ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
η
1 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
_________________________________
ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ - ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ»
Δ/νση: Λεωφ. Αλεξάνδρας 171 – 115 22 ΑΘΗΝΑ
Τηλ:. 210 64 09 000 , Fax: 210 64 20 146
_________________________________
Δ/νση : Διοικητικού –Oικονομικού
Υποδ/ση : Οικονομικού
Τμήμα : Προμηθειών
Πληροφορίες : Κάτσιου Ζ.
Τηλ. : 210 – 64 09 644-144
Fax : 210 – 64 20 146

Αθήνα, 10-5-18
Αρ. Πρωτ 6529/909.1300

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ No 78(εβδομήντα οκτώ)
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Για τη διάθεση ενός (1) Τεχνικού Ασφαλείας (Ολοκληρωμένες τεχνικές
υπηρεσίες μηχανικού) για τρία (3) έτη
Κριτήριο Αξιολόγησης

Χαμηλότερη τιμή
Ημερομηνία:

Χρόνος Διενέργειας του
Διαγωνισμού

24 ΜΑΙΟΥ 2018
Ημέρα: ΠΕΜΠΤΗ
Ώρα: 10.00πμ

Τόπος Διενέργειας του
Διαγωνισμού

Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου

Προϋπολογισμός

45.000€ (συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ

Δαπάνης

για τα τρία έτη

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Η δαπάνη της παροχής
υπηρεσίας θα βαρύνει
τον προϋπολογισμό του
Νοσοκομείου.
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ΚΩΔΙΚΟΣ CPV

71340000-3

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν:

1.

Τις διατάξεις του άρθρου 117 «Συνοπτικός διαγωνισμός» του Ν.

4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/2016) μέχρι 60.000€ πλέον ΦΠΑ.
2.

Του

Ν.

4152/2013

(ΦΕΚ

107/Α/9-5-2013)

«Επείγοντα

μέτρα

εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» περί
πληρωμής τιμολογίων εντός 60 ημερών.
3.

Την υπ αριθμ 510/2-5-18

έγκριση διενέργειας συνοπτικού

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την
διαγωνισμού για τη

διάθεση ενός τεχνικού

ασφαλείας (ολοκληρωμένες τεχνικές υπηρεσίες μηχανικού ) προυπολογιζομένης

δαπάνης 45.000€συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ για τρία έτη
4.Tην ΑΔΑ 6YΦ2469ΗΔ8-ΩΥ6 Απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης
ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΥΜΕ
Συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για τη
διάθεση :
ΕΝΟΣ (1) TEXNIKOY AΣΦΑΛΕΙΑΣ

(Ολοκληρωμένες τεχνικές υπηρεσίες μηχανικού)
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 71340000-3
ως αναφέρονται στο συνημμένο στο αρθρο 2 των τεχνικών προδιαγραφών
της διακήρυξης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης

45.000

EYΡΩ

για

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για τρία έτη .
'Οσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν
δακτυλογραφημένη
24 ΜΑΙΟΥ

προσφορά

2018 ημέρα

στην

Ελληνική

γλώσσα,

μέχρι

τις

ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10.00 και στη συνέχεια θα

ακολουθήσει αποσφράγιση των

φακέλων

από

την αρμόδια επιτροπή

διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμού.
Αντίγραφο της διακήρυξης (δωρεάν πρόσβαση) στην

ιστοσελίδα του

Νοσοκομείου www. agsavvas-hosp.gr, στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο
ΚΗΜΔΗΣ , και τεύχη της διακήρυξης ΔΕΝ θα διατίθενται από το Νοσοκομείο
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Για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η
υποβολή απόδειξης πληρωμής της διακήρυξης .
Για διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να απευθύνονται τις
εργάσιμες ημέρες στα τηλ. 210-64.09.644 και 210-6409144
Οικονομικά

Τεχνικές Προδιαγραφές και Prospectus

στοιχεία

προσφερομένων ειδών.

