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αρ. ΔΣ/ 236 / 2018 Συνοπτικού Διαγωνισμού για Υπηρεσίες
T AGENCY
ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ στο Γ.Ν. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

Λιβαδειά 20/03/2018
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
5η Υ. ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (Διαγωνισμοί)
Ταχ. Δ/νση:Τέρμα Αγ. Βλασίου Τ.Κ.32100 ΛΙΒΑΔΕΙΑ
Τηλ.: 2261084267 Φαξ: 2261026294
Email: diag@levadiahospital.gr
Πληροφ.: Κ. Νταλιάνη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΔΣ/236/20-03-2018
Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και
Τεχνικού Ασφαλείας [(CPV: 71317210-8) «Υπηρεσίες παροχής συμβούλων σε θέματα υγείας και
ασφάλειας ] για τις ανάγκες του ΓΝ Λιβαδειάς προϋπολογιζόμενης δαπάνης 14.760,00€
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ:
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Συνοπτικός Διαγωνισμός
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάσει τιμής
Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί στο:
• ΔΙΑΥΓΕΙΑ
• ΚΗΜΔΗΣ
• www.dypethessaly.gr
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 22/03/2018
Τρίτη 03/04/2018 και ώρα 14.30μμ
Ημερομηνία: 04/04/ 2018
Ημέρα: Τετάρτη
Ώρα: 10.00 π.μ.
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Γρ. Προμηθειών (Διαγωνισμοί) Γενικού Νοσοκομείου
Λιβαδειάς

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού
Ασφαλείας

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ

71317210-8 Υπηρεσίες παροχής συμβούλων σε θέματα
υγείας και ασφάλειας
Σύνολο: 14.760,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
Ιατρός Εργασίας:
6.000,00€
Τεχνικός Ασφαλείας:
8.760,00€
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Το Γενικό Νοσοκομείο Λιβαδειάς έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:
1.1 Του Ν.2690/99 περί «Κύρωσης του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
1.2 Του Ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/4-4-2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές
διατάξεις»(ΦΕΚ Α΄81/4.04.2005), όπως ισχύει σήμερα.
1.3 Του Ν.3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 134/18-06-2007).
1.4 Του Ν.3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
1.5 Του Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84/α/2-6-2010) «Κύρωση του κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια
των εργαζομένων» όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4488/2017 και ισχύει.
1.6 Του Ν. 3996/2011 (ΦΕΚ 170/Α/5-11-2011) «Αναμόρφωση του σώματος Επιθεωρητών εργασίας,
ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις»
1.7 Του Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88/Α/2013) «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση
και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας»
1.8 Του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/EE και 2014/25/EE)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
1.9. Του Ν. 1642/86 (ΦΕΚ Α 125) : Για την εφαρμογή του φόρου προστιθέμενης αξίας και άλλες διατάξεις,
όπως ισχύει μετά την εφαρμογή του Ν. 2859/7-11-00 (ΦΕΚ 248 Α΄) : Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης
Αξίας, σύμφωνα με τις οποίες (άρθρο 18 του Ν. 1642/1986 ( ΦΕΚ 125/τ.Α΄/21-8-1986).
2. Τις αποφάσεις
2.1 Το υπ΄αριθμ.2937/15-09-2016/τ΄Β΄ΦΕΚ σχετικά με την «έγκριση του Προγράμματος Προμηθειών,
Υπηρεσιών και Φαρμάκων (ΠΠΥΦΥ) των εποπτευόμενων φορέων υγείας για το έτος 2015 (πιστώσεις 20162017) με χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισμό, το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και λοιπές
πηγές».
2.2 Την υπ΄αρίθμ.πρωτ.4972/6-10-2016 Ανακοίνωση της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας, σχετική με τους
φορείς διενέργειας του ΠΠΥΦΥ.
2.3 Το υπ΄αριθμ.πρωτ.30691/10-10-2016 έγγραφο της 5ης Υ.ΠΕ σχετικό με, την έναρξη υλοποίησης του
ΠΠΥΦΥ 2015.
2.4 Την υπ’ αριθμ. 4525/1-12-2017 (ΦΕΚ 4208/Β/1-12-2017) ΥΑ σχετική με Παράταση των ΠΠΥΦΥ των ετών
2011, 2012, 2013, 2014 και 2015.
2.5 Την υπ΄αριθμ.2/24-01-2018 ((θ. 10ο )ΑΔΑ:Ψ6954690ΒΝ-9ΧΠ Απόφαση ΔΣ του Νοσοκομείου σχετικά με
την παροχή υπηρεσιών Ιατρού εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας με το ΠΠΥΦΥ 2015 συνολικής
προϋπολογιζόμενης δαπάνης 14.760,00 € , συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% με CPV: 71317210-8
[ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ], ήτοι: Τεχνικός Ασφαλείας
8.760,00€ και Ιατρός Εργασίας 6.000,00 €.
2.6 Τα υπ΄αριθμ.πρωτ.4661/14-09-2016 και 4662/14-09-2016 έγγραφα της ΕΠΥ με θέμα «Αναφορικά με την
αρμοδιότητα της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας να εγκρίνει τεχνικές προδιαγραφές μετά τη θέση σε ισχύ
του Ν.4412/2016».
2.7 Η υπ΄αριθμ.πρωτ.4665/15-09-2016 Ανακοίνωση της ΕΠΥ η οποία ελήφθη στη με αριθμό 88 και από
07.09.2016 συνεδρίασή της, έκρινε καλούμενη να ασκήσει την αρμοδιότητα που της απονέμεται από τη
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διάταξη του άρθρου 3 του Ν.3580/2007 περί της έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών, ότι η διάταξη αυτή
είναι από τη θέση σε ισχύ του νέου Ν.4412/2016, καταργημένη.
2.8 Την αριθμ. Υ7α/ΓΠ.οικ.112498 (ΦΕΚ 1775/Β/26-8-2009) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Ιατροί εργασίας –
Όροι και προϋποθέσεις για την απόκτηση ειδικότητας της Ιατρικής της Εργασίας από ιατρούς άλλων
ειδικοτήτων»
2.9 Την με αρ. πρωτ. 494/20-03-2018 ΑΔΑ: 72ΣΑ4690ΒΝ-0Ψ2 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης στον ΚΑΕ
0419 του Προϋπολογισμού του Ιδρύματος.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Συνοπτικό Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για παροχή Υπηρεσιών Ιατρού εργασίας και Τεχνικού
Ασφαλείας (CPV: 71317210-8) για τις ανάγκες του ΓΝ Λιβαδειάς συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης
14.760,00 € , συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ήτοι: Τεχνικός Ασφαλείας 8.760,00€ και Ιατρός Εργασίας
6.000,00 € και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάσει τιμής.
Η κάλυψη της δαπάνης θα βαρύνει τις πιστώσεις του Γενικού Νοσοκομείου Λιβαδειάς.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών (Διαγωνισμοί) του Γενικού Νοσοκομείου
Λιβαδειάς, την 04 Απριλίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ. από αρμόδια τριμελή επιτροπή.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν προσφορά στο Πρωτόκολλο του Γενικού Νοσοκομείου
Λιβαδειάς μέχρι και την 03 Απριλίου 2018 και ώρα 14:30 μ.μ.
O διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα τμήματα που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος αυτής.

ΜΕΡΟΣ Α
ΜΕΡΟΣ Β
ΜΕΡΟΣ Γ

ΜΕΡΟΣ Δ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) άρθρο 79 παρ.4 του
Ν.4412/2016 (Α 147) (Οδηγίες συμπλήρωσης από Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων
κατευθυντήρια Οδηγία 15 με ΑΔΑ:ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ)
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
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Άρθρο 1: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι όπως ορίζεται
στο άρθρο 25 του Ν. 4412/2016 φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε:
• Κράτος – μέλος της Ένωσης
• Κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.)
• Τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη συμφωνία δημοσίων συμβάσεων
• Τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση

Άρθρο 2: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Η παρούσα Διακήρυξη έχει δημοσιευθεί:
1) Στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ
2) Στο ΚΗΜΔΗΣ
3) 5η ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας
Το πλήρες κείμενο της παρούσας διακήρυξης θα διατίθεται από:
Την ηλεκτρονική διεύθυνση της 5ης ΥΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ www.dypethessaly.gr
(Προμήθειες ΠΠΥΥ 2015 - ΓΝ Λιβαδειάς). Τυχόν διευκρινίσεις αλλά και ενημέρωση για την εξέλιξη του
διαγωνισμού θα αναρτώνται στην παραπάνω ιστοσελίδα.

Άρθρο 3:ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφη προσφορά μέχρι και την
προηγούμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι και την 03 Απριλίου 2018 και ώρα
14:30 μ.μ.
Οι προσφορές υποβάλλονται στο Πρωτόκολλο του ΓΝ Λιβαδειάς.
Προσφορές εταιριών οι οποίες θα περιέλθουν στην υπηρεσία μας μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία
και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν γίνονται αποδεκτές. Επιστρέφονται δε στον αποστολέα τους
χωρίς να αποσφραγιστούν.

