21PROC009305972 2021-10-04
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ

Κνδάλε: 04-10-2021
Αξ.Πξση. 11154

ΓΗΟΗΚΖΖ
3εο ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ
(ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ)
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ
«ΜΑΜΑΣΔΗΟ» ΚΟΕΑΝΖ
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ

ΠΡΟ:ΚΑΘΔ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΟ

ΣΜΖΜΑ: Οηθνλνκηθό
Γξαθείν πξνκεζεηώλ
Σαρ. Γ/λζε: Μακαηζίνπ 1
Σειέθσλν 2461352639
E-mail: s.parharidis@mamatsio.gr

ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ
ΓΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΦΤΛΑΞΖ
Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν Κνδάλεο «Μακάηζεην» έρνληαο ππφςε:
1.Σνλ Ν.3580/07 (ΦΔΚ Α 134/18-6-2007) «Πξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπνκέλσλ απφ ην Τπνπξγείν
Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη άιιεο δηαηάμεηο»
2.Σνπ Ν.3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ
θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο
δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 112/Α/13-07-2010).
3.Σελ αξηζκ.Π1/3305 η.β. ΦΔΚ 1789/12-11-2010 «χλαςε εθηέιεζε θαη δηαδηθαζίεο ζχλαςεο
ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ, θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 2 (παξ.5,12,13 θαη 16) ηνπ
Ν.2286/95.
4.Σνπ N.4412/2016 (ΦΔΚ 147/η. Α΄/08.08.2016) Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη
Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο νδεγίεο 2014/24/ΔΔ & 2014/25/ΔΔ)
5. Σνπ Ν.4782/21(Α’36) «Δθζπγρξνληζκφο, απινπνίεζε θαη αλακφξθσζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ
ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ,εηδηθφηεξεο ξπζκίζεηο πξνκεζεηψλ ζηνπο ηνκείο ηεο άκπλαο θαη ηεο
αζθάιεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο γηα ηελ αλάπηπμε, ηηο ππνδνκέο θαη ηελ πγεία.
6.Σνπ

Ν.4825/21(ΦΔΚ

157/Σ.Α/04-09-2021)

«Αλακφξθσζε

δηαδηθαζηψλ

απειάζεσλ

θαη

επηζηξνθψλ πνιηηψλ ηξίησλ ρσξψλ, πξνζέιθπζε επελδπηψλ θαη ςεθηαθψλ κνλάδσλ, δεηήκαηα
αδεηψλ δηακνλήο θαη δηαδηθαζηψλ ρνξήγεζεο δηεζλνχο πξνζηαζίαο, δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο
Τπνπξγείνπ Μεηαλάζηεπζεο θαη Αζχινπ θαη Τπνπξγείνπ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε θαη άιιεο
επείγνπζεο δηαηάμεηο».
7. Σν άξζξν 206 ηνπ λ.4820/2021 ζρεηηθά κε ηελ ππνρξεσηηθφηεηα ηνπ εκβνιηαζκνχ φινπ ηνπ
πξνζσπηθνχ ησλ δεκφζησλ ,ηδησηηθψλ θαη δεκνηηθψλ κνλάδσλ πγείαο(ηαηξηθφ, παξαταηξηθφ,
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λνζειεπηηθφ, δηνηθεηηθφ θαη ππνζηεξηθηηθφ πξνζσπηθφ) θαη ηελ

απφθαζε ηεο επηβνιήο ηνπ
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δηνηθεηηθνχ κέηξνπ ηεο αλαζηνιήο ησλ θαζεθφλησλ γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο ηεο δεκφζηαο πγείαο ζε
πεξίπησζε άξλεζεο ηνπ εκβνιηαζκνχ.

8.Σν άξζξν 51 ηνπ λ.4825/2021 (ΦΔΚ157/04-09-2021) ζρεηηθά κε ηελ αλάζεζε ππεξεζηψλ ζε ηξίηνπο
γηα ηελ θάιπςε θελψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ λ.4820/2021.
9.Σελ ππ’αξηζκ.373/30-09-2021 ΑΓΑ:9ΡΞΘ4690Β-14Α απφθαζε ηνπ Γ.. ζρεηηθά κε ηελ αλάζεζε
ππεξεζηψλ ζε ηξίηνπο θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ Ν.4825.2021.

