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ΑΘΘΝΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:

ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΘΕΜΑ: «Διακιρυξθ Συνοπτικοφ Διαγωνιςμοφ για τθν ανάδειξθ αναδόχου παροχισ Υπθρεςιϊν Υγείασ (Ιατρόσ
Εργαςίασ) και Αςφαλείασ (Τεχνικόσ Αςφαλείασ) για ζνα (1) ζτοσ ςτο Γ.Ν.Α «ΙΡΡΟΚΑΤΕΙΟ», (CPV 71317210-8),
ςυνολικισ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ 45.000,00€, με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι
άποψθ προςφορά μόνο βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι)»
ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ – ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΘΣ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ:

ΖΔΑ:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ:
ΑΙΘΜΟΣ ΑΝΑΦΟΑΣ:
ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΥΙΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ CPV:
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΘ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΘΣ:
ΚΙΤΘΙΟ ΑΝΑΘΕΣΘΣ:
ΔΕΙΓΜΑΤΑ:
ΡΡΥΥ:
ΔΙΑΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΘΣ-ΡΑΑΤΑΣΕΙΣ:
ΙΣΧΥΣ ΡΟΣΦΟΩΝ:
ΤΟΡΟΣ ΥΛΟΡΟΙΘΣΘΣ/ΡΑΑΔΟΣΘΣ:
ΡΑΑΔΟΤΕΑ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΡΑΑΛΑΒΘΣ:
ΕΓΓΥΘΣΕΙΣ:
ΚΑΤΑΛΘΚΤΙΚΘ ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ
ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ
ΤΟΡΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΘΣ ΤΩΝ ΡΟΣΦΟΩΝ
ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΑΤΘΣΘΣ ΤΕΥΧΟΥΣ
ΡΟΚΘΥΞΘΣ:
ΔΘΜΟΣΙΕΥΣΘ ΣΤΘΝ ΔΙΑΥΓΕΙΑ:
ΔΘΜΟΣΙΕΥΣΘ ΣΤΟ ΚΘΜΔΘΣ:
ΔΘΜΟΣΙΕΥΣΘ ΣΤΘΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΓΝΑΙ:

Συνοπτικόσ Διαγωνιςμόσ (του α. 117 του ν.4412/2016)
Γενικό Νοςοκομείο Ακθνϊν «ΙΡΡΟΚΑΤΕΙΟ»
Οργανιςμόσ Δθμοςίου Δικαίου
Κφρια δραςτθριότθτα: Υγεία
Λεωφ. Βας. Σοφίασ 114, Ακινα, Τ.Κ.:115 27
Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: Γεωργία Μπάιλα
Τθλζφωνο: 213 2088715
Θλεκτρονικό ταχυδρομείο: gbaila@hippocratio.gr
ΦΑΞ: 213 2088716
http://www.hippocratio.gr/
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για απεριόριςτθ, πλιρθ, άμεςθ και
δωρεάν πρόςβαςθ ςτθν ανωτζρω διεφκυνςθ
Υπθρεςίεσ παροχισ ςυμβουλϊν ςε κζματα υγείασ και αςφαλείασ
32/2018
71317210-8
45.000,00€ ςυμπ/νου ΦΡΑ (Αξία χωρίσ ΦΡΑ 36.290,32€)
Θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο βάςει τιμισ
(χαμθλότερθ τιμι)
Πχι
Ζνα (1) ζτοσ από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ.
120 θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ θμερομθνίασ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ
Γ.Ν.Α. «ΙΡΡΟΚΑΤΕΙΟ» (Λεωφ. Βας. Σοφίασ 114, Ακινα)
Τμθματικι
Απαιτείται Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ
Θμερομθνία: 28/06/2018
Θμζρα:
Ρζμπτθ
Ϊρα:
10:00 π.μ.
Στθν ζδρα του Γενικοφ Νοςοκομείου Ακθνϊν «ΙΡΡΟΚΑΤΕΙΟ»
Τμιμα Γραμματείασ (Ρρωτόκολλο)
Θμερομθνία: 28/06/2018
Θμζρα:
Ρζμπτθ
Ϊρα:
11:00 π.μ.
https://diavgeia.gov.gr
www.promitheus.gov.gr
www.hippocratio.grΤμιμαΡρομθκειϊνΔιαγωνιςμοί–Διαπραγματεφςεισ
15/06/2018
15/06/2018
15/06/2018
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Σο Γενικό Νοςοκομείο Ακθνϊν «ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ»
Ζχοντασ υπόψη:
1. Το Ν. 4523/2018 (ΦΕΚ Αϋ41) «Διατάξεισ για τθν παραγωγι τελικϊν προϊόντων Φαρμακευτικισ
Κάνναβθσ και άλλεσ διατάξεισ».
2. To ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ
Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπωσ ιςχφει.
3. Το ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ
2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ».
4. To ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν Ρροςϊπων
και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα-Τροποποίθςθ Διατάξεων του Ρ.Δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ
ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1.
5. Τθν παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Ρροςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ
16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ».
6. To ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων
των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Ρρόγραμμα Διαφγεια" και
άλλεσ διατάξεισ”.
7. Το ν. 3850/2010 (ΦΕΚ Α 84), «Κφρωςθ του Κϊδικα νόμων για τθν υγεία και τθν αςφάλεια των
εργαηομζνων» όπωσ ιςχφει.
8. To ν.3329/05 (ΦΕΚ 81/Αϋ/04.04.2005) «Εκνικό Σφςτθμα Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και λοιπζσ
διατάξεισ».
9. To ν.2955/2001 (Φ.Ε.Κ. 256/τ.Α’/02-11-2001) «Ρρομικειεσ Νοςοκομείων και λοιπϊν μονάδων υγείασ
των Ρε.Σ.Υ. και άλλεσ διατάξεισ».
10.To ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ».
11.To ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ”.
12.To ΡΔ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και ςτοιχεία”.
13.To ΡΔ 80/2016 (Αϋ 145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ”, όπωσ ιςχφει.
14.Τθν υπ. αρ. 57654/2017 (ΦΕΚ Β’ 1781/23.05.2017) Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ «φκμιςθ των
ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων
Συμβάςεων του Υπουργείου Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων».
15.Τθν υπ. αρ. 50067/28/2017 (ΦΕΚ Β’ 3952 2017) Υπουργικι Απόφαςθ «Θλεκτρονικι βάςθ καταχϊριςθσ
δεδομζνων Τεχνικϊν Αςφαλείασ»
16.Τθν υπ’ αρ. 14/26.05.2017 (κζμα 6) Απόφαςθ του ΔΣ ςχετικά με τθν ζγκριςθ τεχνικϊν προδιαγραφϊν
(ΑΔΑ: Ω8ΦΚ4690ΩΣ-ΡΑ3).
17.Το με θμερομθνία 08-01-2018 ζγγραφο του Τμιματοσ Διαχείριςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ.
18.Τθν υπ. αρ. 1/18.01.18 (Θζμα 13Ο) Απόφαςθ του Δ.Σ ςχετικά με τθν προκιρυξθ νζου Συνοπτικοφ
Διαγωνιςμοφ (ΑΔΑ: 67Ε44690ΩΣ-7ΦΕ).
19.Τθν υπ. αρ. Υ4α/11974 (ΦΕΚ 299/Β/14.02.2013) ΚΥΑ ςχετικά με τον «Οργανιςμό του Γ.Ν.Α.
«ΙΡΡΟΚΑΤΕΙΟ» όπωσ ιςχφει.
20.Τθν υπ. αρ. Α2β/Γ.Ρ.οικ.: 34394/13.05.16 Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ «Διοριςμόσ Διοικιτριασ ςτο
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΘΝΩΝ "ΙΡΡΟΚΑΤΕΙΟ", αρμοδιότθτασ 1θσ Υ.ΡΕ. Αττικισ» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ
250/19.05.2016).
21.Το γεγονόσ ότι από τθν παροφςα προκαλείται δαπάνθ, θ οποία κα ανζρχεται ςυνολικά ζωσ του ποςοφ
των 45.000,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. και κα καλυφκεί από τον Ρροχπολογιςμό του Γενικοφ
Νοςοκομείου Ακθνϊν «ΙΡΡΟΚΑΤΕΙΟ» και ςυγκεκριμζνα τον ΚΑΕ 0413 & τον ΚΑΕ 0419, ςφμφωνα με τθν
υπ. αρ. 943/13.06.2018 Απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ (ΑΔΑ: ΩΑΜ14690ΩΣ-6Γ7).
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ΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΕ

1. Τον υπ. αρ. 32/2018 Συνοπτικό Διαγωνιςμό (CPV: 71317210-8), με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι) για ζνα (1) ζτοσ για τθν
ανάδειξθ αναδόχου/αναδόχων παροχισ υπθρεςιϊν με τίτλο:
α) παροχι υπθρεςιϊν Υγείασ (Ιατροφ Εργαςίασ) για ζνα (1) ζτοσ (676,4 ϊρεσ απαςχόλθςθσ), ενδεικτικοφ
προχπολογιςμοφ 20.000€ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ.
β) παροχι υπθρεςιϊν Αςφαλείασ (Τεχνικόσ Αςφαλείασ) για ζνα (1) ζτοσ (2.649,4 ϊρεσ απαςχόλθςθσ),
ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ 25.000€ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ.
2. Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ τθσ υπθρεςίασ ανζρχεται ςτο ποςό των ςαράντα πζντε χιλιάδων ευρϊ
(45.000,00€) ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ ΦΡΑ. Θ δαπάνθ του ζργου κα βαρφνει τισ
πιςτϊςεισ του τακτικοφ προχπολογιςμοφ του Νοςοκομείου ετϊν 2018 και 2019 κι ειδικότερα τουσ ΚΑΕ
0413 & 0419.
3. Οι Γενικοί και Ειδικοί Προι του Ρρόχειρου Διαγωνιςμοφ περιγράφονται αναλυτικά ςτθν
επιςυναπτόμενθ Διακιρυξθ και τα Ραραρτιματα αυτισ, τα οποία αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ
παροφςασ.
4. Θ απόφαςθ διενζργειασ του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ, κακϊσ και τα ςυνθμμζνα παραρτιματα αυτισ,
διατίκενται μζςω του Διαδικτφου ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ www.hippocratio.gr,
ςτθν ΔΙΑΥΓΕΙΑ http://et.diavgeia.gov.gr/f/hippocratio/ και ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων
Συμβάςεων www.eprocurement.gov.gr.
5. Θ καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν είναι θ θμζρα Πζμπτθ 28.06.2018 και ϊρα
10:00 πμ ςτθν ζδρα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ (ιςόγειο, Τμιμα Γραμματείασ/Ρρωτόκολλο). Θ θμερομθνία
και ϊρα αυτι κα αποδεικνφεται αποκλειςτικά και μόνο από το πρωτόκολλο ειςερχομζνων τθσ Υπθρεςίασ.
Οι προςφορζσ μπορεί να αποςτζλλονται με οποιοδιποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξθ, με τθν
απαραίτθτθ όμωσ προχπόκεςθ ότι αυτζσ κα περιζρχονται ςτθν Υπθρεςία μζχρι τθ λιξθ τθσ κακοριηόμενθσ
από το παρόν προκεςμίασ υποβολισ των προςφορϊν. Ρροςφορζσ που υποβάλλονται ι περιζρχονται ςτθν
Υπθρεςία μετά τθν κακοριηόμενθ από το παρόν θμερομθνία και ϊρα, κεωροφνται εκπρόκεςμεσ και
επιςτρζφονται χωρίσ να αποςφραγιςτοφν.
6. Ωσ θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ ορίηεται θ θμζρα Πζμπτθ 28.06.2018 και ϊρα
11:00π.μ. ςτα γραφεία του Τμιματοσ Ρρομθκειϊν του Γενικοφ Νοςοκομείου Ακθνϊν «ΙΡΡΟΚΑΤΕΙΟ»,
Λεωφ. Βας. Σοφίασ 114, ΤΚ: 115 27, Ακινα, 1οσ όροφοσ, ενϊπιον τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ και
Αξιολόγθςθσ του Διαγωνιςμοφ που κα ςυγκροτθκεί ειδικά για το ςκοπό αυτό.
7. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχουν οι αναφερόμενοι κατωτζρω, εφόςον αςκοφν
δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο του ζργου και πλθροφν τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ τθσ
Διακιρυξθσ:
α) Φυςικά πρόςωπα, νομικά πρόςωπα, εταιρείεσ ΕΞ.Υ.Ρ.Ρ τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ.
β) Ενϊςεισ φυςικϊν ι/ και νομικϊν προςϊπων που υποβάλουν κοινι προςφορά.
γ) Συνεταιριςμοί
δ) Κοινοπραξίεσ
8. Θ τελικι επιλογι του Αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του
Νοςοκομείου κατόπιν ςχετικισ γνωμοδότθςθσ τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ προςφορϊν,
βαςιηόμενθ ςτο κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ βάςει τιμισ
(χαμθλότερθ τιμι).
9. Κάκε κζμα που δεν αναφζρεται ςτθ Διακιρυξθ
αυτι ρυκμίηεται από τισ διατάξεισ περί προμθκειϊν
Η ΔΙΟΙΚΗΣΡΙΑ
δθμοςίου, όπωσ αυτζσ ιςχφουν.

