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Θέμα: «ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ  ΣΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΦΟΤ ΠΑΡΟΦΗ 

ΤΠΗΡΕΙΨΝ ΕΝΟ (1) ΙΑΣΡΟΤ ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΓΝΑ ¨Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ¨» 

 

Σο Γενικό Νοςοκομείο Αθηνών «Γεώργιοσ Γεννηματάσ» 

 

Έχοντασ υπόψη: 

Α. Σισ διατάξεισ όπωσ αυτέσ ιςχύουν: 

 

1. Σου Ν. 2889/2001, «Βελτύωςη και Εκςυγχρονιςμόσ του Εθνικού υςτόματοσ Τγεύασ& ϊλλεσ 

διατϊξεισ» όπωσ ιςχύει, 

2. του Ν. 3329/2005 «Εθνικό ύςτημα Τγεύασ και Κοινωνικόσ Αλληλεγγύησ και λοιπϋσ  διατϊξεισ» 

όπωσ ιςχύει, 

3. τουΝ. 3580/2007 «Προμόθειεσ φορϋων εποπτευόμενων από το Υπουργεύο Υγεύασ και Κοινωνικόσ 

Αλληλεγγύησ και ϊλλεσ διατϊξεισ» όπωσ ιςχύει, 

4. του Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενύςχυςη τησ διαφϊνειασ με την υποχρεωτικό ανϊρτηςη νόμων και πρϊξεων 

των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργϊνων ςτο διαδύκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και 

ϊλλεσ διατϊξεισ”, 

5. τουΝ.3850/2010(ΥΕΚ84/τ.Α΄/02-06-2010)«ΚύρωςητουΚώδικανόμωνγιατηνυγεύακαι την αςφϊλεια 

των εργαζομϋνων», όπωσ τροποποιόθηκε και ιςχύει, 

6. τουΝ. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύςταςη ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων Συμβϊςεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοςύων Συμβϊςεων…», 

7. τουΝ. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύςταςη ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων Συμβϊςεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοςύων Συμβϊςεων…»,  

8. τουΝ. 3918/2011 «Διαρθρωτικϋσ αλλαγϋσ ςτο ςύςτημα υγεύασ και ϊλλεσ διατϊξεισ», όπωσ ιςχύει 

ςόμερα, 

9. του Ν. 4254/2014 (ΥΕΚ 85/τ. Α΄/2014) «Μϋτρα ςτόριξησ και ανϊπτυξησ τησ Ελληνικόσ οικονομύασ 

ςτο πλαύςιο εφαρμογόσ του Ν. 4046/2012 και ϊλλεσ διατϊξεισ». 
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10. του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοπούηςη διατϊξεων για την πρόςβαςη ςε δημόςια ϋγγραφα και 

ςτοιχεύα”,  

11. του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανϊληψη υποχρεώςεων από τουσ Διατϊκτεσ”, 

12. του Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόςιεσ Συμβϊςεισ Έργων, Προμηθειών και Υπηρεςιών (προςαρμογό ςτισ 

Οδηγύεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπωσ τροποποιόθηκε και ιςχύει, 

13. τουΝ. 4488/2017 (ΥΕΚ Α' 137/13-09-2017) «Συνταξιοδοτικϋσ ρυθμύςεισ Δημοςύου και λοιπϋσ 

αςφαλιςτικϋσ διατϊξεισ, ενύςχυςη τησ προςταςύασ των εργαζομϋνων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρύεσ 

και ϊλλεσ διατϊξεισ», ϊρθρο 39, 

14. τουΝ. 4542/2018 (ΥΕΚ 95/Α/1-6-2018) «Κύρωςη τησ Συμφωνύασ μεταξύ τησ Κυβϋρνηςησ τησ 

Ελληνικόσ Δημοκρατύασ και τησ Παγκόςμιασ Οργϊνωςησ Υγεύασ….», ϊρθρο τϋταρτο, Ρυθμύςεισ για 

την Εθνικό Κεντρικό Αρχόσ Προμηθειών Τγεύασ. Στην παρϊγραφο β του ϊρθρου αναφϋρεται ότι: ‘’… 

Ειδικότερα ςε ό,τι αφορϊ ςτην προμόθεια υγειονομικού υλικού, αναλώςιμου υλικού και αγαθών ό 

υπηρεςιών, εντόσ του προώπολογιςμού ϋκαςτου φορϋα, η αρμοδιότητα για την ϋγκριςη ςκοπιμότητασ, 

ανεξαρτότωσ ποςού, ανόκει ςτο Διοικητικό Συμβούλιο ϋκαςτου, υπαγόμενου ςτη Δ.Υ.ΠΕ., φορϋα, και 

ςτον Διοικητό ό Υποδιοικητό τησ αρμόδιασ ΥΠΕ για τουσ φορεύσ τησ Πρωτοβϊθμιασ…’’, 

15. τουΝ. 4605/2019 (Α’ 52/1-4-2019) «Εναρμόνιςη τησ ελληνικόσ νομοθεςύασ με την Οδηγύα (ΕΕ) 

2016/943 του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του Συμβουλύου τησ 8ησ Ιουνύου 2016 ςχετικϊ με την 

προςταςύα τησ τεχνογνωςύασ και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν ϋχουν αποκαλυφθεύ 

(εμπορικό απόρρητο) από την παρϊνομη απόκτηςη, χρόςη και αποκϊλυψό τουσ (EEL 157 τησ 15.6.2016) 