Άρθρο 4:ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές πρέπει:
• Να έχουν συνταχθεί υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα ή να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση
στην ελληνική γλώσσα
• Να έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη
• Να έχουν αριθμημένες σελίδες
• Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η συνθήκη της Χάγης της 5ης
10.1961. που κυρώθηκε με τον Ν. 1497/1984 (Α 188).
• Οι προσφορές θα πρέπει να υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα
ή σε περίπτωση νομικών προσώπων από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.
• Η προσφορά θα ήταν χρήσιμο να κατατεθεί και σε ηλεκτρονική μορφή.
• Να μην έχουν ξέσματα, σβησίματα, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη
ή διόρθωση αυτή πρέπει να καθαρογραφεί και να μονογραφεί από τον προσφέροντα. Το δε αρμόδιο
όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών κατά τον έλεγχο μονογράφει και σφραγίζει την
τυχόν διόρθωση ή προσθήκη.
• Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του
οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.
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Η προσφορά υποβάλλεται δακτυλογραφημένη σε σφραγισμένο φάκελο.
O φάκελος προσφοράς θα είναι καλά σφραγισμένος και θα αναφέρονται οι εξής ενδείξεις:
«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».
- Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
- Η επωνυμία της Αναθέτουσας Αρχής.
- Ο τίτλος και ο αριθμός της διακήρυξης.
- Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού.
- Τα πλήρη στοιχεία του συμμετέχοντος (ΕΠΩΝΥΜΙΑ, διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας)
Στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται:
1.
Κλειστός σφραγισμένος υπο-φάκελος με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» σε δύο (2)
αντίτυπα ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ, στον οποίο να εσωκλείονται όλα τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά και στοιχεία όπως αυτά προβλέπονται από το άρθρο 6 της παρούσας διακήρυξης και
στο ΜΕΡΟΣ Γ και Δ αυτής.
2.
Κλειστός σφραγισμένος υπο-φάκελος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» σε δύο (2) αντίτυπα
ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ, στον οποίο θα τοποθετηθούν τα Τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, όπως
ορίζονται στο άρθρο 7 της παρούσας διακήρυξης και στο ΜΕΡΟΣ Β αυτής.
3.
Κλειστός σφραγισμένος υπο-φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» σε δύο (2) αντίτυπα
ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ στον οποίο θα τοποθετηθούν ΜΟΝΟ τα οικονομικά στοιχεία , σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 της παρούσας διακήρυξης.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΥΠΟ-ΦΑΚΕΛΟΙ ΘΑ ΦΕΡΟΥΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΚΕΛΟΥ.
• Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως την ένσταση του κατά των όρων της διακήρυξης
του διαγωνισμού ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και
ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με
οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει ευθέως ή εμμέσως τους ανωτέρω όρους.
Οι υποβληθείσες προσφορές μπορούν να αφορούν το σύνολο των υπηρεσιών ή μόνο την παροχή
υπηρεσιών ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ή ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ όπως αναλυτικά περιγράφονται στο ΜΕΡΟΣ Β της
παρούσας διακήρυξης.

Άρθρο 5: ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
•
•
•

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για (120) εκατόν είκοσι ημέρες από την
επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την διακήρυξη απορρίπτεται
ως απαράδεκτη.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως εφ’ όσον τούτο ζητηθεί από την Υπηρεσία
πριν από την λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την
διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της
προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού ματαιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει,
κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον,
οπότε οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά
τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, παράταση της προσφοράς
τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους
παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.
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•
•

Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού στους συμμετέχοντες μπορεί να γίνει και μετά τη
λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως τον προσφέροντα μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί.
Η ισχύς των προσφορών παρατείνεται αυτοδικαίως για όσο χρονικό διάστημα ενδεχομένως ανασταλεί
η διαδικασία του διαγωνισμού ή εμποδιστεί η πρόοδος αυτού, συνεπεία άσκησης διοικητικής
προσφυγής ή ενδίκου μέσου ή βοηθήματος κατά πράξεων ή παραλείψεων της Αναθέτουσας Αρχής,
που αφορούν τον διαγωνισμό.

ΑΡΘΡΟ 6:ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Τα δικαιολογητικά συμμετοχής υποβάλλονται σε χωριστό σφραγισμένο υποφάκελο σε δύο (2) αντίτυπα
ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» μέσα στον κυρίως φάκελο,
όπως ορίζεται στο άρθρο 4 της παρούσας διακήρυξης

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), άρθρο 79 παρ.4 του Ν.4412/2016 (Α147), όπως
εκάστοτε ισχύει, συμπληρωμένη σύμφωνα με το Μέρος Γ΄ της παρούσας Διακήρυξης.
Το ΤΕΥΔ αποτελείται από ενημερωμένη υπεύθυνη Δήλωση ως προκαταρκτική απόδειξη προς
αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο
υποψήφιος οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
Α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες οι
οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν,
Β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής του άρθρου 75 του Ν.4412/2016.
Εάν ο υποψήφιος οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων σύμφωνα με το άρθρο 78
του Ν.4412/2016, το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) περιέχει επίσης τις ως άνω
πληροφορίες όσον αφορά τους φορείς αυτούς.
Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του αλλά στηρίζεται στις ικανότητες μιας ή περισσότερων
άλλων οντοτήτων πρέπει να μεριμνά ώστε η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας να λαμβάνει το δικό
του τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ), μαζί με χωριστό τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης
δήλωσης (ΤΕΥΔ), όπου παρατίθενται οι σχετικές πληροφορίες για κάθε μία από τις οντότητες στις οποίες
στηρίζεται.
Τέλος όταν σε μια διαδικασία προμήθειας συμμετέχουν από κοινού όμιλοι οικονομικών φορέων,
συμπεριλαμβανομένων προσωρινών ενώσεων, πρέπει να δίδεται, για καθέναν συμμετέχοντα οικονομικό
φορέα, χωριστό τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ), στο οποίο παρατίθενται οι
πληροφορίες που απαιτούνται στο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ).
Σύμφωνα με το άρθρο 107 παρ. 13 του ν. 4497/2017 το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογραφεί από τον
εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα, ήτοι τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτού όπως προκύπτει από το ισχύον
καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως
εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης
συμβάσεων ή για την συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α’75) όπως εκάστοτε ισχύει,
συμπληρωμένη σύμφωνα με το υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης που βρίσκεται στο ΜΕΡΟΣ Δ της παρούσας
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διακήρυξης.
3. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου νομικού προσώπου τα
οποία θα πρέπει να αποδεικνύουν την εν γένει νομική κατάσταση του συμμετέχοντος, και από αυτά πρέπει
να προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ, τα μέλη του ΔΣ και τα έγγραφα νομιμοποίησης
αυτών αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή
κάθε άλλου νομικού προσώπου.
Ειδικότερα:
• Για τα φυσικά πρόσωπα να προσκομιστεί Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια
Οικονομική Υπηρεσία και οι μεταβολές του
• Για τις εταιρείες (ΟΕ, ΕΕ, ΑΕ ΚΑΙ ΕΠΕ) ο προσφέρων πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση από τις
υπηρεσίες ΓΕΜΗ, το Καταστατικό ή ΦΕΚ Σύστασης και τροποποιήσεων όπου θα φαίνεται ο χρόνος
λειτουργίας, το αντικείμενο εργασιών του προσφέροντος, η συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού
Συμβουλίου καθώς και ο νόμιμος εκπρόσωπος κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς
• Για το Συνεταιρισμό, τα νομιμοποιητικά και λοιπά έγγραφα του συνεταιρισμού που αφορούν στα
δικαιολογητικά σύστασής του ή τυχόν τροποποιήσεις του καταστατικού λειτουργίας του καθώς και
ο νόμιμος εκπρόσωπος κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς
• Για τις ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλονται τα
παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην
ένωση. Επιπρόσθετα, υποβάλλεται δήλωση σύστασης ένωσης προμηθευτών, νόμιμα θεωρημένη
για το γνήσιο της υπογραφής των δηλούντων, στην οποία θα φαίνεται το αντικείμενο των εργασιών
του καθενός από τους συμμετέχοντες, η ποσότητα του υλικού ή το μέρος που αντιστοιχεί στον
καθένα εξ’ αυτών επί του συνόλου της προσφοράς, ο εκπρόσωπος της ένωσης έναντι της
Αναθέτουσας Αρχής και το πρόσωπο που ενδεχομένως τον αναπληρώνει.
Οι παραπάνω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από το συμμετέχοντα σε περίπτωση συμμετοχής
φυσικού προσώπου και από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα (άρθρο 107, παρ. 13
ν.4497/2017) σε περιπτώσεις ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ και ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ.
Οι ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις φέρουν ημερομηνία εντός 30 ημερολογιακών ημερών προ της
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αρχικών προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνήσιου
της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ όπως ορίζεται από το άρθρο 3 του Ν. 4250/2014.
Σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.4412/2016 η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται
επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος
του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κυρίως :
1) στις περιπτώσεις ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ και ΙΚΕ τους διαχειριστές
2) στις περιπτώσεις ΑΕ τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του ΔΣ.
3) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του ΔΣ

Β. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
1. α) Αντίγραφο πτυχίου πολυτεχνείου ή πολυτεχνικής σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.)
του εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού, τμήματος Μηχανικών - Μηχανολόγων ή Ηλεκτρολόγων
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- Μηχανικών ή Χημικών – Μηχανικών ή Χημικών ή Κάθε άλλη ειδικότητα ΑΕΙ που το αντικείμενο σπουδών
έχει σχέση με τις εγκαταστάσεις και την παραγωγική διαδικασία
και άδεια άσκησης επαγγέλματος που χορηγείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Τ.Ε. Ε.)
εναλλακτικά
β) Αντίγραφο πτυχίου πανεπιστημιακής σχολής εσωτερικού ή ισότιμων του εξωτερικού που το αντικείμενο
σπουδών έχει σχέση με τις εγκαταστάσεις και την παραγωγική διαδικασία καθώς και
άδεια άσκησης επαγγέλματος όταν αυτή προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία
εναλλακτικά
γ) Αντίγραφο πτυχίου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού
τμήματος Μηχανολογίας ή Ηλεκτρολογίας ή Ενεργειακής Τεχνολογίας ή πτυχίο των πρώην σχολών
υπομηχανικών και των Κέντρων Ανωτέρας Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Κ.Α.Τ.Ε.Ε.)
2. Πιστοποιητικά εμπειρίας (προσκόμιση συμβάσεων) βάσει του άρθρου 11 του Ν. 3850/2010.
Ειδικότερα, η προϋπηρεσία υπολογίζεται από την ημερομηνία απόκτησης του πτυχίου η οποία πρέπει να
είναι:
α. τουλάχιστον 2ετής για τους τεχνικούς των περιπτώσεων α' και β'
β. τουλάχιστον 5ετής για τους τεχνικούς της περίπτωσης γ'
Επισημαίνεται ότι, για τους τεχνικούς ασφάλειας που έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα επιμόρφωσης σε
θέματα ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων, διάρκειας τουλάχιστον 100 ωρών, σύμφωνα με το άρθρο
22 που εκτελείται από τα αρμόδια Υπουργεία ή εκπαιδευτικούς ή άλλους δημόσιους οργανισμούς ή
εξειδικευμένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε. Κ.) πιστοποιημένα για την υγεία και την ασφάλεια
των εργαζομένων (να κατατεθεί το σχετικό πιστοποιητικό), σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις
η προαναφερόμενη προϋπηρεσία μειώνεται ως εξής:
α. κατά 1έτος για τους τεχνικούς των περιπτώσεων α και β'
β. κατά 3 έτη για τους τεχνικούς της περίπτωσης γ'