υνθμμζνα:
- Τεφχοσ Διακιρυξθσ και Ραραρτιματα

ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΠΑΛΑΟΠΟΤΛΟΤ

Εςωτ. Διανομι:
- Τμιμα Ρρομθκειϊν
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ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο
Επωνυμία

Γενικό Νοςοκομείο Ακθνϊν «ΙΡΡΟΚΑΤΕΙΟ»

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ

Βας. Σοφίασ 114

Ρόλθ

Ακινα

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ

115 27

Τθλζφωνο

213 2088715

Φαξ

213 2088716

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο

gbaila@hippocratio.gr

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ

Γεωργία Μπάϊλα

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο (URL)

www.hippocratio.gr

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ
Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι Νοςοκομείο (Μθ Κεντρικι Ανακζτουςα Αρχι) ,Νομικό Ρρόςωπο Δθμοςίου
Δικαίου- και ανικει ςτθν Γενικι Κυβζρνθςθ: Υποτομζασ ΟΚΑ.
Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α.
Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι θ παροχι υπθρεςιϊν υγείασ κι ειδικότερα, ςκοπόσ
του Νοςοκομείου είναι:
α) Θ παροχι Ρρωτοβάκμιασ, Δευτεροβάκμιασ και τριτοβάκμιασ φροντίδασ Υγείασ ςτο πλθκυςμό
ευκφνθσ τθσ Διοίκθςθσ 1θσ Υ.ΡΕ. Αττικισ, κακϊσ και ςε αςκενείσ που παραπζμπονται από άλλεσ Δ.Υ.ΡΕ. Θ
φροντίδα υγείασ παρζχεται ιςότιμα ςε κάκε πολίτθ ανεξάρτθτα από τθν οικονομικι, κοινωνικι και
επαγγελματικι του κατάςταςθ, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Υγείασ και τθσ
Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ.
β) Θ ειδίκευςθ, θ ςυνεχισ εκπαίδευςθ και θ επιμόρφωςθ ιατρϊν, νοςθλευτϊν και άλλων επαγγελμάτων
υγείασ, με τθν ανάπτυξθ και εφαρμογι ανάλογων εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων.
γ) Θ ανάπτυξθ και προαγωγι τθσ ζρευνασ ςτον τομζα τθσ υγείασ. Στθν κατεφκυνςθ αυτι εφαρμόηει και
αναπτφςςει ερευνθτικά προγράμματα και ςυνεργάηεται με άλλουσ ςυναφείσ φορείσ, κακϊσ και διεκνείσ
οργανιςμοφσ, επιςτθμονικά και ερευνθτικά κζντρα.
δ) Θ ςυνεργαςία με τα νοςθλευτικά ιδρφματα και άλλεσ μονάδεσ υγείασ τθσ υγειονομικισ περιφζρειασ
για τθν ανάπτυξθ και αναβάκμιςθ ςυνολικά τθσ παρεχόμενθσ φροντίδασ υγείασ και ειδικότερα ςε ότι
αφορά τθν εφαρμογι εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων, κακϊσ και ειδικϊν προγραμμάτων μελζτθσ και
αξιολόγθςθσ κεμάτων, που αφοροφν το χϊρο τθσ υγείασ ςτθ Διοίκθςθ 1θσ Υ.ΡΕ. Αττικισ.
ε) Θ εφαρμογι νζων μεκόδων και μορφϊν περίκαλψθσ, με ςτόχο τθν αποτελεςματικι προϊκθςθ τθσ
υγείασ των πολιτϊν.
ςτ) Θ ανάπτυξθ διαδικαςιϊν που διευκολφνουν τουσ ςτρατθγικοφσ ςτόχουσ που τίκενται από το
Υπουργείο Υγείασ, τθσ Διοίκθςθσ 1θσ Υ.ΡΕ. Αττικισ και το Διοικθτικό Συμβοφλιο του Νοςοκομείου.
Εφαρμοςτζο εκνικό δίκαιο είναι το ελλθνικό δίκαιο όπωσ αυτό ιςχφει κατά τθν θμερομθνία διακιρυξθσ
του διαγωνιςμοφ και αναφζρεται αναλυτικά ςτθν απόφαςθ τθσ Διοίκθςθσ.
τοιχεία Επικοινωνίασ
α)
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι
πρόςβαςθ ςτθν διεφκυνςθ (URL) : www.hippocratio.gr.
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β)
Οι προςφορζσ πρζπει να υποβάλλονται ςτθν διεφκυνςθ: Λεωφ. Βας. Σοφίασ 114, ΤΚ: 115 27
Ακινα, ςτο Τμιμα Γραμματείασ (Ρρωτόκολλο) του Νοςοκομείου.
γ)
Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από τον ανωτζρω αρμόδιο για πλθροφορίεσ Τμιμα
Ρρομθκειϊν, τθλ: 213 2088715, email: gbaila@hippocratio.gr

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδόηεζε
Είδοσ διαδικαςίασ
Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθ διαδικαςία ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ του άρκρου 117 του ν. 4412/2016
και υπό τισ προχποκζςεισ του νόμου αυτοφ και τουσ ειδικότερουσ όρουσ τθσ παροφςασ.
Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ
Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι το Γενικό Νοςοκομείο Ακθνϊν «ΙΡΡΟΚΑΤΕΙΟ». Θ
δαπάνθ για τθν εν λόγω ςφμβαςθ βαρφνει τθν με Κ.Α.E: 0413 & 0419 ςχετικι πίςτωςθ του τακτικοφ
προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2018 του Φορζα για τθν οποία ζχει αναλθφκεί υποχρζωςθ με
ςχετικι Απόφαςθ.

1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο
Το Γενικό Νοςοκομείο Ακθνϊν «ΙΡΡΟΚΑΤΕΙΟ» προκθρφςςει για τισ ανάγκεσ του ςυνοπτικό διαγωνιςμό
για τθν ανάδειξθ αναδόχου παροχισ Υπθρεςιϊν Υγείασ (Ιατρόσ Εργαςίασ) και Αςφάλειασ (Τεχνικόσ
Αςφαλείασ) ςτο Νοςοκομείο για ζνα ζτοσ, προχπ/ςασ δαπάνθσ 45.000,00€ ςυμπ/νου ΦΡΑ, με κριτιριο
ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι).
Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να διακζςει ςτο Νοςοκομείο Τεχνικό/οφσ Αςφάλειασ και Ιατρό Εργαςίασ. Οι
ανωτζρω κα καλφψουν τισ ανάγκεσ του προςωπικοφ του Νοςοκομείου που ανζρχεται ςε 1.133 άτομα και
κα απαιτθκεί θ παρουςία τουσ για 2.649,4 και 676,4 ϊρεσ απαςχόλθςθσ ετθςίωσ, αντιςτοίχωσ για τον
κάκε ζναν εξ’ αυτϊν. Αναλυτικά ςτον Ρίνακα 1 παρατίκενται οι ειδικότθτεσ του προςωπικοφ του
Νοςοκομείου και οι απαιτοφμενεσ ϊρεσ απαςχόλθςθσ των Αναδόχων.
Τα προςόντα του Τεχνικοφ Αςφαλείασ και του Ιατροφ Εργαςίασ πρζπει να είναι ςφμφωνα με το οριηόμενα
ςτισ διατάξεισ του Ν. 3850/2010, όπωσ ιςχφει.
Μετά τθν ανακιρυξθ του μειοδότθ, ο Ανάδοχοσ κα κατακζςει όλα τα δικαιολογθτικά που κα απαιτθκοφν
από τθν Επικεϊρθςθ Εργαςίασ, θ οποία κα ελζγξει το νομότυπο τθσ ανάκεςθσ.

Οι προσ ανάκεςθ υπθρεςίεσ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων
ςυμβάςεων (CPV) : 71317210-8.
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Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 45.000€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24%
(προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ: €36.290,32 ΦΡΑ : 8.709,68). Ενδεικτικά ο ςυνολικόσ προυπολογιςμόσ
δφναται να κατανεμθκεί ωσ εξισ: Ιατρόσ Εργαςίασ 20.000€, Τεχνικόσ Αςφάλειασ 25.000€
Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε 12 μινεσ.
Αναλυτικι περιγραφι των απαιτιςεων του φυςικοφ αντικειμζνου (Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ) τθσ ςφμβαςθσ
δίδεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Ι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, μόνο
βάςει τιμισ.

1.4 Θεζκηθό πιαίζην
Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατ’ εξουςιοδότθςθ
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν κατά τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ και
αναφζρονται ςτθν Απόφαςθ τθσ Διακιρυξθσ.

1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ
Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ Ρζμπτθ 28/06/2018 και ϊρα 10:00πμ.
Θ θμερομθνία αποςφράγιςθσ των προςφορϊν και διενζργειασ του διαγωνιςμοφ είναι θ Ρζμπτθ
28/06/2018 και ϊρα 11:00πμ.

Οι προςφορζσ υποβάλλονται ςτο Τμιμα Γραμματείασ (Ρρωτόκολλο) ςτο ιςόγειο του κτιρίου Διοίκθςθσ
ςτθ ζδρα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, Λεωφ. Βας. Σοφίασ 114, 115 27 Ακινα.
Θ θμερομθνία και ϊρα αυτι κα αποδεικνφεται αποκλειςτικά και μόνο από το πρωτόκολλο ειςερχομζνων
τθσ Υπθρεςίασ. Οι προςφορζσ μπορεί να αποςτζλλονται με οποιοδιποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με
απόδειξθ, με τθν απαραίτθτθ όμωσ προχπόκεςθ ότι αυτζσ κα περιζρχονται ςτθν Υπθρεςία μζχρι τθ λιξθ
τθσ κακοριηόμενθσ από το παρόν προκεςμίασ υποβολισ των προςφορϊν. Ρροςφορζσ που υποβάλλονται
ι περιζρχονται ςτθν Υπθρεςία μετά τθν κακοριηόμενθ από το παρόν θμερομθνία και ϊρα, κεωροφνται
εκπρόκεςμεσ και επιςτρζφονται χωρίσ να αποςφραγιςτοφν.

1.6 Γεκνζηόηεηα
Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο
Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ).
Θ Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ
παραγράφου 4 του άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).
Θ Διακιρυξθ καταχωρικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ
(URL): www.hippocratio.gr ςτθν διαδρομι: Τμιμα Ρρομθκειϊν ► Διαγωνιςμοί - Διαπραγματεφςεισ, ςτισ
15/06/2018.

1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο
Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι:
α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν, τισ
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ
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απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω
υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων
ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ
και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ
β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋόλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ
ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν
γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ.
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο
2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο
Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ είναι τα ακόλουκα:





θ παροφςα Διακιρυξθ με τα Ραραρτιματα που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ.
το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ *ΤΕΥΔ]
οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ
ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ με βάςθ τα οποία κα γίνει θ ανάκεςθ ι/και θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ςε
περίπτωςθ αςυμφωνίασ των περιεχομζνων ςε αυτά όρων, ζχουν τθν κάτωκι ςειρά ιςχφοσ:





Το ςυμφωνθτικό.



Θ τεχνικι και οικονομικι προςφορά του Αναδόχου.

Θ Διακιρυξθ με τα παραρτιματά τθσ
Τυχόν ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ και διευκρινίςεισ που κα παραςχεκοφν από τθν Ανακζτουςα
Αρχι

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο
Τα τεφχθ είναι διακζςιμα θλεκτρονικά ςτισ ανωτζρω διευκφνςεισ (βλ. παρ. 1.6.).
Για τυχόν ζντυπθ παραλαβι των τευχϊν ι μζρουσ αυτϊν οι ενδιαφερόμενοι απευκφνονται ςτα γραφεία
τθσ ανακζτουςασ αρχισ κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ Δευτζρα – Ραραςκευι 09:00 πμ εωσ 14:00μμ.

2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ
Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται εγγράφωσ, το αργότερο οκτϊ (8) θμζρεσ πριν
τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν (ιτοι εωσ 20/06/2018) και απαντϊνται εγγράφωσ.
Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο δεν εξετάηονται.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν
για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:
α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα
ζγκαιρα, δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για
τθν παραλαβι των προςφορϊν,
β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ.
Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν ι των αλλαγϊν.
Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία
κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν.
2.1.4 Γιώζζα
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Τυχόν ενςτάςεισ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
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Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που
κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα μποροφν να ςυνοδεφονται
από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ
τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το
ζγγραφο.
Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο
μποροφν να υποβάλλονται ςτθν αγγλικι γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι.
Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα
γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα..