Απαραίτητα

Δείγμα

-

-

Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τους όρους που καθορίζει η παρούσα
διακήρυξη της οποίας αναπόσπαστο μέρος αποτελεί το εξής παράρτημα :
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το
οποίο επισυνάπτεται και σε επεξεργάσιμη μορφή Word στην ιστοσελίδα του
Νοσοκομείου .
Άρθρο 1ο Τρόπος κατάρτισης και υποβολής προσφορών – Διαδικασία
υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης μόνο από τους αναδειχθέντες
αναδόχους.
1. Οι προσφορές υποβάλλονται δακτυλογραφημένες από τους

ενδιαφερόμενους

μέσα στα χρονικά όρια που ορίζει η διακήρυξη σε έναν φάκελο (1 πρωτότυπο και
1 αντίγραφο) υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα και συνοδευόμενες με

τα

απαραίτητα δικαιολογητικά. Οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται
στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα επιστρέφονται χωρίς να
αποσφραγισθούν.

2. Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
 Η λέξη “ΠΡΟΣΦΟΡΑ”.
 Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό.
 Ο αριθμός της διακήρυξης.
 Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
 Τα στοιχεία του αποστολέα.
3. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο σφραγισμένο, και ο οποίος
θα φέρει τις

ενδείξεις που

αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο 2.

4. Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), τα οποιαδήποτε
απαιτούμενα από την παρούσα διακ. δικαιολογητικά, οι οποιεσδήποτε απαιτούμενες
από την παρούσα διακ. δηλώσεις, τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς καθώς και τα
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οικονομικά στοιχεία τοποθετούνται μέσα στον φάκελο. ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΥΤΩΝ ΣΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΥΣ ΥΠΟΦΑΚΕΛΛΟΥΣ.

5. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες,
διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή
πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογεγραμμένη από τον προσφέροντα,
το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει
κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει και
σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ’ αυτή
διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου
αξιολόγησης των προσφορών.
6. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως
όλους τους όρους της διακήρυξης ή πρόσκλησης, εκτός εάν κατά
περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα
οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει ο
προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους της
προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης,
προκειμένου να αξιολογηθούν.
7. Oι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να καταθέσουν επί
ποινή απορρίψεως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το συνημμένο
ως Παράρτημα Α Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) υπογράφεται
από τον εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού
φορέα, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον
καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της
προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό
πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης
συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

12. Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης των
προσφορών και της ανάδειξης «προσωρινών αναδόχων» θα εκδοθεί σχετική
απόφαση της αναθέτουσας αρχής, η οποία θα κοινοποιηθεί στους
συμμετέχοντες και στην συνέχεια η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί μόνο τους
προσφέροντες, στους οποίους πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινούς
αναδόχους»), να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά:

Παραπομπή στην δήλωση σας στο ΤΕΥΔ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά
κατακύρωσης ως αποδεικτικά μέσα της
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δήλωσης σας στο ΤΕΥΔ
Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές
καταδίκες

Απόσπασμα σχετικού μητρώου, όπως του
ποινικού ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου
εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια
δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτουςμέλους ή της χώρας καταγωγής ή της
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος, ο
οικονομικός φορέας, από το οποίο
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι
προϋποθέσεις.
Η υποχρέωση αυτή αφορά:
α) στις περιπτώσεις ΕΠΕ, ΟΕ και ΕΕ, τους
διαχειριστές.
β) στις περιπτώσεις ΑΕ, τον Διευθύνοντα
Σύμβουλο και όλα τα μέλη του ΔΣ.
Προσοχή: Αναλόγως να υποβληθεί το
ισχύον κωδικοποιημένο καταστατικό του
Γ.Ε.ΜΗ. από το οποίο να προκύπτουν οι
διαχειριστές ή ο Διευθύνων Σύμβουλος ή τα
μέλη του ΔΣ.

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
↓
Καταβολή φόρων
Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Γ. Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα,
σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα
↓
Παραβίαση υποχρεώσεων στους τομείς του
εργατικού δικαίου

Πτώχευση

↓
Φορολογική ενημερότητα.
Ασφαλιστική ενημερότητα.