- Μϋτρα για την επιτϊχυνςη του ϋργου του Υπουργεύου Οικονομύασ και Ανϊπτυξησ και ϊλλεσ διατϊξεισ», 

ϊρθρο 43, περύ τροποποιόςεων διατϊξεων του ν. 4412/2016 (Α' 147), 

16. τουΝ. 4782/2021 (Α’ 96) “Εκςυγχρονιςμόσ, απλοπούηςη και αναμόρφωςητου ρυθμιςτικού πλαιςύου 

των δημοςύων ςυμβϊςεων, ειδικότερεσ ρυθμύςεισ προμηθειών ςτουσ τομεύσ τησ ϊμυνασ και τησ 

αςφϊλειασ και ϊλλεσ διατϊξεισ για την ανϊπτυξη, τισ υποδομϋσ και την υγεύα”, ςτο ϊρθρο 50 του 

οπούου «Απευθεύασ ανϊθεςη - Αντικατϊςταςη του ϊρθρου 118 του ν. 4412/2016» αναφϋρεται ότι  

Προςφυγό ςτη διαδικαςύα τησ απευθεύασ ανϊθεςησ επιτρϋπεται, όταν η εκτιμώμενη αξύα τησ 

ςύμβαςησ, εύναι ύςη ό κατώτερη από το όριο των τριϊντα χιλιϊδων (30.000) ευρώ, 

17. του ϊρθρο  9, παρϊγραφοσ 1 του ν. του Ν. 3850/2010, «….. ο εργοδότησ δύναται να επιλϋξει μεταξύ τησ 

ανϊθεςησ καθηκόντων του ιατρού εργαςύασ ςε εργαζομϋνουσ ςτην επιχεύρηςη ό ςε ϊτομα εκτόσ 

επιχεύρηςησ ό τησ ςύναψησ τησ ςύμβαςησ με τισ ΕΞ.Υ.Π.Π. ό ςυνδυαςμό μεταξύ αυτών των 

δυνατοτότων…….» και τησ παραγρϊφου 2 όπου «….ςε περύπτωςη που παρϋχονται υπηρεςύεσ ιατρού 

εργαςύασ ςυνδυαςμϋνα από εργαζομϋνουσ ςτην επιχεύρηςη, ό/και από ϊτομα εκτόσ τησ επιχεύρηςησ 

ό/και από ΕΞ.Υ.Π.Π. , αυτού οφεύλουν να ςυνεργϊζονται αναλόγωσ των αναγκών….», 

 

Β. Σισ αποφάςεισ – έγγραφα: 

 

1. Σην υπ΄ αριθ. 4/10-03-2021 (ΘΕΜΑ 41ο) απόφαςη του Διοικητικού υμβουλύου του Νοςοκομεύου, 

με την οπούα ομόφωνα αποφαςύςτηκε η προςφυγό ςτη διαδικαςύα τησ απευθεύασ ανϊθεςησ 

δυνϊμει του ϊρθρου 50 του ν. 4782/2021, με διενϋργεια ϋρευνασ αγορϊσ (δια ςυλλογόσ 

ςφραγιςμϋνων προςφορών) για την «Ανϊδειξη οικονομικού φορϋα για την παροχό υπηρεςιών ςτο 

Νοςοκομεύο ενόσ (1) Ειδικού Ιατρού Εργαςύασ για (1) ϋνα ϋτοσ, (CPV: 71317210-8), ςε εφαρμογό των 

διατϊξεων του ν. 3850/2010 (ΥΕΚ Α΄84) «Κώδικασ νόμων για την υγεύα και αςφϊλεια των 

εργαζομϋνων», με κριτόριο κατακύρωςησ την πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη βϊςει 

τιμόσ προςφορϊ (χαμηλότερη τιμό), προώπολογιςμού 20.000,00€ ςυμπεριλαμβανομϋνου ΥΠΑ 

24%, με ανϊρτηςη τησ πρόςκληςησ εκδόλωςησ ενδιαφϋροντοσ ςτον ιςτότοπο ΔΙΑΤΓΕΙΑ και ςτην 

e-πλατφόρμα ΚΗΜΔΗ, 
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2. την υπ΄αριθμ. 20712/03-08-2021 απόφαςη του Διοικητό του Νοςοκομεύου  αναρτημϋνη ςτον 

ιςτότοπο Διαύγεια (με αριθμό ΑΔΑ: ΧΗΒΝ4690ΨΝ-ΥΔΛ)) για τη ςυγκρότηςη τησ επιτροπόσ 

ςύνταξησ τεχνικών προδιαγραφών για την ανϊδειξη  αναδόχου  για την παροχό υπηρεςιών ενόσ (1) 

Ειδικού Ιατρού Εργαςύασ ςτο Νοςοκομεύο, 

3. το υπ’ αριθμ. 28691/25-10-2021  πρακτικό ςύνταξησ τεχνικών προδιαγραφών (με τισ διορθώςεισ που 

ϋχουν επιςημανθεύ) για την ανϊδειξη αναδόχου για την παροχό υπηρεςιών ενόσ (1) Ειδικού Ιατρού 

Εργαςύασ ςτο Νοςοκομεύο, 

4. την υπ΄ αρύθμ. 1471/2021 απόφαςη ανϊληψησ υποχρϋωςησ (αναρτημϋνη ςτον ιςτότοπο Διαύγεια με 

ΑΔΑ: 91ΟΣ4690ΨΝ-ΟΞ), με την οπούα δεςμεύτηκε η απαραύτητη πύςτωςη προσ κϊλυψη τησ 

