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ΘΕΜΑ: «∆ιακήρυξη ∆ιεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου 
παροχής υπηρεσιών Ασφάλειας των Κτιριακών Εγκαταστάσεων και του Περιβάλλοντος 
Χώρου του Νοσοκοµείου (CPV: 79710000−4, Υπηρεσίες Ασφάλειας) µε κριτήριο κατακύρωσης την 
συµφερότερη τιµή, προϋπολογισθείσας δαπάνης 460.000,00 ευρώ συµπ/νου ΦΠΑ για δύο έτη, στο 
πλαίσιο εκτέλεσης του ΠΠΥΥ 2012» 
 

ΑΑΠΠΟΟΦΦΑΑΣΣΗΗ 
Το Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 

 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τον Κανονισµό 1336/2013 για την τροποποίηση των Οδηγιών 2004/14/17/ΕΚ 2004/18/ΕΚ και 
2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά τα κατώτερα όρια 
εφαρµογής τους κατά τις διαδικασίες σύναψης συµβάσεων. 
2. Την Οδηγία 2004/18/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004, 
περί συντονισµού των διαδικασιών συνάψεων συµβάσεων κρατικών προµηθειών, όπως τροποποιήθηκε 

µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 205/75/ΕΚ του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και 
του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005. 
3. Το Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/08.08.2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 
οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις». 
4. Το Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α΄/29.05.2013) «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
και άλλες διατάξεις». 
5. Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου 
του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».  
6. Το Ν.3918/2011 (ΦΕΚ 31/τ.Α’/02-03-2011) «∆ιαρθρωτικές Αλλαγές στο Σύστηµα Υγείας και Άλλες 

διατάξεις» όπως ισχύει. 
7. Το ν.3886/2010 «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων - Εναρµόνιση της 
ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και 
την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν µε 
την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2007 
(L 335)» (ΦΕΚ 173/Α΄/03.09.2010) όπως ισχύει. 
8. Το άρθρο 68 του Ν.3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/15.07.2010) «Νέο ασφαλιστικό σύστηµα και συναφείς 
διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
9. Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ‘Πρόγραµµα ∆ιαύγεια” και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α΄/13.07.2012). 
10. το Ν.3580/2007 (ΦΕΚ 134/τ.Α’/18.06.07) «Προµήθειες Φορέων εποπτευόµενων από το Υπουργείο 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει, 
11. Το Ν.3329/05 (ΦΕΚ 81/Α΄/04.04.2005) «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει. 
12. το Ν.2955/2001 (Φ.Ε.Κ. 256/τ.Α’/02-11-2001) «Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων 
υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει, 
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13. το Ν.2889/2001 (Φ.Ε.Κ. 37/τ.Α’/02-03-2001) «Βελτίωση και εκσυγχρονισµός του Εθνικού 
Συστήµατος Υγείας και Άλλες διατάξεις» όπως ισχύει, 
14. Το ν.2859/2000 «περί Φ.Π.Α.», (ΦΕΚ 248/Α΄/07.11.2000) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
15. Το Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
45/Α΄/09.03.1999) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
16. Το Ν.2518/97 (ΦΕΚ 164/Α΄/21.08.1997) «Προϋποθέσεις λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων 
παροχής υπηρεσιών ασφαλείας. Προσόντα και υποχρεώσεις του προσωπικού αυτών και άλλες διατάξεις» 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
17. Το Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α’/27.11.1995) «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, Ελέγχου ∆απανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
18. Το Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/Α΄/01.02.1995) «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων» όπως ισχύει. 
19. Το α. 24 του ν.2198/1994 (ΦΕΚ 43/Α’/22.03.1994) σχετικά µε την «Παρακράτηση φόρου 
εισοδήµατος» στο εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις. 
20. Tο Π.∆. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ 194/Α’/22.11.2010).  
21. Το Π∆ 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α΄/07) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της 
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ “περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, 
προµηθειών και υπηρεσιών”». 
22. Το Π∆ 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» (ΦΕΚ 150/Α’/01.07.2007) όπως ισχύει. 
23. Το Π∆ 166/2003 «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 29.06.2000 για 
την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές» (ΦΕΚ 
138/Α΄/05.06.2003). 
24. το Π.∆. 82/1996 (ΦΕΚ 66/Α΄/11.04.1996) «Ονοµαστικοποίηση των µετοχών των Ελληνικών 
Ανώνυµων Εταιρειών που µετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων και προµηθειών του ∆ηµοσίου και 

των νοµικών προσώπων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα». 
25. Την υπ. αρ. ΑΠ: 2024709/601/0026/08.04.1998 Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών 
«Καθορισµός των δικαιολογητικών των δαπανών του ∆ηµοσίου για προµήθειες και υπηρεσίες» (ΦΕΚ 
431/Β/07.05.1998). 
26. Την υπ. αρ. Π1/ 2380/17.04.2014 (ΦΕΚ 3400/Β/20.12.2012) ΚΥΑ «Ρύθµιση των ειδικότερων 
θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων του 
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων».  
27. Την υπ. αριθ. 5572/24.10.2013 (ΦΕΚ 2809/Β’ / 05.11.2013) Απόφαση του Υπουργού Υγείας σχετικά 
µε την «Παράταση του Προγράµµατος Προµηθειών και Υπηρεσιών Υγείας (ΠΠΥΥ) των ετών 2011 και 
2012». 
28. Την µε αριθµ. Π1/ 2380/18.12.2012 (ΦΕΚ 3400/Β/20.12.2012) ΚΥΑ «Ρύθµιση των ειδικότερων 
θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων του 
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων».  
29. Την υπ’ αριθ. 5805/08.08.2012 (ΦΕΚ 2309/Β/08.08.2012) Απόφαση του Υπουργού Υγείας 
«Ορισµός φορέων διενέργειας για την υλοποίηση του Προγράµµατος Προµηθειών και Υπηρεσιών Υγείας 
(ΠΠΥΥ) 2012 πιστώσεις 2012 ή 2013 και εξουσιοδότηση για την συγκρότηση συλλογικών οργάνων για 
την διεξαγωγή των διαγωνισµών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
30. Την υπ. αριθ. 3567/2012 (ΦΕΚ 1585/Β΄/09.05.12) Κοινή Απόφαση του Υφυπουργού Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργού Οικονοµικών περί: «Έγκρισης Προγράµµατος Προµηθειών, 

Υπηρεσιών και Φαρµάκων των Μονάδων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, έτους 2012, µε 
χρηµατοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισµό, το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων, τις λοιπές 
πηγές». 
31. Την υπ. αριθ. ΑΠ:14313/31.05.2013 Απόφαση του ∆ιοικητή της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής σχετικά µε τον 
ορισµό φορέα διενέργειας ενιαίων διαγωνισµών µε το ΠΠΥΥ’2012.  
32. Την υπ’ αριθ. 29/19.03.2013 Απόφαση της Επιτροπής Προµηθειών Υγείας, σχετικά µε την έγκριση 
Τροποποιήσεων του ΠΠΥΥ’ 2012. 
33. Την υπ’ αριθ. 6881/03.10.2012 (Α∆Α: Β437Θ-ΡΧΓ) Εγκύκλιο της Επιτροπής Προµηθειών Υγείας, 
περί Οδηγιών εκτέλεσης & εφαρµογής του Προγράµµατος Προµηθειών και Υπηρεσιών Υγείας (ΠΠΥΥ) 
έτους 2012, πιστώσεις 2012 και 2013». 
34. Το µε αρ. πρωτ. 1769/20-01-14 έγγραφο 1ης ΥΠΕ Αττικής σύµφωνα µε την οποία αποφάσισε: 
«Την εξουσιοδότηση των νοσοκοµείων να διενεργήσουν διαγωνισµούς από το ΠΠΥΥ 2012 για την 
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κάλυψη των δικών τους αναγκών αναφορικά µε τις υπηρεσίες ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΣΙΤΙΣΗΣ των οποίων 
αρχικά φορέας διενέργειας διαγωνισµού είχε οριστεί το νοσοκοµείο ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (ενιαίος 
διαγωνσιµός)». 
35. Την υπ. αρ. η 3839/04.03.14 Ανακοίνωση διενέργειας δηµόσιας διαβούλευσης των Τεχνικών 
Προδιαγραφών. 

36. Το υπ’αριθ.2 3677/27-10-2011 έγγραφο της 1ης Υ.ΠΕ Αττικής που αφορά στον ορισµό του Γενικού 
Νοσοκοµείου Μαιευτηρίου ‘’ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ’’, ως Φορέα διενέργειας ΕΝΙΑΙΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 
(Π.Π.Υ.Υ 2011), για καθαριότητα, φύλαξη, διανοµή γευµάτων και παρασκευή γευµάτων. 
37. Την υπ’ αριθ. 41/2611.14 (Θέµα 25ο) Απόφαση του ∆.Σ. του Νοσοκοµείου, µε την οποία εγκρίθηκε 
η διενέργεια του εν λόγω ανοικτού διαγωνισµού (Α∆Α: 6ΩΣ24690ΩΣ-2ΚΖ). 
38. Τις υπ. αρ. 649/15.01.15 (ΦΕΚ 17/Τ∆∆Σ) και 1561/30.01.15 Αποφάσεις του Νοσοκοµείου.  
39. Την υπ. αρ. Υ10β/Γ.Π.οικ. 118213/19.12.2013 (ΦΕΚ 649/ΥΟ∆∆/30.12.13) Απόφαση του Υπουργού 
Υγείας σχετικά µε το διορισµό της Καρά Μαρίας ως ∆ιοικήτριας στο Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών 
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», αρµοδιότητας της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής. 
40. Την υπ. αρ. Υ4α/11974 (ΦΕΚ 299/Β/14.02.2013) ΚΥΑ σχετικά µε τον «Οργανισµό του Γ.Ν.Α. 
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ». 
41. Το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλείται δαπάνη, η οποία θα ανέρχεται συνολικά έως του 
ποσού των 460.000,00 €, συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί από τον 
Τακτικό Προϋπολογισµό του Γενικού Νοσοκοµείου Αθηνών «Ιπποκράτειο» και συγκεκριµένα τον ΚΑΕ 
0439, σύµφωνα µε την υπ. αρ. 244/03.02.15 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Α∆Α: ΩΝ∆Β4690ΩΣ-
ΘΨΧ). 
 

ΠΠΡΡΟΟΚΚΗΗΡΡΥΥΣΣΣΣΟΟΥΥΜΜΕΕ  

  
1. ∆ιεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό ∆ιαγωνισµό για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών που 
αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄ της παρούσας και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτής, µε κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά.  
2. Ο συνολικός προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων εξήντα 

χιλιάδων ευρώ (460.000,00 €) συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος ΦΠΑ. Η δαπάνη θα βαρύνει 
τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισµού του Νοσοκοµείου κι ειδικότερα τον ΚΑΕ 0439. 
3. Η διάρκεια της προµήθειας ορίζεται σε δύο (2) έτη από την υπογραφή της σύµβασης. 

4. Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr 
του συστήµατος, ύστερα από κανονική προθεσµία τουλάχιστον πενήντα δύο (52) ηµερών, από την 
ηµεροµηνία αποστολής της περίληψης της διακήρυξης αυτής στην Υπηρεσία Επίσηµων Εκδόσεων της ΕΕ 
για δηµοσίευση, στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως και 
στον Ελληνικό Τύπο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Ν.4155/13 και την υπ. αρ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 
2677Β΄) Υπουργική Απόφαση. 
5. Οι υποβαλλόµενες στο διαγωνισµό προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες για 
εκατόν ογδόντα (180) ηµέρες προσµετρούµενες από την εποµένη της καταληκτικής ηµεροµηνίας 

ηλεκτρονικής υποβολής. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφεροµένου 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
6. Τόπος – Χρόνος ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού 
 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 

ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗΝ 

ΠΥΛΗ ΕΣΗ∆ΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΛΗΞΗ 
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ 

WWW.PROMITHEUS.GOV.GR 
ΤΟΥ Ε.Σ.Η.∆Η.Σ 

03.02.2015 
ΗΜΕΡΑ: ΤΡΙΤΗ 

27.02.2015 
ΗΜΕΡΑ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

ΏΡΑ: 17:00ΜΜ 

05.03.2015  
ΗΜΕΡΑ: ΠΕΜΠΤΗ 
ΏΡΑ 11:00ΠΜ 

 
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η 
παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο 
Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013) όπως ισχύει και στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 
(ΦΕΚ/Β/2677/21.10.2013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» 
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Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστηµα. 

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του συστήµατος 
βεβαιώνεται αυτόµατα από το Σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 
παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». 
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται, όπως περιγράφεται στο Παράρτηµα Β΄της παρούσης. 
7.   ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν οι αναφερόµενοι κατωτέρω, εφόσον ασκούν 
δραστηριότητα συναφή µε το αντικείµενο του έργου και πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της 
∆ιακήρυξης: 

 α) Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της ηµεδαπής ή αλλοδαπής. 

 β) Ενώσεις φυσικών ή/ και νοµικών προσώπων που υποβάλουν κοινή προσφορά. 

 γ) Συνεταιρισµοί 

 δ) Κοινοπραξίες 

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική µορφή προκειµένου να 
υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν 
κατακυρωθεί σε αυτή η σύµβαση εφόσον η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την 
ορθή εκτέλεση της σύµβασης.  
 
8. Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς (Προµηθευτές) 
απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής 
υπογραφής. O κατάλογος των Αρχών που παρέχουν ψηφιακή υπογραφή και έχουν την έδρα τους στην 
Ελλάδα, αναφέρεται στην ιστοσελίδα της Αρχής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων 
(http:www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/ElectronicCommunications/DigitalSignatures/Supervised 

List.html). Στη συνέχεια εγγράφονται στο ηλεκτρονικό σύστηµα (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. - ∆ιαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής. 
 8.1 Οι οικονοµικοί φορείς - χρήστες αιτούνται µέσω του συστήµατος την εγγραφή τους σε 
αυτό παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόµενοι τους όρους χρήσης του 
ταυτοποιούµενοι ως εξής: 
  8.1.1 Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 
ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί 
κατέχουν από το σύστηµα TAXISNet της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων. Εφόσον 
γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων 

της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γεν. ∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών. 
 8.1.2 Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι 
δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους 
συµπληρώνοντας τον αριθµό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται µε 
χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστηµα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, 
εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης 
Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών. 
 8.1.3 Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και 
ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας: 
   - είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη µε επίσηµη µετάφραση στην 

ελληνική. 
   - είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε µορφή αρχείου .pdf µε επίσηµη 
µετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτηµα IX Α για τις δηµόσιες συµβάσεις 
έργων, στο Παράρτηµα IX Β για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και στο Παράρτηµα IX Γ για τις 
δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών του π.δ. 60/2007, και σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους όρους στο 
κράτος µέλος εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η 
εγγραφή του σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο, προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών 
και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία. 
 8.2 Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά 
µέσω του Συστήµατος. 
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 8.3 Ο υποψήφιος χρήστης ενηµερώνεται από το Σύστηµα ή µέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου σχετικά µε την εξέλιξη του αιτήµατος εγγραφής του. Εφόσον το αίτηµα εγγραφής 
εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαµβάνει σύνδεσµο ενεργοποίησης λογαριασµού ως πιστοποιηµένος 
χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασµού του. 
9. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός, θα γίνει σύµφωνα µε τα παρακάτω παραρτήµατα που 
επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής: 
 

9.1 «ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

9.2 «ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

9.3 «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 

9.4 «ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙ∆Η/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆’ 

9.5 «ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ 

9.6 «ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ 

9.7 «ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄ 

 
Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές συµπληρωµατικές πληροφορίες, 
σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού µέχρι και οχτώ (8) ηµέρες προ της εκπνοής της προθεσµίας 
άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ.2 περ. α του Π.∆.118/07, αυτές παρέχονται το αργότερο 
τρεις (3) ηµέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσµίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από 
τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές οι ως άνω συµπληρωµατικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το 
αργότερο εντός έξι (6) ηµερών πριν από την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, εφόσον έχουν 
ζητηθεί εµπρόθεσµα, ήτοι µέχρι την ηµεροµηνία εκπνοής της προθεσµίας άσκησης της ένστασης του 
άρθρου 15. παρ. 2 περ. α του Π∆ 118/07, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωµα άσκησης της εν λόγω 
ένστασης. Τα ανωτέρω αιτήµατα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του συγκεκριµένου 
διαγωνισµού µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. και φέρουν 
ψηφιακή υπογραφή. Αιτήµατα παροχής πληροφοριών υποβάλλονται από εγγεγραµµένους Προµηθευτές. 
Αιτήµατα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσµιών δεν εξετάζονται. 
10. Η τελική επιλογή του Προµηθευτή θα πραγµατοποιηθεί µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
του Νοσοκοµείου κατόπιν σχετικής γνωµοδότησης της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης, 
βασιζόµενη στο οριζόµενο δια της παρούσης κριτήριο αξιολόγησης. 

11. Τα έξοδα δηµοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν το ∆ηµόσιο. Η 
προκήρυξη του διαγωνισµού θα σταλεί µε ηλεκτρονικά µέσα στην Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων της 
Ε.Ε. και η διακήρυξή του θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γενικού Νοσοκοµείου Αθηνών 
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.hippocratio.gr και στη διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 
12. Κάθε θέµα που δεν αναφέρεται στη ∆ιακήρυξη αυτή ρυθµίζεται από τις διατάξεις περί προµηθειών 
δηµοσίου, όπως αυτές ισχύουν κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της παρούσης. 