↓


Πιστοποιητικό
από
τη
Διεύθυνση
Προγραμματισμού και Συντονισμού της
Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων,
από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις
επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί
σε βάρος του οικονομικού φορέα σε
χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από
την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας
υποβολής προσφοράς ή αίτησης
συμμετοχής.
Σε περίπτωση μη έκδοσης αυτού από
την ανωτέρω αρχή, απαιτείται να
προσκομίσετε
σχετική
έγγραφη
διαβεβαίωση από αυτήν.
Σε άλλη περίπτωση αντικαθίσταται με
ένορκη βεβαίωση



Πιστοποιητικό περί μη κήρυξης
πτώχευση από Πρωτοδικείο.
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σε

Διευκρίνιση: Εάν κάποιο από τα απαιτούμενα αποδεικτικά μέσα δεν εκδίδεται από
κάποιο κράτος-μέλος ή χώρα, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη-μέλη ή στις χώρες όπου δεν
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους-μέλους ή της χώρας
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση
στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται κάποιο ή κάποια από τα ανωτέρω
αποδεικτικά έγγραφα μέσα ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις
απαιτούμενες περιπτώσεις.
13. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης των
αναδειχθέντων «προσωρινών αναδόχων», η αναθέτουσα αρχή θα προβεί σε
οριστική κατακύρωση του διαγωνισμού.

Περιγραφή παρεχόμενης Υπηρεσίας ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
(Ολοκληρωμένες τεχνικές υπηρεσίες μηχανικού)

Α. ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Για την αποτελεσματικότερη εκτέλεση των υπηρεσιών και σε περίπτωση ΕΞΥΠ ή σε
περίπτωση συνένωσης φυσικών προσώπων, οι συμμετέχοντες υποχρεούνται, επί
ποινή απόρριψης , να διαθέσουν έως δύο άτομα για τα καθήκοντα του ΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ των οποίων τα στοιχεία (όνομα, βιογραφικό, επαγγελματική εμπειρία
κλπ) θα κατατεθούν μαζί με την προσφορά
Για τη κάλυψη του προσωπικού του νοσοκομείου όπως προβλέπεται από το
Ν3850/2010 απαιτούνται:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (ΑΤΟΜΑ)
Προσωπικό ακτινολογικού-ακτινοθεραπευτικού (Α’=85)
Λοιπό Προσωπικό
περίπου
(Β’=1065)

ΣΥΝΟΛΟ

ΩΡΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (περίπου)