2.1.5 Δγγπήζεηο
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται από πιςτωτικά ι χρθματοδοτικά ιδρφματα που λειτουργοφν νόμιμα
ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν,
ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ
ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ
χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ
διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα.
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ
εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β)
τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το
ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ
φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω
για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ), η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο
δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ
κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα
ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν, κ) τθν
θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ
εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι
ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ
εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.
Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει
τθν εγκυρότθτά τουσ.

2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο
2.2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο
1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά, νομικά
πρόςωπα, ΕΞ.Υ.Ρ.Ρ. και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι
εγκατεςτθμζνα ςε:
α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,
β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.),
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γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν
Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων.
2. Στθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν
ςυμπράξεων, ιςχφουν τα ακόλουκα:
•Οι ενϊςεισ ςυγκροτοφνται με αποφάςεισ όλων των εταιρειϊν-μελϊν τουσ, με τισ οποίεσ προςδιορίηονται
τα κφρια χαρακτθριςτικά τουσ και οι ςχζςεισ των μεταξφ τουσ. Μεταξφ άλλων ορίηεται και θ εταιρεία μζλοσ που κα είναι ο ςυντονιςτισ/επικεφαλισ τθσ ζνωςθσ.
• Οι διαγωνιηόμενεσ ενϊςεισ υποβάλλουν κοινι προςφορά εκπροςωποφμενεσ από Νόμιμο Εκπρόςωπο,
που ζχει εξουςιοδοτθκεί να πράξει τοφτο, από τα αντίςτοιχα αρμόδια διοικθτικά όργανα των οικονομικϊν
φορζων που ςυμμετζχουν ςε αυτζσ. Στθν προςφορά αναγράφονται τα κφρια χαρακτθριςτικά τθσ ζνωςθσ,
οι ςχζςεισ των μελϊν τθσ κακϊσ και το μζλοσ που κα είναι επικεφαλισ αυτϊν.
• Με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ ευκφνεται αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο ζναντι
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Σε περίπτωςθ ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ ςτθν ζνωςθ, θ ευκφνθ αυτι εξακολουκεί
μζχρι πλιρουσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ.
• Οι ενϊςεισ δεν απαιτείται να ζχουν λάβει ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι προκειμζνου να υποβάλουν
προςφορά. Υποχρεοφνται όμωσ να το πράξουν ςε περίπτωςθ ανάδειξισ τουσ ωσ Αναδόχου, πριν από τθν
υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ, εάν και εφόςον αυτό τουσ ηθτθκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι.
•Κάκε ςυμμετζχων, δεν μπορεί να μετζχει ςε περιςςότερεσ από μια προςφορζσ. Νομικά πρόςωπα που
ςυμμετζχουν, αυτόνομα ι ςε ζνωςθ ςε παραπάνω από μία προςφορζσ, αποκλείονται από το διαγωνιςμό
και μαηί με αυτοφσ και οι προςφορζσ ςτισ οποίεσ ςυμμετείχαν.
2.2.2 Λόγνη απνθιεηζκνύ
Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) προςφζρων
οικονομικόσ φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι
νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι
περιςςότεροι από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ:
2.2.2.1. Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ
λόγουσ:
α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),
β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν
οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ
25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192
τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του
οικονομικοφ φορζα,
γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν.
2803/2000 (Αϋ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται,
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου
2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι
ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,
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ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ
ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ
τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν.
3691/2008 (Αϋ 166),
ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ
και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για
τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ
οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215).
Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε αμετάκλθτθ
καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.
Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και
IKE ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’
ελάχιςτον ςτουσ διαχειριςτζσ.
Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’
ελάχιςτον τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.
Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων αφορά
ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ.
Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ
απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ
2.2.2.2. Πταν ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με
τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ι τθν εκνικι
νομοκεςία ι/και όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο προςφζρων
ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ.
Αν ο προςφζρων είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που
αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι
αςφάλιςθ.
Δεν αποκλείεται ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε
καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων,
κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ.
Κατ' εξαίρεςθ, ο προςφζρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλειςμόσ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.2.2,
κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό
που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν
κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το
τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 4412/2016, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ τθσ
προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.
2.2.2.3. Πταν θ Ανακζτουςα Αρχι γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν
επιβλθκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν
θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ: αα) τρεισ (3) πράξεισ
επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για
παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ
2063/Δ1632/2011 (Β 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ
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προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου
από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ
νομοκεςίασ που αφοροφν τθν αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2)
διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό αα και ββ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και
δεςμευτικι ιςχφ.
2.2.2.4. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, προςφζρων
οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:
(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ
ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε
ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω
φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα
για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ,
(γ) εάν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά
του, για το οποίο του επιβλικθκε ποινι που του ςτερεί το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ δθμοςίων ζργων και καταλαμβάνει τθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία.
Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (γ) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ
απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ.
2.2.2.5. Ο προςφζρων αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ
ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι παραλείψεϊν του,
είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ.
2.2.2.6. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74
του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ.
2.2.3 Καηαιιειόιεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο
Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να
αςκοφν επαγγελματικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο των προσ παροχι υπθρεςιϊν, ιτοι
ιατροφ εργαςίασ και τεχνικοφ αςφαλείασ.
Ειδικότερα απαιτείται οι οικονομικοί φορείσ να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο αντίςτοιχο επιμελθτιριο ι ςε ζνα
από τα επαγγελματικά μθτρϊα που τθροφνται ςτθν χϊρα εγκατάςταςισ τουσ. Σε περίπτωςθ που δεν
απαιτείται εγγραφι ςτο επιμελθτιριο ι ςτα επαγγελματικά μθτρϊα κατά τα ανωτζρω αναφερόμενα, οι
οικονομικοί φορείσ να αποδεικνφουν το ειδικό επάγγελμά τουσ με οποιοδιποτε άλλο πρόςφορο μζςο
(ενδεικτικά αναφζρεται θ βεβαίωςθ από αρμόδια φορολογικι αρχι ζναρξθσ εργαςιϊν φυςικοφ ι νομικοφ
προςϊπου, βεβαίωςθ αρμόδιασ φορολογικισ αρχισ από τθν οποία να προκφπτει ο κωδικόσ αρικμόσ
δραςτθριοτιτων κ.ο.κ.).

Για τθν εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων κριτθρίων επιλογισ των παραγράφων 2.2.3 οι οικονομικοί
φορείσ ςυμπλθρϊνουν αρχικά μόνο τθν Ενότθτα α του Μζρουσ IV του ΤΕΥΔ.
2.2.7 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο
2.2.7.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ
Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ:
α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.2 και
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β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.3 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν
υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 4
του ν. 4412/2016 Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), ςφμφωνα με το
επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα Ραράρτθμα ΙΙ,, το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ
ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986.
Το ΤΕΥΔ καταρτίηεται από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του Ραραρτιματοσ Α
τθσ Απόφαςθσ 158/2016 τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ
ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Κατευκυντιριασ Οδθγίασ 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΘ). Το ΤΕΥΔ ςε
επεξεργάςιμθ μορφι είναι αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα του Νοςοκομείου www.hippocratio.gr.
Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ,
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ), το
οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φζρει μόνο τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ
εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου
2.2.2.1 τθσ παροφςασ για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ,
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε
αυτόν.
Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το
ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το
αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ
ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ.
Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Τυποποιθμζνο Ζντυπο
Υπεφκυνθσ Διλωςθσ ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ.

2.2.7.2 Απνδεηθηηθά κέζα (Γηθαηνινγεηηθά Καηαθύξσζεο)
Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ,
όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.3, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν
υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ του
άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.
Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν
και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ
πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ
Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ,
θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε
εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) του άρκρου
79 παρ. 4 ν. 4412/2016
Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που
ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν.
Β.1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.2 οι προςφζροντεσ
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά3:
3

Σχετικά με τθν κατάργθςθ τθσ υποχρζωςθσ υποβολισ πρωτοτφπων ι επικυρωμζνων αντιγράφων εγγράφων ςε διαγωνιςμοφσ δθμοςίων
ςυμβάςεων διευκρινίηονται τα εξισ:
1. Απλά αντίγραφα δθμοςίων εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα των πρωτοτφπων ι των ακριβϊν αντιγράφων των δθμοςίων εγγράφων, που ζχουν
εκδοκεί από τισ υπθρεςίεσ και τουσ φορείσ τθσ περίπτωςθσ α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου 4250/2014. Σθμειωτζον ότι θ παραπάνω
ρφκμιςθ δεν καταλαμβάνει τα ςυμβολαιογραφικά ζγγραφα (λ.χ. πλθρεξοφςια, ζνορκεσ βεβαιϊςεισ κ.ο.κ.), για τα οποία ςυνεχίηει να
υφίςταται θ υποχρζωςθ υποβολισ κεκυρωμζνων αντιγράφων.
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπϊν δθμοςίων εγγράφων:
Επίςθσ, γίνονται αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από αλλοδαπζσ αρχζσ, υπό τθν
προχπόκεςθ ότι αυτά είναι νομίμωσ επικυρωμζνα από τθν αρμόδια αρχι τθσ χϊρασ αυτισ, και ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα
με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα Δικθγόρων (Ν4194/2013). Σθμειϊνεται ότι δεν κίγονται και εξακολουκοφν να ιςχφουν,
Σελίδα 14

ΑΔΑ: 73ΞΨ4690ΩΣ-ΞΕ0

18PROC003270431 2018-06-15

α) για τθν παράγραφο 2.2.2.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι,
ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του
κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ,
από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ. Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω
αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω
οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε
αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραφο,
β) για τισ παραγράφουσ 2.2.2.2 και 2.2.2.4 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια
αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ.
Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου το
ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ
2.2.2.1 και 2.2.2.2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.2.4, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί
να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ
βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ
αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι
τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ.
Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται
ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν
καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.2.1 και 2.2.2.2 και ςτθν
περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.2.4.
Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.2.4 υπεφκυνθ διλωςθ χωρίσ κεϊρθςθ γνθςίου
υπογραφισ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ,
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ
χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν
παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ.
γ) για τθν παράγραφο 2.2.2.6. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα χωρίσ κεϊρθςθ
γνθςίου υπογραφισ ότι δεν ζχει εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74
του ν. 4412/2016.
B.2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.3. (απόδειξθ καταλλθλόλθτασ για τθν άςκθςθ
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι
εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ.
Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο
Για τθν απόδειξθ άςκθςθσ γεωργικοφ ι κτθνοτροφικοφ επαγγζλματοσ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ απαιτοφν
ςχετικι βεβαίωςθ άςκθςθσ επαγγζλματοσ, από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι αρχι Οργανιςμοφ Τοπικισ
Αυτοδιοίκθςθσ.
Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ
φορζασ είναι νομικό πρόςωπο, προςκομίηει τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και
νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ.
ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του διαγωνιηομζνου). Από τα ανωτζρω
ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςι του, όλεσ οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ των

οι απαιτιςεισ υποβολισ δθμοςίων εγγράφων με ςυγκεκριμζνθ επιςθμείωςθ (APOSTILLE), οι οποίεσ απορρζουν από διεκνείσ ςυμβάςεισ τθσ
χϊρασ (Σφμβαςθ τθσ Χάγθσ) ι άλλεσ διακρατικζσ ςυμφωνίεσ (βλ. και ςθμείο 6.2.)
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων τα οποία ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο,
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα Δικθγόρων (Ν 4194/2013), κακϊσ και ευκρινι φωτοαντίγραφα από τα
πρωτότυπα όςων ιδιωτικϊν εγγράφων φζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ και φορείσ τθσ περίπτωςθσ α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου
4250/2014.
4. Ρρωτότυπα ζγγραφα και επικυρωμζνα αντίγραφα
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ι νομίμωσ επικυρωμζνα αντίγραφα των δικαιολογθτικϊν εγγράφων, εφόςον υποβλθκοφν
από τουσ διαγωνιηόμενουσ.
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καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ
του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει
χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/
νόμιμου εκπροςϊπου.
Β.4. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται από τισ
εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που
ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό
εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο
οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.
Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω
οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.
Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το
πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον
αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.
Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.
Β.5. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο
2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο
Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο
βάςει τιμισ.
Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν (προςφορζσ με τθν ίδια ακριβϊσ τιμι) θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει
τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ
κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον του αρμοδίου οργάνου και παρουςία αυτϊν των οικονομικϊν φορζων.