 
Ο ΑΝΑΠΛ. ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ  

 
 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥΡΟΥΤΣΙΚΑΣ 
Ακριβές Αντίγραφο 

 
Η Προϊσταµένη 

Τµήµατος Γραµµατείας 
ΙΩΑΝΝΑ ΜΕΛΑΝΙΤΟΥ 

 
 
Συνηµµένα: 
- Αναλυτικό Τεύχος ∆ιακήρυξης 
Εσωτ. ∆ιανοµή: 
- Τµήµα Προµηθειών 
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ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΗΗ ∆∆ΗΗΜΜΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙΙΑΑ 
                  11ΗΗ

  ΥΥ..ΠΠΕΕ..  ΑΑΤΤΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ 
ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΟΟ  ΝΝΟΟΣΣΟΟΚΚΟΟΜΜΕΕΙΙΟΟ  ΑΑΘΘΗΗΝΝΩΩΝΝ    
                    ««ΙΙΠΠΠΠΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΕΕΙΙΟΟ»»  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

∆∆ΙΙΑΑΚΚΗΗΡΡΥΥΞΞΗΗ 
 

ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΗΗΝΝ  ΑΑΝΝΑΑ∆∆ΕΕΙΙΞΞΗΗ  ΑΑΝΝΑΑ∆∆ΟΟΧΧΟΟΥΥ  ΠΠΑΑΡΡΟΟΧΧΗΗΣΣ  ΥΥΠΠΗΗΡΡΕΕΣΣΙΙΩΩΝΝ    
 
  

««ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΕΕΙΙΑΑΣΣ  ΤΤΩΩΝΝ  ΚΚΤΤΙΙΡΡΙΙΑΑΚΚΩΩΝΝ  ΕΕΓΓΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΕΕΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΙΙ  ΤΤΟΟΥΥ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΒΒΑΑΛΛΛΛΟΟΝΝΤΤΟΟΣΣ  ΧΧΩΩΡΡΟΟΥΥ  ΤΤΟΟΥΥ  

ΝΝΟΟΣΣΟΟΚΚΟΟΜΜΕΕΙΙΟΟΥΥ»»  
  

ΤΤΑΑΞΞΙΙΝΝΟΟΜΜΗΗΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΤΤΑΑ  CCPPVV::  7799771100000000−−44  
                                                                                                                  ««ΥΥΠΠΗΗΡΡΕΕΣΣΙΙΕΕΣΣ  ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΕΕΙΙΑΑΣΣ»»  

  
  
  

ΑΑΡΡ..  ΦΦ339944//1144  
  
  
  

ΑΑΥΥΞΞΩΩΝΝ  ΑΑΡΡΙΙΘΘΜΜΟΟΣΣ  ΣΣΥΥΣΣΤΤΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ  ΕΕΣΣΗΗ∆∆ΗΗΣΣ::  44335599  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ΑΑΘΘΗΗΝΝΑΑ,,  22001155 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
 
ΑΑΝΝΑΑΘΘΕΕΤΤΟΟΥΥΣΣΑΑ  ΑΑΡΡΧΧΗΗ   Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 

∆ιοικητική – Οικονοµική Υπηρεσία 
Υποδιεύθυνση Οικονοµικού / Τµήµα Προµηθειών 

ΑΑΝΝΤΤΙΙΚΚΕΕΙΙΜΜΕΕΝΝΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΜΜΗΗΘΘΕΕΙΙΑΑΣΣ Υπηρεσίες Ασφάλειας των Κτιριακών Εγκαταστάσεων και του 
Περιβάλλοντος Χώρου του Νοσοκοµείου  

ΤΤΟΟΠΠΟΟΣΣ  ΠΠΑΑΡΡΑΑ∆∆ΟΟΣΣΗΗΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΜΜΗΗΘΘΕΕΙΙΑΑΣΣ  Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 
ΤΤΑΑΞΞΙΙΝΝΟΟΜΜΗΗΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΤΤΑΑ  ΚΚΩΩ∆∆ΙΙΚΚΟΟ  CCPPVV 79710000−4, Υπηρεσίες Ασφάλειας 
ΕΕΙΙ∆∆ΟΟΣΣ  ∆∆ΙΙΑΑ∆∆ΙΙΚΚΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ ∆ιεθνής Ανοικτός Ηλεκτρονικός ∆ιαγωνισµός 
ΚΚΡΡΙΙΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΚΚΥΥΡΡΩΩΣΣΗΗΣΣ Πλέον Συµφέρουσα από Οικονοµικής Άποψης Προσφορά 
∆∆ΙΙΑΑΡΡΚΚΕΕΙΙΑΑ  ΕΕΚΚΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΗΗΣΣ  ΤΤΗΗΣΣ  

ΠΠΡΡΟΟΜΜΗΗΘΘΕΕΙΙΑΑΣΣ 
∆ύο (2) έτη από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης 

ΠΠΡΡΟΟΫΫΠΠΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ  ∆∆ΙΙΑΑΓΓΩΩΝΝΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ €460.000,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 
ΧΧΡΡΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟ∆∆ΟΟΤΤΗΗΣΣΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΜΜΗΗΘΘΕΕΙΙΑΑΣΣ  Τακτικός Προϋπολογισµός Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 

ΚΑΕ 0430 
ΚΚΑΑΤΤΑΑΛΛΗΗΚΚΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΗΗΜΜΕΕΡΡΟΟΜΜΗΗΝΝΙΙΑΑ 
ΥΥΠΠΟΟΒΒΟΟΛΛΗΗΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΟΟΡΡΩΩΝΝ 

Ηλεκτρονική υποβολή: 27.02.2015, ώρα 17:00µ.µ.  

Έντυπη προσφορά: Τα στοιχεία και δικαιολογητικά της 
προσφοράς που υποβάλλονται ηλεκτρονικά προσκοµίζονται, κατά 
περίπτωση, σε έντυπη µορφή εντός προθεσµίας τριών εργάσιµων 
ηµερών από την ηµεροµηνία της ηλεκτρονικής υποβολής, ήτοι 
04.03.2015 

ΤΤΟΟΠΠΟΟΣΣ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΘΘΕΕΣΣΗΗΣΣ  ΤΤΩΩΝΝ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΟΟΡΡΩΩΝΝ   Ηλεκτρονική Υποβολή: Στη διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ) (ηλεκτρονική µορφή)  
Έντυπα δικαιολογητικά κατά περίπτωση:  
Στην έδρα του Γενικού Νοσοκοµείου Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 
Λεωφ. Βασ. Σοφίας 114, Τµήµα Γραµµατείας 

ΗΗΜΜΕΕΡΡΟΟΜΜΗΗΝΝΙΙΑΑ  ΑΑΠΠΟΟΣΣΦΦΡΡΑΑΓΓΙΙΣΣΗΗΣΣ  

ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΟΟΡΡΩΩΝΝ   
Η αποσφράγιση των προσφορών των υποψηφίων αναδόχων θα γίνει 
µέσω του ηλεκτρονικού συστήµατος του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ την 
05.03.2015, ώρα Ελλάδας 11:00 πµ.  

∆∆ΙΙΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΣΣΗΗ  ΙΙΣΣΤΤΟΟΣΣΕΕΛΛΙΙ∆∆ΑΑΣΣ  ΑΑΝΝΑΑΡΡΤΤΗΗΣΣΗΗΣΣ  

ΤΤΕΕΥΥΧΧΟΟΥΥΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΚΚΗΗΡΡΥΥΞΞΗΗΣΣ 
www.promitheus.gov.gr  
www.hippocratio.gr �Γραφείο Προµηθειών�∆ιαγωνισµοί–
∆ιαπραγµατεύσεις 

ΗΗΜΜΕΕΡΡΟΟΜΜΗΗΝΝΙΙΑΑ  ΑΑΠΠΟΟΣΣΤΤΟΟΛΛΗΗΣΣ  ΓΓΙΙΑΑ  

∆∆ΗΗΜΜΟΟΣΣΙΙΕΕΥΥΣΣΗΗ  
Στην Υπηρεσία Επίσηµων Εκδόσεων της ΕΕ στις 03.12.2014 
Στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων του ΦΕΚ την 
05.12.2014 

∆∆ΗΗΜΜΟΟΣΣΙΙΕΕΥΥΣΣΗΗ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΤΤΥΥΠΠΟΟ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ 
ΗΧΩ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
1 Αντικείµενο του Έργου 

Στο πλαίσιο του Προγράµµατος Προµηθειών Υπηρεσιών Υγείας (ΠΠΥΥ) έτους 2012, το Γενικό 
Νοσοκοµείο Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» προκηρύσσει για τις ανάγκες του διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό 
διαγωνισµό για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών ασφάλειας των Κτιριακών 

Εγκαταστάσεων και του Περιβάλλοντος Χώρου του Νοσοκοµείου (CPV: 79710000−4, Υπηρεσίες 
Ασφάλειας) µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά, 
προϋπολογισθείσας δαπάνης 460.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. Αναλυτικά οι υπηρεσίες µε τις 
ποσοτικές και ποιοτικές προδιαγραφές τους παρατίθενται στο Παράρτηµα ∆΄ της παρούσης. 

1.1 ∆ιάρκεια Έργου 

Η διάρκεια του έργου ορίζεται σε δύο (2) έτη από την υπογραφή της σύµβασης µε τον Ανάδοχο. 

1.2 Προϋπολογισµός του Έργου 

O συνολικός προϋπολογισµός του παρόντος ∆ιαγωνισµού ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων εξήντα 
χιλιάδων ευρώ (460.000,00 €) συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. Η δαπάνη θα βαρύνει 
τον τακτικό προϋπολογισµό του Νοσοκοµείου κι ειδικότερα τον ΚΑΕ 0439.  

2. Πλαίσιο Υλοποίησης της Προµήθειας/Έργου 

2.1 Θεσµικό Πλαίσιο 

Για την ανάθεση και εκτέλεση της σύµβασης εφαρµόζονται οι διατάξεις που αναφέρονται στο προοίµιο 
της απόφασης διενέργειάς του, όπως ισχύουν κατά τον χρόνο δηµοσίευσης της παρούσας προκήρυξης.  

2.2 Γλώσσα ∆ιαδικασίας 

Επίσηµη γλώσσα της διαδικασίας είναι η ελληνική γλώσσα. Κάθε έγγραφο ή απόφαση τα οποία θα 
εκδίδονται από την Αναθέτουσα Αρχή θα συντάσσεται στην ελληνική γλώσσα. 

Κάθε συνεννόηση µεταξύ της αναθέτουσας αρχής και των ενδιαφεροµένων, των διαγωνιζοµένων και του 
Προµηθευτή/Αναδόχου, καθώς και κάθε ένσταση ή υπόµνηµα των εν λόγω προσώπων που 
απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή θα υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

2.3 ∆ηµοσιότητα - Τρόπος Λήψης Εγγράφων ∆ιαγωνισµού 

Το παρόν τεύχος ∆ιακήρυξης διατίθεται από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής 
www.hippocratio.gr, την ∆ΙΑΥΓΕΙΑ http://et.diavgeia.gov.gr/f/hippocratio/ και στη διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr/. Περίληψη της ∆ιακήρυξης απεστάλη προς δηµοσίευση στην Υπηρεσία 
Επισήµων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 03.12.2014, δηµοσιεύτηκε στις 05.12.2014 στο 
Τεύχος ∆ηµοσίων ∆ιακηρύξεων του Φύλλου της Ελληνικής Κυβέρνησης και στον ηµερήσιο τύπο. 
Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται για την ορθότητα, πληρότητα και την ακρίβεια των εγγράφων του 
παρόντος διαγωνισµού που θα αναρτηθούν στο διαδίκτυο. Σε περίπτωση εντοπισµού οποιασδήποτε 
παράλειψης ή σφάλµατος, υπερτερούν τα αντίτυπα των εν λόγω εγγράφων τα οποία τηρούνται στο 
χώρο της Αναθέτουσας Αρχής. 

2.4 ∆ικαίωµα Συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό 

∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν οι αναφερόµενοι κατωτέρω, εφόσον ασκούν 
δραστηριότητα συναφή µε το αντικείµενο του έργου και πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της 
∆ιακήρυξης: 

 α) Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της ηµεδαπής ή αλλοδαπής. 

 β) Ενώσεις φυσικών ή/ και νοµικών προσώπων που υποβάλουν κοινή προσφορά. 

 γ) Συνεταιρισµοί 

 δ) Κοινοπραξίες 

Και: 
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• είναι εγκατεστηµένα στα κράτη – µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή  
• είναι εγκατεστηµένα στα κράτη – µέλη της Συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο 

(ΕΟΧ) ή  
• είναι εγκατεστηµένα στα κράτη – µέλη που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία περί ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων (Σ.∆.Σ.) του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα 
µε το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α΄139) υπό τον όρο ότι η σύµβαση καλύπτεται από την Σ.∆.Σ. – ή  

• είναι εγκατεστηµένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συµφωνίες µε την Ε.Ε. ή 
• έχουν συσταθεί µε τη νοµοθεσία κράτους – µέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους – µέλους 

που έχει υπογράψει τη Σ.∆.Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συµφωνία µε την 
Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του ή την έδρα τους στο 
εσωτερικό µιας εκ των ανωτέρω χωρών 

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική µορφή προκειµένου να 
υποβάλουν την προσφορά. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος 
της συµµετοχής του κάθε µέλους της Ένωσης. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει 
τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύµβαση, εφόσον η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής είναι αναγκαία 
για την ορθή εκτέλεση της σύµβασης.  
 
Στο διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτοί: 

• Όσοι δεν ασκούν το επάγγελµα όπως ορίζεται ανωτέρω. 
• Όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, κατά την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς δεν πληρούν 

όλες τις προϋποθέσεις και δεν καλύπτουν τα κριτήρια επιλογής που περιγράφονται στα άρθρα 6 
και 8 του Π∆ 118/2007 σε συνδυασµό µε το άρθρο 43 του Π∆ 60/2007 κατά περίπτωση. 

• Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα, κατά την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς, από κάποια 
άλλη δηµόσια υπηρεσία ή ΝΠ∆∆ γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συµβατικές υποχρεώσεις. 

• Όσοι αποκλείστηκαν, κατά την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς, από διαγωνισµούς για 
προµήθειες του ∆ηµοσίου µε αµετάκλητη απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης. 

• Όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες µε τις παραπάνω 
κυρώσεις. 

• Όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δεν είναι εγκαταστηµένα σε κράτη-µέλη της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή 
δεν δικαιούται να συµµετέχουν στο διαγωνισµό εξαιτίας της νοµοθεσίας τρίτων χωρών, στις 
οποίες είναι εγκαταστηµένα, που δεν έχουν κυρώσει τη Συµφωνία περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
του ΠΟΕ. 

• Τα ανωτέρω ισχύουν και για οποιοδήποτε από τα µέλη της ένωσης. 
 
3. Κατάρτιση και Υποβολή Προσφορών 

∆ιευκρίνιση: Σε ό,τι αφορά το σύνολο των απαιτούµενων για προσκόµιση εγγράφων και αναφορικά µε 
την επικύρωση των αντιγράφων αυτών ισχύουν οι διατάξεις του α. 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α' 74), µε 
τις οποίες τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 1 και των παρ. 3 και 4 του άρθρου 11 του Ν. 
2690/1999 (ΦΕΚ Α' 45). Σε ό,τι αφορά δε στις Υπεύθυνες ∆ηλώσεις και αναφορικά µε το χρόνο 
υποβολής και θεώρησης των ισχύουν οµοίως τα διαλαµβανόµενα στο άρθρο 3 του Ν.4250/2014. 

Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόµενοι 
παρέχουν διευκρινίσεις µόνο όταν αυτές ζητούνται από αρµόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιόν του 
διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, µετά την σχετική γνωµοδότηση του οργάνου. Από τις 
διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που 
αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτηµα από το αρµόδιο όργανο. 
 

3.1 Τρόπος Υποβολής Προσφορών 

Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
συστήµατος. 
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά και ψηφιακά υπογεγραµµένες, 
µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που 
ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα 
αναφερόµενα στο ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Α/2677/21-
102013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» και στο Π.∆. 118/07 (Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου). 
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Τα κατά περίπτωση προσκοµιζόµενα στοιχεία και δικαιολογητικά, όπως περιγράφονται κατωτέρω, θα 
πρέπει επίσης να υποβληθούν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή σε 
ενιαίο σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει την ένδειξη:  

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  

«Φ394/2014 ∆ιεθνής Ανοικτός Ηλεκτρονικός ∆ιαγωνισµός για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών Ασφάλειας των 

Κτιριακών Εγκαταστάσεων και του Περιβάλλοντος Χώρου του Νοσοκοµείου (CPV: 79710000−4, Υπηρεσίες Ασφάλειας) µε 
κριτήριο κατακύρωσης την συµφερότερη τιµή, προϋπολογισθείσας δαπάνης 460.000,00 ευρώ συµπ/νου ΦΠΑ για δύο έτη» 

AΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ............. 

Ο φάκελος θα πρέπει να αναγράφει την επωνυµία και διεύθυνση, αριθµό τηλεφώνου, φαξ και διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του υποψήφιου Ανάδοχου, τον τίτλο του ∆ιαγωνισµού και τον τίτλο του 
φακέλου. 
Σε περίπτωση Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυµία και διεύθυνση, 
καθώς και αριθµός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου όλων των µελών 
της. 
 
3.2 Περιεχόµενο Προσφορών 

Τα περιεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:  
 
(α) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά» και  
(β) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά». 
 
     *(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόµενων αρχείων στο σύστηµα. 
 
3.2.1 Περιεχόµενα (υπο)Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά» 

Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται η 
ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ και όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς 
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς. Συγκεκριµένα, στον 
προαναφερόµενο (υπο)φάκελο περιλαµβάνονται: 

 
3.2.1.1 ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής 

Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί 

ποινή αποκλεισµού, τα ακόλουθα δικαιολογητικά, σε µορφή αρχείου *.pdf σύµφωνα µε το άρθρο 
5α.Β.1α του Π.∆. 118/2007, το ν.4155/13((ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 
«Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω.  

α/α Περιγραφή ∆ικαιολογητικών 
1 Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής στο διαγωνισµό κατά το άρθρο 157 του Ν. 4281/14 

ύψους 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης της ∆ιακήρυξης εκτός ΦΠΑ (η εγγύηση 
συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς) και την παράγραφο 1.2.3 του άρθρου 11 της ΥΑ Π1/2390/13. Η 
εγγυητική επιστολή συµµετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε µορφή 
αρχείου *.pdf και προσκοµίζεται από αυτόν στην Αρµόδια Υπηρεσία ∆ιεξαγωγής του 
∆ιαγωνισµού σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την 
ηλεκτρονική υποβολή. (Υπόδειγµα της Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής στο Παράρτηµα 
Στ΄ της παρούσης). 

2 Παραστατικό εκπροσώπησης, κατά το άρθρο 6 παρ.1 περ. γ. του Π.∆. 118/07, εφόσον οι 
προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους. 

3 Υπεύθυνη δήλωση1 της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε 
ισχύει, υπογεγραµµένη ψηφιακά από τον προσφέροντα (φυσικό πρόσωπο) ή σε περίπτωση 
που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο, την υπεύθυνη δήλωση υποβάλλουν: 

α) οι ∆ιαχειριστές, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε, Ε.Π.Ε. 
β) ο Πρόεδρος του ∆.Σ. και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Α.Ε. 
γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου, οι νόµιµοι εκπρόσωποί του. 
δ) Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισµός η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από 

τον Πρόεδρο του συνεταιρισµού 

                                                
1 ∆εν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής 
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Στην Υπεύθυνη ∆ήλωση θα αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισµού και θα 
δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους οι προσφέροντες: 

Α. ∆εν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα 
στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 άρθρου 6 του Π.∆.118/07, ήτοι: 

- ι) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της 
κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1), 
ii) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 
26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της 
κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2), 
iii) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των 
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C316 της 27.11.1995, σελ. 48), 
iv) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της 
οδηγίας 91/308/EOK του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 
χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από 
παράνοµες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία 
τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωµατώθηκε µε το ν. 2331/1995 
(Α΄ 173) και τροποποιήθηκε µε το ν. 3424/2005 (Α΄ 305), 
v) Κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, 
της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 
vi) για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας. 
vii) δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα συναφές µε το αντικείµενο του 
διαγωνισµού ή σε σχέση µε την επαγγελµατική του ιδιότητα. 
viii) Η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης, της 
οποίας έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 
ix) Οι υποψήφιοι ανάδοχοι τηρούν απαρέγκλιτα τις διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας, 
δηλαδή των νοµίµων αποδοχών, τήρηση του νοµίµου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι 
υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων κ.λπ. 
x) ότι δεν απασχολούν ή εκµεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών. 
xi) ότι θα προσκοµίσουν:  

- Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας τους ως εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφάλειας, 
εκδοθείσα από την Ελληνική Αστυνοµία σύµφωνα µε το Ν. 2518/97 (ΦΕΚ 164 Α), 
όπως ισχύει.  

