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ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

«ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ»  
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ-ΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ                                             ΠΡΟΣ :  ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ  

ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
Ταχ. Δ/νση: Γαϊτάνι Ζακύνθου Τ.Κ. 291 00  
Πληροφορίες: Διονύσιος Σταμίρης.  
ΤΗΛ.: 2695360607, FAX: 2695022245 

 E-mail: stamirisd@1696.syzefxis.gov.gr 
 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για την ανάθεση υπηρεσιών φύλαξης.  

 
Το  Γ. Ν. Ζακύνθου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 

1. Του Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Του  Ν.4782/2021 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ ΕΕ  και 2014/25/ΕΕ).  

3. Του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

4. Του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και 

Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και 

ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,, καθώς και τις τροποποιήσεις αυτού  

5. Του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες 

διατάξεις”, 
6. Του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και ΚΗΜΔΗΣ …»,  

7. Της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση θεμάτων ΚΗΜΔΗΣ»   

8. Της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 

16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

9. Του π.δ  80/2016 (Α΄ 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”,  

10. Την απόφαση του ΔΣ  που ελήφθη κατά την 56η /03-12-2021 συνεδρίασή του με ΑΔΑ:6ΘΜ84690ΒΞ-946,  

περί έγκρισης σκοπιμότητας και πιθανής δαπάνης 30.000 χωρις ΦΠΑ ή 37.200 €  συμπ. ΦΠΑ για την ανάθεση 

υπηρεσιών φύλαξης. 

11. Την έκθεση ανάληψης δαπάνης:0/9 9/0.Ποσού10.000 € (για το οικ. έτος 2022)   

12. Την ανάγκη φύλαξης του Νοσοκομείου μας. 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών φύλαξης του Γ.Ν.Ζ. από δύο (2) 

άτομα 

(CPV:79713000-5,ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ) 

Πιθανής προυπ δαπανης 30.000€ προ ΦΠΑ ή 37.200€ συμπ ΦΠΑ  για κάλυψη αναγκών ενός (1) έτους. 
 

Με κριτήριο κατακύρωσης την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής 
(ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ). Επί ποινή αποκλεισμού της προσφοράς στην περίπτωση  την οποία η 

προσφερόμενη τιμή που θα δοθεί  υπερβαίνει  την   ανώτατη  τιμή  που θα περιλαμβάνεται στο 

παρατηρητήριο τιμών για την υπηρεσία αυτή, κατά την τελευταία ημέρα υποβολής της προσφοράς. 
Η Δαπάνη θα βαρύνει  τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου οικ. έτους 2022 

(KAE0419). 

 
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 

του  2022 και ώρα 14:30. και ενιαία χωρίς διάκριση σταδίων.  

 Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Γ. Ν. Ζακύνθου «Άγιος Διονύσιος» οδός: Γαϊτάνι, ΤΚ 291 00  

ΖΑΚΥΝΘΟΣ Γραμματεία - Πρωτόκολλο,   μέχρι και την ίδια  ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, αλλά μια 

ώρα πριν της ορισθείσης,  για την αποσφράγιση των προσφορών.   

 Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέχονται στην υπηρεσία μας, με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα, 

επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. 
 

ΑΔΑ: 6ΩΠΡ4690ΒΞ-ΓΙΤ





2 
 
  Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί:  

-στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ  όπου και θα λάβει τον σχετικό αριθμό ΑΔΑ 

-στο Κεντρικό Ηλεκτρ. Μητρώο Δημοσ. Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) όπου θα λάβει τον σχετικό αριθμό ΑΔΑΜ. 
   

    Έγγραφα της διαδικασίας κατά την έννοια της περ. 14 της παρ.1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, αποτελεί η παρούσα, καθώς και οι  συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν 
παρέχονται στο πλαίσιο της  διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά. 

 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ  ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθώς και πιθανές 

διευκρινήσεις επί της προσκλήσεως θα είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 

Στην περίπτωση που προκύψουν τυχόν διευκρινίσεις ή τροποποιήσεις, θα δημοσιεύονται στους ίδιους 
δικτυακούς τόπους και θα αποτελεί ευθύνη του ενδιαφερόμενου να λάβει γνώση για αυτές.  

 Η αναζήτηση των διευκρινήσεων -τροποποιήσεων θα γίνεται με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου της 

Πρόσκλησης. 

Οι παρεχόμενες από το Νοσοκομείο διευκρινίσεις δεν θα τροποποιούν ουσιωδώς το περιεχόμενο της 
Πρόσκλησης. 

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στον διαγωνισμό, έχουν οι οικονομικοί φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, 
σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών) που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο 

αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης . 

Η διαδικασία ανάθεσης θα διενεργηθεί σύμφωνα με τους  ειδικούς,  γενικούς όρους & προδιαγραφές της 
παρούσης, οι οποίοι  είναι απαράβατοι και η μη συμμόρφωσή τους,  συνεπάγεται αποκλεισμό της 

προσφοράς. 

 

-- Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο  των υπηρεσιών.  
 

 

Άρθρο 1…ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ                                                
1.1. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην 

προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον 

προσφέροντα. Αν υπάρχουν διορθώσεις, η επιτροπή κατά τον έλεγχο θα μονογράψει τις διορθώσεις, 

προσθήκες, κ.λ.π. και γενικά θα επιβεβαιώνει ότι αυτές έγιναν πριν από την αποσφράγιση των προσφορών  
 Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις και την καθιστούν ασαφή κατά την 

κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 

1.2. Η συμμετοχή στην διαδικασία  με την υποβολή της προσφοράς έχει σαν συνέπεια την αποδοχή όλων 

των όρων (ειδικών και γενικών) της παρούσης, τους οποίους και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα 

1.3. Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια της διαδικασίας και την συμμετοχή σε αυτήν 

συντάσσονται στην  ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΛΩΣΣΑ  
1.4.  Κατά την διάρκεια της αποσφράγισης (δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνική - οικονομική προσφορά) 

μπορούν να παρευρίσκονται οι συμμετέχοντες ή εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποί τους. 

Κατά την αξιολόγηση των προσφορών, η Επιτροπή ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής και εφόσον 

πληρούν τους όρους της Πρόσκλησης, προχωρά στο άνοιγμα και τον έλεγχο των τεχνικών προσφορών.  
Εφ  ́όσον και οι τεχνικές προσφορές πληρούν τα ζητούμενα από τους όρους της παρούσης, τότε η Επιτροπή 

προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών. 

Η ανωτέρω αξιολόγηση των προσφορών (δικαιολογητικών - τεχνική – οικονομική) ολοκληρώνεται εντός της 
ίδιας ημέρας και αν δεν επαρκέσει ο χρόνος, σε επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής. 