Πξνζθαιεί, θάζε ελδηαθεξφκελν λα απνζηείιεη πξνζθνξά γηα ηελ Παξνρή Τπεξεζίαο Φχιαμεο ησλ
ρψξσλ ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Kνδάλεο «Μακάηζεην»(CPV79713000-5), κε ζπλνιηθή εθηηκψκελε
αμία ζχκβαζεο 4.000,00 € κε ΦΠΑ 24%, (έλαο εξγαδφκελνο κε νθηάσξε απαζρφιεζε) κε ηε δηαδηθαζία
ηεο απεπζείαο αλάζεζεο, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ (3) κελψλ, κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο γηα άιινπο
ηξεηο (3) κήλεο.
Κξηηήξην ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά
βάζεη ηεο ρακειφηεξεο ηηκήο (ρακειφηεξε πξνζθνξά), ζχκθσλα κε ην άξζξν 51 ηνπ Ν. 4825/2021.
Οη θάθεινη ησλ πξνζθνξψλ ππνβάιινληαη θαζεκεξηλά απφ ηηο 8:00 π.κ. έσο ηηο 14:00 κ.κ. ζην
πξσηφθνιιν ηνπ Ννζνθνκείνπ Κνδάλεο, ζέζε Μακαηζίνπ 1,ΣΚ.50100, φπνπ ζα παξαιακβάλνληαη θαη ζα
απνδίδνληαη ζην Γξαθείν Πξνκεζεηψλ.
Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη είηε
(α) κε θαηάζεζή ηνπο ζην πξσηφθνιιν ηνπ Ννζνθνκείνπ Κνδάλεο, είηε
(β) κε ηαρπδξνκηθή απνζηνιή κέζσ ζπζηεκέλεο επηζηνιήο ή κε courier πξνο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή
ηνπ Ννζνθνκείνπ Κνδάλεο/
Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξώλ είλαη ε 08-10-2021 εκέξα Παξαζθεπή θαη
ώξα 14:00 ην κεζεκέξη.
Παξαθαινχκε, φπσο απνζηείιεηε ηνλ θάθειν ηεο πξνζθνξάο, ν νπνίνο ζα πεξηιακβάλεη επί πνηλή
απνθιεηζκνχ ηα αθφινπζα:









Απόζπαζκα πξνζσπνπνηεκέλεο πιεξνθόξεζεο ηεο επηρείξεζεο, απφ ην
Taxisnetζην νπνίν ζα αλαθέξνληαη νη ελεξγνί Κσδηθνί Αξηζκνί δξαζηεξηφηεηαο
ζρεηηθνί κε ηελ ππφ αλάζεζε ππεξεζία.
Δηδηθή Άδεηα ιεηηνπξγίαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 2, Ν. 3707/2008 ΦΔΚ A-209/8-102008)
Τπεύζπλε δήισζε, γηα ηε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξ. 1 ηνπ
άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016.
Τπεύζπλε Γήισζε, ζηελ νπνία ζα δειψλεη φηη απνδέρεηαη λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ I.
Πηζηνπνηεηηθό, ISO 9001 γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο θαη ISO 45001 γηα ηελ
αζθάιεηα & πγηεηλή ησλ εξγαδνκέλσλ.
Οηθνλνκηθή πξνζθνξά, (κε ππνγξαθή θαη ζθξαγίδα ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ)
ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙ.
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ύκθσλα κε ην Ν.4820/2021 (άξζξν 207, πεξ.α) , ην πξνζσπηθό πνπ ζα απαζρνιεζεί ζην
πιαίζην εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο θαζώο θαη ν λόκηκνο εθπξόζσπνο ηεο εηαηξείαο νθείιεη λα
πξνζθνκίζεη βεβαίσζε εκβνιηαζκνύ ή πηζηνπνηεηηθό αλάξξσζεο (λόζεζεο) .

Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ

ΣΔΡΓΗΟ ΓΚΑΝΑΣΗΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ – ΑΠΑΗΣΖΔΗ
ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ / ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη:
ΓΔΝΗΚΑ:
Να αλαιάβεη ηελ θχιαμε ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ ελ γέλεη ρψξσλ ηνπ Γεληθνχ
Ννζνθνκείνπ
Κνδάλεο «Μακάηζεην» γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα ην νπνίν θαζνξίδεηαη ζηελ
πξφζθιεζε . ε φια ηα ζηάδηα ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηε
λνκνζεζία, ηηο θείκελεο πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο, ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ θάζε
Ννζνθνκείνπ θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ηεξνχληαη ζε απηφ.
ΔΗΓΗΚΑ:
 Να ηεξεί φινπο ηνπο ζρεηηθνχο λφκνπο κε ηελ εξγαζία, ηηο ακνηβέο, σξάξην εξγαζίαο,
θνηλσληθέο παξνρέο, απνδεκηψζεηο, θφξνπο, πγεία-αζθάιεηα εξγαηψλ θιπ. θαη ζα επζχλεηαη
έλαληη ησλ Διιεληθψλ Αξρψλ γηα ηελ ηήξεζε θάζε ππνρξέσζεο πνπ πξνθχπηεη απ' απηέο.
 Να εθπιεξψλεη φιεο ηνπ ηηο ππνρξεψζεηο απέλαληη ζην Γεκφζην, ζηνπο αζθαιηζηηθνχο
θνξείο θαη ζε θάζε ηξίην.
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Να ρξεζηκνπνηεί πξνζσπηθφ απνδεθηφ ζην Ννζνθνκείν, εηδηθεπκέλν, πγηέο άξηζην ζην είδνο
ηνπ, άςνγν απφ πιεπξάο εξγαηηθφηεηαο, ζπλέπεηαο, ήζνπο, ζπκπεξηθνξάο απέλαληη ζηνπο
ηξίηνπο θαη ζην πξνζσπηθφ ηνπ Ννζνθνκείνπ. Δπίζεο ην πξνζσπηθφ ζα πξέπεη λα γλσξίδεη
άςνγα ηελ Διιεληθή γιψζζα ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε θαιχηεξε δπλαηή επηθνηλσλία κε ην
πξνζσπηθφ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ηξίηνπο. Αιινδαπνί κπνξνχλ λα εξγάδνληαη κφλν εθφζνλ
έρνπλ ηα απαξαίηεηα έγγξαθα παξακνλήο θαη εξγαζίαο ζηελ Διιάδα.
Να απνθαζηζηά ακέζσο θάζε έιιεηςε ή παξάιεηςε ή πιεκκειή εξγαζία πνπ ζα
παξαηεξείηαη θαη ζα γλσζηνπνηείηαη ζ' απηφλ απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ Ννζνθνκείνπ.
Να ηεξεί ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη λα είλαη
απνθιεηζηηθφο θαη κφλνο ππεχζπλνο πνηληθά θαη αζηηθά γηα θάζε αηχρεκα πνπ ηπρφλ ζα
πξνέθππηε ζην πξνζσπηθφ ηνπ.
Να ρξεζηκνπνηεί απνθιεηζηηθά ην εξγαηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ, πνπ είλαη αζθαιηζκέλν απφ
απηφλ ζην αξκφδην αζθαιηζηηθφ ηακείν ή νξγαληζκφ. Σν Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα
απαγνξεχεη ζε εξγαδφκελν ηνπ Αλαδφρνπ λα εξγαζηεί, αλ δελ απνδείμεη ν Αλάδνρνο φηη είλαη
αζθαιηζκέλνο, ππνρξενχκελνπ ηνπ Αλαδφρνπ λα εθνδηάδεη ην Ννζνθνκείν κε ηα ζρεηηθά
επίζεκα έγγξαθα.
Να παξέρεη ζην πξνζσπηθφ ηηο λφκηκεο άδεηεο, αλαπαχζεηο θαη λα θαιχπηεη ηα θελά απφ