ΩΡΕΣ
3,5Χ85= 297,5
1,5Χ1065=1.597,5
1895

Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Ο τεχνικός ασφαλείας θα πρέπει να προσκομίσει τα απαραίτητα αποδεικτικά που να
τεκμηριώνουν ότι διαθέτει τα προσόντα που αναφέρονται στην περίπτωση (α) και
(β), της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του Νόμου 3850 ( 2 Ιουνίου 2010, Τεύχος
πρώτο, Αρ. Φύλλου 84) «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια
των εργαζομένων».
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1.
Ειδικότερα, ο Τεχνικός Ασφαλείας θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τριετή
αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε αντίστοιχο νοσοκομείο ή, αν δεν υπάρχει σε
νοσοκομείο, να διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία σε εργασιακούς χώρους με
επαγγελματική έκθεση σε ιοντίζουσα ακτινοβολία, βιολογικούς παράγοντες κινδύνου
και κυτταροστατικά φάρμακα.
2.
Ο Τεχνικός Ασφαλείας έχει, κατά την άσκηση του έργου του, ηθική
ανεξαρτησία απέναντι στον εργοδότη και στους εργαζομένους. Τυχόν διαφωνία του
με τον εργοδότη, για θέματα της αρμοδιότητάς του, δεν μπορεί να αποτελέσει λόγο
καταγγελίας της σύμβασής του εκτός και αν συντρέχουν ιδιαίτεροι λόγοι που
επιβάλλουν την απόλυσή του. Σε κάθε περίπτωση ή απόλυση του Τεχνικού
Ασφαλείας Ασφάλειας πρέπει να είναι αιτιολογημένη.
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ-ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
Στις υπηρεσίες του Τεχνικού Ασφαλείας θα περιλαμβάνονται όλες οι
υποχρεώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 14,15 και 20 του Νόμου 3850/2010 όπως
πχ καταγραφή ατυχημάτων, παροχή συμβουλών σε θέματα ασφάλειας, σχεδιασμό
και εφαρμογή
ασκήσεων ετοιμότητας, εκπαίδευση προσωπικού σε θέματα
ασφάλειας εργασίας και αποτροπής ατυχημάτων κλπ. Ειδικά για τις γραπτές
υποδείξεις ο τεχνικός ασφάλειας οφείλει να τις καταχωρεί στο ειδικό βιβλίο που είναι
θεωρημένο από την Επιθεώρηση Εργασίας (το παραλαμβάνει από τον προκάτοχό
του), είναι υποχρεωμένος να τηρεί το περιεχόμενο του απόρρητο και να
το
γνωστοποιεί ενυπόγραφα στη Διοίκηση του Νοσοκομείου. Για τους λόγους αυτούς
επιβάλλεται με τη λήξη της σύμβασής του να παραδίδει το εν λόγο βιβλίο και
οποιαδήποτε άλλο στοιχείο σχετικό με το Νοσοκομείο στη Διοίκηση και την ΕΥΑΕ.
Ειδικότερα, ο Τεχνικός Ασφαλείας υποχρεούται μέσα στο 1ο εξάμηνο από την αρχή
της σύμβασής του (με ποινή καταγγελίας και τερματισμού της σύμβασής του) και
λαμβάνοντας υπόψη το παραδοθέντα από τον προκατοχό του στοιχεία να παραδώσει
εκ νέου γραπτώς διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν σε εργασίες σχετικές με:
 Μολυσματικά υλικά και Ραδιενεργά υλικά
 Ιοντίζουσες ακτινοβολίες
 Απομάκρυνση απορριμμάτων.
 Ασκήσεις ετοιμότητας σε περιπτώσεις τρομοκρατικών ενεργειών, φυσικών
καταστροφών κλπ
 Επίσης, ο Τεχνικός Ασφαλείας υποχρεούται μέσα στο ίδιο διάστημα (με
ποινή καταγγελίας και τερματισμού της σύμβασής του) να έχει διοργανώσει
και εποπτεύσει τουλάχιστον μία άσκηση πυρασφάλειας, μία άσκηση
αντιμετώπισης σεισμού και να έχει αναπροσαρμόσει τα δοθέντα από τον
προκατοχό του σχέδια εκκένωσης – διαφυγής.
Η ανανέωση της σύμβασης για το επόμενο εξάμηνο θα γίνει μετά από
εκτίμηση και βεβαίωση τριμελούς επιτροπής (αποτελούμενης από αντιπρόσωπο της
Διοίκησης , της ΕΥΑΕ και του Συλλόγου εργαζομένων) ότι έχουν παραδοθεί από
πλευράς τεχνικού οι ανωτέρω περιγραφόμενες γραπτές διαδικασίες και έχουν
εκτελεστεί οι ανωτέρω περιγραφόμενες εργασίες
Σε περίπτωση αδυναμίας του Τεχνικού Ασφαλείας να ανταποκριθεί στα
καθήκοντά του, για οποιονδήποτε λόγο, διακόπτεται η σύμβασή του χωρίς
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υποχρέωση από το Νοσοκομείο μετά από εισήγηση του Διοικητικού Διευθυντή ή
των Ε.Υ.Α.Ε., Ε.Ν.Λ. προς τη Διοίκηση του Νοσοκομείου.
Ε. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θα πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά
τους το ωριαίο κόστος για τον Τεχνικό Ασφαλείας υπολογιζόμενο χωρίς Φ.Π.Α.
ώστε να προκύπτει το συνολικό ετήσιο κόστος μετά τον πολλαπλασιασμό της
ωριαίας αποζημίωσης με τον αριθμό των ωρών που στη προκειμένη περίπτωση (με
τα σημερινά δεδομένα ) είναι 1810 ώρες Οι τιμές θα δίδονται σε ΕΥΡΩ. Θα
αναγράφονται δε αριθμητικώς και ολογράφως,