1.5. Στον σφραγισμένο φάκελο της προσφοράς, πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:  

    Α) Τα στοιχεία του αποστολέα,   
    Β) Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας: 
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

                          6η Υ. ΠΕ. ΠΕΛ/ΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ- ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 

  ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ  « ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ » 

  «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ   

    Γ) Ο αριθμός Πρωτοκόλλου του παρόντος εγγράφου,   

    Δ) Η ονομασία της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος,  
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    Ε) Η ημερομηνία και ώρα διενέργειας,   

    Ζ) Ένδειξη: «Να μην ανοιχθεί ο φάκελος  από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία». 

1.6. Μέσα στον ΦΑΚΕΛΟ της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και  
ειδικότερα τα εξής:  

 
ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  της παρ.4 του άρθρ. 8 του Ν. 1599/1986 (Α  ́ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, με 
ημερομηνία σύνταξης την ημερομηνία αποστολής της προσφοράς, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία 

της παρούσας πρόσκλησης για την κατάθεση προσφορών  και ο υποψήφιος ανάδοχος  θα δηλώνει :   

1) Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι και είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο    
2) Η επιχείρησή τους δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας.  

3) Δεν έχει εκδοθεί σε βάρος τους απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4782/2021. 

4) Δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους  δραστηριότητας.  
5) Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων, όσο και  των 

υποχρεώσεών της εν γένει προς το Δημόσιο τομέα. 

Καθώς και: 
α) Την πλήρη αποδοχή και συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους, όπως  

ορίζονται στο Παράρτημα της παρούσας. 

β) Ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, 
δηλαδή: καταβολή των νόμιμων αποδοχών, τήρηση του νόμιμου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής 

και ασφάλειας και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου, των εργαζομένων που θα απασχοληθούν για την 

εκτέλεση του υπό ανάθεση  έργου και ότι ευθύνεται αποκλειστικά για κάθε παράβαση της εργατικής 

νομοθεσίας και των υποχρεώσεων του προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς 
γ) Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.  

δ) Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, για τους οποίους έλαβε 

πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση 
ε) Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας.  

ζ) Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του,  σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας 

Αρχής για αναβολή, ακύρωση,  ματαίωση της διαδικασίας.  

η) Δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή μέρος αυτής μετά την κατάθεσή της και 
θ) Οποιοδήποτε έγγραφο του ζητηθεί από την Επιτροπή Διεξαγωγής και Αξιολόγησης, θα το καταθέσει  εντός 

τριών (3) ημερών. 
 

-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Στην  τεχνική προσφορά ο υποψήφιος ανάδοχος : 

1. Δηλώνει αναλυτικά τη συμμόρφωση ή απόκλιση των προσφερομένων σε σχέση με τις αντίστοιχες 

προδιαγραφές της Πρόσκλησης. 

2. Περιγράφει τις προσφερόμενες υπηρεσίες. 
3. Επισυνάπτει τις σχετικές  Άδειες,  Βεβαιώσεις, Δηλώσεις και  Πιστοποιητικά. 

 

- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Ο υποφάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει την οικονομική προσφορά 

(σε ένα (1) πρωτότυπο και σε ένα (1) αντίγραφο και σε ηλεκτρονική μορφή CD, σε 

επεξεργάσιμη μορφή) και πρέπει να φέρει: Ημερομηνία, ονοματεπώνυμο και 

ιδιότητα υπογράφοντος, υπογραφή και σφραγίδα. 

Η οικονομική προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού, πρέπει να περιλαμβάνει: 
Α) Τις προσφερόμενες τιμές προ ΦΠΑ σε ΕΥΡΩ (αριθμητικώς και ολογράφως) 

της ετήσιας δαπάνης, για την πλήρη εκτέλεση του περιγραφόμενου στην παρούσα 

διακήρυξη έργου. 
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Β) Συμπληρωμένο τον πίνακα ανάλυσης κόστους (περιλαμβάνεται υπόδειγμα, στην 

παρούσα πρόσκληση), όπου υποχρεωτικά θα αναγράφονται εκτός των άλλων τα 

εξής: 

1) Ο αριθμός των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο έργο. 
2) Οι ημέρες και οι ώρες εργασίας. 
3) Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες 

αποδοχές αυτών 
4) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά. 
5) Το εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους, 
6) Το κόστος του απαραίτητου εξοπλισμού, αναλωσίμων κ.λ.π. 
7) Το κόστος του εργολαβικού τους κέρδους, καθώς και 
8) Τις νόμιμες υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεις. 

Γ) Αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι 

εργαζόμενοι. {παράγρ. 1, άρθρου 68 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α΄/15-07-2010), 

όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 22 του Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88/Α΄/18-04-2013)} 

Στις προσφερόμενες τιμές προ ΦΠΑ, που θα δοθούν, θα περιλαμβάνονται : 

- οποιαδήποτε δαπάνη, για την πλήρη εκτέλεση του έργου όπως περιγράφεται στο Παράρτημα 
της παρούσης 

- οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ τρίτων καθώς και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση που 

προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, εκτός του Φ.Π.Α. ο οποίος θα 

αναγράφεται χωριστά {σε περίπτωση δε, που αναγράφεται εσφαλμένος, αυτός θα 

διορθώνεται από την υπηρεσία}. 
Σημείωση: Η ετήσια δαπάνη για την υλοποίηση του έργου, προ ΦΠΑ, θα λαμβάνεται 
υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. 

Η προσφερόμενη χαμηλότερη τιμή της υπηρεσίας δεν πρέπει να υπερβαίνει 

την τιμή του παρατηρητηρίου τιμών της Ε.Π.Υ. (www.epromy.gr) (εάν η υπηρεσία, 

έχει ενταχθεί στο παρατηρητήριο), κατά την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Σε αντίθετη περίπτωση, η προσφορά για την συγκεκριμένη υπηρεσία θα 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. (Ν. 3918/2.04.2011). 

Σημειώνεται ότι: 

- Προσφορά που υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη 
- Η παραπάνω προσφερόμενη τιμή θα παραμείνει σταθερή και δεν θα υπόκεινται σε 

καμία αύξηση μέχρι και την οριστική παραλαβή των εργασιών. Αποκλείεται η 

αναθεώρηση των τιμών της προσφοράς ή οποιαδήποτε αξίωση του αναδόχου πέραν 

του αντιτίμου για τις εργασίες που θα εκτελέσει στο Νοσοκομείο, βάσει των τιμών 

της πρoσφoράς του. 