αζζέλεηεο ή αδηθαηνιφγεηεο απνπζίεο γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ αλαιακβαλνκέλσλ κε ηελ
παξνχζα ππνρξεψζεσλ ηνπ έλαληη ηνπ Ννζνθνκείνπ.
Ο αλάδνρνο θξνληίδεη ψζηε νη ππάιιεινί ηνπ λα κελ θέξλνπλ ζηε δνπιεηά μέλα άηνκα ή
ζπγγεληθά ηνπ ηα νπνία ηνπο θαζπζηεξνχλ ζηελ εξγαζία ηνπο.
Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ρξεζηκνπνηεί πξνζσπηθφ πνπ έρεη πείξα ζην
αληηθείκελν θαη λα κπνξεί λα εγγπεζεί φηη δελ ζα ππάξμεη θαλέλα θψιπκα θαηά ηε δηάξθεηα
ησλ εξγαζηψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ.
Οη ππάιιεινί ηνπ δελ επηηξέπεηαη λα βιέπνπλ έγγξαθα ή θαθέινπο ηνπ Ννζνθνκείνπ.
Ο αλάδνρνο θξνληίδεη ψζηε νη ππάιιεινί ηνπ λα κελ αλαθνηλψλνπλ ζε θαλέλαλ πξάγκαηα
πνπ ηνπο έγηλαλ γλσζηά ιφγσ ηεο εξγαζίαο ηνπο (ηαηξηθφ απφξξεην θιπ.) Απηή ε
ππνρξέσζε εμαθνινπζεί λα ππάξρεη αθφκε θαη κεηά ην πέξαο ηεο ζπκβάζεσο.
Οη ππάιιεινη ηνπ αλαδφρνπ δελ κπνξνχλ λα κηινχλ κε αζζελείο γηα ηελ αζζέλεηά ηνπο θαη
ηελ αγσγή πνπ ηνπο ρνξεγείηαη γηα ηε ζεξαπεία ηνπο. Δπίζεο δελ ηνπο επηηξέπεηαη λα
θξηηηθάξνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ γηαηξψλ θαη ηνπ βνεζεηηθνχ θαη λνζειεπηηθνχ
πξνζσπηθνχ. Αθφκε δελ κπνξνχλ λα δίλνπλ ζπκβνπιέο γηα ζεξαπείεο ζηνπο αζζελείο. Δίλαη
απαγνξεπκέλε ε ζπλαλαζηξνθή κε ηνπο αζζελείο, φπσο θαη ε πξνκήζεηα θαγεηψλ, πνηψλ,
ηζηγάξσλ, θαξκάθσλ θιπ.
Απαγνξεχεηαη ζηνλ αλάδνρν λα δηαθφςεη γηα νηνδήπνηε ιφγν ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ
ηνπ. Γηα ην ιφγν απηφ ν αλάδνρνο δειψλεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ φηη αλαιακβάλεη ηελ
ππνρξέσζε λα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζπλερψο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο
πεξίπησζεο απεξγίαο πξνζσπηθνχ.
Ο αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ απνθαηάζηαζε νπνηαζδήπνηε δεκηάο ή βιάβεο πνπ ζα
πξνθιεζεί ζην πξνζσπηθφ θαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ λνζνθνκείνπ.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αληηθαζηζηά ακέζσο θάζε έιιεηςε θαη παξάιεηςε ή πιεκκειή
εξγαζία πνπ ζα παξαηεξείηαη θαη γλσζηνπνηείηαη ζ’ απηφλ απφ ηνπο ππεχζπλνπο ηνπ
λνζνθνκείνπ.
Δπηπιένλ ν αλάδνρνο ζα θαηαζέζεη ζην Ννζνθνκείν αληίγξαθν ηνπ ζεσξεκέλνπ απφ ηηο
αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Απαζρφιεζεο (.ΔΠ.Δ.) πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο ησλ
απαζρνινχκελσλ ηνπ κε ηε δέζκεπζε φηη ζε θάζε ηξνπνπνίεζε ηνπ ζα πξνζθνκίδεη ην
ηζρχνλ.
Με ηελ έθδνζε ηνπ ηηκνινγίνπ παξνρήο ππεξεζηψλ ζα πξνζθνκίδνπλ αληίγξαθν ηεο Α.Π.Γ.
ηνπ ΙΚΑ πνπ αθνξά ηνπο απαζρνινχκελνπο ζην Ννζνθνκείν ππαιιήινπο.