Γ. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΑΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
α. Πιστοποίηση από τον οικείο Ιατρικό Σύλλογο ότι ο υποψήφιος κατέχει και ασκεί την ειδικότητα της
Ιατρικής της Εργασίας
εναλλακτικά
β. για τους γιατρούς χωρίς ειδικότητα που υπάγονται στην περίπτωση της παραγράφου 2α του άρθρου 16

του Ν.3850/2010:
Αντίγραφα συμβάσεων που ήταν σε ισχύ στις 15-5-2009 και αποδεικνύουν την άσκηση των καθηκόντων
του ιατρού εργασίας συνεχώς επί 7 τουλάχιστον έτη.
εναλλακτικά

γ. Για τους γιατρούς εργασίας οι οποίοι στις 15-05-2009 εκτελούσαν καθήκοντα ιατρού εργασίας χωρίς να
κατέχουν ή να ασκούν τον τίτλο της ειδικότητας της ιατρικής της εργασίας, αλλά τίτλο άλλης ειδικότητας
και οι οποίοι υπάγονται στην περίπτωση της παραγράφου 2β του άρθρου 16 του Ν.3850/2010: Αντίγραφα
σύμβασης / συμβάσεων που αποδεικνύουν ότι στις 15-05-2009 εκτελούσαν καθήκοντα ιατρού εργασίας
χωρίς να κατέχουν ή να ασκούν τον τίτλο της ειδικότητας της ιατρικής της εργασίας.
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Δ. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞ.Υ.Π.Π.
-

Τα κατά περίπτωση ανωτέρω δικαιολογητικά των παραγράφων Α, Β & Γ
Άδεια λειτουργίας της ΕΞ.Υ.Π.Π. σε ισχύ

ΑΡΘΡΟ 7: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετείται κλειστός σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη
«Τεχνική προσφορά» σε δύο (2) αντίτυπα ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ όπως ορίζεται στο άρθρο 4 και
στο μέρος Β «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡAΦΕΣ» της παρούσας διακήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 8:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται επί ποινή απόρριψης σε χωριστό σφραγισμένο υποφάκελο με την
ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» σε δύο (2) αντίτυπα ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ μέσα στον κυρίως
φάκελο όπως ορίζεται στο άρθρο 4 της παρούσας διακήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 9: ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η τιμή επί ποινή απόρριψης θα δοθεί σε € (Ευρώ) ενώ η μορφή των δεκαδικών δεν θα είναι πλέον των δύο
ψηφίων. Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι κρατήσεις υπέρ τρίτων καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, εκτός του Φ.Π.Α. που θα αναφέρεται χωριστά και βαρύνει το Γενικό
Νοσοκομείο Λιβαδειάς.
Προσφορά που περιέχει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Επίσης απορρίπτεται ως απαράδεκτη προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιμής, ή δεν
προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή.
Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι ασυνήθιστα χαμηλές οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να
ζητούν από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά
τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της
σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής όπως ορίζεται στο άρθρο 88 και άρθρο 89 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 10: ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών μπορεί να
απορρίψει προσφορά σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 91 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 11: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού θα συνεδριάσει συγκεκριμένη ημέρα και ώρα στο Γραφείο
Προμηθειών (Διαγωνισμοί) του ΓΝ Λιβαδειάς προκειμένου να διενεργήσει τον παρόντα διαγωνισμό.
Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των συμμετεχόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων
εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των
στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, όπως ειδικότερα ορίζεται στα έγγραφα της διακήρυξης,
σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 4412/2016.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ενιαία, σε μια συνεδρίαση (Αξιολόγηση Δικαιολογητικών
Συμμετοχής, Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς)
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Αρχικά αποσφραγίζεται και μονογράφεται ο κύριος φάκελος της προσφοράς και στη συνέχεια
αποσφραγίζονται και μονογράφονται ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής και της τεχνικής
προσφοράς ανά φύλλο, οι οποίοι ελέγχονται ως προς την πληρότητα και την νομιμότητά τους.
Στη συνέχεια αποσφραγίζονται, υπογράφονται και ελέγχονται οι οικονομικές προσφορές των εταιρειών οι
οποίες έγιναν δεκτές από τα δικαιολογητικά συμμετοχής και της τεχνικής προσφοράς. Όσες προσφορές δεν
κρίθηκαν αποδεκτές, οι οικονομικές τους προσφορές δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται.
Το αρμόδιο όργανο συντάσσει το σχετικό πρακτικό με όσους υπέβαλαν προσφορές και τα αποτελέσματα
ελέγχου των προσφορών και υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου.
Τα αποτελέσματα επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η
οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους συμμετέχοντες.
Η υποβολή μιας και μόνο προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση του διαγωνισμού και την
ανάθεση της σύμβασης (Άρθρο 117, Ν. 4412/2016).
Κατά την διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους
προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή τα δικαιολογητικά
που έχουν υποβάλλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7)
ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή
συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί από την
αναθέτουσα αρχή δεν λαμβάνεται υπόψη.
Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα
τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη μονογραφών,
διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των υποφακέλων των
προσφορών, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των
εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις
ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014, μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων,
διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που
θεσπίζονται με νόμο, κανονιστικές πράξεις, ή τα έγγραφα της σύμβασης. Η συμπλήρωση ή διευκρίνιση, δεν
επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με
τους όρους της διακήρυξης, αλλά μόνο την διευκρίνιση ή συμπλήρωση ακόμα και με νέα έγγραφα,
εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίσουν
μέσα σε εύλογη προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την
ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής
προσφοράς που έχουν υποβάλλει σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 102 του Ν. 4412/2016.
Οι προσφέροντες στους οποίους πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών
από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτούς, οφείλουν να υποβάλουν σε
σφραγισμένο φάκελο τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (ΑΡΘΡΟ 13 της παρούσας διακήρυξης). Ο φάκελος
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αποσφραγίζεται και ελέγχεται από το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης σε ημερομηνία και ώρα, που θα οριστεί
από σχετική πρόσκληση.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από το
αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας
αρχής για τη λήψη απόφασης σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 103 του Ν.4412/2016. Τα
αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης
του άρθρου 105 Ν.4412/2016.
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και στις διατάξεις του άρθρου 103 του
Ν.4412/2016.
Σε περίπτωση που υπάρχουν ισότιμες προσφορές (Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς
τιμή), ο τελικός Ανάδοχος επιλέγεται με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες
προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των
οικονομικών φορέων (Άρθρο 90, Ν. 4412/2016).
Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική αιτιολογημένη γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης του
Διαγωνισμού, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη
ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό, που θα καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. Το ποσοστό αυτό δεν
μπορεί να υπερβαίνει το 30%, σύμφωνα με το άρθρο 105 παρ.1 του Ν.4412/2016.
Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ματαιώσει το διαγωνισμό για τους λόγους και με τη διαδικασία που
ορίζονται στο άρθρο 106 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 12:ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 127 του Ν.
4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 13ο : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 103 του Ν.4412/2016, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί
εγγράφως τον προσφέροντα, στο οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας δέκα (10)
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα
που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.4250/2014 (Α΄74) όλων των
δικαιολογητικών του άρθρου 80 (Ν.4412/2016), όπως καθορίζονται ειδικότερα στα έγγραφα της
σύμβασης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74,
καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής του άρθρου 75.
Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, σε δύο (2) αντίτυπα
ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ – ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ο οποίος παραδίδεται εμπρόθεσμα στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης.
Ο φάκελος αυτός θα φέρει τις παρακάτω ενδείξεις:
«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία»
- Η λέξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ».
- Η επωνυμία της Αναθέτουσας Αρχής.
- Ο τίτλος και ο αριθμός της διακήρυξης.
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- Τα πλήρη στοιχεία του συμμετέχοντος.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΙ ΘΑ ΦΕΡΟΥΝ ΤΙΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΚΕΛΟΥ
Τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης περιλαμβάνουν τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά:
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής του
κράτους μέλους ή χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας,
έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν υπάρχει εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κάποιο από τα
αδικήματα της παρ.1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, ήτοι (συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση,
δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες,
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, παιδική
εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων).
Υπόχρεοι προσκόμισης Αποσπάσματος Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής
ή δικαστικής αρχής του κράτους μέλους ή χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο
οικονομικός φορέας, είναι τα φυσικά πρόσωπα, οι διαχειριστές των προσωπικών εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ), των
ΕΠΕ και ΙΚΕ, στις περιπτώσεις Ανώνυμων Εταιρειών (ΑΕ) ο Διευθύνων Σύμβουλος καθώς και όλα τα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου και στις περιπτώσεις των Συνεταιρισμών τα μέλη του ΔΣ.
2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστική ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από
την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε
πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, εξυγίανσης, ή ειδικής εκκαθάρισης
ή πτωχευτικού συμβιβασμού, ή σε αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή.
3. 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) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις
τους.
4. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο να πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε
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.
Οι Ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για
κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του
Ν.4412/2016.
Εφόσον ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση αποτελεί ένωση/κοινοπραξία
υποψηφίων αναδόχων που υπέβαλλαν κοινή προσφορά, προσκομίζονται τα παραπάνω κατά περίπτωση
δικαιολογητικά από 1 έως 4 για κάθε μέλος που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.
Επισημαίνεται ότι:
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η
συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν.1497/1984(Α΄188).
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ΑΡΘΡΟ 14: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Η κατακύρωση γίνεται τελικά στον Ανάδοχο με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
αποκλειστικά βάσει της τιμής προσφορά, εκ των αναδόχων των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως
αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.
Η κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού
Νοσοκομείου Λιβαδειάς και θα κοινοποιηθεί σε όλους τους συμμετέχοντες με κάθε πρόσφορο τρόπο επί
αποδείξει.
Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή
προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης
σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης για την υπογραφή της σύμβασης.
Η υπογραφή της σύμβασης έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Σε περίπτωση που περάσει άπρακτη η πιο πάνω
προθεσμία ή ο ανάδοχος αρνηθεί την υπογραφή της σύμβασης, τότε κηρύσσεται έκπτωτος, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 105 του Ν. 4412/2016. Σε αυτή την περίπτωση η κατακύρωση γίνονται στον
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
Πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει εγγυητική καλής εκτέλεσης
ίση με το 5% της καθαρής αξίας της υπηρεσίας και ισχύ μέχρι την επιστροφή της, η οποία και θα
παραμείνει στο Γενικό Νοσοκομείο Λιβαδειάς μέχρι την πλήρη εκτέλεση της σύμβασης. Η εγγύηση καλής
εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση της παράβασης των όρων της σύμβασης όπως αυτή ειδικότερα
ορίζει και σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.
Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από συμβατικό όρο, μπορεί
να τροποποιείται η σύμβαση, σύμφωνα με τους όρους και τις διαδικασίες του άρθρου 132 του Ν.
4412/2016 και ύστερα από την γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί υπό τις προϋποθέσεις οι οποίες ορίζονται στο άρθρο 133 του Ν. 4412/2016 να
καταγγείλει μια δημόσια σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της.