ςυγκεκριμϋνησ δαπϊνησ, ςε βϊροσ του προώπολογιςμού εξόδων του Νοςοκομεύου, 

5. την υπ΄ αριθμ. 31375/18-11-21 απόφαςη του Διοικητό του Νοςοκομεύου, ςύμφωνα με την οπούα 

ορύςτηκε η κ. Βεντιϊδη Κυριακό, Διευθύντρια Παθολογύασ, υπεύθυνη τόρηςησ ιατρικού φακϋλου 

για τουσ εκτιθϋμενουσ εργαζομϋνουσ του Νοςοκομεύου κατηγορύασ Α΄ ςτην ιονύζουςα ακτινοβολύα, 

6. την υπ. αριθμ. 24/23-12-21 (θϋμα 16ο) απόφαςη του Διοικητικού υμβουλύου του Νοςοκομεύου 

(αναρτημϋνη ςτον ιςτότοπο Διαύγεια με αριθμό ΑΔΑ: Ψ3ΑΒ4690ΨΝ-Ξ08) με την οπούα ομόφωνα 

αποφαςύςτηκε να γύνει νϋα ειςόγηςη όςο αφορϊ την παροχό υπηρεςιών ενόσ (1) Ειδικού Ιατρού 

Εργαςύασ, προςμετρώντασ τον χρόνο απαςχόληςησ τησ κ. Βεντιϊδη ωσ ιατρού εργαςύασ για την 

κατηγορύα των εργαζομϋνων επικινδυνότητασ Α όπωσ ορύςτηκε με απόφαςη του Διοικητό του 

Νοςοκομεύου,  οι οπούεσ ανϋρχονται ςτισ 91,2 ώρεσ ετηςύωσ, 

7. το γεγονόσ ότι μετϊ από περαιτϋρω ϋλεγχο του πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών και των 

πληροφοριών που αντλόθηκαν από το Σμ. Διαχ. Ανθρ. Δυναμικού προϋκυψε ότι οι ετόςιεσ ώρεσ 

απαςχόληςησ του ιατρού εργαςύασ εύναι 897,60 ώρεσ (όχι 1.260 όπωσ προφανώσ εκ παραδρομόσ 

αναφϋρονται ςτο πρακτικό τεχνικών προδιαγραφών τησ οριςθεύςασ επιτροπόσ) και προκύπτουν 

ωσ εξόσ: 

 για την Α΄ κατηγορύα 91,2 ώρεσ (114 εργαζόμενοι x 0,8*) 

 για την Β’ κατηγορύα 45,6 ώρεσ (76 εργαζόμενοι x 0,6*) 

 για την Γ΄ κατηγορύα 436,8 ώρεσ( 1.902 εργαζόμενοι x 0,4*).  
(*ώρεσ ετόςιασ απαςχόληςησ ανϊ εργαζόμενο όπωσ ορύζεται ςτο το ϊρθρο 21, παρ. 1 του Ν. 
3850/2010) 

8. την υπ’ αρ. 3/10-2-2022(θϋμα ΕΗΔ9ο) απόφαςη του Διοικητικού υμβουλύου του Νοςοκομεύου 

(αναρτημϋνη ςτον ιςτότοπο Διαύγεια με αριθμό ΑΔΑ: ΧΡΝ64690ΨΝ-ΦΚ9), με την οπούα 

εγκρύθηκαν: 

1. Σην ϋγκριςη  του υπ’ αριθμ. 28691/25-10-2021  πρακτικού ςύνταξησ τεχνικών προδιαγραφών 

(με τισ διορθώςεισ που ϋχουν επιςημανθεύ) για την ανϊδειξη αναδόχου για την παροχό 

υπηρεςιών ενόσ (1) Ειδικού Ιατρού Εργαςύασ ςτο Νοςοκομεύο. 

2. Σο Νοςοκομεύο να απευθύνει Πρόςκληςη Εκδόλωςησ Ενδιαφϋροντοσ για την ανϊδειξη 

αναδόχου για την παροχό υπηρεςιών ενόσ (1) Ειδικού Ιατρού Εργαςύασ για (1) ενόσ ϋτοσ, με 

CPV: 71317210-8, και προώπολογιςμό 16.129,04 πλϋον ΥΠΑ, ότοι 20.000,00 

ςυμπεριλαμβανομϋνου ΥΠΑ (με τισ ετόςιεσ ώρεσ απαςχόληςησ να ανϋρχονται ςτισ 806,4 

ετηςύωσ) και κριτόριο κατακύρωςησ την πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη, βϊςει 

τιμόσ προςφορϊ (χαμηλότερη τιμό), με δημοςύευςη αυτού ςτην ιςτοςελύδα του 

Νοςοκομεύου, ςτο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοςύων υμβϊςεων (ΚΗΜΔΗ) και 

ςτον ιςτότοπο Δι@ύγεια. 