2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ
2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ
Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Ραράρτθμα Ι τθσ Διακιρυξθσ, για
το ςφνολο τθσ προκθρυχκείςασ ποςότθτασ τθσ ανάκεςθσ ανά υπθρεςία.
Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ.
Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από
όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ
εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ
ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ,
κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ.
2.4.2 Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ
Οι φάκελοι των προςφορϊν υποβάλλονται μζςα ςτθν προκεςμία του άρκρου 1.5:
είτε (α) με κατάκεςι τουσ ςτo Τμιμα Γραμματείασ (Ρρωτόκολλο) ςτο ιςόγειο του κτιρίου
Διοίκθςθσ ςτθν ζδρα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, Λεωφ. Βας. Σοφίασ 114, 115 27 Ακινα.
είτε (β) με αποςτολι, επί αποδείξει, προσ τθν ανακζτουςα αρχι, ςτθν ανωτζρω διεφκυνςθ
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Σε περίπτωςθ ταχυδρομικισ αποςτολισ ι κατάκεςθσ ςτο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προςφοράσ γίνονται
δεκτοί εφόςον ζχουν πρωτοκολλθκεί ςτο πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ που διεξάγει τον
διαγωνιςμό, το αργότερο μζχρι τθν θμερομθνία και ϊρα του διαγωνιςμοφ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 1.5
τθσ παροφςασ. Θ ανακζτουςα αρχι δεν φζρει ευκφνθ για τυχόν ελλείψεισ του περιεχομζνου των
προςφορϊν που αποςτζλλονται ταχυδρομικά οφτε για κακυςτεριςεισ ςτθν άφιξι τουσ. Δεν κα
παραλθφκοφν φάκελοι ι άλλα ζγγραφα από οποιοδιποτε ταχυδρομικό κατάςτθμα, ακόμα κι αν θ
ανακζτουςα αρχι ειδοποιθκεί εγκαίρωσ.
Για τυχόν προςφορζσ που υποβάλλονται εκπρόκεςμα, θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ ςθμειϊνει ςτο πρακτικό
τθσ τθν εκπρόκεςμθ υποβολι (ακριβι ϊρα που περιιλκε θ προςφορά ςτθν κατοχι τθσ ι τθν ακριβι ϊρα
που παρελιφκθ θ ςυςτθμζνθ επιςτολι από τθν Αρχι ι ακριβι ϊρα που κατατζκθκε ςτο πρωτόκολλο τθσ
Αρχισ) και τισ απορρίπτει ωσ μθ κανονικζσ.
Οι προςφορζσ υποβάλλονται μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο (κυρίωσ φάκελοσ), ςτον οποίο πρζπει να
αναγράφονται ευκρινϊσ τα ακόλουκα:

Προσ το Σμιμα Προμθκειϊν του Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ»

Προςφορά του
Για τον υνοπτικό Διαγωνιςμό:
Αρικμόσ Διακιρυξθσ :
Ανακζτουςα Αρχι:
Ημερομθνία λιξθσ προκεςμίασ υποβολισ
προςφορϊν:

*αναγράφονται τα ςτοιχεία του προςφζροντοσ, δηλαδή : επωνυμία
οικονομικοφ φορζα καθϊσ και τα απαραίτητα ςτοιχεία επικοινωνίασ
(ταχ. διεφθυνςη, αριθμό τηλεφϊνου, fax, email)+
(εδϊ αναγράφεται ο πλήρησ τίτλοσ του διαγωνιςμοφ)
32/2018
Γενικό Νοςοκομείο Αθηνϊν «ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ»/Σμήμα Προμηθειϊν
28/06/2018 και ϊρα: 10:00πμ

Εντόσ του κυρίωσ φακζλου τθσ προςφοράσ περιλαμβάνονται τα ακόλουκα:
α) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ, με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ – Τεχνικι
Ρροςφορά». Αν τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να
τοποκετθκοφν ςτον κυρίωσ φάκελο, τότε αυτά ςυςκευάηονται χωριςτά και ακολουκοφν τον κυρίωσ
φάκελο με τισ ίδιεσ ενδείξεισ.
β) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ (κλειςμζνοσ με τρόπο που δεν μπορεί να ανοιχκεί χωρίσ να
καταςτεί τοφτο αντιλθπτό, επί ποινι αποκλειςμοφ), με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά», ο οποίοσ
περιζχει τα οικονομικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ.
Οι ωσ άνω ξεχωριςτοί ςφραγιςμζνοι φάκελοι φζρουν επίςθσ τισ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου.
Ρροςφορζσ που περιζρχονται ςτθν ανακζτουςα αρχι με οποιοδιποτε τρόπο, πριν από τθν θμερομθνία
υποβολισ του άρκρου 1.5 τθσ παροφςασ, δεν αποςφραγίηονται, αλλά παραδίδονται ςτθν Επιτροπι
Διαγωνιςμοφ.
Για τυχόν προςφορζσ που υποβάλλονται εκπρόκεςμα, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ςθμειϊνει ςτο
πρακτικό τθσ τθν εκπρόκεςμθ υποβολι (ακριβι θμερομθνία και ϊρα που περιιλκε θ προςφορά ςτθν
κατοχι τθσ ι που παρελιφκθ θ ςυςτθμζνθ επιςτολι από τθν ανακζτουςα αρχι ι που κατατζκθκε
ςτο πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςα αρχισ) και τισ απορρίπτει ωσ μθ κανονικζσ.
Οι προςφορζσ υπογράφονται και μονογράφονται ανά φφλλο για λογαριαςμό του οικονομικοφ φορζα :
α) από τον ίδιο τον προςφζροντα (ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου),
β) το νόμιμο εκπρόςωπο του νομικοφ προςϊπου (ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου) και
γ) ςε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλει κοινι προςφορά, είτε από όλουσ τουσ
οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο.

Σελίδα 17

ΑΔΑ: 73ΞΨ4690ΩΣ-ΞΕ0

18PROC003270431 2018-06-15

Στθν προςφορά απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του κάκε
μζλουσ τθσ ζνωςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ), κακϊσ και ο
εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ.
Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται τα ςτοιχεία εκείνα τθσ προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό
χαρακτιρα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ
χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι
διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν
εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ.
Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ προςφερόμενεσ
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για
τθν αξιολόγθςι τθσ.
2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο- Σερληθή Πξνζθνξά»
2.4.3.1 Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι
διαδικαςία περιλαμβάνουν το τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπωσ προβλζπεται
ςτθν παρ. 4 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.7.1. τθσ παροφςασ
διακιρυξθσ. Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο ζχει αναρτθκεί, και ςε
επεξεργάςιμθ μορφι αρχείου doc, και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ (Ραράρτθμα ΙΙ),
Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάκε
οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ.
2.4.3.2 H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν
τεκεί από τθν ανακζτουςα αρχι με το κεφάλαιο “Αναλυτικι Ρεριγραφι Φυςικοφ Αντικειμζνου-Τεχνικζσ
Ρροδιαγραφζσ” του Ραραρτιματοσ Ι τθσ Διακιρυξθσ, περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ
απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται. Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των
οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλόλθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ,
ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο ωσ άνω Ραράρτθμα.
Ο φάκελοσ «Τεχνικι Ρροςφορά» κα περιζχει ςε διακριτά τμιματα :
(α) επικυρωμζνα (όπου απαιτείται) αντίγραφα των πιςτοποιθτικϊν που αποδεικνφουν τθν κατοχι των
απαιτοφμενων προςόντων, όπωσ αυτά ζχουν οριςτεί ςτα επιμζρουσ κεφάλαια των τεχνικϊν
προδιαγραφϊν παρ. 2.1.1. και 2.2.1.
(β) Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986, χωρίσ κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ, ςτθν οποία κα
αναγράφονται τα ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ και ςτθν οποία ο προςφζρων κα δθλϊνει ότι:
1. Ραραιτείται από κάκε δικαίωμα αποηθμίωςθσ για απόφαςθ του Οργάνου Λιψθσ Αποφάςεων
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ματαίωςθσ, ακφρωςθσ ι διακοπισ του διαγωνιςμοφ.
2. Ζλαβε γνϊςθ και αποδζχεται ανεπιφφλακτα τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ.
3. Θ προςφορά ςυντάχκθκε λαμβάνοντασ υπόψθ τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ που αναφζρονται
ςτθν διακιρυξθ.
4. Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του ορίηεται ςε εκατόν είκοςι (120) θμερολογιακζσ θμζρεσ,
προςμετροφμενεσ από τθν επόμενθ μζρα τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.
5. Θα διατθριςει εμπιςτευτικά και κα χρθςιμοποιιςει μόνο για τουσ ςκοποφσ του διαγωνιςμοφ τα
ςτοιχεία και τισ πλθροφορίεσ των υπολοίπων προςφορϊν, που τυχόν κα τεκοφν υπόψθ τουσ, ςφμφωνα με
τα οριηόμενα ςτθν παροφςα διακιρυξθ και αποτελοφν κατά διλωςθ των ςυντακτϊν τουσ εμπορικό ι
επιχειρθματικό απόρρθτο.
6. Συμμετζχει ςε μία μόνο προςφορά ςτο πλαίςιο του παρόντοσ διαγωνιςμοφ.
Σε περίπτωςθ που ο προςφζροντασ αποτελεί Ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, τθν υποχρζωςθ υποβολισ των
παραπάνω ζχουν όλα τα μζλθ τθσ Ζνωςθσ.
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2.4.4 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξόπνο ζύληαμεο θαη ππνβνιήο
νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ
Ο φάκελοσ «Οικονομικι προςφορά» κα περιζχει το ζντυπο τθσ οικονομικισ προςφοράσ όπου κα
περιλαμβάνει ςυμπλθρωμζνο τον κάτωκι Ρίνακα Οικονομικισ Ρροςφοράσ (θ αξία ςε ευρϊ),
υπογεγραμμζνο και ςφραγιςμζνο από τον νόμιμο/ -ουσ εκπρόςωπο/ ουσ του οικονομικοφ φορζα.
Σε περίπτωςθ ζνωςθσ είτε από όλουσ τουσ φορείσ που τθν αποτελοφν είτε από τον κοινό εκπρόςωπό τουσ.
Ρίνακασ Οικονομικισ Ρροςφοράσ
α/α

Περιγραφι
Τπθρεςίασ

Ποςότθτα/Μονάδα
Μζτρθςθσ (ΜΜ)

Σιμι
προςφοράσ
/ΜΜ

1.

Τεχνικόσ Αςφαλείασ

2.649,4 ϊρεσ

…..€/ϊρα

2.

Ιατρόσ Εργαςίασ

676,4 ϊρεσ

…..€/ϊρα

φνολο
δαπάνθσ

ΦΠΑ (%)

Ετιςιο κόςτοσ
με ΦΠΑ (€)

χωρίσ ΦΠΑ (€)

Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παροχι των υπθρεςιϊν ςτον τόπο και με
τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ..
Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3 % και ςτθν επ’
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%.
Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται. .
Θ τιμι με κρατιςεισ και χωρίσ Φ.Ρ.Α κα λαμβάνεται υπόψθ για τθ ςφγκριςθ των προςφορϊν.
Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που κακορίηεται
ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ
τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον ςυνολικό προχπολογιςμό τθσ
ςφμβαςθσ που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν ανακζτουςα αρχι.
Αν παρουςιαςτοφν ελλείψεισ ι ιςςονοσ αξίασ ατζλειεσ ι πρόδθλα τυπικά ι υπολογιςτικά ςφάλματα θ
Αρχι μπορεί να καλζςει εγγράφωσ τουσ προςφζροντεσ να τα διευκρινίςουν, ςφμφωνα με το άρκρο 102
παρ 4 του Ν.4412/2016.

2.4.5 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ
Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα 120
θμερϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.
Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα
αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ'
ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια.
Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι
οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν
προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω
ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία
ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ.
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2.4.6 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ
H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν,
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά:
α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ
υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ),
2.4.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν
προςφορϊν) , 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2
(Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ,
β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται
ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί
κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ
διακιρυξθσ,
γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παράγραφο
3.1.1. τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά,
ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ.Ο
περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, κακϊσ και
ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων.
η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ,
θ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,
κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ
παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ.
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3.

ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ

3.1 Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ
3.1.1 Καηάζεζε θαη Απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ
Θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν τθν
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν παρ. 1.5 τθσ παροφςασ. Θ παραλαβι προςφορϊν μπορεί να
ςυνεχιςκεί και μετά τθν ϊρα λιξθσ, αν θ υποβολι, που ζχει εμπρόκεςμα αρχίςει, ςυνεχίηεται χωρίσ
διακοπι λόγω του πλικουσ των προςελκόντων ενδιαφερομζνων οικονομικϊν φορζων.
Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ςτθν κακοριςμζνθ από τθν παροφςα θμζρα και ϊρα αποςφραγίηει τον κυρίωσ
φάκελο και ςτθ ςυνζχεια, τον φάκελο των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ-τεχνικισ προςφοράσ. Ο φάκελοσ
τθσ οικονομικισ προςφοράσ δεν αποςφραγίηεται ακόμθ.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν
τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι
οικονομικισ προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016.
3.1.2 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ
Μετά τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν,
εφαρμοηόμενων των κειμζνων διατάξεων.
Ειδικότερα :
α) Οι προςφορζσ που παραλαμβάνονται, καταχωροφνται κατά ςειρά κατάκεςισ τουσ ςε ςχετικό πρακτικό
τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο ειδικότερα αναφζρονται θ ςειρά προςζλευςθσ, θ επωνυμία του
οικονομικοφ φορζα, ο εξουςιοδοτθμζνοσ εκπρόςωποσ και ο ζλεγχοσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ.
Πλοι οι φάκελοι αρικμοφνται με τον αφξοντα αρικμό κατάκεςισ τουσ, όπωσ καταχωρικθκαν ςτο πρακτικό
και μονογράφονται από τον Ρρόεδρο και τα μζλθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ.
β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, ςφμφωνα με
τουσ όρουσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ και ςυντάςςει πρακτικό για τθν απόρριψθ των τεχνικϊν
προςφορϊν που δεν γίνονται αποδεκτζσ και τθν αποδοχι των τεχνικϊν προςφορϊν με βάςθ το κριτιριο
ανάκεςθσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ. Τα ανωτζρω υπό ςτοιχεία α και β ςτάδια μπορεί να γίνονται και
ενιαία.
γ) Οι κατά τα ανωτζρω ςφραγιςμζνοι φάκελοι με τα οικονομικά ςτοιχεία των προςφορϊν, μετά τθν
ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ των λοιπϊν ςτοιχείων των προςφορϊν, αποςφραγίηονται κατά τθν
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςε ειδικι πρόςκλθςθ. Για όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν αποδεκτζσ
κατά τα προθγοφμενα ωσ άνω ςτάδια αϋ και βϋ οι φάκελοι τθσ οικονομικισ προςφοράσ δεν
αποςφραγίηονται αλλά τθροφνται από τθν ανακζτουςα αρχι μζχρι τθν οριςτικι επίλυςθ τυχόν διαφορϊν
που προκφψουν από τθν ωσ άνω διαδικαςία ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.4. τθσ παροφςασ.
δ) Θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν και ςυντάςςει
πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των
προςφορϊν με βάςθ το οριηόμενο με τθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ και τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ
αναδόχου.
Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ
ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που
προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν
από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν.
4412/2016.
Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των
οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του
Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ.
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Τα αποτελζςματα των ανωτζρω ςταδίων επικυρϊνονται με απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου τθσ
ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία κοινοποιείται ςτουσ προςφζροντεσ.
Κατά των ανωτζρω αποφάςεων χωρεί ζνςταςθ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.4. τθσ παροφςασ.

3.2 Πξόζθιεζε
ππνβνιήο
δηθαηνινγεηηθώλ
Γηθαηνινγεηηθά πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ

πξνζσξηλνύ

αλαδόρνπ

-

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι πρόςκλθςθ ςτον
προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να
υποβάλει εντόσ προκεςμίασ, δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν,
τα πρωτότυπα ι αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ
74) όλων των δικαιολογθτικϊν που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.7.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ,
ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.2 τθσ
διακιρυξθσ, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των παραγράφων 2.2.3 -2.2.6
αυτισ.
Αν μετά τθν αποςφράγιςθ και κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι δεν ζχουν
προςκομιςκεί ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν, παρζχεται προκεςμία ςτον προςωρινό
ανάδοχο να τα προςκομίςει ι να τα ςυμπλθρϊςει εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ
ζγγραφθσ, μζςω του Συςτιματοσ, ειδοποίθςισ του. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί αιτιολογθμζνα να
παρατείνει τθν ωσ άνω προκεςμία κατ’ ανϊτατο όριο για δεκαπζντε (15) επιπλζον θμζρεσ.
Πςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που
κατατζκθκαν.
Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ, και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που
υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ
ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν:
i) κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με το
Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδι ι ανακριβι, ι
ii) δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι
iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι
και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.2 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.3 (κριτιρια
ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,
Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ
επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.3 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.
Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ τθν
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ
αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ
διαδικαςίασ είτε για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου. Επιςθμαίνεται ότι, θ αρμόδια
επιτροπι του διαγωνιςμοφ, με αιτιολογθμζνθ ειςιγθςι τθσ, μπορεί να προτείνει τθν κατακφρωςθ τθσ
ςφμβαςθσ για ολόκλθρθ ι μεγαλφτερθ ι μικρότερθ ποςότθτα κατά ποςοςτό ςτα εκατό και ωσ εξισ:
Ροςοςτό 30% ςτθν περίπτωςθ τθσ μεγαλφτερθσ ποςότθτασ και ποςοςτό 50% ςτθν περίπτωςθ μικρότερθσ
ποςότθτασ. Για κατακφρωςθ μζρουσ τθσ ποςότθτασ κάτω του κακοριηόμενου ωσ ανωτζρω ποςοςτοφ,
απαιτείται προθγοφμενθ αποδοχι από τον προςωρινό ανάδοχο.
Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ.
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3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ
διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα που ζχει υποβάλει
αποδεκτι προςφορά, ςφμφωνα με το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο.
Τα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται
εφόςον γίνει κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον αυτόσ
υποβάλει επικαιροποιθμζνα τα δικαιολογθτικά τθσ παραγράφου 2.2.7.2..
Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ εντόσ
προκεςμίασ πζντε (5) εργάςιμων θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Το
ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.
Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα
προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, και θ κατακφρωςθ, με τθν ίδια διαδικαςία, γίνεται ςτον προςφζροντα
που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά.

3.4 Δλζηάζεηο
Σε περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία άςκθςισ τθσ είναι πζντε
(5) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικ ονομικό
φορζα. Θ ζνςταςθ κατά τθσ διακιρυξθσ υποβάλλεται ςε προκεςμία που εκτείνεται μζχρι το ιμιςυ
του χρονικοφ διαςτιματοσ από τθ δθμοςίευςθ τθσ διακιρυξθσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ μζχρι τθν καταλθκτικι
θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν. Για τον υπολογιςμό τθσ προκεςμίασ αυτισ ςυνυπολογίηονται και
οι θμερομθνίεσ τθσ δθμοςίευςθσ και τθσ υποβολισ των προςφορϊν.
Θ ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία αποφαςίηει, ςφμφωνα με τα
οριηόμενα και ςτο άρκρο 221 του ν. 4412/2016, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν
κοινοποίθςθ τθσ ζνςταςθσ θ οποία μπορεί να γίνει και με θλεκτρονικά μζςα ςφμφωνα με το άρκρο
376 παράγραφοσ 11του ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ τθσ ζνςταςθσ κατά τθσ διακιρυξθσ ι τθσ
πρόςκλθςθσ θ ανακζτουςα αρχι αποφαςίηει ςε κάκε περίπτωςθ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία
υποβολισ των προςφορϊν. Με τθν άπρακτθ πάροδο των ανωτζρω προκεςμιϊν τεκμαίρεται θ
απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ.
Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ καταβολι
παραβόλου, υπζρ του Δθμοςίου, ποςοφ ίςου με το ζνα τοισ εκατό (1%) επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ
ςφμβαςθσ. Το παράβολο αυτό αποτελεί δθμόςιο ζςοδο. Το παράβολο επιςτρζφεται με πράξθ τθσ
ανακζτουςασ αρχισ, αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι ι μερικϊσ δεκτι από το αποφαςίηον διοικθτικό
όργανο.
Οι οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ.

3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο
Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ διαδικαςία
ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ
αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε
οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να
ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν
επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.
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4.

ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ

4.1 Δγγπήζεηο (θαιήο εθηέιεζεο)
Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ,
εκτόσ ΦΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ (Υπόδειγμα ςτο Ραράρτθμα ΙΙΙ τθσ
παρουςθσ).
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι, πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα
αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ
ςχετικισ ςφμβαςθσ.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων
των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου,
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τυχόν ιςόποςθσ προσ αυτόν προκαταβολισ.
Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ ςυμβατικισ αξίασ, ο
ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ το φψοσ
τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΦΡΑ.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι
ειδικότερα ορίηει.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ (ςτθν περίπτωςθ που τα υλικά είναι διαιρετά
και θ παράδοςθ γίνεται τμθματικά: αποδεςμεφονται τμθματικά, κατά το ποςό που αναλογεί ςτθν
αξία του μζρουσ του τμιματοσ των υλικϊν που παραλιφκθκε οριςτικά) μετά τθν οριςτικι ποςοτικι
και ποιοτικι παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και
ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι των ωσ
άνω εγγυιςεων γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου.

4.2 πκβαηηθό Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία
Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ
διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.
Θ παροφςα ςφμβαςθ αφορά αποκλειςτικά και μόνο ςτθν παροχι των ςυγκεκριμζνων υπθρεςιϊν, εντόσ
των προκακοριςμζνων χρονικϊν πλαιςίων και με τον περιγραφόμενο τρόπο.
Σε καμία περίπτωςθ δεν υφίςταται εργαςιακι ςχζςθ με τθ μορφι εξαρτθμζνθσ εργαςίασ αορίςτου ι
οριςμζνου χρόνου μεταξφ αφενόσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και αφετζρου οποιουδιποτε μζλουσ τθσ
ομάδασ εκτζλεςθσ ζργου. θτά δθλϊνεται από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ ότι τα μζλθ τθσ ομάδασ εκτζλεςθσ
του ζργου αποτελεί προςωπικό που ζχει προςλθφκεί από τον Ανάδοχο, ο οποίοσ ευκφνεται απζναντί τουσ
ωσ εργοδότθσ, ενϊ μεταξφ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και των μελϊν τθσ ομάδασ ζργου δεν υφίςταται καμία
ζννομθ ςχζςθ.
Ο Ανάδοχοσ οφείλει να παρζχει προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι ςε πρϊτθ ηιτθςθ και γενικά να ζχει διακζςιμα
προσ ζλεγχο από τισ αρμόδιεσ αρχζσ τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά ςχζςθσ εργαςίασ του με τα μζλθ τθσ
ομάδασ εκτζλεςθσ του ζργου (π.χ. Σφμβαςθ Ρρόςλθψθσ, Ζργου, Αςφάλιςθ κ.λπ.).

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο
Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ,
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό
δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και
εργατικοφ δίκαιο, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016.
Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ
και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ.
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4.4 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και
κατόπιν γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου οργάνου

4.5 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο
4.5.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει
τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον:
α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν.
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ,
γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που
υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ.

4.6 Δθρσξήζεηο - Μεηαβηβάζεηο
Ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται να μεταβιβάςει ι εκχωριςει τθ Σφμβαςθ ι μζροσ αυτισ. Κατ’ εξαίρεςθ ο
Ανάδοχοσ δικαιοφται να εκχωριςει, κατόπιν ςυναίνεςθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, τισ απαιτιςεισ του
ζναντι αυτισ για τθν καταβολι Συμβατικοφ Τιμιματοσ, με βάςθ τουσ όρουσ τθσ Σφμβαςθσ, ςε Τράπεηα τθσ
επιλογισ του που λειτουργεί νόμιμα ςτθν Ελλάδα. Στθν περίπτωςθ αυτι ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να
ενθμερϊςει εγγράφωσ και να κατακζςει όλα τα νόμιμα παραςτατικά εκχϊρθςθσ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι.
Εάν το ςυμβατικό τίμθμα εκχωρθκεί εν όλω ι εν μζρει ςε Τράπεηα, κατά τα ωσ άνω, ςε περίπτωςθ που,
για λόγουσ που άπτονται ςτισ ςυμβατικζσ ςχζςεισ μεταξφ των ςυμβαλλομζνων μερϊν, δεν προκφψει εν
όλω ι εν μζρει υπζρ τθσ Τράπεηασ το εκχωροφμενο τίμθμα (ενδεικτικά αναφζρονται ζκπτωςθ Αναδόχου,
απομείωςθ ςυμβατικοφ τιμιματοσ, αναςτολι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, διακοπι ςφμβαςθσ, καταλογιςμόσ
ρθτρϊν, ςυμβιβαςμόσ κλπ.) θ Ανακζτουςα Αρχι δεν ζχει καμία ευκφνθ ζναντι τθσ εκδοχζωσ Τράπεηασ.
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ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο
5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τον πιο κάτω τρόπο : *
Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται μθνιαίωσ με τθν προςκόμιςθ των νομίμων
παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν.
4412/2016, κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ
που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι.
5.1.2.Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:
α) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων
Συμβάςεων (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει)
β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ,
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν
ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και
Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016.
γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ
αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν
Ρροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)
Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3 % και ςτθν επ’
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%.
Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου
ειςοδιματοσ αξίασ 4 % επί του κακαροφ ποςοφ.