- Προσφορές που δε δίνουν τις τιμές σε ευρώ ή που καθορίζουν σχέση ευρώ με ξένο 

νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
- Προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη 
- Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 
- Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
- Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος κάνει έκπτωση, οι τιμές που θα 

αναφέρονται στους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς θα είναι οι τελικές τιμές μετά 

την έκπτωση. Επίσης δεν επιτρέπονται στην Οικονομική Προσφορά συνολικές 

εκπτώσεις σε επί επιμέρους αθροίσματα ή επί του συνολικού τιμήματος της 

Προσφοράς. 

- Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο ή και τρία δεκαδικά 

ψηφία, εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο 

στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο 

http://www.epromy.gr/
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είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε. 

- Η τιμή της προσφοράς δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά την διάρκεια του χρόνου 

ισχύος της. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος προσφοράς, οι 

διαγωνιζόμενοι δεν δικαιούνται, κατά την συγκατάθεσής τους, να υποβάλλουν νέα 

οικονομική προσφορά. 

- Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι ασυνήθιστα χαμηλές θα 

εξετάζονται λεπτομερώς πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό 

αυτό θα ζητείται από τον υποψήφιο Ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της 

Οικονομικής Προσφοράς. Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι 

προσφερόμενες τιμές κριθούν ως ασυνήθιστα χαμηλές, η Προσφορά θα 

απορρίπτεται. 

Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από τους συμμετέχοντες, 

επιπλέον στοιχεία, απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι 

δε συμμετέχουσες εταιρείες υποχρεούνται να παρέχουν τα στοιχεία αυτά και να 

διευκολύνουν κάθε σχετικό έλεγχο της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

Άρθρο 2… ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (άρθρο 39 του Ν. 4782/2021). 
 Η ισχύς των προσφορών θα έχει διάρκεια {120} ημερών  από την επομένη της διενέργειας της 

αξιολόγησης. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου, απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη.  
 Σε περίπτωση αιτήματος για παράταση της ισχύος της προσφοράς, σύμφωνα με την περίπτωση α' της 

παραγράφου 1 του άρθρου 72, για τους οικονομικούς φoρείς που αποδέχθηκαν την παράταση, πριν τη λήξη 

ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό 

διάστημα. (άρθρο 97, του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) 
 Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, 

η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το 

δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη 
διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι. ( παρ.3 του άρθρου 33, του Ν.4608/2019)   

 

Άρθρο 3… ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
3.1. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει ενιαία  χωρίς διάκριση σταδίων / φάσεων (αξιολόγηση 

δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς και οικονομικής προσφοράς)  

 3.2. Για  την τελική επιλογή του ανάδοχου  λαμβάνεται υπόψη η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει τιμής εκ των συμμετασχόντων  των οποίων οι προσφορές τους έχουν κριθεί ως αποδεκτές, με 
βάση  τους όρους της Πρόσκλησης που επισυνάπτονται. 

Η προσφερόμενη τιμή που θα δοθεί δεν πρέπει να υπερβαίνει  την   ανώτατη  τιμή  που θα 

περιλαμβάνεται στο παρατηρητήριο τιμών, εάν έχει ενταχθεί η υπηρεσία αυτή, κατά την τελευταία ημέρα 
υποβολής της προσφοράς.  (Ν. 4052/2012, Άρθρο 14).  

3.3. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη 

μετά από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής  

3.4. Ως απαράδεκτες απορρίπτονται επίσης οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές 
προδιαγραφές της Πρόσκλησης μετά από αιτιολογημένη γνώμη του αρμοδίου για την αξιολόγηση των 

αποτελεσμάτων οργάνου.  

 

 

Άρθρο 4…ΚΡΙΣΗ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  

 
 Η επιτροπή με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για το 

(80%) μέχρι και το (120%) της ποσότητας αγαθών ή παρεχόμενων υπηρεσιών που αναφέρεται στα έγγραφα 

της σύμβασης (άρθρο 45, Ν. 4782/2021). 

Το Νοσοκομείο, μετά από αιτιολογημένη εισήγησή της Επιτροπής (βάση του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 46, Ν. 4782/2021) διατηρεί το δικαίωμα αζημίως να αποφασίσει την 

οριστική ή την εν μέρει ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή της διαδικασίας.  

Μετά την τεχνική - οικονομική αξιολόγηση υπογράφεται το σχετικό πρακτικό από τα μέλη της  επιτροπής και 
κατατίθεται για έγκρισή του. 
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         Μετά την σχετική απόφαση έγκρισης του πρακτικού, κοινοποιείται αυτό στις συμμετέχουσες εταιρείες. 

 

Άρθρο 5… ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  

Για την έννομη προστασία κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων με εκτιμώμενη αξία ίση ή 

κατώτερη από το όριο των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, ισχύει το άρθρο 55 του  ν. 4782/2021. 

 

Άρθρο 6…  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΚΑΤΑΘΕΣΗ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

   6.1. Μετά την τεχνική και οικονομική αξιολόγηση συντάσσεται και υπογράφεται το σχετικό πρακτικό και 
κατατίθεται για έγκριση.  

Μετά την σχετική απόφαση έγκρισης  του πρακτικού,  γνωστοποιείται αυτό στις συμμετέχουσες εταιρείες.   

 
   6.1.1. Ο προσωρινός ανάδοχος υποχρεούται εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την παραλαβή της 

ανακοίνωσης αξιολόγησης, να προσκομίσει: 

 

Α.) ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ, σε ισχύ : 
 

-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ, 

-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ και Υπεύθυνη Δήλωση του προσωρινού αναδόχου- 
προμηθευτή, αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους  οφείλει να 

καταβάλει εισφορές (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος- προμηθευτής,  έχει την 

εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, 

-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ περί μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού,  σύμφωνα με τα άρθρα:  
      73 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 22 του ν. 4782/2021 και  

      74 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4782/2021 

  
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο από τον προσφέροντα («προσωρινό 

ανάδοχο-προμηθευτή»), στο Γ. Ν. Ζακύνθου «Άγιος Διονύσιος» οδός: Γαϊτάνι, ΤΚ 291 00  ΖΑΚΥΝΘΟΣ 

Γραμματεία - Πρωτόκολλο, με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης. 
 

B.) Ο ανάδοχος  υποχρεούται να  προσκομίσει   ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ύψους 

4 % επί της δαπάνης προ Φ.Π.Α, με χρόνο ισχύος τρεις (3) τουλάχιστον επιπλέον μήνες από το χρόνο 

λήξης της σύμβασης  {άρθρου 72 του  Ν.  4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 21 του ν. 