3. Σην κϊλυψη τησ δαπϊνησ από τον τακτικό προώπολογιςμό του Νοςοκομεύου  ςύμφωνα με 

την 1471/2021 απόφαςη ανϊληψησ υποχρϋωςησ (αναρτημϋνη ςτον ιςτότοπο Δι@ύγεια με 

ΑΔΑ: 91ΟΣ4690ΨΝ-ΟΞ).                                                               
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4. Σον  οριςμό επιτροπόσ διενϋργειασ του διαγωνιςμού, 

 

 

Απευθύνει 

Πρόςκληςη Εκδόλωςησ Ενδιαφϋροντοσ με ςυλλογό ςφραγιςμϋνων προςφορών,για την ανϊδειξη 

οικονομικού φορϋα παροχόσ υπηρεςιών ςτο Νοςοκομεύο ενόσ (1) Ειδικού Ιατρού Εργαςύασ, για ϋνα (1) 

ϋτοσ, προώπολογιςμό 16.129,04 πλϋον ΥΠΑ, ότοι 20.000,00 ςυμπεριλαμβανομϋνου ΥΠΑ (με τισ 

ετόςιεσ ώρεσ απαςχόληςησ να ανϋρχονται ςτισ 806,4 ετηςύωσ) και κριτόριο κατακύρωςησ την πλϋον 

ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη, βϊςει τιμόσ προςφορϊ (χαμηλότερη τιμό), με δημοςύευςη αυτού 

ςτην ιςτοςελύδα του Νοςοκομεύου, ςτο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοςύων υμβϊςεων 

(ΚΗΜΔΗ) και ςτον ιςτότοπο Δι@ύγεια.  

Πιο αναλυτικϊ: 

Ο Ιατρόσ Εργαςύασ θα πρϋπει να πληρού τισ προώποθϋςεισ και να ϋχει τα τυπικϊ προςόντα όπωσ 

περιγρϊφονται ςτα ϊρθρο 11 και 12 του Ν.3850/2010 (ΥΕΚ 84/τ.Α΄/02-06-2010).  

Θα πρϋπει να κατϋχει και να αςκεύ την ειδικότητα τησ ιατρικόσ τησ εργαςύασ, όπωσ πιςτοποιεύται από 

τον οικεύο ιατρικό ςύλλογο, ςε αδυναμύα κϊλυψησ τησ θϋςησ με ιατρό κϊτοχο ειδικότητασ ιατρού 

εργαςύασ προτεύνεται (όπωσ προβλϋπει η νομοθεςύα) η απαςχόληςη κατ΄εξαύρεςη να αςκηθεύ: 

α) από ιατρό χωρύσ ειδικότητα, ο οπούοσ ςτισ 15.05.2009 εύχε ςυμβϊςεισ παροχόσ υπηρεςιών 

ιατρού εργαςύασ με επιχειρόςεισ και αποδεικνύουν την ϊςκηςη των καθηκόντων αυτών ςυνεχώσ 

επύ επτϊ τουλϊχιςτον ϋτη και 

β) από ιατρό ο οπούοσ ςτισ 15.05.2009 εκτελούςε καθόκοντα ιατρού εργαςύασ χωρύσ να κατϋχει ό 

να αςκεύ τον τύτλο τησ ειδικότητασ τησ ιατρικόσ τησ εργαςύασ, αλλϊ τύτλο ϊλλησ ειδικότητασ. 

Θαπαρϋχειτισυπηρεςύεστουςτισεγκαταςτϊςεισκαιτουσεργαζόμενουσ του ΓΝΑ ¨Γ. Γεννηματϊσ¨ και 

δομών τησ αρμοδιότητϊσ του, χρονικόσ διϊρκειασ ενόσ (1) ϋτουσ και τουλάχιςτον 806,4 

ωρών,ούτωσώςτεναμπορούνναανταποκρύνονται ςτισ υποχρεώςειστουσ 

ςύμφωναμετισκεύμενεσδιατϊξειστησεθνικόσνομοθεςύασγιατηναςφϊλεια των εργαζομϋνων. 

Οι προςφορϋσ θα κατατύθενται ςτο πρωτόκολλο του Νοςοκομεύου (Ιςόγειο κτηρύου 5), μϋχρι την 09-

03-2022, ημϋρα Σετάρτη και ώρα 13:00μμ.  

Προςφορϋσ που υποβϊλλονται μετϊ τη λόξη του παραπϊνω χρόνου, δεν αποςφραγύζονται αλλϊ 

παραδύδονται ςτην Τπηρεςύα για επιςτροφό. 

Οι προςφορϋσ ιςχύουν και δεςμεύουν τουσ διαγωνιζόμενουσ για χρονικό διϊςτημα ενενόντα (90) 

ημερών από την επομϋνη τησ διενϋργειασ του διαγωνιςμού. 

Σο πλόρεσ τεύχοσ τησ πρόςκληςησ ϋχει δημοςιευθεύ ςτην ιςτοςελύδα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ 

(www.gna-gennimatas.gr) , ςτο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοςύων υμβϊςεων (ΚΗΜΔΗ) 

και ςτονΙςτότοπο Δι@ύγεια . 

τα πλαύςια αυτϊ παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι οικονομικού φορεύσ να υποβϊλουν προςφορϊ 

βϊςει των κϊτωθι τεχνικών προδιαγραφών και όρων: 

 

1. ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ 

http://www.gna-gennimatas.gr/
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ΗΜΕΙΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 

Μετϊ από περαιτϋρω ϋλεγχο του πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών και των πληροφοριών που 

αντλόθηκαν από το Σμ. Διαχ. Ανθρ. Δυναμικού προϋκυψε ότι οι ετόςιεσ ώρεσ απαςχόληςησ του 

ιατρού εργαςύασ εύναι 897,60 ώρεσ (όχι 1.260 όπωσ προφανώσ εκ παραδρομόσ αναφϋρονται ςτο 

πρακτικό τεχνικών προδιαγραφών τησ οριςθεύςασ επιτροπόσ) και προκύπτουν ωσ εξόσ: 

 για την Α΄ κατηγορύα 91,2 ώρεσ (114 εργαζόμενοι x 0,8*) 

 για την Β’ κατηγορύα 45,6 ώρεσ (76 εργαζόμενοι x 0,6*) 

 για την Γ΄ κατηγορύα 436,8 ώρεσ( 1.902 εργαζόμενοι x 0,4*).  
(*ώρεσ ετόςιασ απαςχόληςησ ανϊ εργαζόμενο όπωσ ορύζεται ςτο το ϊρθρο 21, παρ. 1 
του Ν. 3850/2010) 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΚΛΗΗ 

1. Δικαύωμα ςυμμετοχόσ ςτηνπρόςκληςη που απευθύνει το Νοςοκομεύο ϋχουν φυςικϊ ό νομικϊ 

πρόςωπα ό ενώςεισ/κοινοπραξύεσ αυτών ό ςυνεταιριςμού που πληρούν τουσ όρουσ αυτόσ.   