- Πρόσθετη διευκρινιστική πράξη ή βεβαίωση της ασφαλιστικής εταιρείας, στην οποία 
θα φαίνεται ότι το συγκεκριµένο έργο εντάχθηκε και καλύπτεται από το 
ασφαλιστήριο συµβόλαιο. 

Β. ∆εν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 
άρθρου 6 του Π.∆.118/07 καταστάσεις, ήτοι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν 
τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 
-Τα αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή υπό άλλη 
ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη 
διαδικασία. 

- ∆εν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ.2 του άρθρου 6 
του Π.∆. 118/07 κατάσταση, δηλ. ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, 
όπως εκάστοτε ισχύει, ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά 
πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης 
των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά 
πρόσωπα). 

- ∆εν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε 
αναγκαστική διαχείριση. Τα αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε 
αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε 
αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

- Είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής), αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους 
καταβάλουν εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης, καθώς και ότι είναι ενήµεροι ως 
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

- Είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο, ορίζοντας ρητά την επωνυµία του 
Επιµελητηρίου και το αντικείµενο των δραστηριοτήτων που ασκούν (ρητά κατονοµαζόµενες), 
προκειµένου για νοµικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελµά τους, προκειµένου για φυσικά 
πρόσωπα, µε το οποίο είναι εγγεγραµµένοι στο Επιµελητήριο ή ότι ασκούν γεωργικό ή 
κτηνοτροφικό επάγγελµα, κατά περίπτωση (δεν αφορά συνεταιρισµούς). 
Τα αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, δηλώνουν ότι είναι εγγεγραµµένα στα µητρώα του 
οικείου Επιµελητηρίου της χώρας εγκατάστασης τους ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές 
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οργανώσεις, οµοίως της χώρας εγκατάστασής τους, ορίζοντας ρητά την επωνυµία του 
Επιµελητηρίου ή των επαγγελµατικών οργανώσεων αντίστοιχα, καθώς και το αντικείµενο των 
δραστηριοτήτων που ασκούν, προκειµένου για νοµικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελµά τους, 
προκειµένου για φυσικά πρόσωπα. 

- ∆εν είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται κατ' εφαρµογή του Π.∆.60/2007 και ότι δεν έχουν αρνηθεί να παράσχουν τις 
πληροφορίες αυτές. 

- ∆εν τελούν σε αποκλεισµό από διαγωνισµούς µε βάση αµετάκλητη απόφαση του Υπουργού 
Ανάπτυξης, κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Π.∆. 118/07 κατά την ηµεροµηνία υποβολής 
της προσφοράς. 

- ∆εν έχουν τεθεί σε διαδικασία εξυγίανσης του αρ.99 του Ν.3588/2007 (Α΄153) 
- Ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα (αφορά µόνο συνεταιρισµούς). 
- Αναλαµβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα ηλεκτρονική υποβολή / 

έντυπη προσκόµιση όπου απαιτείται των δικαιολογητικών των παρ. 2 & 3 του άρθρου 6 του 
Π.∆. 118/07, κατά περίπτωση, και της παρούσης και σύµφωνα µε τους όρους και τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ιδίου Προεδρικού ∆ιατάγµατος. 

4 Tα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος ηµεδαπού ή αλλοδαπού νοµικού 
προσώπου, όπως το ισχύον καταστατικό κατά περίπτωση Φ.Ε.Κ., ή επικυρωµένο αντίγραφο ή 
απόσπασµα του καταστατικού. (Πρόσφατο κωδικοποιηµένο καταστατικό, θεωρηµένο από την 
αρµόδια αρχή ή βεβαίωση της αρµόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από 
την οποία να προκύπτουν οι τυχόν µεταβολές, που έχουν επέλθει στο καταστατικό του 
νοµικού προσώπου και, εφόσον υπάρχουν µεταβολές, τα σχετικά ΦΕΚ (για την περίπτωση 
των Α.Ε.) ή τις σχετικές συµβολαιογραφικές πράξεις (για την περίπτωση των Ε.Π.Ε.). Στοιχεία 
και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν, ο Πρόεδρος και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υπογραφή τους, το 
νοµικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νοµιµοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως 
από το καταστατικό αναλόγως µε τη νοµική µορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νοµικού 
προσώπου. 

5 Για τις Ενώσεις προσώπων που υποβάλουν κοινή προσφορά: 
• Οι Ενώσεις θα πρέπει να καταθέσουν όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση 

δικαιολογητικά για κάθε µέλος της ένωσης 
• Το ποσό της εγγυητικής επιστολής µπορεί να καλύπτεται είτε µε µία είτε µε το 

άθροισµα περισσότερων εγγυητικών επιστολών των συµµετεχόντων στην ένωση. 
Κάθε µία όµως από αυτές πρέπει να αναφέρει ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των 
συµµετεχόντων από την συµµετοχή τους στο διαγωνισµό. 

• Από κάθε οικονοµικό φορέα-µέλος που συµµετέχει στην Ένωση, απαιτείται πρακτικό 
απόφασης ∆Σ ή άλλου αντίστοιχου οργάνου που εγκρίνει την σύµπραξη µε άλλα 
µέλη της ένωσης, το ποσοστό της κάθε µίας στον προϋπολογισµό του έργου, την 
αποδοχή της αλληλέγγυας και εις ολόκληρον ευθύνης. 

6 Τα δικαιολογητικά ονοµαστικοποίησης των µετοχών των νοµικών προσώπων που 
προβλέπονται από τις διατάξεις του Π.∆. 82/96 (ΦΕΚ Α΄ 66) όπως αυτές τροποποιήθηκαν µε 
τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3310/05 και του άρθρου 8 του Ν. 3414/05 και υπό τις 
προϋποθέσεις που καθορίζονται στις εν λόγω διατάξεις.  
Η υποχρέωση περαιτέρω ονοµαστικοποίησης µέχρι φυσικού προσώπου δεν ισχύει για τις 
εισηγµένες στα χρηµατιστήρια κρατών – µελών της ΕΕ ή του ΟΟΣΑ εταιρείες. 

7 Ένορκη Βεβαίωση του νοµίµου εκπροσώπου του συµµετέχοντος οικονοµικού φορέα ενώπιον 
συµβολαιογράφου, περί µη επιβολής σε βάρος τους πράξης επιβολής προστίµου για 
παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας (ά. 68 παρ. 
2 του ν.3863/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) 

8 Αντίγραφα ή αποσπάσµατα ισολογισµών (εφόσον ο οργανισµός εκδίδει τέτοια) των τριών (3) 
τελευταίων ετών και κατά το διάστηµα λειτουργίας της αν αυτό είναι µικρότερο των τριών 
ετών 

9 Βεβαιώσεις τραπεζών για την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης 
10 Κατάλογο στον οποίο να αναφέρονται οι συµβάσεις παροχής υπηρεσίας ασφάλειας σε 

∆ηµόσια ή/και Ιδιωτικά Νοσοκοµεία – Κλινικές ή Μονάδες Υγειονοµικής Περίθαλψης των 
τριών (3)τελευταίων ετών, µε µνεία για κάθε σύµβαση: 
� του παραλήπτη, είτε εµπίπτει στο δηµόσιο είτε στον ιδιωτικό τοµέα 
� της ηµεροµηνίας σύµβασης 
� του ποσού σύµβασης 

 
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία 
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου pdf και προσκοµίζονται κατά περίπτωση 
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από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ και των 
εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. 
Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου «∆ικαιολογητικά 
συµµετοχής-τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί µε την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται 
να προσκοµισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόµενης προθεσµίας είναι τα 
δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα και 
κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: η εγγύηση 
συµµετοχής, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 
∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από 
επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 
Σε περίπτωση που στην χώρα του υποψηφίου αναδόχου ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν 
εκδίδονται ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να 
αναπληρωθούν µε ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόµενου ή στα κράτη µέλη όπου δεν προβλέπεται η 
ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού της χώρας του υποψήφιου αναδόχου στην 
οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η ένορκη 
αυτή βεβαίωση θα συµπεριλαµβάνεται υποχρεωτικά στον φάκελο των δικαιολογητικών συµµετοχής. 
 
3.2.1.2.  Τεχνική Προσφορά 

Στον (υπό) φάκελο «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά», υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα 
στοιχεία της τεχνικής προσφοράς. Η τεχνική προσφορά συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη 
ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό 
αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα 
στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου 
ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το 
σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο 
pdf. 
Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές 
φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά 
αρχεία. 
Αναλυτικότερα, στον (υπό) φάκελο «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά», υποβάλλονται 
ηλεκτρονικά τα κάτωθι τα οποία θα φέρουν και ψηφιακή υπογραφή: 
και θα αναφέρεται αναλυτικά σε κάθε µία παράγραφο ξεχωριστά. 

(α) Προσφερόµενα είδη/υπηρεσίες και Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Στην τεχνική προσφορά θα υπάρχει περιγραφή των προσφερόµενων υπηρεσιών που αφορούν τις 

Τεχνικές Προδιαγραφές (Παράρτηµα ∆’ της παρούσης). Η τεχνική προσφορά πρέπει επίσης να 
περιλαµβάνει υλικό τεκµηρίωσης για τα προσφερόµενα είδη/υπηρεσίες, όπως εγχειρίδια, τεχνικά 
φυλλάδια κ.λπ., από τα οποία θα προκύπτει η κάλυψη των απαιτήσεων της παρούσας διακήρυξης.  

Πλήρη στοιχεία για την παρουσίαση της εταιρικής φυσιογνωµίας (profile) του συµµετέχοντος στο 
διαγωνισµό, µε τις διαχρονικές του δραστηριότητες και γενικά ότι θεωρείται χρήσιµο κατά την 
αξιολόγηση, για τη διαµόρφωση σαφούς εικόνας περί της επιχειρηµατικής του δραστηριότητας, 
σύµφωνα µε τα στοιχεία αξιολόγησης του Παραρτήµατος Γ της ∆ιακήρυξης. 

Αναλυτικά στοιχεία πελατολογίου µε έµφαση σε δραστηριότητες/υπηρεσίες παροµοίου είδους και 
µεγέθους. 

Σύντοµη και σαφή περιγραφή του τρόπου µε τον οποίο προτίθεται να αντιµετωπίσει το 
συγκεκριµένο έργο (διάρθρωση και αριθµός εργαζοµένων ανά κατηγορία και τµήµα και ότι άλλο 
προτείνει σχετικά µε τον τρόπο οργάνωσης κ.λπ.). 

Οι προσφερόµενοι στο έργο πόροι και συγκεκριµένα (i) πλήθος, ωράρια και κατανοµή 
προσφερόµενου προσωπικού, (ii) διαθέσιµα και προσφερόµενα µηχανήµατα και εργαλεία και πάσης 
φύσεως εξοπλισµός. 

Οι βάρδιες που συµπεριλαµβάνονται στην διακήρυξη είναι περιοριστικού χαρακτήρα, ενώ ο αριθµός 
των ατόµων καθώς και το σύνολο των ωρών που απαιτούνται για την ασφάλεια, θα δηλώνονται από την 
προσφέρουσα εταιρεία. 

∆υνατότητα επιπλέον υποστήριξης σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών όπως αυτή προκύπτει µέσω 
βεβαιώσεων υποστήριξης εργασιών, σε ανάλογες περιπτώσεις. 

Τυχόν πιστοποιητικά από επίσηµους φορείς πιστοποίησης ή ινστιτούτα δοκιµών, για την ποιότητα ή 
καταλληλότητα προσφερόµενων µηχανηµάτων, εργαλείων, υλικών, υπηρεσιών κλπ και η συµµόρφωσή 
τους µε τεχνικά και ποιοτικά Standards. 

15PROC002556339 2015-02-03

ΑΔΑ: 6ΘΠΣ4690ΩΣ-ΙΦΔ



∆ιακήρυξη 394/14 Σελίδα | 14 Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 

 (β) Πίνακας Συµµόρφωσης Τεχνικών Προδιαγραφών  

 Για να τεκµηριωθεί η συµφωνία µε τις τεχνικές προδιαγραφές που προβλέπονται στο Παράρτηµα ∆’  
της παρούσας διακήρυξης θα πρέπει να συµπληρωθεί από τον υποψήφιο ανάδοχο οικονοµικό φορέα 
σχετικός «Πίνακας Συµµόρφωσης» συµπληρωµένος σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος. 

 (γ) Πιστοποιητικά του άρθρου 47 του Π.∆. 60/07 
 Οι συµµετέχοντες υποχρεούνται να καταθέσουν Πιστοποιητικό από ανεξάρτητο διαπιστευµένο 
φορέα για τη διαχείριση της ποιότητας µε βάση το άρθρο 47 του π.δ 60/2007 και συµπληρωµατικά το 
άρθρο 9 του π.δ 118/2007,  σύµφωνα µε το διεθνές πρότυπο EN ISO 9001:2000 ή ισοδύναµο. 

Τα πιστοποιητικά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαπιστευµένους φορείς πιστοποίησης, 
διαπιστευµένους προς τούτο από το Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.∆.) ή από φορέα 
διαπίστευσης µέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη ∆ιαπίστευση (European Cooperation for 
Accreditation − EA) και µάλιστα, µέλος της αντίστοιχης Συµφωνίας Αµοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) 
αυτής. 
 

Τονίζεται ιδιαίτερα ότι οι Τεχνικές Προσφορές δεν πρέπει να έχουν καµία απολύτως άµεση ή έµµεση 
αναφορά στα οικονοµικά στοιχεία των Προσφορών. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάτι τέτοιο, η 
προσφορά αποκλείεται από περαιτέρω αξιολόγηση κατόπιν γνωµοδότησης της Επιτροπής. 
 
Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος υποβάλλονται από 
αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός 
τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν 

ψηφιακή υπογραφή. 
 

3.2.2. Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» 

Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό)φάκελο 
«Οικονοµική Προσφορά». 
Η οικονοµική προσφορά, συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του 
συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή *.pdf, το οποίο 
υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην 
ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου 
ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό 
µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 
Εφόσον η οικονοµική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες 
του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 
Στην περίπτωση αυτή, ο (υπο)φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τον οποίο θα υποβάλει ο 
υποψήφιος Προµηθευτής πρέπει να περιέχει συµπληρωµένους τους Πίνακες Οικονοµικής 

Προσφοράς του Παραρτήµατος Ε΄ της παρούσης. 

Επισηµαίνεται ότι η οικονοµική προσφορά θα πρέπει να περιέχει τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο 
άρθρο 68 του Ν.3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α), όπως ισχύει καθώς επίσης και µε τις διατάξεις του 
Ν.4144/2013 (ΦΕΚ 88 Α) επί ποινή απόρριψης, σε χωριστό ηλεκτρονικό σρχείο/φάκελο. 
 
Στην Οικονοµική Προσφορά αναγράφεται η τιµή και ο τρόπος πληρωµής, όπως ορίζεται κατωτέρω. Κατά 
την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονοµικό Φορέα σηµαίνονται από αυτόν µε χρήση του σχετικού 
πεδίου του συστήµατος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα. 
Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της ∆\ξης 
συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. ∆ιευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε µετά την λήξη χρόνου 
κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εναλλακτικές 
προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της 
τιµής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της 

προκηρυχθείσας υπηρεσίας. 
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Το αποτέλεσµα θα κατακυρωθεί στον προσφέροντα, που θα προσφέρει την πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµικής άποψης προσφορά σύµφωνα µε τα κριτήρια αξιολόγησης του Παραρτήµατος Γ ΄της 
παρούσης.  
 
 
3.2.2.1. Τιµές 

Η προσφερόµενη τιµή θα δίνεται σε ευρώ και σε αυτή θα περιλαµβάνεται η αξία των παρεχόµενων 
υπηρεσιών, και οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον αναλογούντα 
Φ.Π.Α. για την παρεχόµενη υπηρεσία στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπονται από την παρούσα 
διακήρυξη. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Νοσοκοµείο. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιµές σε ΕΥΡΩ ή που 
καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόµισµα, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Η αναγραφή της τιµής σε ΕΥΡΩ, µπορεί να γίνεται µε δύο δεκαδικά ψηφία, εφόσον χρησιµοποιείται σε 
ενδιάµεσους υπολογισµούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω 
εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή µεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι µικρότερο του 
πέντε. 
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή ή δεν δίδεται ενιαία τιµή 
για ολόκληρη την προσφερόµενη ποσότητα, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Επισηµαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιµής θα υπολογίζεται 
αυτόµατα από το σύστηµα. 
Στην οικονοµική προσφορά θα αναγράφεται υποχρεωτικά ο αντίστοιχος κωδικός είδους/υπηρεσίας στο 
Παρατηρητήριο Τιµών του Υπουργείου Υγείας και η τρέχουσα τιµή (για τις περιπτώσεις που έχει 
εφαρµογή). Οικονοµικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις τιµές που καταγράφονται στο 
Παρατηρητήριο Τιµών της Επιτροπής Προµηθειών Υγείας κατά την καταληκτική ηµεροµηνία κατάθεσης 
προσφορών του διαγωνισµού, απορρίπτονται. (Ν. 3918/2011, άρθρο 13, - ΦΕΚ 31/τ.Α’/02.03.2011). 
Εάν στο διαγωνισµό οι προσφερόµενες τιµές είναι υπερβολικά χαµηλές, θα εξετάζονται λεπτοµερώς οι 
προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό, θα ζητηθούν από τον 
προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά µε τον οικονοµικό 
χαρακτήρα της διαδικασίας κατασκευής ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές 

συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την προµήθεια των ειδών ή την πρωτοτυπία των 
προτεινοµένων προµηθειών, τις οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς. 
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την 
τεκµηρίωση των προσφεροµένων τιµών, οι δε προµηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 
 
3.2.2.2.  Τρόπος Πληρωµής Αναδόχου – Κρατήσεις 

Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται κατά µήνα, µε την εξόφληση του 100% της µηνιαίας συµβατικής 
αξίας µετά την οριστική παραλαβή του έργου (Π.∆ 118/2007, άρθρο 35 παρ.Ια Κ.Π.∆), από την αρµόδια 
υπηρεσία του Νοσοκοµείου µε βάση τα νόµιµα δικαιολογητικά. Τα παραπάνω ισχύουν και για 
οποιαδήποτε άλλη αξία που τυχόν προκύψει από την εφαρµογή των συµβάσεων (π.χ. πρόστιµο, κλπ). 
Τα αναγκαία δικαιολογητικά πληρωµής ανά µήνα για την εξόφληση της µηνιαίας παρασχεθείσας 
υπηρεσίας είναι: 

• Μηνιαίο Πρακτικό Ποσοτικής και Ποιοτικής Εκτέλεσης των όρων της Σύµβασης που θα 
συναφθεί µε την Ανάδοχο Εταιρεία ασφάλειας των Κτιριακών Εγκαταστάσεων και του 
Περιβάλλοντος Χώρου του Νοσοκοµείου το οποίο θα συντάσσεται από αρµόδια Επιτροπή που 
θα οριστεί από το Νοσοκοµείο για την Παραλαβή των Ειδών/Υπηρεσιών και Παρακολούθηση 
των όρων της οικείας Σύµβασης.  