ΣΤ. ΩΡΑΡΙΟ
Ο Τεχνικός Ασφαλείας υποχρεούται να παραβρίσκεται για να παρέχει τις
υπηρεσίες του καθημερινά (εκτός Σαββάτου, Κυριακής και επισήμων αργιών, μεταξύ
των ωρών 9.00πμ έως 8.00μμ) στο Νοσοκομείο και η παροχή των υπηρεσιών του θα
αφορά όλους τους Υπαλλήλους του Νοσοκομείου ανεξαρτήτως της εργασιακής τους
σχέσης. Το ακριβές ωράριο ανά ημέρα εργασίας του τεχνικού ασφαλείας θα
οριστικοποιηθεί πριν από την υπογραφή της σύμβασης και θα δεσμέυεται για τη
τήρησή του σε αυτή. Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση ατυχήματος ή όποτε
κριθεί αναγκαίο, το Νοσοκομείο θα μπορεί να καλεί τον Τεχνικό ασφαλείας να
παρουσιαστεί στο χώρο του Νοσοκομείου χωρίς επιπρόσθετη χρέωση.
Η ανανέωση της σύμβασης του Τεχνικού ασφαλείας για το επόμενο εξάμηνο θα γίνει
μετά από εκτίμηση και βεβαίωση της αναφερόμενης παραπάνω ειδικής τριμελούς
επιτροπής (αποτελούμενης από αντιπρόσωπο της Διοίκησης, της ΕΥΑΕ και του
Συλλόγου εργαζομένων) ότι έχει επέλθει σημαντική πρόοδος στα ανατεθέντα
καθήκοντα
Ε. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η πληρωμή του Τεχνικού Ασφαλείας θα γίνεται στο τέλος κάθε μηνός και αφού
προσκομίζεται κάθε φορά Πρακτικό-Βεβαίωση καλής εκτέλεσης της Εργασίας από
Ειδική Επιτροπή που θα ορίσει το Νοσοκομείο.
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A ρ θ ρ ο 3ο. Αξιολόγηση διαγωνισμού.
Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο αξιολόγησς τη χαμηλότερη
τιμή.
Σημείωση 1 :
Οι εταιρείες οφείλουν να καταθέσουν Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα
πιστοποιείται ότι η τιμή δεν υπερβαίνει, σε καμία περίπτωση, αυτή του
Παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ, της ημερομηνίας κατάθεσης της προσφοράς
αναγράφοντας και τον κωδικό παρατηρητηρίου που ανήκει .
Σημείωση 2 : Σε περίπτωση κατά την οποία ολοκληρωθεί ενιαίος
διαγωνισμός από νοσοκομείο που υπάγεται στην υγειονομική περιφέρεια ή
όποιος άλλος διαγωνισμός από κεντρική αναθέτουσα αρχή οι τυχόν
υπογεγραμμένες συμβάσεις θα διακοπούν
Άρθρο 4ο – Υποβολή ενστάσεων.
Για την τυχόν υποβολή ενστάσεων κατά της διαδικασίας σύναψης
συμβάσεων μέσω του παρόντος διαγωνισμού ισχύουν οι διατάξεις του
άρθρου 127 του Ν. 4412/16.
Άρθρο 5ο - Κρίσεις αποτελεσμάτων διαγωνισμού.
Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού
όργανο, με γνωμοδότησή του μπορεί να προτείνει:
 Στην περίπτωση που οι προσφορές είναι ισότιμες