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο
5.2.1. Ο ανάδοχοσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται υποχρεωτικά
ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, εάν δεν εκπλθρϊςει τισ
ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ εντολζσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, που
είναι ςφμφωνεσ με τθν ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ και εάν υπερβεί υπαίτια τθ ςυνολικι προκεςμία
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, λαμβανομζνων υπόψθ των παρατάςεων.
Στθν περίπτωςθ αυτι του κοινοποιείται ειδικι όχλθςθ, θ οποία περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι
των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί αυτόσ, κζτοντασ προκεςμία για τθ ςυμμόρφωςι του, θ
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των δεκαπζντε (15) θμερϊν. Αν θ προκεςμία που τεκεί με τθν ειδικι
όχλθςθ παρζλκει χωρίσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται αιτιολογθμζνα ζκπτωτοσ μζςα ςε τριάντα (30)
θμζρεσ από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ ωσ άνω προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ.
Στον ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, μετά από κλιςθ του για παροχι
εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ:
α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ,
Επιπλζον, μπορεί να του επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του ν. 4412/2016
αποκλειςμόσ από τθ ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων.
5.2.2. Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ
ςφμβαςθσ και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, επιβάλλονται εισ βάροσ του
ποινικζσ ριτρεσ, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ.
Οι ποινικζσ ριτρεσ υπολογίηονται ωσ εξισ:
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α) για κακυςτζρθςθ που περιορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει το 50% τθσ
προβλεπόμενθσ ςυνολικισ προκεςμίασ επιβάλλεται ποινικι ριτρα 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ
ΦΡΑ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα,
β) για κακυςτζρθςθ που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινικι ριτρα 5% χωρίσ ΦΡΑ επί τθσ ςυμβατικισ
αξίασ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα.
γ) οι ποινικζσ ριτρεσ για υπζρβαςθ των τμθματικϊν προκεςμιϊν είναι ανεξάρτθτεσ από τισ επιβαλλόμενεσ
για υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και δφνανται να ανακαλοφνται με αιτιολογθμζνθ
απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν οι υπθρεςίεσ που αφοροφν ςτισ ωσ άνω τμθματικζσ προκεςμίεσ
παραςχεκοφν μζςα ςτθ ςυνολικι τθσ διάρκεια και τισ εγκεκριμζνεσ παρατάςεισ αυτισ και με τθν
προχπόκεςθ ότι το ςφνολο τθσ ςφμβαςθσ ζχει εκτελεςτεί πλιρωσ.
Το ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν αφαιρείται/ςυμψθφίηεται από/με τθν αμοιβι του αναδόχου.
Θ επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν ανακζτουςα αρχι το δικαίωμα να κθρφξει τον ανάδοχο
ζκπτωτο.

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ
Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των
άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 6.4.
(Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν
από τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει το
αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου.
Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι προςφυγι.
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6.

ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ

6.1 Παξαθνινύζεζε ηεο ύκβαζεο
6.1.1. Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ και θ διοίκθςθ αυτισ κα διενεργθκεί από επιτροπι
παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ του ζργου που ςυγκροτείται, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 11 εδάφιο δ’
του άρκρου 221 του ν. 4412/2016, θ οποία και κα ειςθγείται ςτο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα
τα ηθτιματα που αφοροφν ςτθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και ςτθν εκπλιρωςθ
των υποχρεϊςεων του αναδόχου, ςτθ λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω
όρων και ιδίωσ για ηθτιματα που αφοροφν ςε τροποποίθςθ του αντικειμζνου και παράταςθ τθσ διάρκειασ
τθσ ςφμβαςθσ, υπό τουσ όρουσ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016.
Ειδικά, ο ιατρόσ εργαςίασ και ο τεχνικόσ αςφαλείασ υπάγονται απευκείασ ςτθ Διοίκθςθ του Νοςοκομείου.

6.2 Γηάξθεηα ηεο ύκβαζεο
6.2.1. Θ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ ορίηεται ςε ζνα (1) ζτοσ από τθν υπογραφι τθσ.
6.2.2. Θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ
ανακζτουςασ αρχισ μζχρι το 50% αυτισ φςτερα από ςχετικό αίτθμα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν
από τθ λιξθ τθσ διάρκειάσ τθσ, ςε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ που δεν οφείλονται ςε
υπαιτιότθτα του αναδόχου8. Αν λιξει θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ
αίτθμα παράταςθσ ι, αν λιξει θ παρατακείςα, κατά τα ανωτζρω, διάρκεια, χωρίσ να υποβλθκοφν ςτθν
ανακζτουςα αρχι τα παραδοτζα τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ9 Αν οι υπθρεςίεσ
παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, και μζχρι λιξθσ
του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το
άρκρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 5.2.2 τθσ παροφςασ.

6.3

Παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο

Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων γίνεται από επιτροπι παρακολοφκθςθσ και
παραλαβισ. Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ διενεργείται ο ωσ άνω ζλεγχοσ, μπορεί δε να καλείται να
παραςτεί και ο ανάδοχοσ.
Αν θ επιτροπι παραλαβισ κρίνει ότι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι/και τα παραδοτζα δεν ανταποκρίνονται
πλιρωσ ςτουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ςυντάςςεται πρωτόκολλο προςωρινισ παραλαβισ, που αναφζρει τισ
παρεκκλίςεισ που διαπιςτϊκθκαν από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενεσ
παρεκκλίςεισ επθρεάηουν τθν καταλλθλόλθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων και
ςυνεπϊσ αν μποροφν οι τελευταίεσ να καλφψουν τισ ςχετικζσ ανάγκεσ.
Στθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι δεν επθρεάηεται θ καταλλθλόλθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι των εν λόγω παρεχόμενων
υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, θ οποία κα πρζπει να είναι ανάλογθ
προσ τισ διαπιςτωκείςεσ παρεκκλίςεισ. Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ωσ άνω απόφαςθσ, θ επιτροπι παραλαβισ
υποχρεοφται να προβεί ςτθν οριςτικι παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων τθσ
ςφμβαςθσ και να ςυντάξει ςχετικό πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν
απόφαςθ.
Το πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφαςι του,
θ οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και ςτον ανάδοχο. Αν παρζλκει χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των 30
θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ του και δεν λθφκεί ςχετικι απόφαςθ για τθν ζγκριςθ ι τθν
απόρριψι του, κεωρείται ότι θ παραλαβι ζχει ςυντελεςκεί αυτοδίκαια.
8

9

Θ ωσ άνω περίπτωςθ αφορά παράταςθ χωρίσ αφξθςθ του οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, άλλωσ τυχόν παράταςθ -τροποποίθςθ
υπόκειται ςτισ προχποκζςεισ και τουσ όρουσ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016.
Ρρβλ. άρκρο 203 (παρ.1γ , 2 και 4) του ν. 4412/2016
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Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου,
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθ ςφμβαςθ ζλεγχοι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 6 του
άρκρου 218 του ν. 4412/2016. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν τθν
ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπόμενων ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων.

6.4 Απόξξηςε παξαδνηέσλ – Αληηθαηάζηαζε
Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρου ι μζρουσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι /και
παραδοτζων, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ μπορεί να
εγκρίνεται αντικατάςταςθ των υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων αυτϊν με άλλα, που να είναι ςφμφωνα με
τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. Αν θ
αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, θ προκεςμία που ορίηεται για
τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 25% τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, ο δε
ανάδοχοσ υπόκειται ςε ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το άρκρο 218 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο
5.2.2 τθσ παροφςασ, λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ.
Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τισ υπθρεςίεσ ι/και τα παραδοτζα που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν
προκεςμία που του τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει θ ςυνολικι διάρκεια, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και
υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Φπζηθνύ Αληηθεηκέλνπ ηεο ύκβαζεο
(ηερληθέο πξνδηαγξαθέο)
1. Λειτουργικζσ και Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ των Τπθρεςιϊν

1.1

Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ για τθν Παροχι Τπθρεςιϊν Σεχνικοφ Αςφαλείασ

1.1.1

Απαιτοφμενα Προςόντα

1) Ο Τεχνικόσ αςφάλειασ κα πρζπει να προςκομίςει τα απαραίτθτα αποδεικτικά που να τεκμθριϊνουν ότι
διακζτει τα προςόντα που αναφζρονται ςτισ περιπτϊςεισ (α), (β) και (γ) τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 11
του Ν. 3850/2-6-2010, (ΦΕΚ 84Α) «Κφρωςθ του Κϊδικα νόμων για τθν υγεία και αςφάλεια των
εργαηομζνων» κι ειδικότερα:
α) πτυχίο πολυτεχνείου ι πολυτεχνικισ ςχολισ Ανωτάτου Εκπαιδευτικοφ Ιδρφματοσ (Α.Ε.Ι.) του
εςωτερικοφ ι ιςότιμων ςχολϊν του εξωτερικοφ, που το αντικείμενο ςπουδϊν ζχει ςχζςθ με τισ
εγκαταςτάςεισ και τθν παραγωγικι διαδικαςία και άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ, που χορθγείται από το
Τεχνικό Επιμελθτιριο τθσ Ελλάδασ (Τ.Ε.Ε.),
β) πτυχίο πανεπιςτθμιακισ ςχολισ εςωτερικοφ ι ιςότιμων ςχολϊν του εξωτερικοφ, που το αντικείμενο
ςπουδϊν ζχει ςχζςθ με τισ εγκαταςτάςεισ και τθν παραγωγικι διαδικαςία και άδεια άςκθςθσ
επαγγζλματοσ, όταν αυτι προβλζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία,
γ) πτυχίο Τεχνολογικοφ Εκπαιδευτικοφ Ιδρφματοσ (Τ.Ε.Ι.) ι ιςότιμων ςχολϊν του εξωτερικοφ ι πτυχίο των
πρϊθν ςχολϊν υπομθχανικϊν και των Κζντρων Ανωτζρασ Τεχνικισ και Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ
(Κ.Α.Τ.Ε.Ε.).
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2) Ρροχπθρεςία, που υπολογίηεται από τθν απόκτθςθ απολυτθρίου ι πτυχίου, για τουσ τεχνικοφσ των
περιπτϊςεων α’ και βϋ τθσ παραγράφου 1 τουλάχιςτον διετι, για τουσ τεχνικοφσ τθσ περίπτωςθσ γ’ τθσ
παραγράφου 1 τουλάχιςτον πενταετι.
3) Για τουσ τεχνικοφσ αςφάλειασ που ζχουν παρακολουκιςει πρόγραμμα επιμόρφωςθσ ςε κζματα
αςφάλειασ και υγείασ των εργαηομζνων, διάρκειασ τουλάχιςτον 100 ωρϊν, ςφμφωνα με το άρκρο 22 (ν.
3850/10) που εκτελείται από τα αρμόδια Υπουργεία ι εκπαιδευτικοφσ ι άλλουσ δθμόςιουσ οργανιςμοφσ ι
από εξειδικευμζνα Κζντρα Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ (Κ.Ε.Κ.) πιςτοποιθμζνα για τθν υγεία και αςφάλεια
των εργαηομζνων, ςφμφωνα με τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ διατάξεισ, θ προχπθρεςία μειϊνεται ωσ εξισ:
α) για τουσ τεχνικοφσ των περιπτϊςεων α’ και β’ τθσ παραγράφου 1 κατά ζνα ζτοσ
β) για τουσ τεχνικοφσ τθσ περίπτωςθσ γ’ τθσ παραγράφου 1 κατά τρία ζτθ.
4) Κάτοχοι των παραπάνω προςόντων κεωροφνται και όςοι ζχουν τίτλουσ ι πιςτοποιθτικά τθσ αλλοδαπισ,
από τα οποία προκφπτει ότι είναι τεχνικοί αςφάλειασ.

1.1.2

Αρμοδιότθτεσ Σεχνικοφ Αςφάλειασ

1.1.2.1 υμβουλευτικζσ Αρμοδιότθτεσ
1. Ο τεχνικόσ αςφάλειασ παρζχει ςτον εργοδότθ υποδείξεισ και ςυμβουλζσ, γραπτά ι προφορικά, ςε
κζματα ςχετικά με τθν υγεία και αςφάλεια των εργαηομζνων και πρόλθψθ εργατικϊν ατυχθμάτων.
2. Συμβουλεφει ςε κζματα ςχεδιαςμοφ, προγραμματιςμοφ, καταςκευισ και ςυντιρθςθσ των
εγκαταςτάςεων, ειςαγωγισ νζων παραγωγικϊν διαδικαςιϊν, προμικειασ μζςων και εξοπλιςμοφ,
επιλογισ και ελζγχου τθσ αποτελεςματικότθτασ των ατομικϊν μζςων προςταςίασ κακϊσ και διαμόρφωςθσ
και διευκζτθςθσ των κζςεων και του περιβάλλοντοσ εργαςίασ και γενικά οργάνωςθσ τθσ παραγωγικισ
διαδικαςίασ.
3. Κάνει γραπτι εκτίμθςθ του επαγγελματικοφ κινδφνου με ςτόχο τθν πρόλθψθ του επαγγελματικοφ
κινδφνου, για κάκε εργαςιακό χϊρο
3. Ελζγχει τθν αςφάλεια των εγκαταςτάςεων και των τεχνικϊν μζςων, πριν από τθ λειτουργία τουσ, κακϊσ
και των παραγωγικϊν διαδικαςιϊν και μεκόδων εργαςίασ πριν από τθν εφαρμογι τουσ και επιβλζπει τθν
εφαρμογι των μζτρων υγείασ και αςφάλειασ των εργαηομζνων και πρόλθψθσ των ατυχθμάτων,
ενθμερϊνοντασ ςχετικά τουσ αρμόδιουσ προϊςταμζνουσ των τμθμάτων ι τθ διεφκυνςθ του Νοςοκομείου.