• Τιµολόγιο Παροχής Υπηρεσιών του αναδόχου για εργασίες δεδουλευµένες προηγούµενου µήνα.  

• Βεβαίωση του ΙΚΑ για µη οφειλόµενες εισφορές (ασφαλιστική ενηµερότητα).  

• Φορολογική ενηµερότητα.  

• Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν 
τον έλεγχο και την πληρωµή.  

Η αµοιβή του Αναδόχου θα επιβαρύνεται µε τις νόµιµες κρατήσεις όπως κάθε φορά αυτές προβλέπονται 
από τις ισχύουσες διατάξεις. Η πληρωµή του αναδόχου θα πρέπει να γίνεται βάση των προβλεποµένων 
στο Π.∆ 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/5-6- 2003).  
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Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέτει κάθε µήνα στο αντίστοιχο Νοσοκοµείο και στην Επιθεώρηση 
Εργασίας, κατάσταση προσωπικού για το Νοσοκοµείο. ∆εν νοείται συγκεντρωτική κατάσταση της 
επιχείρησης αλλά κατάσταση του προσωπικού που απασχολείται στο Νοσοκοµείο  

Καταθέτει κάθε µήνα αποδεικτικό Τραπέζης µε ονοµαστική κατάσταση που θα αποδεικνύει την κατάθεση 
της µισθοδοσίας των υπαλλήλων του που εργάστηκαν στο Νοσοκοµείο τον προηγούµενο µήνα, στο 
πλαίσιο της υλοποίησης της σχετικής σύµβασης ασφάλειας του Νοσοκοµείου. Σε αντίθετη περίπτωση και 
έως την κατάθεση του ανωτέρω αποδεικτικού θα αναβάλλεται η εξόφληση του αντίστοιχου µήνα. Σε 
περίπτωση που εντός του υπό πληρωµή µηνός περιλαµβάνονται και ηµέρες διακοπής ή πληµµελούς 
παροχής υπηρεσίας εκτός των αναφεροµένων προστίµων σε βάρος του αναδόχου, θα περικόπτεται από 
το ποσό πληρωµής (µηνιαίο τίµηµα), ανάλογο ποσό πληρωµής που θα αντιστοιχεί σ’ αυτές τις ηµέρες ή 
ώρες. 

Ο Ανάδοχος οικονοµικός φορέας επιβαρύνεται µε κάθε νόµιµη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ 
νοµικών προσώπων ή άλλων Οργανισµών η οποία κατά νόµο βαρύνει τον Ανάδοχο. Απαιτήσεις του 
Αναδόχου οικονοµικού φορέα για οιαδήποτε πληρωµή δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ µέρους του 
καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων (τιµολόγια, αποδείξεις, 
πιστοποιητικά κ.λπ.) που αφορούν στην εξόφληση των φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών 
δαπανών που τον βαρύνουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες νοµοθετικές και κανονιστικές ∆ιατάξεις.  

Για όλες τις πληρωµές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόµιµα παραστατικά / δικαιολογητικά.  

Από κάθε τιµολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόµιµες κρατήσεις, σύµφωνα µε τους ισχύοντες 
κάθε φορά Νόµους και σχετικές Εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών.  

Κατά την πληρωµή ο Ανάδοχος επιβαρύνεται µε τις προβλεπόµενες από το νόµο κρατήσεις, όπως αυτές 
εκάστοτε ισχύουν και την παρακράτηση του φόρου εισοδήµατος. Οι νόµιµες κρατήσεις αφορούν: 

α)  Μ.Τ.Π.Υ.: 1,5% 

β) Χαρτ/µο & Ο.Γ.Α. (Μ.Τ.Π.Υ.): 0,024% 

γ) Ε.Α.Α.: 0,10% 

δ) Υπέρ Ψυχικής Υγείας: 2% 

ε) Φόρος : 1% (υγρά καύσιµα), 4% (λοιπά αγαθά), 8% (υπηρεσίες)  

Κατά την πληρωµή του, θα παρακρατείται ο προβλεπόµενος από το άρθρο 24 του Ν. 2198/94 φόρος 
εισοδήµατος 

 
4. Ηλεκτρονική Αποσφράγιση Προσφορών 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 05.03.2015 και ώρα 11:00 πµ, µέσω των 
αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρµοζόµενων κατά τα 
λοιπά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών. 
Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση µόνο των ηλεκτρονικών 
(υπό)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των 
οικονοµικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο 
σύστηµα οργάνων, σε ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές 
κρίθηκαν αποδεκτές µετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. 
Αµέσως µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική 
Προσφορά», οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των 
προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Οµοίως, µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων 
«Οικονοµική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονοµικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, 
θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειµένου 
να λαµβάνουν γνώση των τιµών που προσφέρθηκαν. 
 
5. ∆ιαδικασία Ηλεκτρονικής Αξιολόγησης Προσφορών 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση 
αυτών µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά 
των κειµένων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και των διαδικασιών της κατά 
περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. 
Συγκεκριµένα µέσα από το Σύστηµα ιδίως: 
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• Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή και τα 
µέλη της, πιστοποιηµένοι χρήστες του συστήµατος, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης 
των κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 
• Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση 
πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 
• Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών προσφορών 
• Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς 
τους. 
• Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισµού ή άλλοι πιστοποιηµένοι χρήστες από την αναθέτουσα αρχή του 
διαγωνισµού απευθύνουν αιτήµατα στους συµµετέχοντες χρήστες –οικονοµικούς φορείς για παροχή 
διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες – οικονοµικοί φορείς παρέχουν τις 
διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσµιών που τους ορίζονται. 
 

6. ∆ιαδικασία Ανάδειξης Αναδόχου – ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.∆. 118/07, ο προσφέρων στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από τη σχετική ειδοποίηση που 
του αποστέλλεται ηλεκτρονικά, υποβάλλει ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος, σε µορφή αρχείου *.pdf 
και σε φάκελο µε σήµανση «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά 
περίπτωση και αναφέρονται στο Κεφάλαιο 7. Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται από τον προσφέροντα 
εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή 
ακριβές αντίγραφο) στην Αναθέτουσα Αρχή. 
 
7. Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά κατακύρωσης» 

∆ικαιολογητικά που αφορούν στην προσωπική κατάσταση του προσφέροντος και τα οποία υποβάλλονται 
κατά τα ως άνω από αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, κατά περίπτωση είναι : 
7.1 Οι Έλληνες πολίτες: 

7.1.1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της 
κατά την παράγραφο 6 έγγραφη ηλεκτρονική ειδοποίηση, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν 
καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση,  
i) για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, ήτοι 

- συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της 
κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1), 
- δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης 
Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 
98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2), 

- απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των 
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48), 
- νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 
91/308/EOK του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες 
(EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία 
ενσωµατώθηκε µε το ν. 2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε µε το ν. 3424/2005 (Α΄ 305), 

ii) Κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. 
Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασµα ποινικού µητρώου φέρει καταδικαστικές 

αποφάσεις, οι συµµετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν σε ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή 

pdf τις αναφερόµενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. 

7.1.2 Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου πριν 
από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 6 έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι 
δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 
7.1.3 Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου πριν 
από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 6 έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι 
δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική 

διαχείριση. 
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7.1.4 Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι 
κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που 
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις τους. 
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων 7.1.2, 
7.1.3 και 7.1.4 εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από 
την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 
7.1.5 Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους 
σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, και αφετέρου ότι 
εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Για 
όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης 
επαγγέλµατος, από αρµόδια αρχή του ∆ηµοσίου ή του οικείου Ο.Τ.Α. 
7.1.6 Επικυρωµένο αντίγραφο της άδειας λειτουργίας τους ως εταιρείες παροχής υπηρεσιών 
ασφάλειας, εκδοθείσα από την Ελληνική Αστυνοµία σύµφωνα µε το Ν.2518/97 (ΦΕΚ 164 Α), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 
7.1.7 Ασφαλιστήριο συµβόλαιο αστικής ευθύνης έναντι τρίτων ύψους κατ’ ελάχιστο ποσού ίσου µε το 
µισό (50%) του ετήσιου κόστους ανάθεσης µε Φ.Π.Α της παρούσης διακήρυξης για το σύνολο των 
δραστηριοτήτων τους (κάλυψη  ευθύνης του αναδόχου αλλά και προστηθέντων). 
 
7.2 Οι αλλοδαποί: 

7.2.1 Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής 
αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της 
κατά την παράγραφο 6 έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί 
µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της ως άνω παραγράφου 7.1.1. 

7.2.2 Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας 
εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου πριν από την κοινοποίηση της κατά την 
παράγραφο 6 έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση, σε 
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία. 
7.2.3. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, 
πριν από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 4 έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει 
ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε 
αναγκαστική διαχείριση. 
7.2.4 Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας 
εγκαταστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι 

ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 
επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 
7.2.5 Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει 
ότι ήταν εγγεγραµµένοι στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές 
οργανώσεις, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και εξακολουθούν να παραµένουν 
εγγεγραµµένοι µέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 
7.2.6 Επικυρωµένο αντίγραφο της άδειας λειτουργίας τους ως εταιρείες παροχής υπηρεσιών 
ασφάλειας, εκδοθείσα από την Ελληνική Αστυνοµία σύµφωνα µε το Ν.2518/97 (ΦΕΚ 164 Α), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

7.2.7 Ασφαλιστήριο συµβόλαιο αστικής ευθύνης έναντι τρίτων ύψους κατ’ ελάχιστο ποσού ίσου µε το 
µισό (50%) του ετήσιου κόστους ανάθεσης µε Φ.Π.Α της παρούσης διακήρυξης για το σύνολο των 
δραστηριοτήτων τους (κάλυψη  ευθύνης του αναδόχου αλλά και προστηθέντων). 
 
7.3 Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά: 

7.3.1 Τα παραπάνω δικαιολογητικά της παραγράφου 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.5, 7.1.6, 7.1.7 
αντίστοιχα. Το απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή 
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης του νοµικού προσώπου, της ως άνω παραγράφου, αφορά 
τους ∆ιαχειριστές όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε , Ε.Ε, Ε.Π.Ε. και IKE τον Πρόεδρο και τον 
∆ιευθύνοντα Σύµβουλο όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Α.Ε. και σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού 
προσώπου τους νόµιµους εκπροσώπους του. 
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7.3.2 Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, 
πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης της παραγράφου 6 από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική 
εκκαθάριση του Ν.1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (η 
τελευταία περίπτωση για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία 
έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες 
καταστάσεις (η τελευταία περίπτωση για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). 
7.3.3 Βεβαίωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ότι δεν έχουν τεθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης του αρ.99 του Ν.3588/2007 (Α΄153). 
 
7.4 Οι συνεταιρισµοί: 

7.4.1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της 
κατά την παράγραφο 6 έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή 
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του 

∆ιοικητικού του Συµβουλίου δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο 
από τα αδικήµατα της περίπτωσης της παραγράφου 7.1.1. 
7.4.2 Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4,  αντίστοιχα. 
7.4.3 Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 
 
7.5 Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε ανάδοχο που συµµετέχει στην Ένωση. 
 
Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή 
πιστοποιητικά, ή που αυτά δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόµενες περιπτώσεις, δύναται να 

αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόµενου ή όπου δεν προβλέπεται η ένορκη 
βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή 
αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης. Στην κατά τα άνω 
υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα 
και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις. Τα στοιχεία και 
δικαιολογητικά για την ανάθεση της υπηρεσίας στον προσφέροντα υποβάλλονται από αυτόν 
ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών 
(3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν 
ψηφιακή υπογραφή. 
Οι δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και 

δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. 
 
 
8. Ηλεκτρονική Αποσφράγιση Φακέλου «∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης» 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «∆ικαιολογητικά κατακύρωσης» του προσφέροντος στον 
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο εργάσιµες ηµέρες µετά και την προσκόµιση των 
δικαιολογητικών σε έντυπη µορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των συµµετεχόντων που δικαιούνται 
να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση γίνεται µέσω των αρµόδιων 
πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των 
κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών. 
Αµέσως µετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν 
ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο του φακέλου των ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης που 
αποσφραγίσθηκε. 
 

9. Ανάδειξη Αναδόχου 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος δεν υποβάλλει εµπρόθεσµα ηλεκτρονικά και δεν προσκοµίσει 
σε έντυπη µορφή ένα ή περισσότερα από τα ως άνω έγγραφα και δικαιολογητικά όπου απαιτείται η 
κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή µε την αµέσως επόµενη συµφερότερη προσφορά. Σε περίπτωση 
που και αυτός δεν υποβάλλει και προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά 
όπου απαιτείται η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή µε την αµέσως επόµενη συµφερότερη 

προσφορά και ούτω καθ΄ εξής. 
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Αν κανένας από τους υποψηφίους αναδόχους δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και προσκοµίζει, σύµφωνα µε 
τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και 
δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισµός µαταιώνεται. 
Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συµµετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση της παρ. 1 
του άρθρου 6 ή/και της παρ. 3 του άρθρου 8α του Π.∆. 118/07 ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων 
δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και δεν προσκοµίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της 
κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 6 και, 
εφόσον έχουν ζητηθεί από την διακήρυξη, των περιπτώσεων α, β, και ζ της παρ. 2 του άρθρου 8 του 
ιδίου ∆/τος, καταπίπτει υπέρ του ∆ηµοσίου η εγγύηση συµµετοχής του µειοδότη. Επίσης, καταπίπτει 
υπέρ του ∆ηµοσίου η εγγύηση συµµετοχής του µειοδότη, εφόσον από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά 
προκύπτει ότι δεν πληρούνται τα στη διακήρυξη καθοριζόµενα ελάχιστα αναγκαία όρια των οικονοµικών 
και τεχνικών προϋποθέσεων του άρθρου 8α του Π∆ 118/07. 
 

10. Ενστάσεις - Προσφυγές 

Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και µε την διαδικασία που προβλέπεται από το 
άρθρο 15 του Π.∆. 118/07 και το άρθρο 4 του Ν. 3886/10 (Φ.Ε.Κ.173 /A’) “∆ικαστική προστασία κατά 
το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεων ∆ηµοσίων Έργων, Κρατικών Προµηθειών και 
Υπηρεσιών σύµφωνα µε την Οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ” όπως τροποποιήθηκε µε το αρθ. 63 Ν 4055/12 ( Α 
51) καθώς και το α. 12 της υπ. αρ. Π1/2390 Υπουργικής Απόφασης, µέσω του συστήµατος και 
επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε µορφή αρχείου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή.  
Σε περίπτωση που το εν λόγω έγγραφο δεν φέρει ψηφιακή υπογραφή ο οικονοµικός φορέας το 
υποβάλλει και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική 
υποβολή. Σε περίπτωση αποστολής µε ταχυδροµείο ως ηµεροµηνία αποστολής λογίζεται η ηµεροµηνία 
που φέρει η σφραγίδα του ταχυδροµείου. 
Σε κάθε περίπτωση, η ηµεροµηνία άσκησης της ένστασης είναι η ηµεροµηνία της ηλεκτρονικής 
υποβολής, εκτός εάν υπάρχει περίπτωση διάστασης µεταξύ του κειµένου της ένστασης, όπως αυτή έχει 
υποβληθεί ηλεκτρονικά, και της ένστασης, όπως έχει προσκοµισθεί από τον οικονοµικό φορέα, οπότε ως 
ηµεροµηνία άσκησης της ένστασης λογίζεται η ηµεροµηνία αποστολής. 
Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά υποβάλλονται από τους 
πιστοποιηµένους οικονοµικούς φορείς - χρήστες σε µορφή αρχείου .pdf προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) 

εργασίµων ηµερών και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία. 
Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών 
µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των 
κειµένων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση 
Αναθέτουσας Αρχής. 
 
 
11. Κατακύρωση Αποτελεσµάτων ∆ιαγωνισµού 

Η κατακύρωση γίνεται µε απόφαση του ∆.Σ της Αναθέτουσας Αρχής. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης 
του ∆ιαγωνισµού γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 23 του 
Π∆ 118/2007. 
Ο Οικονοµικός Φορέας στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η υπηρεσία, υποχρεούται να προσέλθει 
σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της σχετικής ανακοίνωσης, για την υπογραφή 
της σχετικής σύµβασης (επισυναπτόµενο σχέδιο στο ΜΕΡΟΣ Ζ΄ της παρούσας), προσκοµίζοντας 
την προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής, ασφαλιστήριο συµβόλαιο και τα βιβλιάρια υγείας 
των εργαζοµένων που θα απασχοληθούν στην νέα σύµβαση. 
Εάν ο Οικονοµικός Φορέας στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την σύµβαση, 
κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από 
γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 34 του Π.∆. 118/2007  
Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, 
διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλµάτων ή παραδροµών.  
Σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις, εφόσον συµφωνήσουν προς τούτο και τα δύο 
συµβαλλόµενα µέρη, µπορεί να τροποποιείται η σύµβαση, ύστερα από αίτηµα της Υπηρεσίας και έγκριση 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Αναθέτουσας Αρχής. 
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12. Εγγυήσεις 

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη –µέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού χώρου, ή στα κράτη-µέρη της Συµφωνίας 
∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου, που κυρώθηκε µε το ν. 2513/1997 (Α΄ 
139) και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται 
από το Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων 
µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων 
αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση. 
Κάθε προσφορά συµπεριλαµβανοµένης και αυτής των ΜΜΕ ή των ενώσεών τους κ.λπ. συνοδεύεται 
υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό, αριθµητικώς και ολογράφως 
σε ευρώ (€), 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης έκτος ΦΠΑ ή της συνολικής 
προϋπολογισθείσης δαπάνης για την ποσότητα που επιτρέπεται να προσφερθεί. 
Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε το συνηµµένο υπόδειγµα και η 
παρεχόµενη εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) µήνα µετά την λήξη του χρόνου ισχύος 
της προσφοράς που ζητάει η ∆\ξη. 
Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύµβασης, οι προµηθευτές είναι υποχρεωµένοι να καταθέτουν 
εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 5% της συνολικής αξίας των ειδών χωρίς Φ.Π.Α. 
Επισηµαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή 
σύµβασης και της εγγυητικής επιστολής προκαταβολής πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή θα 
ισχύουν µέχρι επιστροφής τους στην Τράπεζα. 
Οι εγγυήσεις συµµετοχής, καλής εκτέλεσης και προκαταβολής πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση 
κατάπτωσής τους το οφειλόµενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου και θα πρέπει 
να είναι σύµφωνες µε τα συνηµµένα υποδείγµατα. 
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρ.25 του Κ.Π.∆.(118/07) και στην παράγραφο 1.2.3 του 
άρθρου 11 της ΥΑ Π1 2390/2013. 
 