4782/2021}. 
           Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 

ειδικότερα ορίζει. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 

παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής 

αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την 

αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

Β) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), 

στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού και θα δηλώνει: 

1. Ότι για κάθε εργαζόμενο, ΠΡΙΝ την έναρξη εργασιών, θα προσκομίσει στο 

Τμήμα Επιστασίας α. αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης, 

β. ιατρικές γνωματεύσεις Δημόσιου Νοσοκομείου, τελευταίου 

εξαμήνου ότι δεν πάσχουν από παθολογικά, καρδιολογικά και 

ψυχολογικά νοσήματα, 

γ. απόσπασμα ποινικού μητρώου, 

δ. την απαιτούμενη από το Νόμο άδεια άσκησης επαγγέλματος 

ε. στοιχεία που θα αποδεικνύουν την προϋπηρεσία του. 

              ζ.   τίτλο σπουδών . 
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η. υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώσουν ότι: δεν θα ανακοινώσουν σε 

κανέναν πράγματα που τους έγιναν γνωστά λόγω της εργασίας τους 

(ιατρικό απόρρητο κλπ) και ότι αυτή η υποχρέωση θα εξακολουθεί να 

υπάρχει ακόμα και μετά τη λήξη της σύμβασης 

2. Ότι σε οποιαδήποτε αλλαγή προσωπικού θα καταθέτει τα παραπάνω στοιχεία. 
3. Την ίδια ημέρα της εγκατάστασης μου στο Νοσοκομείο και της έναρξης των 

εργασιών, θα καταθέσω υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 

1599/1986 ( Α΄ 75 ), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα αναγράφονται τα 

στοιχεία της υπογραφείσας σύμβασης και θα δηλώνω την ημερομηνία και την ώρα 

εγκατάστασης και της έναρξης των εργασιών. 
 

 

Άρθρο 7…  ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ -- ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

7.1. Εφόσον τα δικαιολογητικά κριθούν σωστά, αποστέλλεται στον ανάδοχο το ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ προς 

υπογραφή. 
Η Σύμβαση, που περιλαμβάνει, λεπτομερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση της 

υπηρεσίας  καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών, καταρτίζεται με βάση 

την κατακύρωση, την σχετική διακήρυξη και την τεχνική- οικονομική προσφορά του αναδόχου   

 

7.2. Η χρονική ισχύς της σύμβασης ορίζεται για δώδεκα (12) μήνες από την έναρξη των εργασιών 

 
7.3. Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα της αυτοδίκαιας λύσης της σύμβασης, μετά από έγγραφη 

ενημέρωση του ανάδοχου , εφ’ όσον παρουσιαστούν προβλήματα στην παροχή των υπηρεσιών  ή εφ’ όσον 

ζητηθεί η λύση της από Ανώτερο Κρατικό Φορέα εκτός του Νοσοκομείου,  χωρίς καμιά αξίωση του μειοδότη  
, για οικονομική ή άλλη αποζημίωση του,  από την Αναθέτουσα Αρχή (άρθρα 132 & 133 του ν. 4412/2016 

καθώς και τις τροποποιήσεις αυτού).  

7.4.  Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 καθώς και 

τις τροποποιήσεις αυτού και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου (άρθρο 201, «Προηγούμενη 

γνώμη για την τροποποίηση σύμβασης» του ν. 4412/2016), (άρθρο 107 περ. 39 του ν. 4497/2017) 

7.5.  Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 202 του ν.4412/2016, όταν 
συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: 

α) Παρασχέθηκαν οι υπηρεσίες στο σύνολο τους 

β)     Παραλήφθηκαν     οριστικά     ποσοτικά      και     ποιοτικά     οι      υπηρεσίες     που      παραδόθηκαν.  
γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις

 και 

δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 

αποδεσμεύθηκαν      οι      σχετικές      εγγυήσεις      κατά      τα      προβλεπόμενα      από      τη      σύμβαση 
7.6.  Τα έγγραφα της σύμβασης με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί η υπηρεσία  είναι τα αναφερόμενα 

παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος καθορίζεται ως 

κατωτέρω. 1. Η Σύμβαση. 2. Η Πρόσκληση κατάθεση προσφοράς . 3. Η Τεχνική Προσφορά του αναδόχου . 4. 

Η Οικονομική Προσφορά του αναδόχου . 

 

Άρθρο 8 … ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

1) Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης θα γίνεται από 

επιτροπή, που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό, από την Δ/νση του Νοσοκομείου. 

(άρθρο 216, του ν. 4412/2016). 

2) 1.. Η παραλαβή (άρθρο 219, του ν. 4412/2016) των παρεχόμενων 

υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, για το 

σκοπό αυτό, από την Δ/νση του Νοσοκομείου. (άρθρο 221, του ν. 4412/2016). 

. 2.. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο 

ανάδοχος. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής: α) είτε 
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παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι 

απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, β) 

είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων 

υπηρεσιών ή παραδοτέων, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4. Τα ανωτέρω 

εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές. 

3.. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα 

παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται 

πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που 

διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες 

παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή 

παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές 

ανάγκες. 

4.. Για την εφαρμογή της παραγράφου 3 ορίζονται τα ακόλουθα: 

α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με 

αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η 

παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων, με έκπτωση επί της 

συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες 

παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής 

υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή 

παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής 

παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 

β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του 

αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα 

παραδοτέα, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 220, του ν. 4412/2016. 

 

5.. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από 

την ημερομηνία υποβολής του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει 

εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής της παραγράφου 2 ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις 

της παραγράφου 3, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

         3)Απόρριψη παραδοτέου – Αντικατάσταση (άρθρο 220, του ν. 4412/2016). 

1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων 

υπηρεσιών, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση του αρμόδιου 

αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής, 

μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με 

άλλα, που να είναι, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία 

που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της 

συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση 

δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο 

δε πάροχος των υπηρεσιών θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε ποινικές 

ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218, του ν. 4412/2016, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

2. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που 

απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η 

συνολική διάρκειας, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες 

κυρώσεις. 
Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων. Σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 205 του ν. 4412/2016 καθώς και τις τροποποιήσεις αυτού. 

 

Άρθρο 9… ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
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9.1.Η πληρωμή στον ανάδοχο θα γίνεται με εξόφληση του 100% της αξίας του παραδοθέντος έργου (ανά 

μήνα) και μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή αυτού, από την αρμόδια επιτροπή. 