2. Οι ςυμμετϋχοντεσ υποχρεούνται να καταθϋςουν όλα τα ϋγγραφα των προςφορών τουσ εισ διπλούν. 

3. Κϊθε προςφορϊ υποβϊλλεται, επύ ποινό αποκλειςμού, μϋςα ςε καλϊ ςφραγιςμϋνο φϊκελο 

ςύμφωνα με το ϊρθρο 92 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, όπωσ αυτό ιςχύει, ςτον οπούο θα αναγρϊφονται 

ευκρινώσ: 

Α. Η λϋξη «ΠΡΟΥΟΡΑ» με ΚΕΥΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΣΑ  

Β. Η επωνυμύα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ  

Γ. Ο τύτλοσ τησ παρούςασ  

Δ. Η καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ προςφορών   

Ε. Σα ςτοιχεύα του αποςτολϋα (οικονομικού φορϋα).  

Η ϋνδειξη «ΠΡΟΟΦΗ ! Η προςφορϊ να μην αποςφραγιςτεύ»  

Οι προςφϋροντεσ υποβϊλλουν την προςφορϊ τουσ ςτον κυρύωσ φϊκελο που θα εμπεριϋχει τουσ 

υποφακϋλουσ που αναφϋρονται ακολούθωσ, κατϊ την διαδικαςύα του ϊρθρου 92 παρ. 2 του 

Ν.4412/2016 και ςύμφωνα με τισ οικεύεσ διατϊξεισ. 

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ» : ςε ξεχωριςτό ςφραγιςμϋνο φϊκελο τοποθετούνται τα 

παρακϊτω δικαιολογητικϊ :  

 1. Τπεύθυνη δόλωςη του Ν.1599/86 ςτην οπούα θα αναφϋρεται ότι ο οικονομικόσ φορϋασ:  

(α) δεν βρύςκεται ςε μια από τισ καταςτϊςεισ των ϊρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 λόγω τησ οπούασ 

αποκλεύεται ό μπορεύ να αποκλειςθεύ από διαδικαςύα ανϊθεςησ δημόςιασ ςύμβαςησ, 

(β) πληρού τα ςχετικϊ κριτόρια επιλογόσ τα οπούα ϋχουν καθοριςθεύ ςύμφωνα με τα ϊρθρα 75,76 και 

77 του Ν.4412/2016. 

Επιςημαύνεται ότι ο οικονομικόσ φορϋασ θα πρϋπει με δικό του μϋριμνα να αποκτϊ εγκαύρωσ τα 

πιςτοποιητικϊ εκεύνα με τα οπούα θα αποδεικνύεται ότι καλύπτει όλεσ τισ παραπϊνω προώποθϋςεισ, 

από τον χρόνο υποβολόσ τησ προςφορϊσ του και καθ’ όλη τη διϊρκεια  τησ διαγωνιςτικόσ 

διαδικαςύασ.  

(γ)   Να αναλαμβϊνεται η υποχρϋωςη, εφόςον απαιτηθεύ από την Αναθϋτουςα Τπηρεςύα για την 

ϋγκαιρη και προςόκουςα προςκόμιςη των δικαιολογητικών που αφορούν τα αναφερόμενα ςτην 

παρούςα πρόςκληςη ςύμφωνα με το ϊρθρο 80 του Ν.4412/2016.  

(δ) ότι δεν του ϋχουν επιβληθεύ πρόςτιμα για παρϊβαςη ςυμβατικών υποχρεώςεων και αγορανομικών 

διατϊξεων. Η μη υποβολό τησ εν λόγω δόλωςησ και η διαπύςτωςη τϋτοιων παραβϊςεων θα αποτελεύ 

λόγο απόρριψησ τησ προςφορϊσ . 

 «ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ» : 

1. ε ξεχωριςτό ςφραγιςμϋνο φϊκελο με την ϋνδειξη «ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ» τοποθετούνται 

ςύμφωνα με το ϊρθρο 94 του Ν 4412/2016 τα ϋγγραφα και τα δικαιολογητικϊ που τεκμηριώνουν την 

τεχνικό επϊρκεια, καθώσ και όςα ςτοιχεύα και ϋγγραφα αναφϋρονται ςτουσ όρουσ και ςτισ τεχνικϋσ 

προδιαγραφϋσ τησ πρόςκληςησ, προκειμϋνου να χρηςιμοποιηθούν για την αξιολόγηςη των 

προςφορών, απαραύτητα ςε δύο αντύγραφα (εκ των οπούων το ϋνα πρωτότυπο και το δεύτερο 

φωτοαντύγραφο). 