13. Σύµβαση 

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης κατακύρωσης υπογράφεται και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη η 
σύµβαση, σχέδιο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα (Παράρτηµα Ζ΄). 
Για την ανάθεση και εκτέλεση της σύµβασης εφαρµόζονται οι διατάξεις που αναφέρονται στο προοίµιο 
της απόφασης διενέργειάς του, όπως ισχύουν κατά τον χρόνο δηµοσίευσης της παρούσας προκήρυξης, 
κι ειδικότερα τις διατάξεις του Ν. 2286/95 και Π.∆. 118/07 περί προµηθειών. 
Η διάρκεια της σύµβασης θα ορισθεί για δύο (2) έτη από της υπογραφής της.  
Η ισχύς της υπ΄ όψη σύµβασης θα διακόπτεται αυτοδικαίως στην περίπτωση κατά την οποία, στο 
µεταξύ, συναφθούν νέες συµβάσεις και αναδειχτούν χορηγητές από την ΕΠΥ, την 1η Υ.ΠΕ Αττικής ή από 

άλλο Νοσοκοµείο της 1ης ΥΠΕ Αττικής που διενεργεί ενιαίο διαγωνισµό. 
Στην περίπτωση που δεν υπάρχει η ανάγκη για φύλαξη ορισµένων κτιρίων, η σύµβαση θα τροποποιείται 
αναλόγως. 
 
14. Παράδοση – Εκτέλεση Υπηρεσιών 

Η ανάθεση εκτέλεσης υπηρεσιών θα δοθεί γραπτώς από το Νοσοκοµείο, και σύµφωνα µε τις ανάγκες 

του και όπως αναλυτικά και ειδικά περιγράφεται στο Παράρτηµα Β΄ και ∆’.  
Ο ανάδοχος οικονοµικός φορέας δεν δικαιούται να αρνηθεί την εκτέλεση υπηρεσίας για οποιαδήποτε 
δικαιολογία, εφόσον έχει την υποχρέωση να την εκτελέσει στο Νοσοκοµείο. 
Η παραλαβή του έργου της ασφάλειας γίνεται από αρµόδια για αυτό Επιτροπή Παραλαβής του 
Νοσοκοµείου.  
Κατά τη διαδικασία ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής και ελέγχου των υπηρεσιών (ανά µήνα) καλείται 
να παραστεί, εφόσον το επιθυµεί ο ανάδοχος οικονοµικός φορέας και εκτελείται από την αρµόδια 
επιτροπής παραλαβής. 
Σε περίπτωση που η Επιτροπή Παραλαβής του Νοσοκοµείου απορρίψει την υπηρεσία, αναφέρει στο 
σχετικό πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζει τούτο από τους όρους της σύµβασης και τους 
λόγους της απόρριψης. Εφόσον κριθεί από το αρµόδιο όργανο ότι οι παρεκκλίσεις της υπηρεσίας δεν 
επηρεάζουν το σύνολό της και µπορεί να καλυφθούν οι ανάγκες του Νοσοκοµείου, µε αιτιολογηµένη 
απόφαση του ∆.Σ του Νοσοκοµείου µπορεί να εγκριθεί η παραλαβή της υπηρεσίας που απορρίφθηκε 
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από την Επιτροπή Παραλαβής, µε έκπτωση επί της συµβατικής τιµής. Ύστερα από την απόφαση αυτή η 
Επιτροπή Παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην παραλαβή της υπηρεσίας και να συντάξει σχετικό 
πρωτόκολλο παραλαβής σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην απόφαση.  
Η επιτροπή Παραλαβής πέραν των ελέγχων που θα πραγµατοποιεί στο κατά πόσο ο ανάδοχος καλύπτει 
πλήρως ποιοτικά και ποσοτικά τις συµβατικές του υποχρεώσεις, θα πρέπει και προκειµένου να υπογραφεί 
το σχετικό πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής να ελέγχει εάν ο ανάδοχος : 
• Με την έκδοση του τιµολογίου παροχής υπηρεσιών καταθέτει αποδεικτικό Τραπέζης µε 
ονοµαστική κατάσταση που θα αποδεικνύει την κατάθεση της µισθοδοσίας των υπαλλήλων του που 
εργάστηκαν στο Νοσοκοµείο στο πλαίσιο της υλοποίησης της σχετικής σύµβασης ασφάλειας του 
Νοσοκοµείου, για το χρονικό διάστηµα που καλύπτει το τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών. 
Σε αντίθετη περίπτωση και έως την κατάθεση του ανωτέρω αποδεικτικού θα αναβάλλεται η εξόφληση 
του αντίστοιχου µήνα, σύµφωνα µε το ηµερήσιο πρόγραµµα εργασίας. 
• Εάν συµµορφώνεται µε τον Ν.3863/2010 και ειδικότερα µε το άρθρο 68, όπως ισχύει. 
• Καταθέτει κάθε µήνα αποδεικτικό Γραµµάτιου κατάθεσης εργοδοτικών εισφορών. 
• Εφαρµόζει τον Ν.4052/2012 και ειδικότερα το άρθρο 79 (απαγόρευση της απασχόλησης 
παράνοµα διαµενόντων πολιτών τρίτων χωρών). 
• Καταθέτει µηνιαίες καταστάσεις απασχολούµενου προσωπικού, από όπου θα προκύπτει η 
κατηγορία των εργαζοµένων σχετικά µε τον χρόνο προϋπηρεσίας και η οικογενειακή τους κατάσταση. 
 

15. Απόρριψη Συµβατικής Υπηρεσίας 

α) Στην περίπτωση κατά την οποία η συµβατική υπηρεσία κριθεί απορριπτέα από την αρµόδια 
Επιτροπή Παραλαβής του Νοσοκοµείου, θα ισχύσουν τα προβλεπόµενα στο Π.∆. 118/2007 και στην 

παρούσα διακήρυξη. 
β) Στην περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί ότι η παρεχόµενη υπηρεσία παρουσιάζει 
αποκλίσεις από τους όρους της σύµβασης, κρίνονται όµως από το ∆.Σ του Νοσοκοµείου παραλειπτέες, ο 
ανάδοχος οικονοµικός φορέας υποχρεούται να προβεί στην συµµόρφωση των προβλεποµένων, εφόσον 
είναι δυνατόν, ή στην καταβολή ποσού που αντιστοιχεί σε έκπτωση επί της συµβατικής τιµής εφόσον 
αποφασιστεί παραλαβή µε έκπτωση. 
γ) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί  ότι δεν τηρούνται τα προβλεπόµενα του άρθρου 68 του 
Ν.3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/15-7-2010). 
 

16. Κήρυξη Αναδόχου Οικονοµικού φορέα ως έκπτωτου 

Ο ανάδοχος οικονοµικός φορέας που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίστηκε 
παραπάνω για να υπογράψει τη σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την 
κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνοµά του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε 
απόφαση του ∆.Σ. του Νοσοκοµείου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου.  
Ο ανάδοχος οικονοµικός φορέας κηρύσσεται έκπτωτος εφόσον δεν πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 
14 της παρούσας. 
Στον ανάδοχο οικονοµικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύµβαση, 
επιβάλλονται, µε απόφαση του ∆.Σ. του Νοσοκοµείου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, 
το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι 
παρακάτω κυρώσεις:  
α) Κατάπτωση ολική ή µερική της εγγύησης συµµετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύµβασης, κατά 
περίπτωση.  
β) Προµήθεια του υλικού/υπηρεσίας σε βάρος του εκπτώτου προµηθευτή/ανάδοχο είτε από τους 
υπόλοιπους προµηθευτές που είχαν λάβει µέρος στον διαγωνισµό ή είχαν κληθεί για διαπραγµάτευση, 
είτε µε διενέργεια διαγωνισµού, είτε µε διαπραγµάτευση, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 
22 του Π.∆. 118/2007. Κάθε άµεση ή έµµεση προκαλούµενη ζηµία του δηµοσίου ή τυχόν διαφέρον που 
θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου προµηθευτή/αναδόχου. Ο καταλογισµός αυτός 
γίνεται ακόµη και στην περίπτωση που δεν πραγµατοποιείται νέα προµήθεια του υλικού, κατά τα 
παραπάνω οριζόµενα. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισµός του καταλογιζόµενου ποσού γίνεται µε 
βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του αρµοδίου οργάνου και µε βάση τις αρχές της καλής πίστης και 
των συναλλακτικών ηθών.  
γ) Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισµός του προµηθευτή/αναδόχου από το σύνολο των 
προµηθειών των φορέων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Ν. 2286/1995.  

15PROC002556339 2015-02-03

ΑΔΑ: 6ΘΠΣ4690ΩΣ-ΙΦΔ



∆ιακήρυξη 394/14 Σελίδα | 23 Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 

δ) Καταλογισµός στον προµηθευτή/ανάδοχο ποσού ίσου µε το 10% της αξίας των 
υλικών/υπηρεσιών, για τα οποία κηρύχθηκε έκπτωτος, όταν του δόθηκε το δικαίωµα να παραδώσει τα 
υλικά/υπηρεσίες µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού, ανεξάρτητα εάν 
τελικά έκανε ή όχι χρήση του δικαιώµατος αυτού. Στην περίπτωση αυτή, έχουν εφαρµογή και τα 
αναφερόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 32 του Π.∆.118/07. 
ε) Είσπραξη εντόκως της τυχόν προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύµβαση 
προµηθευτή/ανάδοχο, είτε από ποσόν που τυχόν δικαιούται να λάβει, είτε µε κατάθεση του ποσού από 
τον ίδιο, είτε µε κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισµός των τόκων γίνεται από την 
ηµεροµηνία λήψης της προκαταβολής από τον προµηθευτή/ανάδοχο µέχρι την ηµεροµηνία έκδοσης της 
απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, µε το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από 
δικαιοπραξία, από την ηµεροµηνία δε αυτή και µέχρι της επιστροφής της, µε το ισχύον κάθε φορά 
επιτόκιο για τόκο υπερηµερίας.  
στ) Σε περίπτωση που η προµήθεια υλικού/υπηρεσίας σε βάρος εκπτώτου αναδόχου γίνεται µε 
τροποποίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της σύµβασης, από τις 
οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισµό του διαφέροντος σε βάρος του, 
λαµβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση των σχετικών όρων ή 
τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συµψηφίζεται µε το προς καταλογισµό ποσό.  
 

17. Κυρώσεις-Ποινικές Ρήτρες 

Ο κάθε ανάδοχος οικονοµικός φορέας υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τους όρους και τις απαιτήσεις 
οι οποίες αναγράφονται στην παρούσα διακήρυξη (περιλαµβανοµένων και των παραρτηµάτων της), τους 
όρους της προσφοράς του, καθώς και τις υποχρεώσεις της σύµβασης που θα υπογραφεί µετά την 
κατακύρωση της προµήθειας ειδών/υπηρεσιών. Στην αντίθετη περίπτωση, θα υπάρχουν κυρώσεις όπως 
αναφέρεται σχετικά παρακάτω. 
Η παρακολούθηση της καλής εκτέλεσης των εργασιών/υπηρεσιών και η παραλαβή αυτών, καθώς και η 
σύνταξη κάθε µήνα του πρακτικού ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, ανατίθεται στην Επιτροπή 
Παρακολούθησης και Παραλαβής Εργασιών, που διορίζεται προς τούτο από το Νοσοκοµείο 
Για κάθε παράβαση όρου σύµβασης, όπως πχ. ελλείψεις προσωπικού, παραλείψεις πληµµελούς εργασίας 
κ.α., επιβάλλεται στον προµηθευτή/ανάδοχο ποινική ρήτρα, ίση µε ποσοστό από 1% αρχικά και σε 
περίπτωση υποτροπής 3% της µηνιαίας αποζηµίωσης, παρακρατούµενης από την µηνιαία αµοιβή. Σε 

κάθε περίπτωση το ∆.Σ του Νοσοκοµείου µπορεί ταυτόχρονα να καταγγείλει την σύµβαση και να κηρύξει 
έκπτωτο τον ανάδοχο.  
Όλες οι παραπάνω κυρώσεις επιβάλλονται από το ∆.Σ. του Νοσοκοµείου µετά από προηγούµενη κλήση 
προς απολογία του αναδόχου και αφού έχει συνταχθεί για κάθε περίπτωση πρακτικό της Επιτροπής 
Παρακολούθησης και Παραλαβής Εργασιών που να διαπιστώνει κατά τρόπο επαρκή την παράβαση.   
Η κήρυξη κατά τα ανωτέρω του αναδόχου οικονοµικού φορέα ως εκπτώτου γίνεται από το Νοσοκοµείο 
αζηµίως για αυτό. 
Ο ανάδοχος οικονοµικός φορέας υποχρεούται στην απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της εργατικής 
νοµοθεσίας (καταβολή νοµίµων αποδοχών, οι οποίες δεν µπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόµενων 

από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας, τήρηση του νοµίµου ωραρίου, ασφαλιστική 
κάλυψη, βασικοί όροι ασφάλειας και υγιεινής εργαζοµένων κλπ). Σε περίπτωση που διαπιστωθεί 
αµετάκλητα, επανειληµµένη σοβαρή παράβαση του παρόντος όρου, το Νοσοκοµείο µπορεί να 
καταγγείλει τη σύµβαση, µε τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω παραγράφων. 
Σε περίπτωση που ο αριθµός του απασχοληµένου προσωπικού είναι λιγότερος από εκείνον που 
αναγράφεται στο πρόγραµµα και που είναι υποχρεωµένος να υποβάλλει ο ανάδοχος στην υπηρεσία του 
Νοσοκοµείου θα επιβάλλονται οι παρακάτω ποινές:  
i. Πρόστιµο 44 € για την απουσία κάθε ατόµου σε ένα 24ωρο.  
ii. Πρόστιµο 132 € αν απουσιάζουν µέχρι 3 άτοµα µέσα σε ένα 24ωρο.  
iii. Πρόστιµο 176 € αν απουσιάζουν µέχρι 4 άτοµα µέσα σε ένα 24ωρο. 

iv. Πρόστιµο 440 € αν απουσιάζουν µέχρι 5 άτοµα µέσα σε ένα 24ωρο.  
v. Σε περίπτωση συστηµατικής απουσίας προσωπικού και µη τήρησης του προβλεπόµενου 
προγράµµατος το Νοσοκοµείο διατηρεί το δικαίωµα καταγγελίας της σύµβασης και κήρυξης του 
αναδόχου ως έκπτωτου. 
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18. Ασφάλιση Υπηρεσιών 

O Ανάδοχος οικονοµικός φορέας υποχρεούται να συνάπτει και να διατηρεί, αποκλειστικά µε δική του 
δαπάνη, ασφαλίσεις καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Σύµβασης σύµφωνα µε τη Ελληνική 
νοµοθεσία και τα προβλεπόµενα στην παρούσα Σύµβαση, για οποιεσδήποτε δραστηριότητες 
προβλέπονται ή εµπίπτουν στην παρούσα Σύµβαση, ιδίως δε την σχετικά µε την ασφάλιση του 
προσωπικού του και για αστική ευθύνη έναντι τρίτων. 
Ο Ανάδοχος οικονοµικός φορέας θα εξασφαλίσει, ότι θα υφίστανται σε ισχύ οι κάτωθι αναφερόµενες 
ασφαλιστικές καλύψεις καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου: 
18.1 Κάλυψη οποιασδήποτε Αστικής Ευθύνης προς οποιονδήποτε τρίτο, συµπεριλαµβανοµένου του 
Νοσοκοµείου και του προσωπικού αυτού, η οποία ανακύπτει από ή οφείλεται στην εκτέλεση της 
Υπηρεσίας, περιλαµβανοµένων αλλά όχι µόνο, περιπτώσεων θανάτου, σωµατικών βλαβών, απώλεια ή 
ζηµίας περιουσίας, ατυχηµατικής ρύπανσης, ψυχικής οδύνης και ηθικής βλάβης, µέχρι εκείνων των ορίων 
ευθύνης τα οποία θα διατηρούσε σε ισχύ ένας συνετός λειτουργός έργου παρόµοιας φύσης, µεγέθους 
και χαρακτηριστικών του Έργου και τα οποία σε καµία περίπτωση δεν θα είναι χαµηλότερα των Ευρώ 
1.000.000,00€ ανά γεγονός και Ευρώ 2.000.000,00€ αθροιστικά ετησίως. Στην κάλυψη θα 
περιλαµβάνεται ρητά και η εκ του Άρθρου 922 του Αστικού Κώδικα απορρέουσα ευθύνη της Υπηρεσίας 
(ευθύνη προστήσαντος).  
18.2 Με το ασφαλιστήριο, στο οποίο το Νοσοκοµείο θα αναφέρεται ως «συνασφαλιζόµενος» θα 
καλύπτεται και η εκ του Νόµου ευθύνη του Αναδόχου, την οποία έχει µε την ιδιότητα του Εργοδότη και 
περιλαµβάνει την, από τα άρθρα 657, 658 και 932 του ισχύοντος Α.Κ., προβλεπόµενη υποχρέωση του 
Ασφαλισµένου έναντι του προσωπικού του που είναι ασφαλισµένο στο ΙΚΑ και απασχολείται στις 
περιγραφόµενες στην παρούσα σύµβαση εργασίες, σε περίπτωση σωµατικών βλαβών που θα 
προκληθούν κατά τη διάρκεια της εργασίας. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι τα ανωτέρω 
τηρούνται και από τους πάσης φύσεως συµβούλους, συνεργάτες και υπεργολάβους αυτού. 
18.3 Ο Ανάδοχος οικονοµικός φορέας υποχρεούται να ασφαλίσει το προσωπικό του σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της Ελληνικής Εργατικής Νοµοθεσίας όπως αυτές ισχύουν ανά πάσα χρονική στιγµή και να 
τηρεί την εκάστοτε ισχύουσα Συλλογική/Κλαδική Σύµβαση Εργασίας για το προσωπικό που απασχολεί. 
Σε περίπτωση που προσωπικό του Αναδόχου δεν υπάγεται σε διατάξεις της ισχύουσας Νοµοθεσίας, 
αυτός υποχρεούται να το ασφαλίσει έναντι ατυχηµάτων σε ασφαλιστικές εταιρείες. Ο Ανάδοχος θα 
πρέπει να εξασφαλίσει ότι τα ανωτέρω τηρούνται και από τους πάσης φύσεως συµβούλους, συνεργάτες 

και υπεργολάβους αυτού. 
18.4 Όλες οι ασφαλιστικές συµβάσεις θα καταρτίζονται εγγράφως και θα τυγχάνουν της εγκρίσεως 
της Υπηρεσίας, η οποία θα έχει την έννοια του ελέγχου και της εκ µέρους της αποδοχής ότι 
συµµορφώνονται επαρκώς µε τους όρους του παρόντος Άρθρου, του Προσαρτήµατος περί ελάχιστων 
ασφαλιστικών απαιτήσεων και των λοιπών όρων της Σύµβασης.  
18.5 Οι ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις υποχρεώσεις και 
ευθύνες του αναδόχου που απορρέουν από την συναφθείσα Σύµβαση. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος 
ευθύνεται πλήρως για όλους τους κινδύνους που απορρέουν ή σχετίζονται µε την παροχή των 
υπηρεσιών του και παραµένει αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την πλήρη και έγκαιρη 

αποκατάσταση ζηµιών σε πρόσωπα ή / και πράγµατα, ανεξάρτητα εάν και σε ποιο βαθµό καλύπτονται 
από ασφαλιστικές συµβάσεις ή αποζηµιώνονται από τους ασφαλιστές, ακόµη και πέραν των ποσών 
κάλυψης των εν λόγω συµβάσεων. 
 