ΑΡΘΡΟ 15: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η σύμβαση, θα έχει διάρκεια ένα (1) έτος με έναρξη από την ημερομηνία υπογραφής της, με δικαίωμα
τρίμηνης αυτοδίκαιης παράτασης με μονομερή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ. Ν. Λιβαδειάς
με τους ίδιους όρους.

ΑΡΘΡΟ 16: ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Ο ιατρός εργασίας και ο τεχνικός ασφαλείας παρέχουν τις υπηρεσίες σύμφωνα με τις τεχνικές
προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης και τις διατάξεις του Ν.3850/2010.
Ο ιατρός εργασίας και ο τεχνικός ασφαλείας υπάγονται απευθείας στη Διοίκηση του Γ. Ν. Λιβαδειάς .
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Ο τεχνικός ασφάλειας παρέχει στον εργοδότη υποδείξεις και συμβουλές γραπτά ή προφορικά, σε θέματα
σχετικά με την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων. Ο
τεχνικός ασφάλειας καταχωρεί τις γραπτές υποδείξεις σε ειδικό βιβλίο, το οποίο σελιδομετρείται και
θεωρείται από την επιθεώρηση εργασίας.
Ο ιατρός εργασίας παρέχει υποδείξεις και συμβουλές στον εργοδότη, στους εργαζόμενους, τους
εκπροσώπους τους, γραπτά ή προφορικά, σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για τις
σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων. Ο ιατρός εργασίας καταχωρεί τις γραπτές υποδείξεις στο
ειδικό βιβλίο του άρθρου 14 του Ν. 3850/10.
Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται σ'
αυτό το βιβλίο.
Για τις ανάγκες της παρακολούθησης και παραλαβής του έργου θα συσταθεί από την Αναθέτουσα Αρχή
Επιτροπή Παραλαβής (άρθρο 221 παρ. 5 Ν.4412/2016) η οποία θα παρακολουθεί την πορεία εξέλιξης του
έργου και θα είναι αρμόδια για την έγκριση και πιστοποίηση της γενομένης εργασίας (άρθρο 219, Ν.
4412/2016). Η Επιτροπή παραλαβής μπορεί να διενεργεί απροειδοποίητους δειγματοληπτικούς ελέγχους
κατά την εξέλιξη των εργασιών κάθε φάσης.
Ο Ανάδοχος καθ’ όλη τη διάρκεια εξέλιξης των εργασιών θα συνεργάζεται στενά με την Επιτροπή
Παραλαβής και θα παρέχει τα απαραίτητα στοιχεία, διευκολύνοντας το έργο του συντονισμού και ελέγχου.
Τα πρακτικά οριστικής γενομένης εργασίας θα αναφέρουν ρητά αφενός τις εκτελεσθείσες εργασίες, το
εμπρόθεσμο της παράδοσης και γενικά την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης που θα συναφθεί.
Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί, όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 202 του Ν.
4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 17: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Ο Ανάδοχος οφείλει να εκδώσει και να προσκομίσει τα νόμιμα παραστατικά με την ολοκλήρωση της
παροχής. Το τιμολόγιο δεν μπορεί να εκδοθεί πέραν της διαχειριστικής περιόδου που παρασχέθηκε η
υπηρεσία.
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν. 4412/2016 και τις ισχύουσες
διατάξεις.
Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι εκάστοτε νόμιμες κρατήσεις.
Ο Φ.Π.Α επί της % στον οποίο ανάγεται τη ζητούμενη υπηρεσία βαρύνει το Νοσοκομείο.

ΑΡΘΡΟ 18:ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης είναι δυνατό να επιβληθούν κυρώσεις και ποινικές ρήτρες στον ανάδοχο,
με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 218 και 220 του
Ν. 4412/2016. Ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Άρθρο 203 του
Ν.4412/2016.
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ΑΡΘΡΟ 19: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
Ο εργοδότης για την αποτελεσματικότερη άσκηση των καθηκόντων του τεχνικού ασφάλειας και του
γιατρού εργασίας θέτει στη διάθεσή τους το αναγκαίο βοηθητικό προσωπικό, χώρους εγκαταστάσεις
συσκευές και γενικά τα απαραίτητα μέσα και βαρύνεται με όλες τις σχετικές δαπάνες.
Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να διευκολύνει τον τεχνικό ασφάλειας το γιατρό εργασίας και τον
εκπρόσωπο των εργαζομένων για την παρακολούθηση μαθημάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.3850/2010.
Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων του τεχνικού ασφαλείας
και του ιατρού εργασίας που καταχωρούνται στο ειδικό βιβλίο.
Ως βοηθητικό προσωπικό του γιατρού εργασίας σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 8 του Ν.
3850/10, μπορούν να προσλαμβάνονται επισκέπτριες αδελφές και επισκέπτες αδελφοί, πτυχιούχοι σχολών
τεταρτοετούς φοίτησης της ημεδαπής ή ισότιμων της αλλοδαπής ή αδελφές νοσοκόμες και αδελφοί
νοσοκόμοι, πτυχιούχοι σχολών μονοετούς φοίτησης της ημεδαπής ή ισότιμων της αλλοδαπής.
Κατά τα λοιπά, οι υποχρεώσεις του εργοδότη καθορίζονται με κάθε λεπτομέρεια στις σχετικές διατάξεις
του Ν.3850/2010

ΑΡΘΡΟ 20: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που
εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα
Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που
συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία σύμφωνα με το άρθρο 204 του Ν.
4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 21: ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά την λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την
υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε
έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την
εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει μέρος ή το
σύνολο του Έργου που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής,
σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 22: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι περί προμηθειών νόμοι και διατάξεις όπως
ισχύουν κάθε φορά.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

ΒΑΛΛΑ ΕΥΜΟΡΦΙΑ
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ΜΕΡΟΣ Β: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Προϋπολογισθείσα Δαπάνη για Ιατρό Εργασίας: 6.000,00 €
Προϋπολογισθείσα Δαπάνη για Τεχνικό Ασφαλείας: 8.760,00

€

Οι ώρες ετήσιας απασχόλησης του τεχνικού ασφαλείας και του ιατρού εργασίας προσδιορίζονται στον παρακάτω πίνακα:
ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Προσδιορισμός ωρών ετήσιας απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, βάσει αριθμού εργαζομένων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Γ.Ν. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

α.α.

ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΑΣΕΙ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Γ. Ν. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΩΡΕΣ
ΩΡΕΣ
ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗΣ
ΑΝΑ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΤΟΜΕΑ

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ, ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ, ΑΞΟΝΙΚΟΣ
ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ, ΥΠΕΡΗΧΟΣ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ
1 α.

ΠΑΡΑΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

β.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

23

γ.

ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

21

Α

9

53

3,5

185,5

0,8

42,4

35

2,5

87,5

0,6

21

ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ, ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ, ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ,
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ, ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ

2

α.

ΠΑΡΑΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

β.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

γ.

ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

δ.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

10
Β

6
5
14
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

39

ΟΔΗΓΟΙ

0

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
3

ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΛΟΙΠΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
(ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ, ΒΟΗΘ. ΦΑΡΜ., ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ,
ΚΟΙΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ)
ΛΟΙΠΟ ΠΑΡΑΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
(ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ, ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ)
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΝΟΛΑ
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115
26
Γ

188

0,4

75,2

0,4

75,2

7
1
276

276
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΕΤΟΣ
ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

348,2

138,6

348

139
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1. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
1. Α. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
- Ο τεχνικός ασφάλειας παρέχει στον εργοδότη υποδείξεις και συμβουλές γραπτά ή προφορικά, σε
θέματα σχετικά με την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και την πρόληψη των εργατικών
ατυχημάτων. Ο τεχνικός ασφάλειας καταχωρεί τις γραπτές υποδείξεις σε ειδικό βιβλίο, το οποίο
σελιδομετρείται και θεωρείται από την επιθεώρηση εργασίας. Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να
λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται σ' αυτό το βιβλίο.
- Ο τεχνικός ασφάλειας συμβουλεύει σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού, κατασκευής και
συντήρησης των εγκαταστάσεων, εισαγωγής νέων παραγωγικών διαδικασιών, προμήθειας μέσων και
εξοπλισμού, επιλογής και ελέγχου της αποτελεσματικότητας των ατομικών μέσων προστασίας καθώς
και διαμόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας και γενικά οργάνωσης
της παραγωγικής διαδικασίας.
- Ο τεχνικός ασφάλειας ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων πριν από τη
λειτουργία τους καθώς και των παραγωγικών διαδικασιών και μεθόδων εργασίας πριν από την
εφαρμογή τους και επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και
πρόληψης των ατυχημάτων, ενημερώνοντας σχετικά τους αρμόδιους προϊσταμένους των τμημάτων ή
τη διεύθυνση της επιχείρησης.
1.Β. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
- Ο τεχνικός ασφάλειας έχει υποχρέωση να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγείας
και ασφάλειας των εργαζομένων, να αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων
υγείας και ασφάλειας να προτείνει μέτρα αντιμετώπισής της και να επιβλέπει την εφαρμογή τους.
- Να επιβλέπει την ορθή χρήση των ατομικών μέσων προστασίας.
- Να ερευνά τα αίτια των εργατικών ατυχημάτων, να αναλύει και να αξιολογεί τα αποτελέσματα των
ερευνών του και να προτείνει μέτρα για την αποτροπή παρόμοιων ατυχημάτων.
- Να εποπτεύει την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερμού για τη διαπίστωση ετοιμότητας
προς αντιμετώπιση ατυχημάτων.
1.Γ. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
- Ο τεχνικός ασφάλειας έχει υποχρέωση να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση να τηρούν
τους κανόνες υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και να τους ενημερώνει και καθοδηγεί για την
αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους.
- Να συμμετέχει στην κατάρτιση και εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης των εργαζομένων σε
θέματα υγείας και ασφάλειας.
- Η άσκηση του έργου του τεχνικού ασφάλειας δεν αποκλείει την ανάθεση από τον εργοδότη και άλλων
καθηκόντων πέρα από το ελάχιστο όριο ωρών απασχόλησής του ως τεχνικός ασφαλείας.
- Ο τεχνικός ασφάλειας έχει, κατά την άσκηση του έργου του, ηθική ανεξαρτησία απέναντι στον
εργοδότη και τους εργαζόμενους. Τυχόν διαφωνία του με τον εργοδότη, για θέματα της αρμοδιότητάς
του, δεν μπορεί να αποτελέσει λόγο καταγγελίας της σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση η απόλυση του
τεχνικού ασφάλειας πρέπει να είναι αιτιολογημένη.
- Ο τεχνικός ασφάλειας έχει υποχρέωση να τηρεί το επιχειρησιακό απόρρητο.
- Ο τεχνικός ασφαλείας υπάγεται απευθείας στη Διοίκηση.
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2. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
2.1 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1 .Ο ιατρός εργασίας παρέχει υποδείξεις και συμβουλές στον εργοδότη, στους εργαζόμενου στους
εκπροσώπους τους, γραπτά ή προφορικά, σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για τις σωματική
και ψυχική υγεία των εργαζομένων. Ο ιατρός εργασίας καταχωρεί τις γραπτές υποδείξεις στο ειδικό βιβλίο
του άρθρου 14 του Ν. 3850/10. Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των
υποδείξεων που καταχωρούνται σ' αυτό το βιβλίο.
2.Ο ιατρός εργασίας συμβουλεύει σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού, τροποποίησης της
παραγωγικής διαδικασίας κατασκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τους κανόνες υγείας
και ασφάλειας των εργαζομένων.
3.Ο ιατρός εργασίας συμβουλεύει σε θέματα λήψης μέτρων προστασίας κατά την εισαγωγή και χρήση
υλών και προμήθειας μέσων εξοπλισμού.
4.Ο ιατρός εργασίας συμβουλεύει σε θέματα φυσιολογίας και ψυχολογίας της εργασίας εργονομίας και
υγιεινής της εργασίας της διευθέτησης και διαμόρφωσης των θέσεων και του περιβάλλοντος της εργασίας
και της οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας.
5.Ο ιατρός εργασίας συμβουλεύει σε θέματα οργάνωσης υπηρεσίας παροχής πρώτων βοηθειών.
6.Ο ιατρός εργασίας συμβουλεύει σε θέματα αρχικής τοποθέτησης και αλλαγής θέσης εργασίας για λόγους
υγείας προσωρινά ή μόνιμα, καθώς και ένταξης ή επανένταξης μειονεκτούντων ατόμων στην παραγωγική
διαδικασία, ακόμα και με υπόδειξη αναμόρφωσης της θέσης εργασίας.
7.Ο ιατρός εργασίας δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται για να επαληθεύει το δικαιολογημένο ή μη, λόγω
νόσου, απουσίας εργαζομένου.
2.2 ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
- Ο ιατρός εργασίας προβαίνει σε ιατρικό έλεγχο των εργαζομένων σχετικό με τη θέση εργασίας τους
μετά την πρόσληψή τους ή την αλλαγή θέσης εργασίας καθώς και σε περιοδικό ιατρικό έλεγχο κατά
την κρίση του επιθεωρητή εργασίας ύστερα από αίτημα της επιτροπής υγιεινής και ασφάλειας των
εργαζομένων, όταν αυτό δεν ορίζεται από το νόμο. Μεριμνά για τη διενέργεια ιατρικών εξετάσεων και
μετρήσεων παραγόντων του εργασιακού περιβάλλοντος σε εφαρμογή των διατάξεων που ισχύουν
κάθε φορά. Εκτιμά την καταλληλότητα των εργαζομένων για τη συγκεκριμένη εργασία, αξιολογεί και
καταχωρεί τα αποτελέσματα των εξετάσεων, εκδίδει βεβαίωση των παραπάνω εκτιμήσεων και την
κοινοποιεί στον εργοδότη. Το περιεχόμενο της βεβαίωσης πρέπει να εξασφαλίζει το ιατρικό απόρρητο
υπέρ του εργαζομένου και μπορεί να ελεγχθεί από τους υγειονομικούς επιθεωρητές του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για την κατοχύρωση του εργαζομένου και του εργοδότη.
- Επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων προστασίας της υγείας των εργαζομένων και πρόληψης των
ατυχημάτων. Για το σκοπό αυτό:
o Επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας και αναφέρει οποιαδήποτε παράλειψη, προτείνει μέτρα
αντιμετώπισης των παραλείψεων και επιβλέπει την εφαρμογή τους.
o Επεξηγεί την αναγκαιότητα της σωστής χρήσης των ατομικών μέσων προστασίας.
o Ερευνά τις αιτίες των ασθενειών που οφείλονται στην εργασία, αναλύει και αξιολογεί τα
αποτελέσματα των ερευνών και προτείνει μέτρα για την πρόληψη των ασθενειών αυτών.
o Επιβλέπει τη συμμόρφωση των εργαζομένων στους κανόνες υγείας και ασφάλειας των
εργαζομένων, ενημερώνει τους εργαζόμενους για τους κινδύνους που προέρχονται από την
εργασία τους καθώς και για τους τρόπους πρόληψής τους.
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-

-

-

-

-

-

Παρέχει επείγουσα θεραπεία σε περίπτωση ατυχήματος ή αιφνίδιας νόσου. Εκτελεί προγράμματα
εμβολιασμού των εργαζομένων με εντολή της αρμόδιας διεύθυνσης υγιεινής της νομαρχίας όπου
εδρεύει η επιχείρηση.
Ο ιατρός εργασίας έχει υποχρέωση να τηρεί το ιατρικό και επιχειρησιακό απόρρητο.
Ο ιατρός εργασίας αναγγέλλει μέσω της επιχείρησης στην επιθεώρηση εργασίας ασθένειες των
εργαζόμενων που οφείλονται στην εργασία.
Ο ιατρός εργασίας πρέπει να ενημερώνεται από τον εργοδότη και τους εργαζόμενους για οποιοδήποτε
παράγοντα στο χώρο εργασίας που έχει επίπτωση στην υγεία.
Η επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων στον τόπο εργασίας δεν μπορεί να συνεπάγεται οικονομική
επιβάρυνση γι' αυτούς και πρέπει να γίνεται κατά τη διάρκεια των ωρών εργασίας τους.
Ο ιατρός εργασίας έχει, κατά την άσκηση του έργου του, ηθική ανεξαρτησία απέναντι στον εργοδότη
και τους εργαζόμενους. Τυχόν διαφωνία του με τον εργοδότη, για θέματα της αρμοδιότητάς του, δεν
μπορεί να αποτελέσει λόγο καταγγελίας της σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση η απόλυση του γιατρού
εργασίας πρέπει να είναι αιτιολογημένη.
Ο ιατρός εργασίας στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του και των υποχρεώσεων του εργοδότη, σύμφωνα
με τις κείμενες διατάξεις εφόσον η επιχείρηση δε διαθέτει την κατάλληλη υποδομή, έχει υποχρέωση
να παραπέμπει τους εργαζόμενους για συγκεκριμένες συμπληρωματικές ιατρικές εξετάσεις. Οι
εξετάσεις αυτές διενεργούνται σε ΕΞ.Υ.Π.Π. ή σε κατάλληλες υπηρεσίες του ιδιωτικού τομέα ή σε
προσδιοριζόμενες από τους Υπουργούς Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης αρμόδιες μονάδες των ασφαλιστικών οργανισμών ή του Εθνικού Συστήματος Υγείας
(Ε.Σ.Υ.) Στη συνέχεια ο ιατρός εργασίας λαμβάνει γνώση των αποτελεσμάτων των παραπάνω
εξετάσεων και τα αξιολογεί. Οι δαπάνες που προκύπτουν από την εφαρμογή της παραγράφου αυτής
βαρύνουν τον εργοδότη.
Για κάθε εργαζόμενο, ο ιατρός εργασίας της επιχείρησης τηρεί σχετικό ιατρικό φάκελο. Επιπλέον
καθιερώνεται και περιλαμβάνεται στον ιατρικό φάκελο, ατομικό βιβλιάριο επαγγελματικού κινδύνου,
όπου αναγράφονται τα αποτελέσματα των ιατρικών και εργαστηριακών εξετάσεων, κάθε φορά που
εργαζόμενος υποβάλλεται σε αντίστοιχες εξετάσεις. Δικαιούνται να λαμβάνουν γνώση του φακέλου
και του ατομικού βιβλιαρίου του εργαζόμενου οι υγειονομικοί επιθεωρητές της αρμόδιας
Επιθεώρησης Εργασίας και οι γιατροί του ασφαλιστικού οργανισμού στον οποίο ανήκει ο εργαζόμενος
καθώς και ο ίδιος ο εργαζόμενος. Σε κάθε περίπτωση παύσης της σχέσης εργασίας το βιβλιάριο
παραδίδεται στον εργαζόμενο που αφορά.
Απαγορεύεται η αναγραφή και επεξεργασία στο ατομικό βιβλιάριο επαγγελματικού κινδύνου του
εργαζόμενου, στοιχείων ή δεδομένων άλλων πέραν των αποτελεσμάτων των ιατρικών και
εργαστηριακών εξετάσεων στις οποίες αυτός υποβάλλεται κάθε φορά, σύμφωνα με τη διάταξη της
παραγράφου 9. Επιπλέον ιατρικά δεδομένα επιτρέπεται να συλλέγουν, με επιμέλεια του ίδιου του
εργαζόμενου, προκειμένου να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας μόνο εφόσον αυτό είναι
απολύτως απαραίτητο:
o για την αξιολόγηση της καταλληλότητας του για μια συγκεκριμένη θέση ή εργασία,
o για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του εργοδότη για την υγεία και την ασφάλεια των
εργαζομένων και
o για τη θεμελίωση των δικαιωμάτων του εργαζόμενου και αντίστοιχη απόδοση κοινωνικών
παροχών.
Όσοι αναγράφουν ή συλλέγουν ή επεξεργάζονται στοιχεία ή δεδομένα κατά παράβαση της
παραγράφου 10 τιμωρούνται με τις διοικητικές και ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται στις
διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του Ν.2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία
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-