δηλαδή με την ίδια

ακριβώς τιμή το Νοσοκομείο επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των
οικονομικών φορέων κατόπιν κλήρωσης, που θα γίνεται ενώπιον της
αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης ύστερα από έγγραφη πρόσκλησή του σε
προκαθορισμένη ημερομηνία και ώρα .
 Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με
τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.
 Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στην
διαδικασία της διαπραγμάτευσης.
 Χορήγηση εξουσιοδότησης στην ενδιαφερόμενη Υπηρεσία για να προβεί
στην πραγματοποίηση της προμήθειας.
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 Ματαίωση της προμήθειας (ή ματαίωση του διαγωνισμού εφόσον πρόκειται
για παροχή υπηρεσιών).
Άρθρο 6ο- Σύμβαση (Πρόσκληση - Υπογραφή - Διάρκεια ισχύος).
 Στον προμηθευτή (ή εργολήπτη) στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του
διαγωνισμού, αποστέλλεται εγγράφως ανακοίνωση και προσκαλείται να
προσέλθει

σε

(10)

ημέρες

από

την

ημερομηνία

κοινοποίησης

της

ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και
την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής(εφόσον προβλέπεται).
 Με την έγγραφη ανακοίνωση στον προμηθευτή (ή εργολήπτη), η σύμβαση
θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει
αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.
1.

Η σύμβαση θα ισχύει για τρία (3) έτη , και μέχρι κατακύρωσης το

νέου διαγωνισμού .
Α ρ θ ρ ο 7ο. Τρόπος πληρωμής - Κρατήσεις.
Η πληρωμή της αξίας των τιμολογίων θα γίνει σε Ευρώ το αργότερο εντός
δύο (2) μηνών μετά την ποιοτική παραλαβή της υπηρεσίας από την αρμόδια
επιτροπή του Νοσοκομείου.
Ο ανάδοχος κατά την πληρωμή υπόκειται στις πιο κάτω κρατήσεις:
Για απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών :
 Ποσοστό

0,06%

επί

της

καθαρής

αξίας

του

τιμολογίου

υπέρ

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.(άρθρο 4 παρ.3 του Ν.4013/2011 ως τροποπ. με τον Ν
4412/16).
 Ποσοστό 0,00216% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου

για τέλος

χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ ΟΓΑ για κράτηση Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (άρθρο 7
της Υ.Α. 5143 ΦΕΚ 3335/Β/2014).
 Ποσοστό 0,06% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου υπέρ Α.Ε.Π.Π.
(άρθρο 350 παρ. 3 του Ν4412/16).
 Ποσοστό

0,00216% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου

χαρτοσήμου και εισφοράς

για τέλος

υπέρ ΟΓΑ για κράτηση Α.Ε.Π.Π. (άρθρο 6 της

ΚΥΑ 1191 ΦΕΚ 969/Β/17).
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 Ποσοστό 2% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου μετά την αφαίρεση των
προηγουμένων κρατήσεων (άρθρο 3 του Ν.3580/2007 και άρθρο 24 παρ.
6 του Ν.3846/2010.
 Φόρος εισοδήματος 4% επί της καθαρής αξίας μετά την αφαίρεση των
ανωτέρω κρατήσεων (άρθρο 24 του Ν. 2198/94). ΠΡΟΣΟΧΗ: Στις
υπηρεσίες ο φόρος εισοδήματος είναι 8%.

Α ρ θ ρ ο 8ο. Ανώτερη βία.
Σε περίπτωση ανώτερης βίας, η απόδειξή της, βαρύνει εξ ολοκλήρου τον
εργολάβο, ο οποίος αν δεν κάνει γνωστό έγγραφα στο Νοσοκομείο
(τηλεγράφημα κ.λ.π.) τα περιστατικά που αποδεικνύουν την ανώτερη βία
μέσα σε ένα (1) 24ωρο από τότε που συνέβησαν αυτά τα οποία ακολούθησε
αδυναμία του για την ολική ή μερική εκτέλεση της εργολαβίας που ανέλαβε,
δεν έχει το δικαίωμα να επικαλεσθεί την ανώτερη βία και τα νόμιμα
δικαιώματά του, που προκύπτουν από αυτή.

O Πρόεδρος ΔΣ –Διοικητής
Γεώργιος Δενδραμής
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