1.1.2.2 Επίβλεψθ ςυνκθκϊν εργαςίασ
1. Ο τεχνικόσ αςφάλειασ ζχει υποχρζωςθ να επικεωρεί τακτικά τισ κζςεισ εργαςίασ από πλευράσ υγείασ
και αςφάλειασ των εργαηομζνων, να αναφζρει ςτο εργοδότθ οποιαδιποτε παράλειψθ των μζτρων υγείασ
και αςφάλειασ, να προτείνει μζτρα αντιμετϊπιςισ και να επιβλζπει τθν εφαρμογι τουσ.
2. Να επιβλζπει τθν ορκι χριςθ των ατομικϊν μζςων προςταςίασ.
3. Να ερευνά τα αίτια των εργατικϊν ατυχθμάτων, να αναλφει και αξιολογεί τα αποτελζςματα των
ερευνϊν του και να προτείνει μζτρα για αποτροπι παρόμοιων ατυχθμάτων.
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4. Να εποπτεφει τθν εκτζλεςθ αςκιςεων πυραςφάλειασ και ςυναγερμοφ για τθ διαπίςτωςθ ετοιμότθτασ
προσ αντιμετϊπιςθ ατυχθμάτων.
1.1.2.3 Βελτίωςθ ςυνκθκϊν εργαςίασ
1. Ο τεχνικόσ αςφάλειασ να μεριμνά ϊςτε οι εργαηόμενοι ςτο Νοςοκομείο να τθροφν τουσ κανόνεσ υγείασ
και αςφάλειασ των εργαηομζνων και να τουσ ενθμερϊνει και κακοδθγεί για τθν αποτροπι του
επαγγελματικοφ κινδφνου που ςυνεπάγεται θ εργαςία τουσ.
2. Να ςυμμετζχει ςτθν κατάρτιςθ και εφαρμογι των προγραμμάτων εκπαίδευςθσ των εργαηομζνων ςε
κζματα υγείασ και αςφάλειασ.
3. Θ άςκθςθ του ζργου του τεχνικοφ αςφάλειασ δεν αποκλείει τθν ανάκεςθ ςε αυτόν και άλλων
κακθκόντων, πζρα από το ελάχιςτο όριο ωρϊν απαςχόλθςθσ του ωσ τεχνικοφ αςφάλειασ.
4. Ο τεχνικόσ αςφάλειασ ζχει, κατά τθν άςκθςθ του ζργου του θκικι ανεξαρτθςία απζναντι ςτον εργοδότθ
και τουσ εργαηόμενουσ. Τυχόν διαφωνία του με τον εργοδότθ, για κζματα τθσ αρμοδιότθτάσ του, δεν
μπορεί να αποτελζςει λόγο καταγγελίασ τθσ ςφμβαςισ του. Σε κάκε περίπτωςθ θ απόλυςθ του τεχνικοφ
αςφάλειασ πρζπει να είναι αιτιολογθμζνθ.
5. Ο τεχνικόσ αςφάλειασ ζχει υποχρζωςθ να τθρεί το επιχειρθςιακό απόρρθτο.

1.1.3

Κακικοντα

Ο χρόνοσ απαςχόλθςθσ του τεχνικοφ αςφαλείασ κα είναι τουλάχιςτον ο ελάχιςτοσ προβλεπόμενοσ από
τθν κείμενθ νομοκεςία, ο οποίοσ ζχει υπολογιςτεί ςτον Ρίνακα 1 με βάςθ το προςωπικό που
απαςχολείται ςτο Νοςοκομείο.
Θ φυςικι παρουςία του Τεχνικοφ Αςφαλείασ κα κατανεμθκεί με τρόπο ϊςτε να καλφπτει όλο το φάςμα
ωραρίου λειτουργίασ του Νοςοκομείου, όλεσ τισ Διευκφνςεισ και τα επιμζρουσ τμιματα και γενικά κάκε
δραςτθριότθτα εντόσ του Νοςοκομείου που ενζχει κζματα υγιεινισ και αςφάλειασ
Ο τεχνικόσ αςφάλειασ ζχει υποχρζωςθ να τθρεί το επιχειρθςιακό απόρρθτο.
Ο τεχνικόσ αςφαλείασ υπάγεται απευκείασ ςτθ Διοίκθςθ.
Ο τεχνικόσ αςφαλείασ κα πιςτοποιεί τισ ϊρεσ απαςχόλθςισ του υπογράφοντασ ςχετικά δελτία παρουςίασ
τα οποία κα ςυνυπογράφονται και από τθν Διοικθτι του Γ.Ν. Ακθνϊν «ΙΡΡΟΚΑΤΕΙΟ».
Ο τεχνικόσ αςφαλείασ κα ςυνεργάηεται με τον εκάςτοτε Ιατρό Εργαςίασ, κα τθρεί επαγγελματικι
εχεμφκεια και εν γζνει κα τθρεί όλεσ τισ υποχρεϊςεισ που υπζχει ςφμφωνα με τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ
νομοκετικζσ διατάξεισ.
Γενικά ιςχφουν οι διατάξεισ του ν.3850/2010 όπωσ ιςχφει ι Νόμοσ που κα τεκοφν ςε ιςχφ κατά τθ διάρκεια
τθσ ςφμβαςθσ.
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται μετά τθν κατακφρωςθ του διαγωνιςμοφ και πριν τθν υπογραφι αντίςτοιχθσ
ςφμβαςθσ να παράςχει ςτο Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο» κάκε απαραίτθτο ςτοιχείο προσ υποβολι ςτθν αρμόδια
Επικεϊρθςθ Εργαςίασ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ.
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1.2

Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ Παροχισ Τπθρεςιϊν Ιατροφ Εργαςίασ

1.2.1

Απαιτοφμενα προςόντα

1.Ο ιατρόσ εργαςίασ πρζπει να κατζχει και να αςκεί τθν ειδικότθτα τθσ ιατρικισ τθσ εργαςίασ, όπωσ
πιςτοποιείται από τον οικείο ιατρικό ςφλλογο.
2. Κατ’ εξαίρεςθ, τα κακικοντα του ιατροφ εργαςίασ, ζχουν δικαίωμα να αςκοφν:
α) οι ιατροί χωρίσ ειδικότθτα, οι οποίοι ςτισ 15.05.2009 είχαν ςυμβάςεισ παροχισ υπθρεςιϊν ιατροφ
εργαςίασ με επιχειριςεισ και αποδεικνφουν τθν άςκθςθ των κακθκόντων αυτϊν επί επτά τουλάχιςτον ζτθ.
β) οι ιατροί οι οποίοι ςτισ 15.05.2009 εκτελοφςαν κακικοντα ιατροφ εργαςίασ χωρίσ να κατζχουν ι να
αςκοφν τον τίτλο τθσ ειδικότθτασ τθσ ιατρικισ τθσ εργαςίασ, αλλά τίτλο άλλθσ ειδικότθτασ.
3.Ο ιατρόσ εργαςίασ υπάγεται απευκείασ ςτθ Διοίκθςθ του Νοςοκομείου.
Το ωράριο εργαςίασ του κα οριςτεί ςε ςυγκεκριμζνεσ εργάςιμεσ θμζρεσ που κα αναφζρονται ςτθν
ςφμβαςθ που κα υπογράψει ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτον Ν.3850/10 και λαμβάνοντασ υπόψθ τισ
ανάγκεσ των εργαηόμενων του νοςοκομείου.
1.2.2