19. Ζητήµατα Κυριότητας και Πνευµατικής Ιδιοκτησίας 

Όλες οι εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία, όπως διαγράµµατα, σχέδια, προδιαγραφές, πλάνα, στατιστικά 
στοιχεία, υπολογισµοί και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή 
καταρτίζεται από τον Ανάδοχο κατά την εκτέλεση της Σύµβασης, είναι εµπιστευτικά και ανήκουν στην 
απόλυτη ιδιοκτησία του Νοσοκοµείου. 
Ο Ανάδοχος, µόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύµβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία 
στο Νοσοκοµείο. Ο Ανάδοχος µπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν 
επιτρέπεται να τα χρησιµοποιεί για σκοπούς άλλους από της Σύµβασης, χωρίς την προηγούµενη γραπτή 
συναίνεση του Νοσοκοµείου.  
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20. Εµπιστευτικότητα 

Χωρίς την προηγούµενη γραπτή συναίνεση του Νοσοκοµείου, ο Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει 
εµπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την παροχή της υπηρεσίας, 
ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαµβάνει γνώση σε σχέση µε τη 
Σύµβαση, υποχρεούται δε να µεριµνά ώστε το προσωπικό του, και κάθε συνεργαζόµενος µε αυτόν να 
τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής 
του, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζηµίας της και την παύση 
κοινοποίησης των εµπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο µέλλον.  
Ο Ανάδοχος οικονοµικός φορέας δεν δύναται να προβαίνει σε δηµόσιες δηλώσεις χωρίς την 
προηγούµενη συναίνεση του Νοσοκοµείου, ούτε να συµµετέχει σε δραστηριότητες ασυµβίβαστες µε τις 
υποχρεώσεις του απέναντι στο Νοσοκοµείο και δεν δεσµεύει το Νοσοκοµείο, µε κανένα τρόπο, χωρίς 
την προηγούµενη γραπτή της συναίνεση. 
Οι προαναφερόµενοι όροι περί εµπιστευτικότητας δεσµεύουν τον ανάδοχο και µετά την ολοκλήρωση 
του έργου του εις το διηνεκές. 

 

21. Λοιπές Υποχρεώσεις του Αναδόχου 

Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύµβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά µε τα 
αρµόδια όργανα του Νοσοκοµείου, υποχρεούται δε να λαµβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις 
σχετικά µε την εκτέλεση της Συµβατικής Υπηρεσίας. 
Ο Ανάδοχος οικονοµικός φορέας υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν 
την Συµβατική Υπηρεσία (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία που τυχόν του 
ζητηθούν για την αποτελεσµατική λήψη αποφάσεων. 
Ο Ανάδοχος οικονοµικός φορέας θα είναι πλήρως και αποκλειστικά µόνος υπεύθυνος για την τήρηση της 
ισχύουσας νοµοθεσίας σε σχέση µε οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από µέλη της Οµάδας Έργου, που 
θα ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση µε την παρούσα Σύµβαση. Σε 
περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζηµίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται µόνος αυτός προς 

αποκατάστασή της. 
Ο Ανάδοχος οικονοµικός φορέας θα πρέπει να εγγυάται για τη διάθεση του αναφεροµένου στην 
Προσφορά του προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, που θα διαθέτουν την απαιτούµενη 
εµπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της Σύµβασης, 
υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύµα συνεργασίας κατά τις επαφές τους µε τις 
αρµόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη της Αναθέτουσα Αρχής. Σε αντίθετη περίπτωση το Νοσοκοµείο 
δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση µέλους της Οµάδας Έργου του Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος 
οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση µε άλλο πρόσωπο, ανάλογης εµπειρίας και προσόντων.  
Αντικατάσταση µέλους της Οµάδας Έργου του Αναδόχου, κατόπιν αιτήµατός του, κατά τη διάρκεια  της 

εκτέλεσης του Έργου, δύναται να γίνει µετά από έγκριση της Αναθέτουσα Αρχής και µόνο µε άλλο 
πρόσωπο αντιστοίχων προσόντων ή εµπειρίας.  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει το Νοσοκοµείο 
εγγράφως, τουλάχιστον είκοσι (20) ηµερολογιακές ηµέρες πριν από την αντικατάσταση. 
Σε περίπτωση που µέλη της Οµάδας Έργου του Αναδόχου αποχωρήσουν από αυτήν ή λύσουν τη 
συνεργασία τους µαζί του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει ότι κατά το χρονικό διάστηµα, µέχρι 
την αποχώρησή τους, θα παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες τους και αφετέρου να αντικαταστήσει άµεσα 
τους αποχωρήσαντες συνεργάτες µε άλλους ανάλογης εµπειρίας και προσόντων µετά από έγκριση του 
Νοσοκοµείου 
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος οικονοµικός φορέας είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν 
την Ένωση/ Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι του Νοσοκοµείου για 
την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη ∆ιακήρυξη/Προσφορά/Σύµβαση υποχρεώσεών τους. 
Τυχόν υφιστάµενες µεταξύ τους συµφωνίες περί κατανοµής των ευθυνών τους έχουν ισχύ µόνον στις 
εσωτερικές τους σχέσεις και σε καµία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι του Νοσοκοµείου 
ως λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων 
Μελών για την ολοκλήρωση του Έργου. 
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος οικονοµικός φορέας είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της 
εκτέλεσης της Σύµβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας 
για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα 
υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύµβασης µε τους ίδιους όρους. 

15PROC002556339 2015-02-03

ΑΔΑ: 6ΘΠΣ4690ΩΣ-ΙΦΔ



∆ιακήρυξη 394/14 Σελίδα | 26 Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 

Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής εκκαθάρισης 
ενός εκ των µελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο οικονοµικός φορέας, η Σύµβαση εξακολουθεί να 
υφίσταται και οι απορρέουσες από τη Σύµβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναποµείναντα µέλη του 
Αναδόχου, µόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα 
εκπλήρωσης ή µη των όρων της Σύµβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρµοδίου οργάνου 
του Νοσοκοµείου. Σε αντίθετη περίπτωση, το Νοσοκοµείο δύναται να καταγγείλει τη Σύµβαση. Επίσης 
σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, µεταβίβασης της επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των µελών που 
απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι της Σύµβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του 
Νοσοκοµείου. Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Αναδόχου, όταν αυτός αποτελείται από µία 
εταιρεία, ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η σύµβαση λύεται αυτοδίκαια 
από την ηµέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ του 
Νοσοκοµείου και οι Εγγυητικές Επιστολές Προκαταβολής και Καλής Εκτέλεσης που προβλέπονται στη 
Σύµβαση. 
Ο Ανάδοχος οικονοµικός φορέας υποχρεούται καθόλη τη διάρκεια της Σύµβασης να συµµορφούται µε τις 
υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τον Ν.3310/05 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε τον Ν. 3414/05. 

 

22. Ειδικοί Όροι 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης του εν λόγω διαγωνισµού µπορεί να επισκεφτεί χώρους όπου ο ανάδοχος 
οικονοµικός φορέας παρέχει υπηρεσίες στο αντικείµενο ασφάλειας Νοσοκοµείων, για να έχει σαφή 
εικόνα της παροχής υπηρεσιών του. Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα συνοδεύεται από µέλη της Ε.Ν.Λ 
(Επιτροπή Νοσοκοµειακών Λοιµώξεων) και δικαιούται να πάρει πληροφορίες από τους αποδέκτες των 
υπηρεσιών για το ποιοτικό επίπεδο παροχής υπηρεσιών του αναδόχου, όπως επίσης να ζητήσει από τον 
ανάδοχο δείγµατα των υλικών και ειδών που θα χρησιµοποιήσει. 
Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανακηρυχθέντα ανάδοχο σε οποιονδήποτε τρίτο, των 

υποχρεώσεων και δικαιωµάτων που απορρέουν από τη σύµβαση που θα συναφθεί µεταξύ 

αυτού και του Νοσοκοµείου. Μόνη εξαίρεση αποτελεί η εκχώρηση του συµβατικού 

τιµήµατος (του αναδόχου δικαίωµα) σε αναγνωρισµένο Τραπεζικό Ίδρυµα και η ανάθεση σε 

υπεργολάβο της εκτέλεσης ιδιαίτερα περιορισµένων και άκρως εξειδικευµένων εργασιών, 

µετά από  αίτηµά του και έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. 
Ο ανάδοχος οικονοµικός φορέας θα πρέπει να προσαρµόζεται στις υποδείξεις που προκύπτουν έπειτα 

από ελέγχους είτε του νοσοκοµείου είτε από άλλους κρατικούς φορείς (π.χ. Σώµα Επιθεωρητών 
Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας, ∆/νση Υγιεινής Νοµαρχίας κ.τ.λ.). 
Εάν µε νοµοθετική ρύθµιση υπάρξει µείωση του εργατικού ή και ασφαλιστικού κόστους, 

τότε υποχρεωτικά θα µειωθεί και το προβλεπόµενο συµβατικό κόστος αναλογικά. 

Το προσφερόµενο µηνιαίο κόστος από τους συµµετέχοντες καθώς και όλα τα προσφερόµενα κόστη 
ωροµισθίων έχουν υπολογιστεί για έγγαµο εργαζόµενο µε µία τριετία, βάση της ισχύουσας Εθνικής 
Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, προκειµένου 
να υπάρξει βάση αντικειµενικής αξιολόγησης. 
Εάν διαπιστωθεί µε βάση τις µηνιαίες καταστάσεις απασχολούµενου προσωπικού ότι αριθµός 
εργαζοµένων ανήκει σε άλλη κατηγορία µε µικρότερο εργατικό και ασφαλιστικό κόστος, τότε αναλογικά 
θα µειώνεται και το µηναίο συµβατικό τίµηµα. 
Ο ανάδοχος οικονοµικός φορέας υποχρεούται να τηρεί τα προβλεπόµενα του Ν.3850/2010 (Κώδικας 
νόµων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων) και ειδικότερα στην υποχρέωσή του να 
χρησιµοποιεί τις υπηρεσίες Τεχνικού ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας, αναλόγως του αριθµού του 
απαχολούµενου προσωπικού (άνω των πενήντα και κάτω των πενήντα ατόµων).  
Εάν κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης, εργαζόµενος του αναδόχου υποβάλει αίτηση για την 
χορήγηση στοιχείων που σχετίζονται µε την παροχή υπηρεσιών του στην έδρα της αναθέτουσας αρχής, 
αυτή (αναθέτουσα αρχή) δικαιούται να του χορηγήσει αντίγραφα, τηρουµένων των διατάξεων του 
άρθρου 5 του Ν.2690/1995 ‘’Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας’’. 
Όταν το παρεχόµενο έργο εκτελείται σε διάφορους τόπους, ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέτει και 
να αναρτά ξεχωριστούς πίνακες προσωπικού και ωρών εργασίας ανά τόπο παροχής του έργου. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει στην αναθέτουσα αρχή όλες τις ατοµικές συµβάσεις εργασίας 
του προσωπικού που απασχολεί στο συγκεκριµένο έργο.  
Οι εργαζόµενοι του αναδόχου υποχρεούνται να φέρουν ειδική κονκάρδα µε πρόσφατη φωτογραφία, 
ονοµατεπώνυµο και ΑΜΚΑ. 
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Η εφαρµογή της ανωτέρω υποχρέωσης αφορά αποκλειστικά τον ανάδοχο και το κόστος των κονκάρδων 
θα βαρύνει αυτόν. 
 
23. ∆ικαίωµα Ματαίωσης ∆ιαγωνισµού 

Η Αναθέτουσα Αρχή (∆ιοικητικό Συµβούλιο του Νοσοκοµείου) διατηρεί το δικαίωµα να αποφασίσει 
κατόπιν σχετικής αιτιολογηµένης γνωµοδότησης της Επιτροπής:  
α) Τη µαταίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και την επανάληψή του µε τροποποίηση ή µη των 
όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της Προκήρυξης. 
β) Τη µαταίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και προσφυγή στην διαδικασία της 
διαπραγµάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας 
Αρχής.  
γ) Την µαταίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού σύµφωνα µε τις διατάξεις των υπό στοιχεία Ι και 
ΙΙ των περ. α και β της παρ. 2 του άρθρου 20 του Π∆ 118/2007 (ΦΕΚ. 150 Α). 
δ) Την οριστική µαταίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού στις εξής περιπτώσεις: 

i. Όταν η Αναθέτουσα Αρχή δε χρειάζεται πλέον τις υπό παροχή υπηρεσίες είτε λόγω αλλαγών 
στην τεχνολογία είτε λόγω διακοπής ή περιορισµού της δραστηριότητας, για την οποία επρόκειτο να 
χρησιµοποιηθούν αυτές. 

ii. Όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δηµοσίου συµφέροντος που επιβάλλουν την µαταίωση. 
 

24. Χρόνος και τρόπος πρόσβασης στα έγγραφα 

Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα έγγραφα που 
παράγονται στο Σύστηµα µε τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείµενες 
διατάξεις, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999, των 
διατάξεων για το ηλεκτρονικό δηµόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012). 
 

Εµπιστευτικότητα – Χαρακτηρισµός στοιχείων ή πληροφοριών κατά την προσφορά ως 

εµπιστευτικές 

Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα η 
γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά του, τότε ο 
υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να σηµειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εµπιστευτικού 
χαρακτήρα» και να το γνωστοποιήσει γραπτώς στην αρµόδια Επιτροπή, καθώς και να το επισηµαίνει 
κατά την ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς του, σύµφωνα µε τις οδηγίες της ηλεκτρονικής 
πλατφόρµας, στην αντίθετη περίπτωση θα δύνανται να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι 
συνδιαγωνιζόµενοι. Η έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνο στην προστασία 
του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του ενδιαφερόµενου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄: «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» 

 
Για την αξιολόγηση των προσφορών λαµβάνονται κυρίως υπόψη τα αναφερόµενα στο άρθρ. 20 του 
Π.∆. 118/07 
 
Ο παρών διαγωνισµός γίνεται µε κριτήριο την συµφέρουσα προσφορά  
 
Για την αξιολόγηση των προσφορών λαµβάνονται κυρίως υπόψη τα αναφερόµενα στο άρθρο 20 παρ. 2β 
του Π.∆ 118/07. 
Για την επιλογή της συµφερότερης προσφοράς αξιολογούνται µόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί 
τεχνικά αποδεκτές και είναι σύµφωνες µε τους λοιπούς όρους της ∆ιακήρυξης. 
Συµφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον µικρότερο λόγο (Λ) της Τιµής της προσφοράς 
(συγκριτικής) προς την βαθµολογία της. 
 

Λ= 
Συγκριτική τιµή 

Σταθµισµένη Βαθµολογία 
 
Για τη διαµόρφωση της συγκριτικής τιµής θα ληφθεί υπόψη η Τιµή προσφοράς, το κόστος 
εγκατάστασης λειτουργίας και συντήρησης αν και όπως προβλέπεται από την Τεχνική Προδιαγραφή. 
Η συγκριτική τιµή θα προκύπτει βάσει του τύπου: 
 
Συγκριτική τιµή = Τ +(K) 
όπου: Τ= τιµή προσφοράς µε κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. 
          Κ= κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης 
 
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 20 παρ. 2β του Π.∆ 118/07 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΣΤΟΙΧΕΙΑ) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 ΚΡΙΤΗΡΙΑ  Συντελεστές 
Κριτηρίων 

1. Προηγούµενη εµπειρία της εταιρείας στο αντικείµενο, βεβαιώσεις καλής 
συνεργασίας για παρόµοιες εργασίες σε άλλους δηµόσιους ή ιδιωτικούς 
φορείς, άλλες συναφείς δραστηριότητες της εταιρείας που να αποδεικνύουν 
τον επαγγελµατισµό και την οργάνωση, έγγραφα που να αποδεικνύουν την 
ιδιαίτερη ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών (ευγένεια, επαγγελµατισµός 
κ.λ.π.), οικονοµικό επίπεδο εταιρείας, φερεγγυότητα, αριθµός 
απασχολούµενου προσωπικού την τελευταία τριετία. 

70% 

2. Οργάνωση, κύρος, εµπειρία, προσόντα προσωπικού της εταιρείας, 
σταθερότητα απασχολούµενου προσωπικού.  
Πάγιος εξοπλισµός, αυτοκίνητα.  
Κανονισµοί λειτουργίας, διαδικασίες ελέγχου ποιότητας (αυτοέλεγχοι), κ.λπ. 

30% 

 ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 100% 
 
* Η επιτροπή αξιολόγησης θα εξετάσει την εµπειρία και την ποιότητα των υπηρεσιών µε απευθείας 
επικοινωνία της µε προηγούµενους πελάτες του προσφέροντος 

Σε περίπτωση που υπάρχουν ισότιµες ή ισοδύναµες προσφορές τελικός Ανάδοχος επιλέγεται ο µειοδότης 
που προκύπτει κατόπιν διαπραγµάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιµες ή 
ισοδύναµες προσφορές (Π∆ 118/2007 Άρθρο 21 παρ. β) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄: «ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ» 

 
Οι προς ανάθεση υπηρεσίες θα πρέπει να καλύπτουν τις οριζόµενες ελάχιστες προδιαγραφές-απαιτήσεις 
και τους όρους της ∆ιακήρυξης που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας ∆ιακήρυξης. Ο 
υποψήφιος ανάδοχος λαµβάνει γνώση των ποσοτικών και ποιοτικών Τεχνικών Προδιαγραφών και των 
Ειδικών Όρων και δεσµεύεται ότι θα συµµορφώνεται µε αυτούς, οι οποίοι είναι απαράβατοι σύµφωνα µε 
την παράγραφο 7 του άρθρου 3 του Π.∆ 118/07. 
Ο υποψήφιος ανάδοχος απαιτείται να συνυποβάλει πλήρες ηλεκτρονικό έγγραφο Τεχνικής Προσφοράς 
και Φύλλου Συµµόρφωσης (Υπόδειγµα Πίνακα Ι, κατωτέρω) ψηφιακά υπογεγραµµένου. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

1. Χώροι φύλαξης: Προβλέπεται η φύλαξη στους ακόλουθους χώρους: 
α) Κεντρική είσοδο Νοσοκοµείου  
β) Πίσω Πύλη 
γ) ΤΕΠ Παθολογικό 
δ) ΤΕΠ Καρδιολογικό 
ε) ΤΕΠ Χειρουργικό 
στ) Περίπολο 
ζ) Παράρτηµα Νοσοκοµείου Βασ. Σοφίας 108 
η) Κ.Υ. ΒΥΡΩΝΑ 

Η ανάδοχος εταιρεία, εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών, από την οριστική κατακύρωση του 
διαγωνισµού, θα υποβάλει το προβλεπόµενο σχέδιο ασφαλείας µε την έγκριση του οποίου πιθανόν να 
υπάρξουν αλλαγές στα σηµεία φύλαξης.  
 