Ελάχιστα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του αναδόχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
200, παραγρ. 5, του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 36 του ν. 4497/2017, είναι: 

  α)  Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή, το 

οποίο συντάσσεται από αρμόδια επιτροπή που θα ορισθεί από το Νοσοκομείο για την παραλαβή των 
Υπηρεσιών και παρακολούθησης των όρων της σύμβασης και η οποία πρέπει να ολοκληρώνεται εντός πέντε 

(5) εργασίμων ημερών από την λήξη του μήνα 

  β) ) Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, του αναδόχου εις τριπλούν  
  γ) Το τιμολόγιο θα  εκδοθεί στο  ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ»   

        Ταχ.  Δ/νση: Γαϊτάνι Ζακύνθου Τ.Κ. 291 00   ΑΦΜ: 999519547, ΔΟ.Υ.  ΖΑΚΥΝΘΟΥ   

  δ) Η αναγραφόμενη τιμή θα αφορά δεδουλευμένες εργασίες. Στο τιμολόγιο θα αναγράφεται σε εμφανές 

σημείο: ο αριθμός της σχετικής σύμβασης, το χρονικό διάστημα της παροχής υπηρεσιών, η σχετική ΑΔΑ της 
Έκθεσης Ανάληψης Δαπάνης 

  ε) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

-- Βεβαίωση του Ι.Κ.Α. Ζακύνθου περί καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών 

για το προσωπικό που απασχολεί στο ανωτέρω έργο. 

-- Πίνακα ωρών εργασίας του προσωπικού,     θεωρημένο   από  την  Επιθεώρηση Εργασίας. 

-- Αντίγραφο μηνιαίας κατάστασης πληρωμής του προσωπικού που απασχολεί, στην 

οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του εργαζόμενου και αναλυτικά τα στοιχεία 

που τη   διαμορφώνουν (μισθός, ώρες κλπ) 

   ζ) Οποιοδήποτε άλλο παραστατικό ή δικαιολογητικό ζητηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία του νοσοκομείου 
που διενεργεί τον έλεγχο και την πληρωμή, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία. 

9.2. Τον  ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ Δημοσίου & τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα 

με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλ. Φ.Π.Α., για την εκτέλεση της σύμβασης  στον τόπο και με τον τρόπο 
που προβλέπεται στα έγγραφα αυτής. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς 

και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

επιβάλλεται (άρθρο 4,  Ν.4013/2011, και τις τροποποιήσεις αυτού:  ν. 4605/2019 και του ν, 4610/2019) 
β) 2% υπέρ Ψυχικής Υγείας  επί της αξίας του τιμολογίου της σύμβασης, μετά την αφαίρεση του ΦΠΑ & και 

κάθε άλλου παρακρατούμενου ποσού υπέρ τρίτων σύμφωνα με το άρθρο 3, Ν. 3580/2007 

γ) Ποσοστό 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π.  (Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών) 
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 

αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Και κάθε νόμιμη κράτηση υπέρ Δημοσίου & τρίτων 
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος 

αξίας (8% για υπηρεσίες) επί του καθαρού ποσού. 

9.3. Όλα τα τιμήματα της Σύμβασης που θα υπογραφεί  (συνολικά και τιμές μονάδος), θα παραμένουν 
σταθερά και δεν θα υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως την συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης 

της προμήθειας.     ==================== 

 
Ότι άλλο δεν προβλέπεται από την παρούσα Πρόσκληση ισχύουν οι περί των Προμηθειών Νόμοι και   

διατάξεις 

 

Ζητούμενα είδη, Προδιαγραφές  / Γενικοί- Ειδικοί  όροι 
 

 
Ανάθεση του έργου: «Υπηρεσίες ΦΥΛΑΞΗΣ (CPV 79713000-5) (ΚΑΕ 0419)» 

για κάλυψη αναγκών ενός (1) έτους. 

 
1.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Έργο του συνεργείου θα είναι η φύλαξη των χώρων του Νοσοκομείου και συγκεκριμένα : 
-Έλεγχος της Κεντρικής εισόδου και του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών, του Νοσοκομείου 

-Η επιβολή της τάξης εάν προκύψει ανάλογο πρόβλημα καθώς επίσης και σε οποιοδήποτε ανάλογο 

ΑΔΑ: 6ΩΠΡ4690ΒΞ-ΓΙΤ





10 
 
πρόβλημα ζητηθεί η συνδρομή του συνεργείου από τις υπηρεσίες του νοσοκομείου. 

Όλες τις ημέρες του έτους (Εργάσιμες ημέρες, Σάββατα, Κυριακές και Αργίες), από ένα (1) 

άτομο, για οκτώ (8) ώρες από 11.00 μ.μ. έως 7.00 π.μ. στην Κεντρική είσοδο-τηλεφωνικό 
κέντρο και από ένα (1) άτομο από 3.00μ.μ. έως 11.00 μ.μ. στο ΤΕΠ. 

 

       2.ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ 

--Το προσωπικό φύλαξης να απαρτίζεται από άτομα υγιή, αρτιμελή, υπεύθυνα, να έχουν 
συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους και με πλήρη γνώση ότι έχουν την ευθύνη ασφάλειας 

του Νοσοκομείου  και του περιβάλλοντος χώρου, για το προβλεπόμενο στη σύμβαση χρόνο. 
--Το προσωπικό του αναδόχου θα εργάζεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στην ανάδοχο εταιρεία φύλαξης του Νοσοκομείου. 
--Το προσωπικό που θα χρησιμοποιείται από τον ανάδοχο να έχει την κατάλληλη γνώση για την φύλαξη 

(άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, παρακολούθηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων κ.λ.π.) και να διαθέτει την 

κατάλληλη εμπειρία. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να έχει προϋπηρεσία ως φύλακας για ικανό χρονικό 

διάστημα. 
--Να ενημερωθεί, μελετήσει και να εξοικειωθεί με τις εσωτερικές διαδικασίες ασφάλειας ώστε να είναι σε 

θέση, αν απαιτηθεί, να τις χειρισθεί πολύ καλά. Οι διαδικασίες αυτές προβλέπουν ποιες ακριβώς ενέργειες 

πρέπει να γίνουν και με ποια προτεραιότητα σε κάθε έκτακτο συμβάν π.χ. διάρρηξη, πυρκαγιά, 

τρομοκρατική απειλή, αντιμετώπιση κινδύνου από ηλεκτρικό ρεύμα, διαρροή νερού κ.λ.π. 

--Να ενημερωθεί, μελετήσει και εξοικειωθεί με τον χειρισμό του τηλεφωνικού κέντρου και του 

εξοπλισμού ασφάλειας και κυρίως πυροσβεστήρων (πυρασφάλεια), ώστε να είναι σε θέση αν απαιτηθεί, να 

χειριστεί πολύ καλά τον εξοπλισμό αυτό, σε συνεργασία με τους φορείς του Νοσοκομείου. 