χκθσλα κε ην Ν.4144/2013 άξζξν 22 παξ.2 γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ θαιχπηεηαη απφ
ην «Μεηξψν Παξαβαηψλ Δηαηξεηψλ Παξνρήο Τπεξεζηψλ Καζαξηζκνχ ή/θαη Φχιαμεο» νη
εηαηξείεο παξνρήο ππεξεζηψλ θαζαξηζκνχ ή/θαη θχιαμεο πξνζθνκίδνπλ ππνρξεσηηθά έλνξθε
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βεβαίσζε ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ απηψλ ελψπηνλ ζπκβνιαηνγξάθνπ, πεξί κε επηβνιήο ζε
βάξνο ηνπο πξάμεο επηβνιήο πξνζηίκνπ γηα παξαβηάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο «πςειήο» ή
«πνιχ πςειήο» ζνβαξφηεηαο».
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ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΦΤΛΑΞΖ
ηα θαζήθνληα ηνπ πξνζσπηθνχ ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη:
•πλερήο θαζεκεξηλή παξνπζία θαη επηηήξεζε φισλ ησλ εμσηεξηθψλ, ησλ εζσηεξηθψλ ρψξσλ θαη
νηθεκάησλ ηνπ Ννζνθνκείνπ.
•Η πξφιεςε ή απνηξνπή ηέιεζεο αμηφπνηλσλ πξάμεσλ ζε βάξνο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ,
ηνπ ηαηξηθνχ, λνζειεπηηθνχ θαη ινηπνχ πξνζσπηθνχ, ησλ λνζειεπφκελσλ αζζελψλ θαη ησλ
επηζθεπηψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ (θινπψλ, επηζέζεσλ θαηά ηνπ πξνζσπηθνχ ή ησλ αζζελψλ θ.ιπ.) θαη
γεληθά επεηζνδίσλ πνπ δηαηαξάζζνπλ ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ Ννζνθνκείνπ.
•Η απνκάθξπλζε απφ ηνπο ρψξνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ επαηηψλ, κηθξνπσιεηψλ ζηεξνχκελσλ αδείαο
εηζφδνπ, πιαλφδησλ πσιεηψλ θαη γεληθά πξνζψπσλ πνπ πξνθαινχλ ελφριεζε ζην πξνζσπηθφ ηνπ
Ννζνθνκείνπ θαη ηνπο αζζελείο, θαζψο θαη ε άκεζε ελεκέξσζε ηεο αξκφδηαο Αζηπλνκηθήο Αξρήο ή
ηνπ Κέληξνπ Άκεζεο Γξάζεο. Καζ' ππφδεημε ηνπ Γηεπζπληνχ ηνπ Σκήκαηνο ή ηεο εθεκεξεχνπζαο λα
ζπγθξαηνχλ αζζελείο πνπ ιφγσ ηεο πάζεζεο ηνπο δελ ειέγρνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο θαη
θηλδπλεχεη ε δσή ηνπο.
•Η απαγφξεπζε εηζφδνπ ζηνπο ρψξνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ, ρσξίο ηελ άδεηα ηεο Τπεξεζίαο,
εθπξνζψπσλ Γξαθείσλ Σειεηψλ θαη ε παξνρή λφκηκεο ζπλδξνκήο ζηα αξκφδηα φξγαλα θχιαμεο
ηνπ Ννζνθνκείνπ, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί.
•Η απαγφξεπζε παξάλνκσλ δηαθεκίζεσλ ζηνπο ρψξνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ (επηθφιιεζε αθηζψλ ή
δηαλνκή δηαθεκηζηηθψλ εληχπσλ).
•Η άκεζε επέκβαζε γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ρψξσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, ηνπ πξνζσπηθνχ, ησλ
αζζελψλ θαη ησλ επηζθεπηψλ, νπνηεδήπνηε παξαζηεί ηέηνηα αλάγθε.
•Η άκεζε ελεκέξσζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Δπνπηείαο ηνπ Ννζνθνκείνπ, ηεο Γηεχζπλζεο ή ηεο