2. Προσωπικό φύλαξης:  
 
Απαιτείται η συνεχής παρουσία επαγγελµατιών φυλάκων σε βάρδιες 24ώρου βάσεως. Η ανάδοχος 
εταιρεία είναι υποχρεωµένη να διαθέτει τα παρακάτω άτοµα: 
15 άτοµα σε µέρες χωρίς εφηµερία και 18 άτοµα σε µέρες µε εφηµερία σύµφωνα µε το 
Παρατηρητήριο Τιµών του Υπουργείου Υγείας 
Σηµειώνεται ότι γενική εφηµερία το Νοσοκοµείο κατά το διάστηµα που αφορά την παρούσα σύµβαση 
έχει κάθε 4η ηµέρα. 

 
Α. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ 

 
ΟΜΑ∆ΑΡΧΗΣ Κ.ΠΥΛΗ ΠΙΣΩ ΠΥΛΗ ΠΕΡΙΠΟΛΟ 

ΤΕΠ 
ΠΑΘ/ΚΟ 

ΤΕΠ 
ΚΑΡ∆/ΚΟ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΡΩΙ 1 2 1 
   

1 5 

ΑΠΟΓΕΥΜΑ 1 1 1 
   

1 4 

ΝΥΧΤΑ 1 
  

2 
  

1 4 
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Β. ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΜΕ  ΕΦΗΜΕΡΙΑ (µετά τις 14:30) 

 
ΟΜΑ∆ΑΡΧΗΣ Κ.ΠΥΛΗ ΠΙΣΩ ΠΥΛΗ ΠΕΡΙΠΟΛΟ 

ΤΕΠ 
ΠΑΘ/ΚΟ 

ΤΕΠ 
ΚΑΡ∆/ΚΟ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΤΕΠ 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΡΩΙ 1 1 1 
   

1 1 5 

ΑΠΟΓΕΥΜΑ 1 1 1 
 

1 1 1 1 7 

ΝΥΧΤΑ 1 1 1 
 

1 1 1 
 

6 

 
18 

Γ. ΑΡΓΙΕΣ ΜΕ ΓΕΝΙΚΗ  ΕΦΗΜΕΡΙΑ 

 
ΟΜΑ∆ΑΡΧΗΣ Κ.ΠΥΛΗ ΠΙΣΩ ΠΥΛΗ ΠΕΡΙΠΟΛΟ 

ΤΕΠ 
ΠΑΘ/ΚΟ 

ΤΕΠ 
ΚΑΡ∆/ΚΟ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΤΕΠ 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΡΩΙ 1 1 1 
 

1 1 1 1 7 

ΑΠΟΓΕΥΜΑ 1 1 1 
 

1 1 1 1 7 

ΝΥΧΤΑ 1 1 1 
 

1 1 1 
 

6 

 
20 

∆. ΑΡΓΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΑ 

 
ΟΜΑ∆ΑΡΧΗΣ Κ.ΠΥΛΗ ΠΙΣΩ ΠΥΛΗ 

ΠΕΡΙΠΟΛ
Ο 

ΤΕΠ 
ΠΑΘ/ΚΟ 

ΤΕΠ 
ΚΑΡ∆/ΚΟ 

ΠΑΡΑΡΤΗ
ΜΑ 

ΚΥ ΒΥΡΩΝΑ* ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΡΩΙ 1 1 1 1 
  

1 
 

5 

ΑΠΟΓΕΥΜΑ 1 1 1 1 
  

1 
 

5 

ΝΥΧΤΑ 1 1 
 

2 
  

1 
 

5 
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: 

Η ανάδοχος εταιρεία έχει την υποχρέωση: 
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1. Να εκπονήσει σχέδιο ασφαλείας µε την επακριβή κατανοµή του προσωπικού σε βάρδιες και 
θέσεις εργασίας η οποία θα καθορισθεί οριστικά µετά την υποβολή του σχεδίου ασφαλείας από τον 
ανάδοχο και την έγκριση της ∆ιοίκησης του Νοσοκοµείου και δύνανται να υπάρξουν διαφοροποιήσεις 
(όχι αύξησης του κόστους για το ΙΓΝΑ) κατά τη διάρκεια υλοποίησης της συµβάσεως. Με σχετική 
Απόφαση του Νοσοκοµείου θα καθορίζεται η τελική κατανοµή του προσωπικού της Αναδόχου Εταιρείας 
στους χώρους του Νοσοκοµείου καθώς και οι ηµέρες και ώρες της απασχόλησης του. 

2. Να προσκοµίσει στοιχεία αποδεικτικά των σπουδών του προσωπικού που θα χρησιµοποιηθεί 
στη φύλαξη (Απολυτήριο Λυκείου κ.λ.π.) όπως ζητείται από τη διακήρυξη του διαγωνισµού. 

3. Να αντικαθιστά αµέσως σε περίπτωση υπόδειξης του Νοσοκοµείου, άτοµα που δηµιουργούν 
προβλήµατα ή κρίνονται ακατάλληλα για το Ίδρυµα. 

4. Να τηρεί όλους τους Ελληνικούς Νόµους που διέπουν τις σχέσεις του µε το προσωπικό του, 
δηλ. από άποψη εργατικής νοµοθεσίας και νοµίµων διατάξεων περί αµοιβών ωραρίου εργασίας, 
κοινωνικών παροχών, αποζηµιώσεων εισφορών, κλπ. και θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι των 
Ελληνικών αρχών για την τήρηση κάθε υποχρέωσης που προκύπτει από αυτούς. 

5. Να εκπληρώνει όλες τις νόµιµες υποχρεώσεις της έναντι του δηµοσίου των ασφαλιστικών 
ταµείων και κάθε τρίτου και µε οτιδήποτε έχει σχέση µε µισθοδοσία ή αποζηµιώσεις προσωπικού. 

6. Να υποβάλλει στον εργοδότη (Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»)  ονοµαστικές µισθολογικές 
καταστάσεις οι οποίες θα εµφανίζουν όλα τα µισθολογικά στοιχεία του προσωπικού του ανάδοχου, προς 
έλεγχο ανά µήνα, µαζί µε τα αντίστοιχα αποδεικτικά αγοράς ενσήµων ΙΚΑ (βιβλίο αγοράς ενσήµων) και 
λοιπά αποδεικτικά τακτοποίησης των ασφαλιστικών υποχρεώσεων του αναδόχου. Εφ’ όσον 
διαπιστώνεται διαφορά της πραγµατικής υποχρέωσης του αναδόχου προς τα Ασφαλιστικά Ταµεία ως 
προς την υποχρέωση που προκύπτει από τις µισθολογικές καταστάσεις που υποβάλλονται από τον 
ανάδοχο, ο εργοδότης δύναται να παρακρατήσει ένα ποσό από την µηνιαία αποζηµίωση του ανάδοχου 
για να καλύψει ενδεχόµενη απαίτηση τρίτων κατά του Νοσοκοµείου.      

7. Να γνωστοποιεί εγκαίρως σε κάθε µέλος του απασχολούµενου προσωπικού του ότι: «Έναντι 
αυτού (του προσωπικού) θα υπέχει αυτός και µόνον όλες τις εκ του νόµου και της συµβάσεως αστικές 
και λοιπές ευθύνες και υποχρεώσεις». 

8. Σε ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα και πιθανόν στο µέλλον χρειαστεί να προστεθεί στο 
καθηκοντολόγιο της εταιρείας και εφόσον δεν συνεπάγεται επιπλέον οικονοµική επιβάρυνση, θεωρείται 
δεδοµένη η εφαρµογή τους από την εταιρεία φύλαξης.     

Το σχέδιο ασφαλείας θα περιλαµβάνει:  ∆ιαδροµές περιπόλων, Ενέργειες προσωπικού Security σε 
περίπτωση έκτακτης ανάγκης (σύρραξη ατόµων, φωτιά, σεισµό, κλπ). Εξειδίκευση µέτρων (χωριστά) για 
κάθε κρίσιµο χώρο.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Α) Η επιχείρηση παροχής ασφάλειας θα πρέπει : 

1. Να διαθέτει ειδική προς τούτο άδεια λειτουργίας, βάσει του Ν. 2518/97, άρθρο 2. 
2. Να έχει προµηθεύσει το προσωπικό της µε ειδική στολή, εξοπλισµό όπως φορητό ασύρµατο, 

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

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

4. Να εκπονήσει σχέδια ασφαλείας τα οποία θα τύχουν της έγκρισης του Νοσοκοµείου 
Β) Επίσης τα άτοµα φύλαξης είναι υποχρεωµένα για τα παρακάτω : 

1. Σε περίπτωση επεισοδίων, υπάρξεως  κινδύνου για τους ασθενείς, του προσωπικού του 
Νοσοκοµείου, των υπαρχόντων µηχανηµάτων, εγκαταστάσεων, των επίπλων και λοιπού εξοπλισµού 
αυτού, το προσωπικό ασφαλείας παρεµβαίνει µε σκοπό την αποτροπή των επεισοδίων και της 
προστασίας αυτών 

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

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

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

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

αυτού, προς αποφυγή καθυστερήσεις ασθενοφόρων και την κατάληψη προκαθορισµένων θέσεων 
στάθµευσης (parking). 

12. Προληπτικός έλεγχος της πυρασφάλειας του Νοσοκοµείου σε συνεργασία µε τους αρµοδίους 
αυτού 

13. Άµεση παρέµβαση σε περίπτωση πυρκαγιάς, ενηµέρωση των αρµοδίων του Νοσοκοµείου, 
κλήση της Π.Υ καθώς επίσης και να συνδράµουν µαζί µε τα όργανα του Νοσοκοµείου στην εκκένωση 
των χώρων αυτού αν αυτό απαιτηθεί σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

28. Εξυπηρέτηση των επισκεπτών-πολιτών µε ευγένεια & διακριτικότητα σε ερωτήµατα που 
αφορούν το Νοσοκοµείο 

 
Επίσης το απασχολούµενο από την Ανάδοχο εταιρεία προσωπικό είναι υποχρεωµένο: 
1. Να είναι ένστολο 
2. Ο Αρχιφύλακας θα πρέπει να έχει διακριτικά ή διαφορετικού χρώµατος στολή  
3. Να έχει ήθος, ευπρεπή εµφάνιση και τον σωστό τρόπο συµπεριφοράς  
4. Να είναι Έλληνες Πολίτες ή Πολίτες των χωρών της Ε.Ε µε ασφαλιστικό φορέα το ΙΚΑ, σε 

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

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

ηλεκτρικό ρεύµα, ή διαρροή νερού είναι ιδιαίτερα σηµαντική 
8. Να συνεργάζεται συνεχώς & αρµονικά µε τις Αρµόδιες Υπηρεσίες του Νοσοκοµείου 
9. Να παίρνει εντολές – οδηγίες ΜΟΝΟ από την ∆ιοίκηση του και τους εξουσιοδοτηµένους 

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

10. Να εφαρµόζει ανά κατηγορία (Γενικός Υπεύθυνος Ασφάλειας, Επόπτες Ασφαλείας, 
Αρχιφύλακες έργου, Φύλακες έργου) το αναλυτικό καθηκοντολόγιο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 
µέρος της παρούσας σύµβασης 
 
Στα καθήκοντα του προσωπικού επίσης ενδεικτικά αναφέρεται: 
Γ) ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ  
1. Έλεγχος και επιτήρηση του χώρου των ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ (Τ.Ε.Π.), µε σκοπό την 

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

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

3. Αποτροπή πράξεων βανδαλισµού σε βάρος της περιουσίας του Νοσοκοµείου 
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4. Έλεγχος και διευκόλυνση της κυκλοφορίας κάθε τροχοφόρου που προσέρχεται στο χώρο των 
Επειγόντων Περιστατικών – υποδοχής των ασθενών και ειδικά των ασθενοφόρων. Μετά την 
παραλαβή των ασθενών από το προσωπικό του Νοσοκοµείου, τα ασθενοφόρα και λοιπά οχήµατα 
αποµακρύνονται άµεσα από τον προαύλιο και µικρής έκτασης χώρο των Επειγόντων Περιστατικών, 
ώστε αυτός να είναι ελεύθερος για την άµεση και χωρίς καµία καθυστέρηση εξυπηρέτηση των 
προσερχόµενων ασθενών 

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

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

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

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

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

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

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

 
 

Πίνακας Ι: «Πίνακας ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ – ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ» 
Προκειµένου να τεκµηριωθεί η συµφωνία µε τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης θα 
πρέπει να συµπληρωθεί από τον υποψήφιο προµηθευτή/ανάδοχο σχετικός «Πίνακας Συµµόρφωσης» 
συµπληρωµένος σύµφωνα µε τις παρακάτω επεξηγήσεις και οδηγίες τις οποίες ο υποψήφιος είναι 
υποχρεωµένος να ακολουθήσει. 
 

Ο Πίνακας Συµµόρφωσης δύναται να διαθέτει την εξής ενδεικτική µορφή 

1. Στη στήλη «Απαίτηση» αντιγράφονται οι ζητούµενες Τεχνικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας 
από τη ∆ιακήρυξη.  

2. Στη στήλη «Απάντηση» σηµειώνεται η απάντηση του υποψηφίου Αναδόχου που έχει τη µορφή 
ΚΑΛΥΠΤΕΙ/ΥΠΕΡ-ΚΑΛΥΠΤΕΙ /∆ΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ. Αν η προσφερόµενη τεχνική προδιαγραφή πληροί ακριβώς 
την αιτούµενη από τη διακήρυξη τεχνική προδιαγραφή σηµειώνεται η ένδειξη “ΚΑΛΥΠΤΕΙ”, αν η 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Αντιγραφή Ζητούµενης 
Τεχνικής Προδιαγραφής της 
Υπηρεσίας από τη ∆ιακήρυξη 
όπως αυτές διατυπώνονται 

στα Παράρτηµα ∆΄ της 
παρούσας 

Αν η προσφερόµενη τεχνική 
προδιαγραφή πληροί ακριβώς 

την αιτούµενη από τη 
διακήρυξη τεχνική 

προδιαγραφή σηµειώνεται η 
ένδειξη “ΚΑΛΥΠΤΕΙ” 

Αν η προσφερόµενη τεχνική 
προδιαγραφή είναι ανώτερη 
από την αιτούµενη  τεχνική 
προδιαγραφή σηµειώνεται η 
ένδειξη “ΥΠΕΡ-ΚΑΛΥΠΤΕΙ” 

 

Αναλυτική Περιγραφή 
Τεχνικής Προδιαγραφής 

της Προσφερόµενης 
Υπηρεσίας από τον 

Υποψήφιο 
Προµηθευτή/Ανάδοχο 
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προσφερόµενη τεχνική προδιαγραφή είναι ανώτερη από την αιτούµενη  τεχνική προδιαγραφή 
σηµειώνεται η ένδειξη “ΥΠΕΡ-ΚΑΛΥΠΤΕΙ” ενώ αν η προσφερόµενη τεχνική προδιαγραφή δεν πληροί 
ακριβώς την αιτούµενη από τη διακήρυξη τεχνική προδιαγραφή σηµειώνεται η ένδειξη “∆ΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ”. 

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

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

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

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

7. Η µη συµµόρφωση µε τα παραπάνω (πχ  µη αναφορά, ασαφής ή εσφαλµένη αναφορά) µπορεί 
να επιφέρει την ποινή του αποκλεισµού. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄: «ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» 

 
Οι προσφορές θα πρέπει να συνταχθούν βάσει της ισχύουσας εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας, 
κατά την ηµεροµηνία κατάθεσης των προσφορών. Η οικονοµική προσφορά θα πρέπει να συνταχθεί 
σύµφωνα µε το Ν.3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α), άρθρο 68 όπως ισχύει καθώς επίσης και µε τις διατάξεις του 
Ν.4144/2013 (ΦΕΚ 88 Α) επί ποινή απόρριψης. 
 
Οι βάρδιες που συµπεριλαµβάνονται στην διακήρυξη είναι περιοριστικού χαρακτήρα 

Η ανάλυση του κόστους θα συµπληρώνεται και θα υποβάλλεται συµπληρώνοντας τον 

παρακάτω πίνακα (χωρίς να τροποποιηθεί η µορφή του): 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ (*1) 

ΜΗΝΙΑΙΑ 
∆ΑΠΑΝΗ 

ΚΑΤΑ ΑΤΟΜΟ 

ΜΗΝΙΑΙΑ 
∆ΑΠΑΝΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΕΤΗΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ 
(ΜΗΝΙΑΙΑ Χ 12 

ΜΗΝΕΣ) 

1.  
Μικτές αποδοχές προσωπικού µε πλήρη 
απασχόληση 

    

2.  Εισφορές ΙΚΑ εργοδότου 
    

3.  
Κόστος επιδόµατος αδείας (περιλαµβανοµένων και 
εισφορών ΙΚΑ του εργοδότη) 

    

4.  
Κόστος δώρων Πάσχα - Χριστουγέννων 
(περιλαµβανοµένων και εισφορών ΙΚΑ του 
εργοδότη) 

    

5.  
Επιπλέον κόστος Κυριακών-Αργιών 
(περιλαµβανοµένων και εισφορών ΙΚΑ του 
εργοδότη) 8ωρης απασχόλησης 

    

6.  
Επιπλέον κόστος νυχτερινών (περιλαµβανοµένων 
και εισφορών ΙΚΑ του εργοδότη) 8ωρης 
απασχόλησης 

    

7.  
Κόστος αντικαταστατών εργαζοµένων σε κανονική 
άδεια 

    

8.  
Κόστος διοικητικής υποστήριξης, εγγυητικών 
επιστολών, ασφάλειας  & υγιεινής (ΜΑΠ), λοιπά 
έξοδα 

    

9.  
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟ∆Α (Να αναφερθούν αναλυτικά και να 
τεκµηριωθούν κατά την κρίση κάθε υποψηφίου 
αναδόχου 

 
   

  

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΜΗΝΙΑΙΟ 
ΚΕΡ∆ΟΣ 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΕΤΗΣΙΟ ΚΕΡ∆ΟΣ 
(ΜΗΝΙΑΙΟ Χ 12 

ΜΗΝΕΣ) 
10.  ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΚΕΡ∆ΟΣ   

  

 ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΜΗΝΙΑΙΟ 

ΥΨΟΣ 
ΝΟΜΙΜΩΝ 

ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΕΤΗΣΙΟ  ΥΨΟΣ 

ΝΟΜΙΜΩΝ 
ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 

(ΜΗΝΙΑΙΟ Χ 12 
ΜΗΝΕΣ) 

11.  ΝΟΜΙΜΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ   

  

 ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΜΗΝΙΑΙΟ 

ΤΙΜΗΜΑ ΓΙΑ 
ΤΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΕΤΗΣΙΟ  

ΤΙΜΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
(ΜΗΝΙΑΙΟ Χ 12 

ΜΗΝΕΣ) 
12.  ΣΥΝΟΛΑ ΚΑΘΑΡΩΝ ΑΞΙΩΝ (άνευ Φ.Π.Α.)   
13.  ΣΥΝΟΛΑ ΑΞΙΩΝ (µε Φ.Π.Α.)   