2. Τπεύθυνη δόλωςη του Ν.1599/86 ςχετικϊ με τη δϋςμευςη του προμηθευτό, ότι θα προμηθεύςει το 

Νοςοκομεύο με την υπηρεςύα που ϋχει δηλωθεύ ςτην τεχνικό προςφορϊ του. 

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΥΟΡΑ» : 
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ε ξεχωριςτό ςφραγιςμϋνο φϊκελο με την ϋνδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΥΟΡΑ» τοποθετεύται η 

οικονομικό προςφορϊ απαραύτητα ςε δύο αντύγραφα (εκ των οπούων  το ϋνα πρωτότυπο και το 

δεύτερο φωτοαντύγραφο) – ϊρθρο 92&95 του Ν. 4412/2016. Ψσ κριτόριο για την επιλογό του αναδόχου 

θα εύναι αυτό τησ πλϋον ςυμφϋρουςασ από οικονομικό  ϊποψη προςφορϊσ, μόνο βϊςει τιμόσ, ςε 

ευρώ.  

 Η τιμό προςφορϊσ δεν υπόκειται ςε καμύα αναπροςαρμογό ό αναθεώρηςη, για οποιονδόποτε λόγο ό 

αιτύα, θα ιςχύει δε και θα δεςμεύει τον Ανϊδοχο μϋχρι τη πλόρη  εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ.  

την προςφερόμενη τιμό θα περιλαμβϊνονται οι υπϋρ τρύτων κρατόςεισ, ωσ και κϊθε ϊλλη 

επιβϊρυνςη, ςύμφωνα με την κεύμενη νομοθεςύα μη ςυμπεριλαμβανομϋνου του ΥΠΑ. ε περύπτωςη 

διαφοροπούηςησ μεταξύ τησ αναγραφόμενησ τιμόσ αριθμητικώσ και ολογρϊφωσ, λαμβϊνεται υπόψη η 

τιμό ολογρϊφωσ . 

το φϊκελο τησ προςφορϊσ οφεύλει κϊθε διαγωνιζόμενοσ και ςτην περύπτωςη νομικού προςώπου ό 

ϋνωςησ προςώπων ο νόμιμοσ εκπρόςωπόσ του, να καταθϋςει την αντύςτοιχη ςελύδα με την τιμό των 

προςφερομϋνων ειδών του παρατηρητηρύου τιμών τησ ΕΠΤ (εφόςον υπϊρχει) τησ τελευταύασ 

καταχώρηςησ πριν το διαγωνιςμό ό αλλιώσ να υποβϊλει υπεύθυνη δόλωςη ότι δεν υπϊρχει το εύδοσ 

καταχωρημϋνο ςτο παρατηρητόριο τιμών τη ςυγκεκριμϋνη ημερομηνύα τησ υποβολόσ τησ προςφορϊσ 

(με ποινό απόρριψησ). 

Σόςο η τεχνικό όςο και η οικονομικό προςφορϊ θα πρϋπει να ϋχουν ςυνταχθεύ ςτην Ελληνικό 

γλώςςα.  

Οι προςφορϋσ δεν πρϋπει να ϋχουν ξϋςματα, ςβηςύματα, προςθόκεσ, διορθώςεισ. Εϊν υπϊρχει ςτην 

προςφορϊ οποιαδόποτε προςθόκη ό διόρθωςη, αυτό πρϋπει να εύναι καθαρογραμμϋνη και 

μονογραμμϋνη από τον προςφϋροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβόσ και αποςφρϊγιςησ των 

προςφορών, κατϊ τον ϋλεγχο, μονογρϊφει και ςφραγύζει την τυχόν διόρθωςη ό προςθόκη. Η 

προςφορϊ απορρύπτεται, όταν υπϊρχουν ς’ αυτό διορθώςεισ που την καθιςτούν αςαφό, κατϊ την 

κρύςη του οργϊνου αξιολόγηςησ των προςφορών.  

Οι προςφορϋσ που δεν ανταποκρύνονται ςτουσ όρουσ τησ πρόςκληςησ αυτόσ ό εύναι ςε δϋςμευςη ό 

θϋτουν όρουσ και προώποθϋςεισ, θα απορρύπτονται ωσ απαρϊδεκτεσ. Αντιπροςφορϋσ δεν γύνονται 

δεκτϋσ και απορρύπτονται ωσ απαρϊδεκτεσ. 

Οι τιμϋσ θα πρϋπει να δύδονται ςε ΕΤΡΨ και να αναγρϊφονται  αριθμητικώσ και ολογρϊφωσ: 

 Με κρατόςεισ χωρύσ Υ.Π.Α., ανϊ μονϊδα μϋτρηςησ (ςύμφωνα με τον πύνακα τησ παρούςασ). 

 Ποςοςτό αναλογούντοσ Υ.Π.Α.  και  ύνολο ΥΠΑ. 

 υνολικό κόςτοσ με ΥΠΑ. 

Η παραπϊνω τιμό θα ιςχύει για παρϊδοςη του εύδουσ μϋχρι τισ αποθόκεσ του Νοςοκομεύου. Η 

κατακύρωςη τησ προμόθειασ θα γύνει με βϊςη τη χαμηλότερη τιμό που υποβλόθηκε. 

 

 

3. ΑΠΟΡΡΙΧΗ ΠΡΟΥΟΡΨΝ  

Προςφορϊ απορρύπτεται ωσ απαρϊδεκτη ςε κϊθε μύα ό περιςςότερεσ από τισ κϊτωθι  περιπτώςεισ:  

 Έλλειψη οποιουδόποτε δικαιολογητικού ζητεύται.  