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» αντίστοιχα. Σε περίπτωση περιουσιακής ή ηθικής βλάβης
εφαρμόζεται το άρθρο 23 του Ν.2472/1997.
Ο ιατρός εργασίας υπάγεται απευθείας στη Διοίκηση.

3. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
-

-

Ο τεχνικός ασφάλειας και ο ιατρός εργασίας υποχρεούνται κατά την εκτέλεση του έργου τους να
συνεργάζονται, πραγματοποιώντας κοινούς ελέγχους των χώρων εργασίας.
Ο τεχνικός ασφάλειας και ο ιατρός εργασίας οφείλουν, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους να
συνεργάζονται με την Ε.Υ.Α. Ε. ή τον εκπρόσωπο των εργαζομένων.
Ο τεχνικός ασφάλειας και ο ιατρός εργασίας οφείλουν να παρέχουν συμβουλές σε θέματα υγείας και
ασφάλειας των εργαζομένων στα μέλη της Ε.Υ. Α. Ε. ή τον εκπρόσωπο των εργαζομένων και να τους
ενημερώνουν για κάθε σημαντικό σχετικό ζήτημα.
Αν ο εργοδότης διαφωνεί με τις γραπτές υποδείξεις και συμβουλές του τεχνικού ασφάλειας ή του
ιατρού εργασίας οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις κοινοποιεί και στην Ε.Υ.Α. Ε. ή τον
εκπρόσωπο. Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και μόνο.

4. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞ.Υ.Π.Π.
-

-

-

-

Οι ΕΞ.Υ.Π.Π. υποχρεούνται να τηρούν φακέλους για καθεμία επιχείρηση, με την οποία συμβάλλονται.
Στους φακέλους καταχωρούνται αντίγραφα κάθε υπόδειξης έρευνας μέτρησης ή εξέτασης που
σχετίζεται με την επιχείρηση. Οι καταχωρήσεις αυτές πρέπει να καταγράφονται από την ΕΞ.Υ.Π.Π. και
στα βιβλία που υποχρεούται να τηρεί η επιχείρηση.
Οι ΕΞ.Υ.Π.Π. τηρούν αναλυτικά δελτία παρουσίας κάθε τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας με το
χρόνο απασχόλησής τους σε κάθε επιχείρηση, συγκεντρωτικό πίνακα των οποίων υποβάλλουν στην
αρμόδια Γενική Διεύθυνση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης το πρώτο
δεκαπενθήμερο κάθε εξαμήνου. Επίσης συντάσσουν ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων την οποία
υποβάλλουν στην παραπάνω Γενική Διεύθυνση, το πρώτο δίμηνο κάθε έτους.
Το προσωπικό της ΕΞ.Υ.Π.Π. υποχρεούται να τηρεί το επιχειρησιακό απόρρητο, που αφορά τόσο την
ίδια όσο και την επιχείρηση με την οποία συμβάλλεται.
Οι ΕΞ.Υ.Π.Π. υποχρεούνται να θέτουν στη διάθεση της αρμόδιας Επιθεώρησης Εργασίας κάθε στοιχείο
που ζητείται, για να αποδείξουν ότι είναι σε θέση να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις που
αναλαμβάνουν με βάση τη σύμβαση που υπογράφουν με την επιχείρηση.
Οι υποχρεώσεις και οι ευθύνες που αναλαμβάνει η ΕΞ.Υ.Π.Π., κατά κανένα τρόπο δε μεταφέρονται σε
εργαζόμενους που απασχολεί.
Οι ΕΞ.Υ.Π.Π., προκειμένου να παρέχουν τις υπηρεσίες του τεχνικού ασφάλειας και του ιατρού εργασίας
πρέπει να διαθέτουν το αναγκαίο προσωπικό με την απαιτούμενη επιστημονική εξειδίκευση και σε
ικανό αριθμό, καθώς επίσης τα απαιτούμενα μέσα ή εξοπλισμό, ώστε να πληρούνται οι προϋποθέσεις
της κείμενης νομοθεσίας για το σκοπό αυτό και για καθεμία από τις επιχειρήσεις με τις οποίες
συμβάλλονται.
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ΜΕΡΟΣ Γ: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα1 και τη διαδικασία
ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα
φορέα (αφ)
- Ονομασία: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 99221924
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΤΕΡΜΑ ΑΓ. ΒΛΑΣΙΟΥ, ΛΙΒΑΔΕΙΑ, ΤΚ 32100
- Αρμόδιος για πληροφορίες: Κ. ΝΤΑΛΙΑΝΗ
- Τηλέφωνο: 22613 50567
- Ηλ. ταχυδρομείο: diag@levadiahospital.gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.dypethessaly.gr
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV):
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ CPV: 71317210-8
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): []
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ
ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

1 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα
αναφέρεται το σύνολο αυτών
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυμία:
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του
οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό
αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και
υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:
2
Αρμόδιος ή αρμόδιοι :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού
τόπου) (εάν υπάρχει):

2

Απάντηση:
[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]

Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της,
την έκταση, τον σκοπό …):

Απάντηση:
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες3
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση4·
2. δωροδοκία5,6·
3. απάτη7·
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες8·
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας9·
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων10.
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου11 το οποίο είναι
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου
σε αυτό για έναν από τους λόγους που
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος

[] Ναι [] Όχι
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]12

3 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση
από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
4 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του
οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).
5 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.
6 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54).
Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη
διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).
7 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316
της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.
8 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ
L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται
στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
9 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με
την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.
10 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την
πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της
απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.
4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".
11 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους
διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ.
τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )
12 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
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αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Εάν ναι, αναφέρετε13:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της
καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ)
Εάν
ορίζεται
απευθείας
στην
καταδικαστική απόφαση:

α) Ημερομηνία:[ ],
σημείο-(-α): [ ],
λόγος(-οι):[ ]
β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……]
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]14
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο [] Ναι [] Όχι
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη
σχετικού
λόγου
αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»)15;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που [……]
λήφθηκαν16:

13 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
14 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
15 Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
16 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση,
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής Απάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες [] Ναι [] Όχι
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης17, στην Ελλάδα και στη χώρα στην
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;
Εάν όχι αναφέρετε:
ΦΟΡΟΙ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
α)[……]·
α)[……]·
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
υποχρεώσεων;
β)[……]
β)[……]
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
δεσμευτική;
γ.1) [] Ναι [] Όχι
γ.1) [] Ναι [] Όχι
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή -[] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι
έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,
-[……]·
-[……]·
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
-[……]·
-[……]·
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους γ.2)[……]·
γ.2)[……]·
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης δ) [] Ναι [] Όχι
δ) [] Ναι [] Όχι
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά
Εάν
ναι,
ναΕάν
ναι,
να
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
αναφερθούν
αναφερθούν
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
λεπτομερείς
λεπτομερείς
διακανονισμό για την καταβολή τους ;18
πληροφορίες
πληροφορίες
[……]
[……]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
ασφάλισης
διατίθεται
ηλεκτρονικά, εγγράφων): 19
αναφέρετε:
[……][……][……]

17 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική
ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).
18 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης
είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή
ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή
προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά
των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε
σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων
ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το
τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε
ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς
19 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, Απάντηση:
σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις [] Ναι [] Όχι
υποχρεώσεις του στους τομείς του περιβαλλοντικού, Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει
κοινωνικού και εργατικού δικαίου20;
λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη
αυτού του λόγου αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα
μέτρα που λήφθηκαν: […….............]
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις [] Ναι [] Όχι
ακόλουθες καταστάσεις21 :
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το
δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού,
ή
στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή
-[.......................]
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από -[.......................]
παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις
νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους ωστόσο ο φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία
οικονομικός φορέας, θα δύναται να εκτελέσει τη αναφοράς
των
εγγράφων):
σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας [……][……][……]
εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων σχετικά με τη
συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές
τις περιστάσεις22
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό [] Ναι [] Όχι
[.......................]
επαγγελματικό παράπτωμα23;
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:
20 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες
διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
21 . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
22 Άρθρο 73 παρ. 5.
23 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ
πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
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φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα
μέτρα που λήφθηκαν:
[..........……]
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με [] Ναι [] Όχι
άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη στρέβλωση του
[...........]
ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός
φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα
μέτρα που λήφθηκαν:
[……]
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν [] Ναι [] Όχι
σύγκρουσης συμφερόντων24, λόγω της συμμετοχής του
[.........…]
στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση [] Ναι [] Όχι
συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή
ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο
αναμειχθεί στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης
της σύμβασης25;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή
επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια26 κατά την εκτέλεση
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης
δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με
αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη
καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης , αποζημιώσεις ή
άλλες παρόμοιες κυρώσεις;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων
κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για
την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή
την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση τα