* Σηµείωση 1: Ως Αριθµός Ατόµων προσδιορίζεται το Πλήθος Εργαζοµένων (περιλαµβανοµένων των 
ατόµων ρεπό) που αντιστοιχεί στις απαιτούµενες εργατώρες και είναι κοστολογικά ισοδύναµο και 
εκφρασµένο σε άτοµα πλήρους απασχόλησης.  

Η τιµή για καθένα από τα πεδία του παραπάνω πίνακα θα είναι µια και µοναδική και θα αναλύεται 
επαρκώς και µε σαφήνεια ο τρόπος-µέθοδος υπολογισµού-προσδιορισµού αυτής της τιµής. 
 
ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ: Το προσφερόµενο µηνιαίο κόστος καθώς και όλα τα προσφερόµενα ως κατωτέρω 
κόστη ωροµισθίων θα υπολογιστούν Υποχρεωτικά Επί Ποινή Απόρριψης για έγγαµο εργαζόµενο µε 

µία τριετία, βάση της ισχύουσας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας κατά την 

ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
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∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ: Αναφορικά µε την ανωτέρω παράγραφο, το προσφερόµενο µηνιαίο κόστος, θα 
υπολογιστεί σύµφωνα µε τον Ν.4046/3012 και τα οριζόµενα στην 6η Πράξη Υπουργικού Συµβουλίου της 
28.02.12 «Ρύθµιση θεµάτων για την εφαρµογή της παραγρ. 6 του άρθρου 1 του Ν.4046/2012» (ΦΕΚ 
38/Α/28.02.12).  
 
Το κόστος των εργατικών δεν θα πρέπει (επί ποινή αποκλεισµού) να υπολείπεται του ελάχιστου 
προβλεπόµενου νοµίµου ως ανωτέρω. Προσφορά που δεν έχει υπολογιστεί σύµφωνα µε το 
προαναφερόµενο της παρούσης παραγράφου δεν λαµβάνεται υπόψη και δεν αξιολογείται. 
 
Επί Ποινή Απόρριψης, το ύψος του προϋπολογισµού που αφορά στις αποδοχές των προσφεροµένων 
εργαζοµένων, δεν θα πρέπει να υπολείπεται από το προβλεπόµενο της ισχύουσας Εθνικής Γενικής 
Συλλογικής Σύµβασης  Εργασίας κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού και να είναι εντός 
του Παρατηρητηρίου Τιµών της Επιτροπής Προµηθειών Υγείας. 
 
Με το προσφερόµενο µηνιαίο κόστος ως ανωτέρω, οι συµµετέχοντες οικονοµικοί φορείς υποχρεούνται 
ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ να αναφέρουν στην οικονοµική προσφορά και το κόστος του ωροµισθίου για 
πρωινή και απογευµατινή βάρδια εργάσιµης ηµέρας, το ωροµίσθιο Αργίας και Σαββατοκύριακου καθώς 
και το ωροµίσθιο βραδινής βάρδιας.  
 
Οι προσφερόµενες τιµές που δεν καλύπτουν το κόστος των αµοιβών και της ασφάλισης του προσωπικού 
των ζητουµένων υπηρεσιών ως ανωτέρω βάση της ισχύουσας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης 
Εργασίας κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
 
Επί Ποινή Απόρριψης, το ύψος του προϋπολογισµού που αφορά στις αποδοχές των προσφεροµένων 

εργαζοµένων, δεν θα πρέπει να υπολείπεται από το προβλεπόµενο της ισχύουσας Εθνικής Γενικής 
Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας κατά την ηµεροµηνία  διενέργειας του διαγωνισµού και να είναι εντός 
του Παρατηρητηρίου Τιµών της Επιτροπής Προµηθειών Υγείας. 
 
Εκτός των προαναφεροµένων και βάση του Ν.3863/2010 άρθρο 68 « Συµβάσεις εργολαβίας εταιρειών 
παροχής υπηρεσιών», παράγραφος 1,2 και 4 (ΦΕΚ 115/Α/15-7-2010), οι συµµετέχουσες εταιρείες 
υποχρεούνται Επί Ποινή Απόρριψης να αναφέρουν στην οικονοµική προσφορά τους και τα κάτωθι: 
 
α) Τον αριθµό των προσφερόµενων εργαζοµένων. 
β) Τις ηµέρες και τις ώρες εργασίας 

γ) Την ισχύουσα σύµβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόµενοι και προσδιορίζεται από την 
εργατική Νοµοθεσία. 
δ) Το ύψος του προϋπολογισµένου ποσού που αφορά της πάσης φύσεως  νόµιµες αποδοχές των 
προσφερόµενων εργαζοµένων στην εκτέλεση του έργου. 
ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών µε βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά. 
στ)  Επίσης υποχρεούνται Επί ποινή Απόρριψης να αναφέρουν στην οικονοµική προσφορά το εύλογο 
ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής υπηρεσιών τους, των αναλωσίµων εφόσον υπάρχουν, του 
εργολαβικού κέρδους και των προβλεπόµενων της παρούσης νοµίµων υπέρ ∆ηµοσίου και τρίτων 
κρατήσεων.  
ζ) Με την κατάθεση της οικονοµικής προσφοράς ως ανωτέρω, οφείλουν να καταθέσουν και αντίγραφο 
της ισχύουσας Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας, στην οποία υπάγονται οι εργαζόµενοι. 
 

Η ανωτέρω υποχρέωση των συµµετεχόντων επί ποινή απόρριψης, αναφορικά µε το προσφερόµενο 
µηνιαίο κόστος βάση της ισχύουσας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας κατά την 
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, αφορά αποκλειστικά και µόνο στην αξιολόγηση των 

προσφορών. 
 
Μετά την ανάδειξη του αναδόχου, στην περίπτωση που οι εργαζόµενοι σε κάποιον ανάδοχο έχουν 
συνάψει άλλη σύµβαση της οποίας το κόστος της αµοιβής τους είναι µικρότερο από αυτό της  Εθνικής 
Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας, τότε το µηνιαίο τίµηµα θα προσαρµοστεί αναλογικά κατά έλατο 
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µε το προκύπτον κόστος της ισχύουσας ειδικής συλλογικής σύµβασης εργασίας µεταξύ του αναδόχου 
και των εργαζοµένων. 
 

Το ανωτέρω ισχύει σε κάθε περίπτωση και δεν επιδέχεται καµία παρερµηνεία. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Στ΄: «ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ» 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Επωνυµία Τράπεζας...................................................................................................... 
Κατάστηµα.................................................................................................................. 
(∆/νση-οδός, αριθµός, Τ.Κ. FAX.) 
      Ηµεροµηνία Έκδοσης.......................... 
      ΕURO................................................. 
       ΠΡΟΣ 

ΓΕΝ. ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
“ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ”     

       Β.ΣΟΦΙΑΣ 114, 
       ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 115 27 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
ΑΡ.............................ΕΥΡΩ.................……………………….. 
 
Εγγυητική επιστολή µας υπ’ αριθµ................ για ευρώ.......................  
 
Με την παρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της 
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ  
{Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρείας: της Εταιρείας ……….. οδός …………. αριθµός … ΤΚ ………..,}  
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών  
α)…….….... οδός............................. αριθµός.................ΤΚ………………  
β)……….…. οδός............................. αριθµός.................ΤΚ………………  
γ)………….. οδός............................. αριθµός.................ΤΚ………………  
µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο 
υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,}  
και µέχρι του ποσού των ευρώ........................., για τη συµµετοχή στο διενεργούµενο διαγωνισµό για 
την ανάδειξη Αναδόχου για το έργο ……….…………….. συνολικής αξίας (συµπληρώνετε τον 
προϋπολογισµό µε διευκρίνιση εάν περιλαµβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) ..................................., σύµφωνα µε 
τη µε αριθµό................... ∆ιακήρυξή σας.  
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της µόνο τις από τη συµµετοχή στον ανωτέρω 
διαγωνισµό απορρέουσες υποχρεώσεις.  
{Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρείας: της εν λόγω Εταιρείας. }  
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατοµικά για κάθε 
µια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως 
µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας. }  
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε να σας 
καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί 
το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.  
Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ………………  
(Σηµείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) 
µήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς).  
Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας, µε την 
προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµα σας θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της.  
Βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και τα 
ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει 
καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.  
 

(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή)  
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 
Επωνυµία Τράπεζας...................................................................................................... 
Κατάστηµα.................................................................................................................. 
(∆/νση-οδός, αριθµός, Τ.Κ. FAX.) 
      Ηµεροµηνία Έκδοσης.......................... 
      ΕURO................................................. 
 
 
       ΠΡΟΣ 

ΓΕΝ. ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
“ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ”     

       Β.ΣΟΦΙΑΣ 114, 
       ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 115 27 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  
ΑΡ.............................ΕΥΡΩ.................……………………….. 
 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής 

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του 

ποσού των ΕΥΡΩ-----------------------------------------(και ολογράφως )--------------------------------------------

-----------------------------------------------------------στο οποίο και µόνο περιορίζεται η υποχρέωση µας, 

υπέρ της 

Εταιρείας...................................................…………………...∆/ΝΣΗ........................................................

................................................................για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της µε αριθµό--

------------ σύµβασης, που υπέγραψε µαζί σας για την προµήθεια ------------------------------------------------

----------(αρ.∆ιακ/ξης ---------------) προς κάλυψη αναγκών του---------------------------------------------------

---- και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της συµβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ---------------ΕΥΡΩ αυτής . 

Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη δήλωσή σας ολικά ή 

µερικά χωρίς καµία από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της 

απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίηση σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

τέλος χαρτοσήµου. 

Η παρούσα εγγύηση µας αφορά µόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει µέχρι της επιστροφής της σ΄ 

εµάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντι µας καµία ισχύ. 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και 

Ν.Π.∆.∆ , συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει 

καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζα µας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄: «ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» 

ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΗΗ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙΙΑΑ 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 

                  11ΗΗ
  ΥΥ..ΠΠΕΕ..  ΑΑΤΤΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  

ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΟΟ  ΝΝΟΟΣΣΟΟΚΚΟΟΜΜΕΕΙΙΟΟ  ΑΑΘΘΗΗΝΝΩΩΝΝ   
                    ««ΙΙΠΠΠΠΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΕΕΙΙΟΟ»» 

 
Ταχ. ∆/νση: Βασ. Σοφίας 114  
Τ.Κ.: 115 27  
 

 
ΣΣΥΥΜΜΒΒΑΑΣΣΗΗ 

 
ΠΠΟΟΣΣΟΟΥΥ  ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ  €€  ΠΠΛΛΕΕΟΟΝΝ  ΦΦΠΠΑΑ 

 
Για την προµήθεια 

«ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ» 
Τόπος καταρτίσεως 
συµβάσεως: 

Τα Γραφεία Γεν. Νοσοκοµείου Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 

∆ιάρκεια σύµβασης: Ένα (1) έτος από την υπογραφή της» 
 
Στην Αθήνα σήµερα την .... ……….. του έτους ………., οι κατωτέρω συµβαλλόµενοι: 
 

Αφενός 
Το Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφ. Βασ. Σοφίας 114, 
ΤΚ:115 27, και εκπροσωπείται νόµιµα για την υπογραφή της παρούσας από την κα Μαρία Καρά 
∆ιοικήτρια, και το οποίο στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύµβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή» 

και αφετέρου 
Η εταιρεία µε την επωνυµία …………………….. που εδρεύει στην …………………….., έχει αριθµό 
φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ) ................., υπάγεται στη ∆ΟΥ............ και εκπροσωπείται νόµιµα από 
τον κο/α …………………….., …………………….. της εταιρείας, σύµφωνα µε το ............. και η οποία στο εξής 
θα αναφέρεται στην παρούσα σύµβαση ως «ο Προµηθευτής», 
 

Συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα: 
Ύστερα από δηµόσιο ανοικτό διαγωνισµό της Φ.ΧΧΧ/2014 ∆ιακήρυξης και την υπ΄ αριθµ. ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 
(Θέµα ΧΧo, Α∆Α: ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ) Απόφαση του ∆.Σ. του Νοσοκοµείου που κατακυρώνει την προµήθεια ή 
εργασία στον δεύτερο από τους συµβαλλόµενους, ο πρώτος αναθέτει το έργο του άρθρου 2 στον 
δεύτερο, που την αναλαµβάνει µε τους ακόλουθους όρους, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα, µαζί 
µε τους όρους της σχετικής διακήρυξης.  

 
ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ: 

«∆ιάρκεια Σύµβασης» 
 

1. Η σύµβαση αρχίζει την …………. και ώρα 07:00 πρωινή και λήγει την ……………και ώρα 
07:00 πρωινή. 

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

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

ΑΡΘΡΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ: 
«ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ» 

 
2.1 Χώροι φύλαξης : 
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Κατ΄αρχήν προβλέπεται η φύλαξη: 
………………….  

2.2 .Προσωπικό φύλαξης:  
α) …………….. 

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

 
ΑΡΘΡΟ ΤΡΙΤΟ: 

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

ΑΡΘΡΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: 
«ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ» 

 
Θα εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις των Ν. 1797/98, Ν. 2286/95 και του Π.∆.118/2007. 

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

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

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

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

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

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

α. Γενική ή µερική απεργία, που συνεπάγεται στη διακοπή των εργασιών της αναδόχου 
εταιρείας. 

β. Γενική ή µερική πυρκαγιά στην εταιρεία. 
γ. Πληµµύρα. 
δ. Σεισµός. 
ε. Πόλεµος. 
στ. ∆ιακοπή παροχής του ηλεκτρικού ρεύµατος, η βλάβη των µηχανηµάτων που έχει 

πιστοποιηθεί αρµοδίως και εφόσον αυτή επιδρά στην εκτέλεση της σύµβασης. 
2. Τα παραπάνω γεγονότα πρέπει να αναφερθούν εγγράφως στην Υπηρεσία µέσα σε 

ανατρεπτική προθεσµία 3 ηµερών από την εκδήλωση τους, ενώ στην περίπτωση που διαρκούν, ο 
εργολάβος θα πρέπει να αναφερθεί µέσα στην ίδια προθεσµία την έναρξη και τη λήξη τους και να 
βεβαιωθούν από Αρµόδια Αρχή.        
 

ΑΡΘΡΟ ΠΕΜΠΤΟ: 
«ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΟΡΟΣ» 

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

 
ΑΡΘΡΟ ΕΚΤΟ: 

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

ΑΡΘΡΟ ΕΒ∆ΟΜΟ: 
«ΕΓΓΥΟ∆ΟΣΙΑ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ» 

 
  Ο Ανάδοχος κατέθεσε στο Νοσοκοµείο µας, σήµερα, µε την αριθ. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ …………€ 
σαν εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της παρούσης σύµβασης, (ίση προς το 5% της αξίας της 
εργασίας) της Τράπεζας ………………., αρ. ………………………………. 
   Η εγγύηση αυτή έχει θέση ποινικής ρήτρας, η οποία θα αποδοθεί µετά την πλήρη και κανονική 
εκτέλεση των όρων της παρούσης σύµβασης. 

ΑΡΘΡΟ ΟΓ∆ΟΟ 
ΓΕΝΙΚΑ 

1. Αναπόσπαστο µέρος της παρούσας σύµβασης αποτελούν  
α.  Το Παράρτηµα 1. 
β.  Η µε αρ. ΦΧΧΧΧ/2014 ∆ιακήρυξη του έργου.  
γ.  Η Οικονοµική και τεχνική προσφορά της αναδόχου. 
2. Για ό,τι δεν προβλέπεται στην παρούσα σύµβαση ισχύουν οι διατάξεις όπως έχουν τροποποιηθεί και 
συµπληρωθεί των σχετικών µε τις προµήθειες νόµων και προεδρικών διαταγµάτων που έχουν 
προαναφερθεί στην αντίστοιχη διακήρυξη, τις οποίες θεωρείται ότι γνωρίζουν οι συµµετέχοντες στο 
διαγωνισµό και δεν µπορούν να επικαλεστούν άγνοιά τους, η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της 
παρούσας σύµβασης. 
3. Στην παρούσα σύµβαση επισυνάπτεται επίσης, η οικονοµική προσφορά της αναδόχου εταιρείας, η 
οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτής.    
4. α) Το Νοσοκοµείο µας, θα αποστείλει αντίγραφο της σύµβασης της αναδόχου εργολήπτριας εταιρείας 
συνεργείου παροχής υπηρεσιών ασφάλειας του Νοσοκοµείου στο:    
     Ι.Κ.Α.  

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

β)  Ονοµαστική κατάσταση του απασχολούµενου προσωπικού της αναδόχου εταιρείας στην Επιθεώρηση 
Εργασίας. 
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    Όλοι οι όροι της παρούσας συµφωνούνται και είναι ουσιώδεις και παράβαση οιονδήποτε εξ αυτών 
αποτελεί λόγο  έκπτωσης του αναδόχου από τη σύµβαση, δίδει δικαίωµα µονοµερούς καταγγελίας της 
σύµβασης από το Νοσοκοµείο και θεµελιώνει δικαίωµα, πλέον της κατάπτωσης της συµφωνηθείσης 
ποινικής ρήτρας, αποζηµίωσης υπέρ του Νοσοκοµείου και αξίωση κάθε δικαιώµατος κατά τις διατάξεις 
του Αστικού Κώδικα. Το ύψος της ποινικής ρήτρας συνεφωνήθη αµοιβαία ως εύλογο. 

 
Μετά την ανάγνωση και βεβαίωση της σύµβασης οι δύο συµβαλλόµενοι υπογράφουν τέσσερα όµοια 
πρωτότυπα αυτής. 
Από τα τέσσερα πρωτότυπα τα τρία κατατίθενται στο αρµόδιο Γραφείο του Γ.Ν.Α.Ι. και το άλλο 
λαµβάνει σαν διπλότυπο ο προµηθευτής. 
Για ό,τι δεν αναγράφεται στην παρούσα σύµβαση ισχύουν τα αναγραφόµενα στην υπ’ αρ. 
Φ.ΧΧΧΧ/2014 ∆ιακήρυξη του σχετικού διαγωνισµού, τους όρους της οποίας η ανάδοχος εταιρεία 
αποδέχθηκε ανεπιφύλακτα και καθ’ ολοκληρίαν. 
 
 

ΟΟΙΙ  ΣΣΥΥΜΜΒΒΑΑΛΛΛΛΟΟΜΜΕΕΝΝΟΟΙΙ 
 

ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΟΟ  ΓΓ..ΝΝ..ΑΑ..  ««ΙΙΠΠΠΠΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΕΕΙΙΟΟ»» ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΟΟΝΝ  ΑΑΝΝΑΑ∆∆ΟΟΧΧΟΟ 
 
 
 

ΜΜΑΑΡΡΙΙΑΑ  ΚΚΑΑΡΡΑΑ 
∆∆ΙΙΟΟΙΙΚΚΗΗΤΤΗΗΣΣ 
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