Αρμοδιότθτεσ Ιατροφ Εργαςίασ

1.2.2.1 υμβουλευτικζσ Αρμοδιότθτεσ
1. Ο ιατρόσ εργαςίασ παρζχει υποδείξεισ και ςυμβουλζσ ςτον εργοδότθ, ςτουσ εργαηόμενουσ και ςτουσ
εκπροςϊπουσ τουσ, γραπτά ι προφορικά, ςχετικά με μζτρα που πρζπει να λαμβάνονται για τθ ςωματικι
και ψυχικι υγεία των εργαηομζνων. Τισ γραπτζσ υποδείξεισ ο ιατρόσ εργαςίασ τισ καταχωρεί ςε ειδικό
βιβλίο. Ο εργοδότθσ λαμβάνει γνϊςθ ενυπογράφωσ των υποδείξεων που καταχωροφνται ςε αυτό το
βιβλίο.
2. Ο ιατρόσ εργαςίασ ςυμβουλεφει ςε κζματα ςχεδιαςμοφ, προγραμματιςμοφ καταςκευισ και ςυντιρθςθσ
εγκαταςτάςεων, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ υγείασ και αςφάλειασ των εργαηομζνων.
3. Συμβουλεφει ςε κζματα λιψθσ μζτρων προςταςίασ κατά τθν ειςαγωγι και χριςθ υλϊν και προμικειασ
μζςων εξοπλιςμοφ.
4. Συμβουλεφει ςε κζματα φυςιολογίασ και ψυχολογίασ τθσ εργαςίασ, εργονομίασ και υγιεινισ τθσ
εργαςίασ, τθσ διευκζτθςθσ και διαμόρφωςθσ των κζςεων και του περιβάλλοντοσ τθσ εργαςίασ και τθσ
οργάνωςθσ τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ.
5. Συμβουλεφει ςε κζματα οργάνωςθσ υπθρεςίασ παροχισ πρϊτων βοθκειϊν
6. Συμβουλεφει ςε κζματα αρχικισ τοποκζτθςθσ και αλλαγισ κζςθσ εργαςίασ για λόγουσ υγείασ,
προςωρινά ι μόνιμα, κακϊσ και ζνταξθσ ι επανζνταξθσ μειονεκτοφντων ατόμων ςτθν παραγωγικι
διαδικαςία, ακόμα και με υπόδειξθ αναμόρφωςθσ τθσ κζςθσ εργαςίασ.
7. Ο ιατρόσ εργαςίασ δεν επιτρζπεται να χρθςιμοποιείται για να επαλθκεφει το δικαιολογθμζνο ι μθ,
λόγω νόςου, απουςίασ εργαηομζνου.
1.2.2.2 Επίβλεψθ τθσ υγείασ των εργαηομζνων
1. Ο ιατρόσ εργαςίασ προβαίνει ςε ιατρικό ζλεγχο των εργαηομζνων ςχετικό με τθ κζςθ εργαςίασ του,
μετά τθν πρόςλθψθ τουσ ι τθν αλλαγι κζςθσ εργαςίασ, κακϊσ και ςε περιοδικό ζλεγχο κατά τθν κρίςθ του
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επικεωρθτι εργαςίασ φςτερα από αίτθμα τθσ επιτροπισ υγιεινισ και αςφάλειασ των εργαηομζνων, όταν
τοφτο δεν ορίηεται από το νόμο. Μεριμνά για τθ διενζργεια ιατρικϊν εξετάςεων και μετριςεων
παραγόντων του εργαςιακοφ περιβάλλοντοσ ςε εφαρμογι των διατάξεων που ιςχφουν κάκε φορά. Εκτιμά
τθν καταλλθλότθτα των εργαηομζνων για τθ ςυγκεκριμζνθ εργαςία, αξιολογεί και καταχωρεί
αποτελζςματα των εξετάςεων, εκδίδει βεβαίωςθ των παραπάνω εκτιμιςεων και τθν κοινοποιεί ςτον
εργοδότθ. Το περιεχόμενο τθσ βεβαίωςθσ πρζπει να εξαςφαλίηει το ιατρικό απόρρθτο υπζρ του
εργαηόμενου και μπορεί να ελεγχκεί από τουσ υγειονομικοφσ επικεωρθτζσ του Υπουργείου Εργαςίασ και
Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ, για τθν κατοχφρωςθ του εργαηόμενου και του εργοδότθ.
2. Ο ιατρόσ εργαςίασ επιβλζπει τθν εφαρμογι των μζτρων προςταςίασ τθσ υγείασ των εργαηομζνων και
πρόλθψθσ ατυχθμάτων. Για το ςκοπό αυτό:
α) επικεωρεί τακτικά τισ κζςεισ εργαςίασ και αναφζρει οποιαδιποτε παράλειψθ, προτείνει μζτρα
αντιμετϊπιςθσ των παραλιψεων και επιβλζπει τθν εφαρμογι τουσ,
β) επεξθγεί τθν αναγκαιότθτα τθσ ςωςτισ χριςθσ των ατομικϊν μζτρων προςταςίασ.
γ) ερευνά τισ αιτίεσ των αςκενειϊν που οφείλονται ςτθν εργαςία, αναλφει και αξιολογεί τα αποτελζςματα
των ερευνϊν και προτείνει μζτρα για τθν πρόλθψθ των αςκενειϊν αυτϊν.
δ) επιβλζπει τθ ςυμμόρφωςθ των εργαηομζνων ςτουσ κανόνεσ υγείασ και αςφάλειασ, ενθμερϊνει για τουσ
κινδφνουσ που προζρχονται από τθν εργαςία τουσ, κακϊσ και για τουσ τρόπουσ πρόλθψθσ.
ε) παρζχει επείγουςα κεραπεία ςε περίπτωςθ ατυχιματοσ ι αιφνίδιασ νόςου. Εκτελεί προγράμματα
εμβολιαςμοφ των εργαηομζνων με εντολι τθσ αρμόδιασ διεφκυνςθσ υγιεινισ τθσ νομαρχίασ όπου εδρεφει
θ επιχείρθςθ.
3. Ζχει υποχρζωςθ να τθρεί το ιατρικό και επιχειρθςιακό απόρρθτο.
4. Αναγγζλλει μζςω τθσ επιχείρθςθσ ςτθν Επικεϊρθςθ Εργαςίασ αςκζνειεσ των εργαηομζνων που
οφείλονται ςτθν εργαςία.
5. Ρρζπει να ενθμερϊνεται από τον εργοδότθ και τουσ εργαηόμενουσ για οποιοδιποτε παράγοντα ςτο
χϊρο εργαςίασ που ζχει επίπτωςθ ςτθν υγεία.
6. Θ επίβλεψθ τθσ υγείασ των εργαηομζνων ςτον τόπο εργαςίασ δεν μπορεί να ςυνεπάγεται οικονομικι
επιβάρυνςθ γι’ αυτοφσ και πρζπει να γίνεται κατά τθ διάρκεια των ωρϊν εργαςίασ τουσ.
7. Ο ιατρόσ εργαςίασ ςτο πλαίςιο των υποχρεϊςεϊν του και των υποχρεϊςεων του εργοδότθ, ςφμφωνα
με τισ κείμενεσ διατάξεισ, εφόςον θ επιχείρθςθ δεν διακζτει τθν κατάλλθλθ υποδομι, ζχει υποχρζωςθ να
παραπζμπει τουσ εργαηόμενουσ για ςυγκεκριμζνεσ ςυμπλθρωματικζσ εξετάςεισ. Στθ ςυνζχεια ο ιατρόσ
εργαςίασ λαμβάνει γνϊςθ και αξιολογεί τα αποτελζςματα των παραπάνω εξετάςεων. Οι δαπάνεσ που
προκφπτουν βαρφνουν τον εργοδότθ.
8. Για κάκε εργαηόμενο ο ιατρόσ εργαςίασ τθρεί ςχετικό ιατρικό φάκελο ςτον οποίο περιλαμβάνεται,
ατομικό βιβλιάριο επαγγελματικοφ κινδφνου, όπου αναγράφονται τα αποτελζςματα των ιατρικϊν και
εργαςτθριακϊν εξετάςεων κάκε φορά που ο εργαηόμενοσ υποβάλλεται ςε αντίςτοιχεσ εξετάςεισ.
Δικαιοφνται να λαμβάνουν γνϊςθ του φακζλου και του ατομικοφ βιβλιαρίου του εργαηομζνου οι
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υγειονομικοί επικεωρθτζσ τθσ αρμόδιασ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ και οι ιατροί του αςφαλιςτικοφ
οργανιςμοφ ςτον οποίο ανικει ο εργαηόμενοσ, κακϊσ και ο ίδιοσ ο εργαηόμενοσ. Σε κάκε περίπτωςθ
παφςθσ τθσ ςχζςθσ εργαςίασ το βιβλιάριο παραδίδεται ςτον εργαηόμενο που αφορά.
9. Απαγορεφεται θ αναγραφι και επεξεργαςία ςτο ατομικό βιβλιάριο επαγγελματικοφ κινδφνου του
εργαηόμενου, ςτοιχείων ι δεδομζνων άλλων πζραν των αποτελεςμάτων των ιατρικϊν και εργαςτθριακϊν
εξετάςεων ςτισ οποίεσ αυτόσ υποβάλλεται κάκε φορά. Επί πλζον ιατρικά δεδομζνα επιτρζπεται να
ςυλλζγουν, με επιμζλεια του ίδιου του εργαηόμενου, προκειμζνου να αποτελζςουν αντικείμενο εργαςίασ
μόνο εφόςον είναι απαραίτθτο: α) για τθν αξιολόγθςθ τθσ καταλλθλότθτασ του για μια ςυγκεκριμζνθ κζςθ
ι εργαςία β) για τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του εργοδότθ για τθν υγεία και αςφάλεια των
εργαηομζνων και γ) για τθ κεμελίωςθ δικαιωμάτων του εργαηομζνου και αντίςτοιχθ απόδοςθ κοινωνικϊν
παροχϊν. Οι παραβάτεσ τιμωροφνται με τισ διοικθτικζσ και ποινικζσ κυρϊςεισ των άρκρων 21 και 22 του ν.
2472/1997.
1.2.3

υνεργαςία Σεχνικοφ Αςφαλείασ και Ιατροφ Εργαςίασ

1. Ο τεχνικόσ αςφάλειασ και ο ιατρόσ εργαςίασ υποχρεοφνται κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου τουσ να
ςυνεργάηονται, πραγματοποιϊντασ κοινοφσ ελζγχουσ των χϊρων εργαςίασ.
2. Ο τεχνικόσ αςφάλειασ και ο ιατρόσ εργαςίασ οφείλουν κατά τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τουσ, να
ςυνεργάηονται με τθν Ε.Υ.Α.Ε. ι τον εκπρόςωπο των εργαηομζνων.
3. Ο τεχνικόσ αςφάλειασ και ο ιατρόσ εργαςίασ οφείλουν να παρζχουν ςυμβουλζσ ςε κζματα υγείασ και
αςφάλειασ των εργαηομζνων ςτα μζλθ τθσ Ε.Υ.Α.Ε. ι τον εκπρόςωπο των εργαηομζνων και να τουσ
ενθμερϊνουν για κάκε ςθμαντικό ςχετικό ηιτθμα.
4. Αν ο εργοδότθσ διαφωνεί με τισ γραπτζσ υποδείξεισ και ςυμβουλζσ του τεχνικοφ αςφάλειασ ι του
ιατροφ εργαςίασ, οφείλει να αιτιολογεί τισ απόψεισ του και να τισ κοινοποιεί και ςτθν Ε.Υ.Α.Ε. ι τον
εκπρόςωπο. Σε περίπτωςθ διαφωνίασ θ διαφορά επιλφεται από τον επικεωρθτι εργαςίασ και μόνο.

1.3

Εξωτερικζσ Τπθρεςίεσ Προςταςίασ και Πρόλθψθσ (ΕΞ.Τ.Π.Π.)

Οι ΕΞ.Υ.Ρ.Ρ., προκειμζνου να παρζχουν τισ υπθρεςίεσ Τεχνικοφ Αςφάλειασ και Ιατροφ Εργαςίασ, πρζπει να
διακζτουν το αναγκαίο προςωπικό με τθν απαιτοφμενθ επιςτθμονικι εξειδίκευςθ και ςε ικανό αρικμό,
κακϊσ επίςθσ τα απαιτοφμενα μζςα ι εξοπλιςμό, ϊςτε να πλθροφνται οι προχποκζςεισ τθσ κείμενθσ
νομοκεςίασ για το ςκοπό αυτόν και για κακεμία από τισ επιχειριςεισ με τισ οποίεσ ςυμβάλλονται.
Πταν οι επιχειριςεισ με τισ οποίεσ ςυμβάλλονται οι ΕΞ.Υ.Ρ.Ρ. δεν διακζτουν τα απαιτοφμενα μζςα ι
εξοπλιςμό για τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων τουσ, όπωσ για τθ διενζργεια μετριςεων, εξετάςεων
κ.λπ., οι ΕΞ.Υ.Ρ.Ρ. μποροφν να διακζτουν δικά τουσ μζςα ι εξοπλιςμό. Στθν περίπτωςθ αυτι γίνεται
ςχετικι αναφορά ςτθ γραπτι ςφμβαςθ.
Οι ΕΞ.Υ.Ρ.Ρ. υποχρεοφνται να τθροφν φακζλουσ για κακεμία επιχείρθςθ, με τθν οποία ςυμβάλλονται.
Στουσ φακζλουσ καταχωροφνται αντίγραφα κάκε υπόδειξθσ, ζρευνασ, μζτρθςθσ ι εξζταςθσ που ςχετίηεται
με τθν επιχείρθςθ. Οι καταχωριςεισ αυτζσ πρζπει να καταγράφονται από τθν ΕΞ.Υ.Ρ.Ρ. και ςτα βιβλία, τα
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οποία υποχρεοφται να τθρεί θ επιχείρθςθ. Οι ΕΞ.Υ.Ρ.Ρ. τθροφν αναλυτικά δελτία παρουςίασ κάκε τεχνικοφ
αςφάλειασ και ιατροφ εργαςίασ με το χρόνο απαςχόλθςθσ τουσ ςε κάκε επιχείρθςθ, ςυγκεντρωτικό
πίνακα των οποίων υποβάλλουν ςτθν αρμόδια Γενικι Διεφκυνςθ του Υπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικισ
Αςφάλιςθσ το πρϊτο δεκαπενκιμερο κάκε εξαμινου. Επίςθσ ςυντάςςουν ετιςια ζκκεςθ δραςτθριοτιτων
τθν οποία υποβάλλουν ςτθν παραπάνω Γενικι Διεφκυνςθ το πρϊτο δίμθνο κάκε ζτουσ.
Ανάλογεσ υποχρεϊςεισ με αυτζσ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου ζχουν και τα άτομα εκτόσ των
επιχειριςεων που αναλαμβάνουν κακικοντα τεχνικοφ αςφάλειασ και ιατροφ εργαςίασ.
Το προςωπικό τθσ ΕΞ.Υ.Ρ.Ρ. υποχρεοφται να τθρεί το επιχειρθςιακό απόρρθτο, που αφορά τόςο τθν ίδια
όςο και τθν επιχείρθςθ με τθν οποία ςυμβάλλεται.
Οι ΕΞ.Υ.Ρ.Ρ. υποχρεοφνται να κζτουν ςτθ διάκεςθ τθσ αρμόδιασ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ κάκε ςτοιχείο που
τουσ ηθτείται, για να αποδείξουν ότι είναι ςε κζςθ να εκπλθρϊςουν τισ υποχρεϊςεισ που αναλαμβάνουν
με βάςθ τθ ςχετικι ςφμβαςθ.

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙI –ΣΔΤΓ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙIΙ –Τπόδεηγκα Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Καιήο Δθηέιεζεο
Ονοµαςία Τράπεηασ:

Κατάςτθµα:

(∆/νςθ οδόσ- αρικµόσ Τ.Κ. – FAX)

Θµεροµθνία Ζκδοςθσ:

Ρροσ: ………………………………
ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ, ΥΡ’ ΑΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ………….. ΕΥΩ

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα
παραιτοφμενοι

του

δικαιϊματοσ

τθσ

διαιρζςεωσ

και

διηιςεωσ

μζχρι

του

ποςοφ

των

ευρϊ………………………………………………………………………..
υπζρ του:
(i) *ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου+: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) ..............................,
ΑΦΜ: ................ (διεφκυνςθ) .......................………………………………….., ι
(ii) *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+: (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ......................
(διεφκυνςθ) .......................………………………………….. ι
(iii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων
α) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ...................
β) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ...................
γ) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ..................
(ςυμπλθρϊνεται με όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ)
ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ ιδιότθτάσ
τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ,
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για τθν καλι εκτζλεςθ του/ων τμιματοσ/των ….. / τθσ υπ αρικ ..... ςφμβαςθσ “(τίτλοσ ςφμβαςθσ)”, ςφμφωνα με τθν
(αρικμό/θμερομθνία)

........................

Διακιρυξθ

/Ρρόςκλθςθ/

Ρρόςκλθςθ

Εκδιλωςθσ

Ενδιαφζροντοσ ........................... τθσ/του (Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ φορζα).
Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ
αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ μζςα ςε ....…. θμζρεσ
από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.
Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ............... (αν προβλζπεται οριςμζνοσ χρόνοσ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ)
ι
μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε να κεωριςουμε τθν
Τράπεηα μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ εγγυοδοςίασ μασ.
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ
χαρτοςιμου.
Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ
παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε .

(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι)
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