[...................…]
[] Ναι [] Όχι
[….................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός
φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα
μέτρα που λήφθηκαν:
[……]
[] Ναι [] Όχι

24 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.
25 Πρβλ άρθρο 48.
26 Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ.στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό
ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
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δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη
διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή
του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές
πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο
πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να
επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον
αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα
αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την
Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους
ΙV:
Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων Απάντηση
κριτηρίων επιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια [] Ναι [] Όχι
επιλογής;
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV
ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών
ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που
αναφέρονται27, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά
απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάν28.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας
αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει
πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το
αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους
σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη
δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]

27 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014
28 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται
από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.
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ΜΕΡΟΣ Δ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986)
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο
άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
(1)

ΠΡΟΣ :

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα
και
Επώνυμο
Πατέρα:
Όνομα
και
Επώνυμο
Μητέρας:
(2)
Ημερομηνία γέννησης :
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:

Τηλ:

Ημερ/νια έκδοσης Ταυτότητας
Τόπος Κατοικίας:

Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση
Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):
(Εmail):
(3)
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις , που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22
του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς μου:
α) Έλαβα γνώση και αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους των Τεχνικών Προδιαγραφών και της
Διακήρυξης ………………………….
β) Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης.
γ) Τα στοιχεία που αναφέρονται στη προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
δ) Είμαι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο και το ειδικό επάγγελμά μου είναι
……………………………….. με
πιστοποίηση του αρμόδιου φορέα. (Τεχνικός Ασφαλείας)
Είμαι εγγεγραμμένος στον Ιατρικό Σύλλογο ………………………….. και η ειδικότητα μου είναι……………………………. (Ιατρός
Εργασίας)
ε) Κατέχω τις απαραίτητες άδειες από τις αρμόδιες υπηρεσίες για την παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών, καθώς και το
κατάλληλα εξειδικευμένο προσωπικό για την πραγματοποίηση των εργασιών.
στ) Είμαι σε θέση, εφόσον μου ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, να παράσχω κάθε δικαιολογητικό ή έγγραφο που
(4)
αποδεικνύει τις πληροφορίες και δηλώσεις που περιλαμβάνονται στην παρούσα δήλωσή μου .
ζ) Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς ανέρχεται σε 120 ημέρες
Η) Παραιτούμαι από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης της επιχείρησης μου σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της
Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση-ματαίωση του διαγωνισμού.
Ημερομηνία:
/
/
Ο – Η Δηλ.
(Υπογραφή)
1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με
φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος
βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.
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ΜΕΡΟΣ Ε: ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Εκδότης::
Ημερομηνία Έκδοσης:
Προς το Γ. Ν. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ – Γ.Ν. ΘΗΒΑΣ
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑ
– ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
Τμήμα Προμηθειών Νοσοκομείου, οδός……… , Τ.Κ. …………., Πόλη…….
Εγγύηση μας υπ’ αριθμόν

για ………… ευρώ

Πληροφορηθήκαμε ότι η Εταιρεία ή η Ένωση Εταιριών

,οδός

, αριθμός

, σαν ανάδοχος πρόκειται να συνάψει μαζί σας, την

υπ’ αρ. …………..σύμβαση, που θα καλύπτει την ανάθεση , συνολικής αξίας
, και ότι σύμφωνα με σχετικό όρο στη σύμβαση αυτή η Εταιρία ή Ένωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής
εκτέλεσης, ποσού ίσου προς 5% της συμφωνούμενης αμοιβής του Αναδόχου, χωρίς τον φόρο προστιθέμενης αξίας, (άρθρο 72 παρ. β. του Ν.
4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016)

………………... Ποσού

Μετά τα παραπάνω, η Τράπεζα
υπέρ των εταιρειών 1)

παρέχει την απαιτούμενη εγγύηση υπέρ της Εταιρείας (ή σε περίπτωση Ένωσης
, 2)

ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις

ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης Προμηθευτών) και εγγυάται προς εσάς με την παρούσα,
ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, παραιτούμενη του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, να καταβάλει σε σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες,
ανεξάρτητα από τυχόν αμφισβητήσεις, αντιρρήσεις ή ενστάσεις της εταιρείας και χωρίς έρευνα του βάσιμου ή μη της απαίτησής σας, με απλή
δήλωσή σας ότι η εταιρεία παρέβη ή παρέλειψε να εκπληρώσει οποιοδήποτε όρο της σύμβασης, κάθε ποσό που θα ορίζετε στη δήλωσή σας
και που δεν θα ξεπερνά το οριζόμενο στη εγγύηση αυτή. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
Η παρούσα ισχύει μέχρι την
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από την ημερομηνία λήξης της.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό
της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)
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ΜΕΡΟΣ ΣΤ:

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γ.Ν. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ - Γ.Ν. ΘΗΒΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ - ΛΙΒΑΔΕΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ υπ’ αριθμ. …….
Μεταξύ του Γενικού Νοσοκομείου Λιβαδειάς
και της εταιρείας «…………………………»
για την ανάθεση «…………………………………»
Συμβατικού Τιμήματος ……………… € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Στην Λιβαδειά σήμερα την .... ……….. του έτους ………., οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι:
Αφενός
Το Γενικό Νοσοκομείο Λιβαδειάς, που εδρεύει στην Λιβαδειά Δ/νση: Αγ. Βλασίου Τέρμα Τ.Κ.: 32100 ΑΦΜ

999470970 και Δ.Ο.Υ. Λιβαδειάς και

εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από την ∆ιοικήτρια του Νοσοκοµείου Γ.Ν. Λιβαδειάς – Γ.Ν. Θηβών, Β α λ λ ά Ε υ μ ο ρ φ ί α
του Ευσταθίου , που διορίστηκε µε την µε

αριθ.Α2β/
Α2β/Γ
Α2β/Γ.Π.
.Π. οικ.46566/22.06.2016 (ΦΕΚ 335/29.06.2016 τ. ΥΟ∆∆), και το οποίο στην συνέχεια θα

καλείται « η Αναθέτουσα Αρχή»
Και αφετέρου
Η εταιρεία με την επωνυμία …………………….. που εδρεύει στην

…………………….., Τηλ.: ………………, Fax: …………………….,

email:……………………….έχει αριθμό φορολογικού μητρώου ................., υπάγεται στη ΔΟΥ ………........... και εκπροσωπείται νόμιμα από τον/την κ.
……………………….. της εταιρείας, σύμφωνα με το ............. και η οποία στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο Ανάδοχος»,
Λαμβάνοντας υπόψη :
1)

Την υπ. αριθ. πρωτ. …………… Πρόσκληση /Διακήρυξη της Αναθέτουσας Αρχής για την ανάδειξη αναδόχου για Παροχή Υπηρεσιών ΙΑΤΡΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ » ΣΤΟ Γ.Ν. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» [ CPV :71317210
7131721071317210-8 Υπηρεσίες παροχής συμβούλων
συμβούλων σε θέματα υγείας και ασφάλειας]
2) Την υπ. αριθ. ………………… με Α.Δ.Α. …………………. απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του
διαγωνισμού της προαναφερόμενης διακήρυξης στον Ανάδοχο και την αριθμ. πρωτ. ………………. με Α.Δ.Α. …………………… απόφαση Διοικητή
ανάληψης υποχρέωσης, η οποία φέρει αριθμό καταχώρησης (α/α …….) στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Οικονομικής Υπηρεσίας του
Νοσοκομείου.
Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:
Άρθρο 1 : ΟΡΙΣΜΟΙ
Διοικητική εντολή:
εντολή Οιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή ή την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του
Έργου στον Ανάδοχο σχετικά με την υλοποίηση του Έργου.
Έγγραφο:
Έγγραφο Κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή πιστοποιητικό που εκδίδεται βάσει της Σύμβασης,
συμπεριλαμβανομένων των τηλετυπιών, των τηλεγραφημάτων, των τηλεομοιοτυπιών και των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
Έργο: Παροχή Υπηρεσιών

ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ » ΣΤΟ Γ.Ν. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» [ CPV :71317210
7131721071317210-8 Υπηρεσίες παροχής

συμβούλων σε θέματα υγείας και ασφάλειας],
ασφάλειας] όπως εξειδικεύεται στη Σύμβαση.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης: Η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.
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Ημέρα:
Ημέρα η ημερολογιακή ημέρα.
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής:
Παραλαβής Το αρμόδιο συλλογικό όργανο που ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, με βασικές αρμοδιότητες την
επίβλεψη για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης και την παρακολούθηση των εκτελεσθεισών εργασιών (τμηματική – οριστική).
Παραδοτέα:
Παραδοτέα Όλα τα προϊόντα που ο Ανάδοχος θα παραδώσει ή οφείλει να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τη Σύμβαση.
Προθεσμίες:
Προθεσμίες Τα αναφερόμενα στη Σύμβαση χρονικά διαστήματα σε ημέρες, που αρχίζουν να υπολογίζονται από την επομένη της πράξης, ενέργειας ή
γεγονότος που ορίζεται στη Σύμβαση ως αφετηρία. Όταν η τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, η προθεσμία
λήγει στο τέλος της πρώτης εργάσιμης ημέρας μετά την τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος.
Σύμβαση:
Σύμβαση Η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη για την εκτέλεση της υπηρεσίας, όπως είναι δυνατό να
τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί.
Συμβατικά τεύχη : Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη
συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος: α) τη Σύμβαση, β) τη Διακήρυξη, γ) την Προσφορά του Αναδόχου.
Συμβατικό τίμημα:
τίμημα Το συνολικό συμβατικό αντάλλαγμα για την υλοποίηση της υπηρεσίας.
Άρθρο 2 :