 Έλλειψη πλόρουσ και αιτιολογημϋνησ τεκμηρύωςησ τησ κϊλυψησ των ελϊχιςτων  προώποθϋςεων 

ςυμμετοχόσ ςτο διαγωνιςμό, εφόςον αιτηθεύ από την αναθϋτουςα αρχό.  

  Προςφορϊ που ορύζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ιςχύοσ.  

  Προςφορϊ που εύναι αόριςτη και ανεπύδεκτη εκτύμηςησ και δεν προκύπτει με ςαφόνεια η 

προςφερόμενη τιμό ό εύναι υπό αύρεςη.  
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• Προςφορϊ που θϋτει όρο αναπροςαρμογόσ, χωρύσ αυτό να προβλϋπεται από την πρόςκληςη.  

• Προςφορϊ που παρουςιϊζει αποκλύςεισ από απαρϊβατουσ όρουσ τησ Πρόςκληςησ.  

• Προςφορϊ που περιϋχει ατϋλειεσ, ελλεύψεισ, αςϊφειεσ ό ςφϊλματα και δεν διορθώνονται / 

αποςαφηνύζονται όταν αιτηθούν από την αναθϋτουςα αρχό.  

• Προςφορϊ η οπούα εύναι εναλλακτικό, χωρύσ αυτό να προβλϋπεται από την πρόςκληςη.  

• Η οικονομικό προςφορϊ εύναι υπερβολικϊ χαμηλό ςύμφωνα με το ϊρθρ.  88  του Ν. 4412/2016. 

• Παρουςιϊζει κατϊ την πλόρωσ και επαρκώσ αιτιολογημϋνη κρύςη τησ Επιτροπόσ του  Διαγωνιςμού 

,ουςιώδεισ αποκλύςεισ από τουσ όρουσ και τισ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ τησ  παρούςασ Πρόςκληςησ.  

• Για οποιονδόποτε ϊλλο τυχόν λόγο που απορρϋει από την παρούςα Πρόςκληςη.  

 Σο Νοςοκομεύο δικαιούται βϊςει του ϋννομου ςυμφϋροντόσ του κατϊ την ελεύθερη κρύςη του και 

αζημύωσ γι' αυτό, να απορρύπτει ό να αποδϋχεται μερικώσ ό ολικώσ, τισ προςφορϋσ. Επύςησ δικαιούται 

να ακυρώνει μϋροσ ό ολόκληρη τη διαγωνιςτικό διαδικαςύα ό να την αναβϊλλει, εύτε τϋλοσ να 

υπαναχωρεύ. Επύςησ το Νοςοκομεύο διατηρεύ το δικαύωμα κατϊ την αποκλειςτικό κρύςη του και 

αζημύωσ για αυτό να ματαιώςει ό να επαναπευθύνει την  

 

4. ΑΠΟΥΡΑΓΙΗ ΠΡΟΥΟΡΨΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΨΗ ΣΙΜΨΝ  

Η οριςθεύςα επιτροπό αξιολόγηςησ των προςφορών, αριθμεύ, μονογρϊφει και αποςφραγύζει τουσ 

κυρύωσ φακϋλουσ των προςφορών και ελϋγχει αν υπϊρχουν, ςε κϊθε κυρύωσ φϊκελο, τρεισ 

υποφϊκελοι με την ϋνδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ», «ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΥΟΡΑ». Κατϊ την ςυνεδρύαςη, η Επιτροπό αποςφραγύζει τον κυρύωσ φϊκελο προςφορϊσ, 

καθώσ και τουσ φακϋλουσ δικαιολογητικών και τουσ φακϋλουσ των τεχνικών και οικονομικών 

προςφορών, μονογρϊφει και ςφραγύζει όλα τα δικαιολογητικϊ που υποβϊλλονται κατϊ το ςτϊδιο 

αυτό ανϊ φύλλο, την τεχνικό προςφορϊ ανϊ φύλλο,την οικονομικό προςφορϊ ανϊ φύλλο και 

καταγρϊφει ςτο πρακτικό τησ τα ςτοιχεύα που περιϋχονται ς’ αυτούσ. Η Επιτροπό μπορεύ επύςησ, κατϊ 

τη διϊρκεια του ςταδύου αυτού να ζητόςει διευκρινύςεισ από τουσ διαγωνιζομϋνουσ επύ των 

υποβληθϋντων ςτοιχεύων. Μετϊ την ολοκλόρωςη τησ τεχνικόσ αξιολόγηςησ, η επιτροπό εξετϊζει τισ 

Οικονομικϋσ Προςφορϋσ των εταιρειών που ϋγιναν τεχνικϊ αποδεκτϋσ. Εϊν οι προςφερόμενεσ τιμϋσ 

για την ανϊθεςη τησ προμόθειασ εύναι αςυνόθιςτα χαμηλϋσ, θα ζητεύται εγγρϊφωσ η αιτιολόγηςη τησ 

ςύνθεςησ τησ προςφορϊσ πριν την αποδοχό τησ. Η εξακρύβωςη τησ ςύνθεςησ τησ προςφορϊσ θα 

γύνεται με την παροχό διευκρινύςεων εκ μϋρουσ του υποψόφιου Αναδόχου. το τϋλοσ τησ διαδικαςύασ 

και με την ολοκλόρωςη τησ αξιολόγηςησ των οικονομικών προςφορών, η οριςθεύςα επιτροπό 

ςυντϊςςει πρακτικό, ςτο οπούο αναδεικνύει την πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ 

μόνο βϊςει τιμόσ με την παραπϊνω περιγραφεύςα διαδικαςύα αξιολόγηςησ, το οπούο εγκρύνεται από το 

αρμόδιο όργανο του Νοςοκομεύου. 

5. ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΥΟΡΨΝ-ΚΡΙΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΨΝ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ 

Κριτόριο για την επιλογό του Αναδόχου, θα εύναι αυτό τησ πλϋον ςυμφϋρουςασ από οικονομικό 

ϊποψη προςφορϊ, μόνο βϊςει τιμόσ. 

Η κατακύρωςη προτεύνεται από την αρμόδια επιτροπό αξιολόγηςησ προςφορών τησ πρόςκληςησ και 

αφορϊ ςτον προμηθευτό με την χαμηλότερη τιμό, εκ των προμηθευτών των οπούων οι προςφορϋσ 

ϋχουν κριθεύ ωσ αποδεκτϋσ, με βϊςη τισ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ και τουσ όρουσ τησ Πρόςκληςησ. 

Ιςότιμεσ θεωρούνται οι προςφορϋσ με την αυτό ακριβώσ τιμό και που εύναι ςύμφωνεσ με τουσ όρουσ 

και τισ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ τησ Πρόςκληςησ. 

Προςφορϊ που εύναι αόριςτη και ανεπύδεκτη εκτύμηςησ ό εύναι υπό αύρεςη, απορρύπτεται ωσ 

απαρϊδεκτη, μετϊ από προηγούμενη, γνωμοδότηςη του αρμόδιου για την αξιολόγηςη των 

αποτελεςμϊτων τησπρόςκληςησ οργϊνου. 
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 Ψσ απαρϊδεκτεσ απορρύπτονται, επύςησ, οι προςφορϋσ που παρουςιϊζουν αποκλύςεισ από τισ 

τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ τησ Πρόςκληςησ. 

Η κατακύρωςη των αποτελεςμϊτων εγκρύνεται από το αρμόδιο όργανο του Νοςοκομεύου, το οπούο 

ϋχει το δικαύωμα να ακυρώςει ό να ματαιώςει τηνπρόςκληςη, εϊν κατϊ την κρύςη του οι τιμϋσ που 

επιτεύχθηκαν εύναι αςύμφορεσ για το Νοςοκομεύο ό για οποιοδόποτε ϊλλο λόγο. 

Σο αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, με αιτιολογημϋνη ειςόγηςό του, μπορεύ να προτεύνει την 

κατακύρωςη τησ ςύμβαςησ για ολόκληρη ό μεγαλύτερη ό μικρότερη ποςότητα κατϊ ποςοςτό ςτα 

εκατό, που θα καθορύζεται ςτα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ, ςύμφωνα με το ϊρθρο 105, παρ. 1 του ν. 

4412/2016. 

 

6. ΠΑΡΑΔΟΔΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΠΗΡΕΙΨΝ – ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΨΜΗ 

Η  επύβλεψη τησ ποιοτικόσ και ποςοτικόσ παραλαβόσ των υπηρεςιών του Ιατρού Εργαςύασ θα γύνεται 

από την επιτροπό ελϋγχου  Επιτροπόκαλόσ εκτϋλεςησ των παρεχόμενων υπηρεςιών, με  τη  ςύνταξη  

πρωτοκόλλου οριςτικόσ ποςοτικόσκαι ποιοτικόσ παραλαβόσ τωνυπηρεςιών.Η πληρωμό του 

αναδόχου θα πραγματοποιεύται τμηματικά ανά μήνα, μετϊ την παροχό των υπηρεςιών και την 

οριςτικό ποιοτικό και ποςοτικό παραλαβό των υπηρεςιών από την αρμόδια 

Επιτροπόπαρακολούθηςησκαιπαραλαβόσςυμβϊςεωνπρομηθειώνκαιπαροχόσ υπηρεςιών, 

7.  ΕΝΣΑΕΙ-ΠΡΟΥΤΓΕ 

Ενςτϊςεισ υποβϊλλονται για τουσ λόγουσ και με τη διαδικαςύα που προβλϋπεται από το ϊρθρο 127 του 

Ν.4412/2016.  

8. Για την κατακύρωςη τησ προμόθειασ θα λαμβϊνεται υπόψη και η προηγούμενη ςυμβατικό 

ςυμπεριφορϊ του αναδόχου. 

9. Απαγορεύεται η ςε οιονδόποτε τρύτο (φυςικό η νομικό πρόςωπο) ενεχυρύαςη και εκχώρηςη τησ 

ςχετικόσ ςύμβαςησ και των απαιτόςεων που απορρϋουν από αυτόν καθώσ και η  με οποιοδόποτε 

τρόπο μεταβύβαςη των υποχρεώςεων του Αναδόχου. 

10. Γύνεται ειδικό μνεύα ότι για κϊθε περύπτωςη που δεν καθορύζεται από την παρούςα ιςχύουν οι 

διατϊξεισ του Ν.4412/2016. 

11. Ο Ανϊδοχοσ ωσ προσ την τόρηςη των όρων τησ ςύμβαςησ που θα υπογραφεύ θα υπϊγεται ςτην 

αρμοδιότητα των δικαςτηρύων των Αθηνών. 

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ 

ΕΛΕΤΘΕΡΙΟ ΜΠΟΤΛΙΑ 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                        Ακριβέσ Αντίγραφο                                                

Η Σμηματάρχησ τησ Γραμματείασ 
 

 

 

 

Κοινοπούηςη: 

1. Σμόμα Προμηθειών 
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