 

         3.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 
1.. Να παρέχει στο προσωπικό της 
α) ομοιόμορφη και ομοιόχρωμη ενδυμασία (στολή), η οποία θα είναι εγκεκριμένη, σε ισχύ (Ν. 1342/1938 - 

ΦΕΚ 290 Α΄) «Περί Κρατικών Σημαιών και στολών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Ιδιωτικών 

Οργανώσεων», {παρ. 5, άρθρο 2, του Ν. 2518/1997 – (ΦΕΚ 164/α΄/21-8-1997), όπως αντικαταστάθηκε με 

την παρ. 5, άρθρο 2 του ν. 3707/2008 (ΦΕΚ 209/α΄/8-10-2008)} 

β) το Δελτίο ταυτότητας εργαζομένου στο οποίο θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του εργαζόμενου, το 

πατρώνυμο, η ημερομηνία γέννησης, η κατηγορία και ο αριθμός της άδειας εργασίας, η επωνυμία της 

επιχείρησης που το εκδίδει κ.λ.π. καθώς και με το Ειδικό διακριτικό σήμα (κονκάρδα) που προβλέπεται 

στην παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 2518/1997, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 του ν. 3707/2008, η οποία 

θα φέρεται στο αριστερό ημιθωράκιο των στολών του προσωπικού ασφάλειας 

2.. Η ανάδοχος εταιρεία με έξοδά της, να έχει προμηθεύσει το προσωπικό της: με φορητό ασύρματο, με 

σφυρίχτρα και φακό νυκτός, 

3.. Το προσωπικό της να παραμένει σταθερό και να μην γίνονται αλλαγές στα πρόσωπα με την εξαίρεση 
περιπτώσεων ανωτέρας βίας, ή ανεπάρκεια του υπαλλήλου, ή αν ζητηθεί αντικατάσταση ατόμου από το 

Νοσοκομείο 4.. Ο Ανάδοχος υποχρεούται για την άμεση αποκατάσταση με «ίδιες δαπάνες» κάθε είδους 

ζημιάς ή βλάβης που θα προκληθεί με υπαιτιότητα του προσωπικού  του  στις κτιριακές και  άλλες 

εγκαταστάσεις  του  Νοσοκομείου  ή σε επιστημονικά όργανα αυτού και λοιπό εξοπλισμό ή σε οποιοδήποτε 

τρίτο. 

5.. Ο Ανάδοχος θα γνωστοποιήσει στο προσωπικό του, ότι θα δέχεται έλεγχο - εφόσον αυτό κρίνεται 

αναγκαίο- από τα αρμόδια όργανα του Νοσοκομείου, των τυχόν αποσκευών του, κατά την αποχώρησή του 

από το Νοσοκομείο. 

6.. Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, 

υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του, οποιεσδήποτε παρατηρήσεις σχετικά με την εκτέλεση του Έργου 

7.. Να αντικαθιστά αμέσως, το άτομο ή τα άτομα που απασχολεί στην εκτέλεση του έργου, τα οποία 

δημιουργούν προβλήματα ή κρίνονται ακατάλληλα για το Ίδρυμα, από άποψη εργασίας ή από άποψη 

συμπεριφοράς, μετά από αιτιολογημένη υπόδειξη του ΔΣ του Νοσοκομείου. 

8.. Να γνωστοποιεί εγκαίρως σε κάθε μέλος του απασχολούμενου προσωπικού του ότι: 
Έναντι αυτού (του προσωπικού του) θα υπέχει αυτός και μόνον, όλες τις εκ του νόμου και της συμβάσεως 

αστικές και λοιπές ευθύνες και υποχρεώσεις. Το Νοσοκομείο δεν έχει καμιά αστική ή ποινική ευθύνη για 

κάθε αξίωση εκ μέρους οιονδήποτε μισθωτού του αναδόχου και η υποχρέωσή του εξαντλείται πλήρως 

με την καταβολή της κατά μήνα αμοιβής στον ανάδοχο 

9.. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας 

νομοθεσίας σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία του προσωπικού του, για την εκτέλεση της υπογραφείσας 

σύμβασης 

10.. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει τους εργαζομένους όπως η νομοθεσία ορίζει, να τηρεί τις 

κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων και είναι αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος 

ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που ήθελε συμβεί στο προσωπικό του. 

11.. Να τηρεί όλους τους Ελληνικούς Νόμους που διέπουν τις σχέσεις του με το προσωπικό του δηλ. από 
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άποψη ασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας και νομίμων διατάξεων περί αμοιβών, ωραρίου εργασίας, 

κοινωνικών παροχών, αποζημιώσεων φορών, υγεία - ασφάλεια και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου 

των εργαζομένων και θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι των Ελληνικών αρχών για την τήρηση κάθε 

υποχρέωσης που προκύπτει από αυτούς. 

12.. Να εκπληρώνει όλες τις νόμιμες υποχρεώσεις του έναντι του δημοσίου των ασφαλιστικών ταμείων και 

κάθε τρίτου και με οτιδήποτε έχει σχέση με μισθοδοσία ή αποζημιώσεις προσωπικού. 

13.. Να υποβάλλει στον εργοδότη (ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ) ονομαστικές μισθολογικές 

καταστάσεις οι οποίες θα εμφανίζουν όλα τα μισθολογικά στοιχεία του προσωπικού του ανάδοχου, προς 

έλεγχο ανά μήνα, μαζί με τα αντίστοιχα αποδεικτικά αγοράς ενσήμων ΙΚΑ (βιβλίο αγοράς ενσήμων) και 

λοιπά αποδεικτικά τακτοποίησης των ασφαλιστικών υποχρεώσεων του αναδόχου. Εφ όσον διαπιστώνεται 

διαφορά της πραγματικής υποχρέωσης του αναδόχου προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία ως προς την υποχρέωση 

που προκύπτει από τις μισθολογικές καταστάσεις που υποβάλλονται από τον ανάδοχο, ο εργοδότης δύναται 
να παρακρατήσει ένα ποσό από την μηνιαία αποζημίωση του ανάδοχου για να καλύψει ενδεχόμενη απαίτηση 

τρίτων κατά του Νοσοκομείου. 

14.. Η Ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να απασχολεί προσωπικό που είναι ασφαλισμένο στο Ι.Κ.Α.-

ΕΤΕΑΜ και σε κάθε άλλο ασφαλιστικό φορέα που απαιτείται και είναι αποκλειστικά και μόνος υπεύθυνος 

έναντι τρίτων για αποδοχές, κρατήσεις και Φ.Μ.Υ. Το Νοσοκομείο δεν θα επιτρέπει σε εργαζόμενους του 

αναδόχου να εργάζονται αν δεν είναι ασφαλισμένοι. Να προσκομίζει το βιβλίο τροποποίησης ωραρίου και 

υπερωριών, εφ’ όσον ζητηθεί από την Υπηρεσία. 15.. Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην παροχή στο 

προσωπικό του των νομίμων αδειών, αναπαύσεων (REPOS) και κάλυψη των κενών θέσεων, καθώς 

επίσης και των κενών που προκύπτουν από ασθένειες και αδικαιολόγητες απουσίες, για την εκπλήρωση των 

αναλαμβανομένων υποχρεώσεών του, έναντι του Νοσοκομείου. 