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Με την παρούσα, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει, έναντι της αμοιβής που αναφέρεται πιο κάτω στην παρούσα, την
παροχή Υπηρεσιών για «ΙΑΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» στο Γ.Ν. Λιβαδειάς».
Η υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την προσφορά του Αναδόχου, σε συνδυασμό με τους όρους της αριθμ. πρωτ. …………… Πρόσκλησης
/Διακήρυξης και την υπ’αριθμ. ................... απόφαση κατακύρωσης της Αναθέτουσας Αρχής.
Συγκεκριμένα η υπηρεσία περιλαμβάνει τα «(αναλυτικά)».
Άρθρο 3 : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Η σύμβαση αρχίζει με την ημερομηνία υπογραφής και λήγει μετά ένα (1) έτος με δικαίωμα του Νοσοκομείου να παρατείνει την ισχύ της κατά τρεις (3)
μήνες αυτοδίκαια. Παράταση πέραν αυτής των τριών προαναφερθέντων μηνών, δύναται να ισχύσει με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου και
σύμφωνη γνώμη του αναδόχου.
Ο χρόνος και η διαδικασία υλοποίησης της υπηρεσίας θα γίνεται σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 16 της αριθμ. πρωτ. …………. Πρόσκλησης
/Διακήρυξης .
Άρθρο 5 : ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1. Εάν ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση κατακύρωσης, δεν προσήλθε να υπογράψει την σύμβαση μέσα στην προθεσμία που ορίστηκε,
κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.
2. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να επιβάλει κυρώσεις με τη μορφή προστίμων στην περίπτωση, στην οποία ο ανάδοχος καθυστερεί, χωρίς να
συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, πέραν των χρονικών περιθωρίων που θα αναφέρονται και θα γίνουν
αμοιβαία αποδεκτά στη σύμβαση.
3. Υποχρεώσεις Ανάδοχου - Κυρώσεις - Ποινικές Ρήτρες σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης.
4. Με την ίδια διαδικασία ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει από αυτή,
εφόσον δεν υλοποίησε την υπηρεσία μέσα στο συμβατικό χρόνο ή το χρόνο παράτασης που του δόθηκε σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα
15, 18 και 20 της διακήρυξης.
5. Με την απόφαση κήρυξης αναδόχου εκπτώτου από τη σύμβαση μπορεί να του παρασχεθεί η δυνατότητα παράδοσης του έργου μέχρι την
προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού που γίνεται εις βάρος του πέραν της οποίας ουδεμία παροχή υπηρεσίας γίνεται δεκτή.
6. Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής ύστερα
από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευκτικά των
κυρώσεων που προβλέπονται στις διατάξεις του Ν.4412/2016.
7. Τα πρόστιμα ορίζονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν.4412/2016.Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί την ευχέρεια να εισπράξει τα
πρόστιμα είτε σε μορφή παρακράτησης από πληρωμές, είτε με παρακράτηση από τις εγγυήσεις καλής εκτέλεσης.
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8. Σε περίπτωση επανειλημμένων καθυστερήσεων στην εκτέλεση των υπηρεσιών του αναδόχου ή σε περίπτωση παράβασης από τον ανάδοχο
οιουδήποτε από τους όρους της Διακήρυξης και της σχετικής σύμβασης ή πλημμελούς εκτέλεσης των υποχρεώσεων του, η Αναθέτουσα Αρχή ύστερα
από πρόταση της αρμόδιας Επιτροπής δικαιούται να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο και να λύσει τη σύμβαση αζημίως για το Ελληνικό Δημόσιο.
9. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε
υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής.
10. Σε περίπτωση έκπτωσης καταπίπτουν υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης και υποχρεούται ο ανάδοχος σε
αποκατάσταση κάθε ζημίας από την παράβαση για την οποία επιβλήθηκε η έκπτωση. Για τη διαδικασία κήρυξης του αναδόχου έκπτωτου, έχουν
ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 203, 218 και 220 του Ν. 4412/2016.
Άρθρο 6 :

ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η αμοιβή που θα καταβληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο ανέρχεται στο ποσό των ………………….. ευρώ και ……………….. λεπτών
(……………,.. €), πλέον ΦΠΑ ……….% ……………………. ευρώ και …………….. λεπτών (………..,…..€)
(………..,…..€) ήτοι συνολικά ……………………. ευρώ και
…………. λεπτών (……………..,…€).
(……………..,…€). Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές, νόμιμο
και εύλογο για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας μετά από συνολική έρευνα που πραγματοποίησε πριν την κατάθεση της προσφοράς του.
Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες του Αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας, χωρίς καμία
περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής.
Όλα τα τιμολόγια που εκδίδονται από τον Ανάδοχο και οι ακόλουθες πληρωμές από τον Αγοραστή προς τον Ανάδοχο θα είναι σε Ευρώ.
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται μετά από κάθε τμηματική, οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των εκτελεσθεισών υπηρεσιών από το
Νοσοκομείο, μετά την παραλαβή του σχετικού τιμολογίου από τις υπηρεσίες του νοσηλευτικού ιδρύματος και σε κάθε περίπτωση μετά τη θεώρηση του
εντάλματος πληρωμής από την Υπηρεσία Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 καθώς και σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στην οικεία διακήρυξη.
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 των αρμόδιων Υπουργείων.
Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του
Αναδόχου ή τρίτων.
Άρθρο 7 : ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Για την καλή εκτέλεση της παρούσας, ο Ανάδοχος κατέθεσε στην Αναθέτουσα Αρχή τη με αριθμό …………………………. εγγυητική επιστολή της
…………….. ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ποσού …………………….. ευρώ (………………. €) (5% της συμφωνούμενης με την παρούσα αμοιβής του Αναδόχου, χωρίς
τον φόρο προστιθέμενης αξίας, άρθρο 72 παρ. β. του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) ), ισχύος μέχρι την επιστροφή της, η οποία έχει συνταχθεί
κατά το αντίστοιχο υπόδειγμα της Διακήρυξης.
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα αποδεσμευτεί άπαξ και θα επιστραφεί μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υπηρεσιών,
ύστερα από την έγγραφη εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους και σύμφωνα με οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών
Δημοσίου.
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής με την έγγραφη ειδοποίηση προς την εγγυήτρια τράπεζα και
κοινοποίηση προς τον Ανάδοχο σε περίπτωση παράβασης κάποιου όρου της παρούσας ή/και της διακήρυξης και σε διάστημα τριών ημερών από την
ειδοποίηση αυτής για επικείμενη κατάπτωση.
Άρθρο 8 : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1. Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να
λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την υπηρεσία.
2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν την πορεία καλής εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης
(τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων.
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3. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν
προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους
υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.
4. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται προ της λήξης της ημερομηνίας
εκτέλεσης της σύμβασης, να αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
5. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει τη συμβατική υπηρεσία, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα σχετικά άρθρα της παρούσας,
εκτελώντας προσηκόντως όλες τις επιμέρους εργασίες, ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύμβασης.
6. Ο Ανάδοχος εγγυάται και φέρει όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες, που προβλέπονται ή απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση και το Νόμο. Σε
περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνον αυτός προς αποκατάστασή της.
7. Ο Ανάδοχος θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με
το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής.
8. Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε υπευθυνότητες και ευθύνες, που απορρέουν για αυτόν από την παρούσα.
Άρθρο 9 : ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται
σε περιστατικά ανωτέρας βίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Δικαίου.
Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει
να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά προ της λήξης της ημερομηνίας εκτέλεσης της
σύμβασης, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω ημερών
στο σχετικό αίτημα του Αναδόχου, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος.
Άρθρο 10 : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνον με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή συμφωνία των μερών και σύμφωνα με τα
οριζόμενα στις διατάξεις του Ν.4412/2016.
Άρθρο 11: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν έχει υλοποιηθεί πλήρως το αντικείμενό της, γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και
εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευτούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα
στη σύμβαση.
Άρθρο 12 : ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ο Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου, η αριθμ. πρωτ. ……………. Πρόσκλησης /Διακήρυξης του σχετικού διαγωνισμού και η από ……………………..
κατατεθείσα προσφορά του Αναδόχου αποτελούν συμπληρωματικά της παρούσας σύμβασης συμβατικά τεύχη. Σε περίπτωση ασάφειας ή
διαφορετικής ρύθμισης μεταξύ των συμβατικών τευχών , η σειρά προτεραιότητας και ισχύος είναι η ακόλουθη:
α) Η παρούσα σύμβαση
β) Ο Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου
γ) Η διακήρυξη του διαγωνισμού
δ) Η προσφορά του Αναδόχου
Για τα θέματα που καθορίζονται στην παρούσα, κανένα συναφές κείμενο ή έγγραφο ή στοιχείο προϋπάρχον αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή μπορεί
να ληφθεί υπ΄ όψη για την ερμηνεία των όρων της παρούσας, εκτός αν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά στη παρούσα σύμβαση.
Η κοινοποίηση εγγράφων από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο θα γίνεται ταχυδρομικά στη διεύθυνση του ή με φαξ.
Άρθρο 13 : ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια
της ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί, με βάση της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.
Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό και το Κοινοτικό.
Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφτεί στη σύμβαση προσφυγή των
συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν
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επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά Δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη
παράγραφο.
Η παρούσα, αφού γράφηκε σε τρία (3) όμοια αντίτυπα, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε, υπογράφηκε ως έπεται και έλαβε από ένα αντίτυπο ο καθένας
καθένας των
συμβαλλομένων.

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Για το Γενικό Νοσοκομείο Λιβαδειάς

Για τον Ανάδοχο

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
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