην εκτέλεση της σύμβασης.

2. Τα παραπάνω γεγονότα πρέπει να αναφερθούν εγγράφως στην Υπηρεσία μέσα σε ανατρεπτική
προθεσμία 3 ημερών από την εκδήλωση τους, ενώ στην περίπτωση που διαρκούν, ο εργολάβος θα πρέπει να
αναφερθεί μέσα στην ίδια προθεσμία την έναρξη και τη λήξη τους και να βεβαιωθούν από Αρμόδια Αρχή.

ΑΡΘΡΟ 5ο
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ
Αποτελεί  υποχρέωση  της  αναδόχου  εταιρείας  η  απαρέγκλιτη  τήρηση  των  διατάξεων  της  εργατικής
νομοθεσίας δηλαδή η  καταβολή των νομίμων αποδοχών οι οποίες σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να είναι
κατώτερες  των  προβλεπομένων  από  την  οικεία  (κλαδική)  ΣΣΕ,  η   τήρηση  του  νόμιμου  ωραρίου,  η
ασφαλιστική κάλυψη, οι όροι υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων κ.λ.π.
  Σε  περίπτωση δε  που  διαπιστωθεί  από  στοιχεία  η  παράβαση  του  ανωτέρω όρου  θα καταγγέλλεται  η
σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία.       

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΑΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΟ ΚΑΙ ΑΝΕΚΧΩΡΗΤΟ ΑΞΙΩΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Απαγορεύεται  η  αναδοχή  από  άλλο  πρόσωπο  των  εκ  της  σύμβασης  απορρεουσών  υποχρεώσεων  της
εταιρείας  και  η  εκχώρηση  ή  ενεχυρίαση  των  απαιτήσεων  της  εταιρείας  που  δηλώνει  ανεπιφύλακτα  ότι
παραιτείται από τώρα του δικαιώματος εκχωρήσεως ή ενεχυρίασης των απαιτήσεων της που θα πηγάζουν
από  την  σύμβαση  προς  οποιοδήποτε  φυσικό   ή  νομικό  πρόσωπο,  οποιασδήποτε  μορφής   πιστωτικό
οργανισμό, ΄Ιδρυμα ή Τράπεζα και προς αυτό ακόμα το Δημόσιο.

ΑΡΘΡΟ 7ο
ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ:
  Ο Ανάδοχος κατέθεσε στο Νοσοκομείο μας, σήμερα, με την αριθ. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ …………€ ,
σαν  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης των  όρων  της  παρούσης  σύμβασης,  (ίση  προς  το  10%  της  αξίας  της
εργασίας) της Τράπεζας ………………., αρ. ……………………………….
   Η εγγύηση αυτή έχει θέση ποινικής ρήτρας, η οποία θα αποδοθεί μετά την πλήρη και κανονική εκτέλεση
των όρων της παρούσης σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 8  ο  

ΓΕΝΙΚΑ

1.Αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης αποτελούν 

α.Το Παράρτημα 1.

β. Η με αρ. Φ57/2013διακήρυξη του έργου. 

γ.Η Οικονομική και τεχνική προσφορά της αναδόχου.

2.  Για  ότι  δεν  προβλέπεται  στην  παρούσα  σύμβαση  ισχύουν  οι  διατάξεις  όπως  έχουν  τροποποιηθεί  και
συμπληρωθεί των σχετικών με τις προμήθειες νόμων και προεδρικών διαταγμάτων που έχουν προαναφερθεί
στην αντίστοιχη διακήρυξη, τις οποίες θεωρείται ότι γνωρίζουν οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό και δεν
μπορούν να επικαλεστούν άγνοιά τους, η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης.

3. Στην παρούσα σύμβαση επισυνάπτεται επίσης, η οικονομική προσφορά της αναδόχου εταιρείας, η οποία
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.   
4.  α) Το Νοσοκομείο μας, θα αποστείλει  αντίγραφο της σύμβασης της αναδόχου εργολήπτριας εταιρείας
συνεργείου παροχής υπηρεσιών ασφάλειας του Νοσοκομείου στο:
Ι.Κ.Α. 

      Γεν. Δ/νση Ασφ/κών Υπηρεσιών 
      Διεύθυνση Ασφάλισης - Εσόδων 
      Τμήμα Ελέγχου Κοινών Επιχ/σεων
      Αγ. Κων/νου 8, Τ.Κ. 102 41 

β)   Ονομαστική  κατάσταση  του  απασχολούμενου  προσωπικού  της  αναδόχου  εταιρείας  στην
Επιθεώρηση Εργασίας.
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    Όλοι  οι  όροι  της  παρούσας  συμφωνούνται  και  είναι  ουσιώδεις  και  παράβαση οιονδήποτε  εξ  αυτών
αποτελεί  λόγο   έκπτωσης  του  αναδόχου  από  τη  σύμβαση,  δίδει  δικαίωμα μονομερούς  καταγγελίας  της
σύμβασης από το Νοσοκομείο και θεμελιώνει δικαίωμα, πλέον της κατάπτωσης της συμφωνηθείσης ποινικής
ρήτρας, αποζημίωσης υπέρ του Νοσοκομείου και αξίωση κάθε δικαιώματος κατά τις διατάξεις του Αστικού
Κώδικα. Το ύψος της ποινικής ρήτρας συνεφωνήθη αμοιβαία ως εύλογο.
  Η  παρούσα  σύμβαση,  της  οποίας  η  ισχύ  αρχίζει  από  την  υπογραφή  της  συντάχθηκε  σε  δύο  όμοια
πρωτότυπα.
 Μετά την ανάγνωση, βεβαίωση και υπογραφή της σύμβασης, οι συμβαλλόμενοι πήραν από ένα πρωτότυπο.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝ.ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ                        ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
         «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣ/ΜΕΙΟΥ                              

ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑ    ……….………………………….
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	Α.1.2.9. Η μη συμμόρφωση με τα παραπάνω (πχ μη αναφορά, ασαφής ή εσφαλμένη αναφορά) μπορεί να επιφέρει την ποινή του αποκλεισμού.
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