16.. Απαγορεύεται η αναδοχή από άλλο πρόσωπο των εκ της παρούσης σύμβασης απορρεουσών 
υποχρεώσεων του αναδόχου και η εκχώρηση ή ενεχυρίαση απαιτήσεων του αναδόχου δηλώντας ρητώς ότι 

παραιτείται από τώρα του δικαιώματος ή ενεχυριάσεως των απαιτήσεών του προς οιονδήποτε τρίτο φυσικό ή 

νομικό πρόσωπο οποιασδήποτε μορφής, πιστωτικό οργανισμό, Ίδρυμα ή τράπεζα και προς αυτό ακόμα το 

Δημόσιο. 

17.. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφοδιάζει τους εργαζόμενους του με αντίγραφο της κατάστασης 

προσωπικού ή απόσπασμα αυτής. 

           4.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ 
1. Η επιτήρηση και ο έλεγχος των χώρων του Νοσοκομείου, φύλαξη κινητών και ακινήτων 

περιουσιακών του στοιχείων και εγκαταστάσεων αυτού, καθώς και ασφάλιση εξωτερικών θυρών 

περιμετρικά του κτιρίου. Πρόληψη ενδεχόμενης  δολιοφθοράς. 

2. Απομάκρυνση υπόπτων ατόμων τόσο στους εσωτερικούς χώρους, όσο και στον εξωτερικό 

περίγυρο του Νοσοκομείου, προς αποφυγή επικίνδυνων ενεργειών σε βάρος του και τη 

διασφάλιση- σε κάθε περίπτωση-της ομαλής και εύρυθμης λειτουργίας του. 

3. Έλεγχος και απομάκρυνση επαιτών και άλλων περιθωριακών ατόμων που χρησιμοποιούν τους 

χώρους του Νοσοκομείου ως κατάλυμα. 

4. Απαγόρευση εισόδου σε κάθε είδους μικροπωλητές, λαχειοπώλες, μικροέμπορους και 

αφισοκολλητές διαφήμισης προϊόντων στους χώρους του Νοσοκομείου. 

5. Άμεση επέμβαση για κατάσβεση πυρκαγιάς σε συνεργασία με την ομάδα πυρασφάλειας του 
Νοσοκομείου και την έγκαιρη ειδοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (ΤΗΛ.199). 

6. Η παροχή κάθε συνδρομής-βοήθειας στους ασθενείς, στο προσωπικό του Νοσοκομείου και τους 

πολίτες που βρίσκονται εντός των χώρων του, σε περίπτωση εκκένωσης λόγω έκτακτων 

γεγονότων και σε συνεργασία με τους υπεύθυνους φορείς αυτού. 

7. Η ειδοποίηση της Άμεσης Δράσης όπου και όταν απαιτείται 

8. Σε περίπτωση επεισοδίων, υπάρξεως κινδύνου για τους ασθενείς, του προσωπικού του 

Νοσοκομείου, των υπαρχόντων μηχανημάτων, εγκαταστάσεων, των επίπλων και λοιπού 

εξοπλισμού αυτού, το προσωπικό ασφαλείας παρεμβαίνει με σκοπό την αποτροπή των 

επεισοδίων και της προστασίας αυτών. 

9. Άμεση ενημέρωση των αρμοδίων του Νοσοκομείου και των αρμοδίων Δικαστικών Αρχών για 

κάθε παράνομη ενέργεια που υποπίπτει στην αντίληψη των. 

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

παραδίδουν στην Αστυνομία 

11. Tο προσωπικό ασφάλειας θα ευρίσκεται υπό την εποπτεία και καθοδήγηση των αρμοδίων 

οργάνων του Νοσοκομείου, θα εκτελούν τις εντολές για επέμβαση σε οποιοδήποτε χώρο του 

Νοσοκομείου απαιτηθεί. 

12. Απαγόρευση της εισόδου στο Νοσοκομείο στα Μ.Μ.Ε. και η λήψη φωτογραφιών των 

εγκαταστάσεων του, εκτός αν έχει δοθεί σχετική άδεια από τη Διοίκηση αυτού. 

14. Απαγορεύεται κατά τη διάρκεια της εργασίας τους, με ποινή απομάκρυνσης, να μιλούν σε 

κινητά τηλέφωνα, εκτός του ασύρματου που θα φέρουν πάντα μαζί τους για τις ανάγκες της 
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υπηρεσίας τους. 

15. Το προσωπικό συνεργείου ασφάλειας σε καμιά περίπτωση δεν θα αποχωρεί από τη θέση 

του εάν δεν έχει προσέλθει ο αντικαταστάτης. 

16. Ζημιές σε δωμάτια, εξοπλισμό και δίκτυα πρέπει να αναφέρονται αμέσως στον υπεύθυνο του Νοσοκομείου 

17. Απαγορεύεται να καπνίζουν στους χώρους του Νοσοκομείου. Όποιος συλλαμβάνεται να 

καπνίζει σε ώρα υπηρεσίας, θα απομακρύνεται άμεσα από το συνεργείο φύλαξης και θα αντικαθίσταται 

με φροντίδα του Αναδόχου. 

18. Το προσωπικό να συμπεριφέρεται με ευγενικό τρόπο και να εξυπηρετεί με προθυμία τους 

ασθενείς, επισκέπτες, προσωπικό και γενικώς όλους όσους βρίσκονται εντός του χώρου του 

Νοσοκομείου. 

19. Τυχόν απολεσθέντα αντικείμενα που ανευρίσκονται από το προσωπικό του αναδόχου θα πρέπει 

να παραδίδονται αμέσως 

20. Το προσωπικό ασφάλειας σε κάθε περίπτωση για την αποτελεσματικότερη φύλαξη των χώρων 

του Νοσοκομείου και την διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του, θα συντονίζεται στην εκτέλεση 

των καθηκόντων του από το Τμήμα Επιστασίας. 

           21Από τους φύλακες θα τηρείται: 
α) Κατά την προσέλευση και αποχώρηση το προσωπικό του συνεργείου φύλαξης θα υπογράφει σε 

ειδικό βιβλίο παρουσίας, ενώπιον των υπαλλήλων του θυρωρείου. Επισημαίνεται ότι σε 

οποιαδήποτε καθυστέρηση προσέλευσης του προσωπικού φύλαξης, θα επιβάλλονται κυρώσεις στην 

Ανάδοχο εταιρεία. 