Γηνίθεζεο γηα θάζε αδίθεκα ή ζπκβάλ πνπ ζα ιάβεη ρψξα εληφο ησλ ρψξσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, γηα
ηηο πεξαηηέξσ λφκηκεο ελέξγεηεο, εάλ ζπληξέρεη ηέηνηα πεξίπησζε.
•Σν πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιείηαη γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηε θχιαμε ησλ ρψξσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ,
ζα είλαη εθνδηαζκέλν κε ζχγρξνλα ζπζηήκαηα επηθνηλσλίαο, κέζσ ησλ νπνίσλ ζα βξίζθεηαη ζε
ζπλερή επαθή κε ην κφληκν ππαιιειηθφ πξνζσπηθφ θχιαμεο ηνπ Ννζνθνκείνπ.
•Να κελ επηηξέπνπλ ην ηάηζκα θαη ηελ πεξηπνίεζε αδέζπνησλ δψσλ απφ πξνζσπηθφ ή επηζθέπηεο
θαη λα απνκαθξχλνπλ αδέζπνηα δψα πνπ ηπρφλ έρνπλ εηζέιζεη ζε θηίξηα. ε πεξίπησζε πνπ πέζεη
ζηελ αληίιεςε ηνπο επηζθέπηεο, ππάιιεινη ή ζπλνδνί, λα απνβηβάδνπλ απφ φρεκα αδέζπνηα δψα
ζηνλ απιφγπξν ηνπ Ννζνθνκείνπ, λα παίξλνπλ ηα ζηνηρεία ηνπ θαη λα εηδνπνηνχλ ηελ άκεζε δξάζε.
Σν πξνζσπηθφ απηφ ζα είλαη θαηά ην δπλαηφλ ην ίδην ζε κφληκε βάζε αθνχ νη αιιαγέο πξνζψπσλ
απαηηνχλ αληίζηνηρν ρξφλν, πξνζαξκνγήο θαη απφθηεζε εκπεηξίαο γηα ηε θχιαμε ησλ ρψξσλ ηνπ
Ννζνθνκείνπ.
•Σν πξνζσπηθφ αζθαιείαο πνπ ζα απαζρνιεί ε Δηαηξεία έρεη ππνρξέσζε λα κε ζίγεη, θαηά ηελ
άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, ηα αηνκηθά θαη ζπιινγηθά δηθαηψκαηα ησλ πνιηηψλ (πξνζσπηθνχ,
αζζελψλ, επηζθεπηψλ θ.ιπ.)· Οθείιεη επίζεο λα κε ρξεζηκνπνηεί κέζα θαη κεζφδνπο πνπ κπνξνχλ
λα πξνθαιέζνπλ δεκία, βιάβε ή ελφριεζε ζε ηξίηνπο ή λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηελ αζθάιεηα ησλ
πνιηηψλ .
•Καηά ην ρξφλν απαζρφιεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Δηαηξίαο ζην Ννζνθνκείν απαγνξεχεηαη,
εθφζνλ δελ ζπληξέρνπλ νη πξνβιεπφκελεο απφ ην λφκν πξνυπνζέζεηο, ε νπινθνξία θαη ε θαηνρή
φπισλ απφ απηφ, θαζψο θαη ησλ ινηπψλ αληηθεηκέλσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο
λνκνζεζίαο πεξί φπισλ, ππξνκαρηθψλ θαη εθξεθηηθψλ πιψλ.
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•Σν πξνζσπηθφ αζθαιείαο ηεο Δηαηξίαο ζα θέξεη ππνρξεσηηθά θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ
ηνπ εληφο ηνπ Ννζνθνκείνπ ην πξνβιεπφκελν απφ ην λφκν εηδηθφ δειηίν ηαπηφηεηαο θαζψο θαη
εηδηθνχ δηαθξηηηθφ ζήκα (θνλθάξδα) ζηε ζηνιή ηνπ, ζην νπνίν ζα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηεο
επηρείξεζεο θαη ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ ππαιιήινπ.
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•Η Δηαηξεία έρεη ηελ ππνρξέσζε λα εμαζθαιίδεη αλειιηπψο ην ζπκθσλεκέλν αξηζκφ πξνζσπηθνχ
γηα ηε θχιαμε ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη λα αλαπιεξψλεη ρσξίο θαζπζηέξεζε ηνλ ππάιιειν ηεο πνπ
απνπζηάδεη γηα νπνηνδήπνηε ιφγν (άδεηα, αζζέλεηα θ.ιπ.).
•Σν Ννζνθνκείν έρεη δηθαίσκα λα ειέγρεη ηελ έγθαηξε πξνζέιεπζε θαη ηελ παξνπζία ηνπ
πξνζσπηθνχ ηεο Δηαηξίαο θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηνπ σξαξίνπ ηνπ.
•πκθσλείηαη ξεηά φηη απφ ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θακία έλλνκε ζρέζε δελ
δεκηνπξγείηαη κεηαμχ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Δηαηξίαο, ε νπνία επζχλεηαη
απνθιεηζηηθά έλαληη ησλ ππαιιήισλ ηεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο, αζθαιηζηηθήο θαη
ινηπήο εηδηθήο λνκνζεζίαο.
Από ηνπο θύιαθεο ζα ηεξείηαη:
α) Βηβιίν παξνπζίαο ζην νπνίν ζα ππνγξάθνπλ ηφζν ν απεξρφκελνο φζν θαη ν αλαιακβάλσλ
θαζήθνληα θχιαθα, θαη ζα θαηαρσξείηαη ε αθξηβήο ψξα πνπ έγηλε ε αιιαγή.
β) Βηβιίν ζπκβάλησλ ην νπνίν ζα ελεκεξψλεηαη θαζεκεξηλά απφ θάζε θχιαθα κεηά ην ηέινο ηεο
βάξδηαο ηνπ.
γ) ε πεξίπησζε χπαξμεο πξνβιήκαηνο ν εθάζηνηε θχιαθαο ζα ζπληάζζεη ζρεηηθή αλαθνξά ηελ νπνία ηελ επνκέλε εκέξα ζα παξαδίδεη ζηελ αξκφδηα ππεξεζία (Γξαθείν επηζηαζίαο).
δ) Κιήζε βνήζεηαο: ε πεξίπησζε αλάγθεο ζα πξέπεη λα δνζεί βνήζεηα απφ ηελ εηαηξεία ζην
θχιαθα ζε πεξίπησζε αλάγθεο (πέξαλ ηεο βνήζεηαο πνπ ζα κπνξεί λα θαιέζεη απφ ηελ αζηπλνκία
ή ηελ ππξνζβεζηηθή θ.ιπ.)· Θα ππάξρεη ιεπηνκεξψο πεξηγξαθή ηεο βνήζεηαο πνπ ζα κπνξεί λα
πξνζθέξεη .
Σν πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ πνπ ζα δηαηίζεηαη ζην Ννζνθνκείν ζα πξέπεη λα έρεη εθηφο από ηελ θαηά
λόκν άδεηα εξγαζίαο, ήζνο, εππξεπή εκθάληζε θαη ζσζηφ ηξφπν ζπκπεξηθνξάο. Mε ηελ ππνβνιή ηεο
πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα θαηαηεζνχλ ελδεηθηηθέο βεβαηψζεηο εθπαίδεπζεο πνπ δηελεξγεί ζην πξνζσπηθφ
ηνπ ν ππνςήθηνο αλάδνρνο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ππξαζθάιεηα, ππξφζβεζε, αληηκεηψπηζε θηλδχλσλ
απφ ειεθηξηθφ ξεχκα ή δηαξξνή λεξνχ, δηαρείξηζε θξίζεσλ, αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ(έθδνζεο
ηειεπηαίνπ έηνπο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, ππνγεγξακκέλεο απφ ηνπο
θαηαξηηδφκελνπο).
Σν πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ ζα εξγάδεηαη ΑΠΟΚΛΔΙΣΙΚΑ ζηελ αλάδνρν εηαηξεία θχιαμεο ηνπ
Ννζνθνκείνπ.
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ
ΠΗΝΑΚΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ
Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα πεξηιακβάλεη ηα εμήο:
ΜΖΝΗΑΗΑ
Α/
ΑΡΗΘΜΟ ΓΑΠΑΝΖ
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΗΥΔΗΟΤ
Α
ΑΣΟΜΩΝ
ΚΑΣΑ
ΑΣΟΜΟ
Μηθηέο απνδνρέο
1
πξνζσπηθνχ θχιαμεο κε
πιήξε απαζρφιεζε
2
3