β) Τήρηση Βιβλίου συμβάντων το οποίο θα ενημερώνεται από τον φύλακα μετά το τέλος της 

βάρδιας του, το οποίο θα παραδίδεται στη Διοίκηση του Νοσοκομείου και στις Αρμόδιες Αρχές, εάν 

απαιτηθεί. 

γ) Σε περίπτωση ύπαρξης προβλήματος ο εκάστοτε φύλακας θα συντάσσει σχετική αναφορά την 

οποία την επομένη ημέρα θα παραδίδει στην αρμόδια υπηρεσία. 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ (επί της μηνιαίας δαπάνης) 

σύμφωνα με την εργατική – ασφαλιστική και σχετική Νομοθεσία 

 
Α/Α 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 

ΜΗΝΙΑΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΚΑΤΑ 
ΑΤΟΜΟ 

ΜΗΝΙΑΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

1. Μηνιαίες Αποδοχές προσωπικού    

2. Εργοδοτικές εισφορές μηνιαίων αποδοχών    

3. Κόστος επιδόματος αδείας    

4. Εργοδοτικές εισφορές επιδόματος αδείας    

5. Κόστος δώρων Πάσχα - Χριστουγέννων    

6. Εργοδοτικές εισφορές δώρων Πάσχα – Χριστουγέννων    

7. 
Επιπλέον κόστος Κυριακών-Αργιών (περιλαμβανομένων και εργοδοτικών 
εισφορών) 

   

8. 
Επιπλέον κόστος νυχτερινών (περιλαμβανομένων και
 εργοδοτικών 
εισφορών) 

   

9. Κόστος αντικαταστατών εργαζομένων σε κανονική άδεια    

10. Κόστος διοικητικής υποστήριξης, εγγυητικών επιστολών και λοιπά έξοδα    

 

11. 
Κόστος εξοπλισμού (στολές, φακοί νυκτός, σφυρίχτρες, φορητό 
ασύρματο) 
και ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ (Να αναφερθούν αναλυτικά και να τεκμηριωθούν κατά 
την κρίση κάθε υποψηφίου αναδόχου) 

   

 

   Σημείωση: Ως Αριθμός Ατόμων προσδιορίζεται το Πλήθος Εργαζομένων (περιλαμβανομένων 

των ατόμων ρεπό) που αντιστοιχεί στις απαιτούμενες εργατοώρες και είναι κοστολογικά 

ισοδύναμο και εκφρασμένο σε άτομα πλήρους απασχόλησης. 

12. Εργολαβικό κέρδος  

13. Νόμιμες κρατήσεις επί της αξίας τιμολογίου  

14. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΤΙΜΗΜΑ  

   

15. ΕΤΗΣΙΟ ΤΙΜΗΜΑ = ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΤΙΜΗΜΑ χ 12 ΜΉΝΕΣ (προ Φ.Π.Α.)  

16. ΣΥΝΟΛΑ ΚΑΘΑΡΩΝ ΑΞΙΩΝ (προ Φ.Π.Α.)  

17. Αξία ΦΠΑ  

18. ΣΥΝΟΛΑ ΑΞΙΩΝ (συμπερ. Φ.Π.Α.)  
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Ο παραπάνω πίνακας συμπληρώνεται (χωρίς να τροποποιηθεί η μορφή του) από τους 
υποψήφιους αναδόχους, επί ποινή απαραδέκτου της προσφοράς, σύμφωνα με την κείμενη 

εργατική, ασφαλιστική και σχετική Νομοθεσία (άρθρο 68 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α  ́ ), 

καθώς και με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88 Α΄) 

Η τιμή για καθ’ ένα από τα πεδία του πίνακα θα είναι μια και μοναδική και θα ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ 

ΕΠΑΡΚΩΣ και με σαφήνεια ο τρόπος-μέθοδος υπολογισμού-προσδιορισμού αυτής της τιμής. 
 

 

Σημείωση: Σε καμιά περίπτωση μεμονωμένες τιμές του παραπάνω πίνακα, δεν θα ληφθούν υπόψη ως 

κριτήριο ανάδειξης του μειοδότη- αναδόχου, δεδομένου ότι από τους όρους της διακήρυξης προκύπτει ότι: 

«Για την τελική επιλογή του αναδόχου λαμβάνεται υπόψη, η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ επί της ετήσιας 

δαπάνης προ ΦΠΑ για την πλήρη εκτέλεση του έργου, εκ των συμμετασχόντων των οποίων οι προσφορές 
τους έχουν κριθεί ως αποδεκτές, με βάση τους όρους της διακήρυξης που επισυνάπτονται, με ποινή 

αποκλεισμού της προσφοράς στην περίπτωση, που η προσφερόμενη χαμηλότερη τιμή υπερβαίνει την τιμή 

του παρατηρητηρίου τιμών, (εάν η υπηρεσία έχει ενταχθεί σε αυτό) κατά την ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών (παράγρ. 4.2., του άρθρου 4 «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ»)» 
 

Επιπλέον, η συμμετοχή από μόνη της στη διαδικασία του Διαγωνισμού, αποτελεί δέσμευση για τον  

υποψήφιο ανάδοχο, τήρησης εκτός των άλλων όρων και ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση για την 
απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, δηλαδή: καταβολή των νόμιμων αποδοχών, 

τήρηση του νόμιμου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφάλειας και πρόληψης του 

επαγγελματικού κινδύνου, των εργαζομένων που θα απασχοληθούν για την εκτέλεση του υπό ανάθεση 
έργου και ότι ευθύνεται αποκλειστικά για κάθε παράβαση της εργατικής νομοθεσίας και των υποχρεώσεων 

του προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς. 
 

Το Νοσοκομείο ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΤΑΙ από κάθε ευθύνη 

και υποχρέωση για  αποζημίωση από τυχόν ατύχημα ή 

κάθε άλλη αιτία,τόσο κατά τη μεταφορά του 

προσωπικού του αναδόχου, όσο και κατά τη διάρκεια 

της εκτέλεσης των υπηρεσιών. 
Με την συμμετοχή στην διαδικασία, οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι τηρούν και θα εξακολουθήσουν 

να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις 

διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί 
με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 

Προσαρτήματος Α  ́του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα 
όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν 

εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους (Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016). 

============= 

 

Ο  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ.ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ 

- Σύμφωνα με το άρθρο 68 του Ν. 3863/2010 όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 22 του 

Ν. 4144/2013, οι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει, με ποινή αποκλεισμού, να εξειδικεύουν 

στην προσφοράς τους, εκτός των άλλων, τα εξής: 

1. τον αριθμό των εργαζομένων 
2. τις ημέρες και τις ώρες εργασίας 
3. το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες 

αποδοχές αυτών των εργαζομένων 

4. το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά 

5. να επισυνάψουν στην προσφορά τους αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης εργασίας 

στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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