4

5

6

7

8

9

ΜΖΝΗΑΗΑ
ΓΑΠΑΝΖ
ΤΝΟΛΗΚΖ

ΓΑΠΑΝΖ ΓΗΑ
3(ΣΡΔΗ) ΜΖΝΔ
ΜΖΝΗΑΗΑ *3
ΜΖΝΔ

ΤΝΟΛΙΚΟ
ΜΗΝΙΑΙΟ
ΚΔΡΓΟ

ΤΝΟΛΙΚΟ
ΚΔΡΓΟ ΓΙΑ 3 (
ΣΡΔΙ ) ΜΗΝΔ

ΤΝΟΛΙΚΟ
ΜΗΝΙΑΙΟ
ΤΦΟ
ΝΟΜΙΜΧΝ
ΚΡΑΣΗΔΧΝ

ΤΝΟΛΙΚΟ ΤΦΟ
ΝΟΜΙΜΧΝ
ΚΡΑΣΗΔΧΝ ΓΙΑ 3
( ΣΡΔΙ ) ΜΗΝΔ

Δηζθνξέο ΙΚΑ εξγνδφηνπ
Κφζηνο επηδφκαηνο αδείαο
(πεξηιακβαλνκέλσλ &
εηζθνξψλ ΙΚΑ ηνπ εξγνδφηε )
Κφζηνο δψξσλ Πάζρα –
Υξηζηνπγέλλσλ
(πεξηιακβαλνκέλσλ θαη
εηζθνξψλ ΙΚΑ ηνπ εξγνδφηε )
Δπηπιένλ θφζηνο Κπξηαθψλ –
Αξγηψλ ( πεξηιακβαλνκέλσλ
θαη εηζθνξψλ ΙΚΑ ηνπ
εξγνδφηε ) 8σξεο
απαζρφιεζεο
Κφζηνο αληηθαηαζηαηψλ
εξγαδνκέλσλ ζε θαλνληθή
άδεηα
Κφζηνο δηνηθεηηθήο
ππνζηήξημεο , εγγπεηηθήο
επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο ,
αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο( ΜΑΠ)
, ινηπά έμνδα
Λνηπά έμνδα ( λα
αλαθεξζνχλ αλαιπηηθά θαη
λα ηεθκεξησζνχλ θαηά θξίζε
θάζε ππνςεθίνπ αλαδφρνπ )

Δξγνιαβηθφ θέξδνο
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Νφκηκεο θξαηήζεηο επί ηεο αμίαο ηηκνινγίνπ

ΤΝΟΛΙΚΟ
ΜΗΝΙΑΙΟ
ΣΜΗΜΑ ΓΙΑ ΣΟ
ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ
11

χλνια θαζαξψλ αμηψλ ( άλεπ Φ.Π.Α )

12

χλνια αμηψλ ( κε Φ.Π.Α )

ΤΝΟΛΙΚΟ ΤΦΟ
ΓΙΑ ΣΟ
ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΓΙΑ
3 ( ΣΡΔΙ ) ΜΗΝΔ

Επισημαίνεται ότι :
Η ακνηβή ηνπ Αλαδφρνπ ππφθεηηαη ζηηο θάησζη λφκηκεο θξαηήζεηο θαη παξαθξαηήζεηο:
Α)Κξάηεζε ύςνπο 0,07 % ππέξ ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο ΔΑΑΓΗΤ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 375
παξ. 7 ηνπ λ. 4412/2016, επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ. Δπί ηεο ελ ιφγσ
θξάηεζεο επηβάιιεηαη ραξηφζεκν 3% θαη θξάηεζε ππέξ ΟΓΑ πνζνζηνχ 20% επί ηνπ ραξηνζήκνπ.
Β)Κξάηεζε ύςνπο 0,02 % ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, εθηφο Φ.Π.Α., ηεο
αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. Σν πνζφ απηφ παξαθξαηείηαη ζε θάζε πιεξσκή
απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ
θαη Πξνκεζεηψλ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 4412/2016123
Γ)Κξάηεζε ύςνπο 0,06 % ππέξ ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο ΑΔΠΠ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 350 παξ. 3
ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηα άξζξα 2, 3 θαη 6 ηεο ΚΤΑ ππ’ αξ. 1191/2017 (ΦΔΚ 969/η.Β’/22.03.2017), επί ηεο
αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ, επηβάιιεηαη δε επί ηεο αμίαο ηεο θάζε αξρηθήο ή
ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο Δπί ηεο ελ ιφγσ θξάηεζεο επηβάιιεηαη ραξηφζεκν 3% θαη θξάηεζε ππέξ
ΟΓΑ ζε πνζνζηφ 20% επί ηνπ ραξηνζήκνπ
Γ)Παξαθξάηεζε θόξνπ 8% επί ηεο θαζαξήο αμίαο ησλ ππεξεζηψλ (άξζξν 64 λ. 4172/2013).
Δ) Κξάηεζε 2% ππέξ ςπρηθήο Τγείαο(άξζξν 24&6 Ν.3846/2010).
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