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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΒΟΛΟΣ 9-11-2016
ΑΡ. ΠΡΩΤ:16789/16/ΓΠ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Π.Θ. ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ
(1) ΕΤΟΥΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Θ. ΤΣΙΓΚΛΙΦΥΣΗΣ
ΑΡΙΘΜ. ΤΗΛΕΦ : 24210-74567,74748
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΝΑΙ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

Ο Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν:
1. Το Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 204/19-7-1974), όπως ισχύει.
2. Το N. 1268/82 "Περί της δομής και λειτουργίας των A.E.I." όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
3. Το Π.Δ. 83/84 "Περί ιδρύσεως Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας".
4. Το Ν. 2198/1994 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 43/22-3-1994), και ειδικότερα του άρθρου 24 (παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από
εμπορικές επιχειρήσεις) όπως ισχύει σύμφωνα με τους Ν.2187/1994, Ν.2214/1994.
5. Το Ν. 2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/95) άρθρα 83, 84 "Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες
διατάξεις" όπως ισχύει σύμφωνα με τους Ν.2730/1999, Ν.3283/2004, Ν.3899/2010, Ν.4223/2013, Ν.4270/2014,
Ν.4337/2015.
6. Το Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/95) "Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων" όπως
τροποποιήθηκε με το Ν. 2323/95 (Φ.Ε.Κ. 145/Α/95) "Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες Διατάξεις" όπως ισχύει σύμφωνα με τους
N.4276/2014, Ν.4281/2014, Ν.4354/2015.
7. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Κ.Δ.Δ.), όπως ισχύει, ο οποίος έχει κυρωθεί με το άρθρο πρώτο του Ν. 2690/1999
«Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 45/9-3-1999).
8. Το Ν. 3377/2005 «Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου
και της αγοράς – Θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 202/19-8-2005), και ειδικότερα του άρθρου 35 (καταβολή
παράβολου για την άσκηση ένστασης κατά το άρθρο 15 του Κ.Π.Δ.).
9. Το Π.Δ.118/07 (ΦΕΚ. 150/Α/10-07-07) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου» όπως ισχύει σύμφωνα με τους
N.4276/2014, Ν.4281/2014, Ν.4354/2015.
10. Τις διατάξεις του Ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των
ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» όπως τροποποιήθηκε με τους Ν. 4076/2012, Ν. 4115/2013, Ν. 4132/2013.
11. Την απόφαση της με αριθμό 248/6-11-2009 συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου σχετική με τη διαδικασία
είσπραξης παραβόλων για πτυχία – παπύρους – αντίγραφα πτυχίων και αναλυτικών βαθμολογιών.
12. Τις διατάξεις του Ν.4270/28-6-2014/ΦΕΚ143/τ. Α΄ όπως ισχύει με τους Ν.4334/2015, Ν.4337/2015.
13. Το ΦΕΚ 435/21-07-2014 «Διορισμός Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και
Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημοσίου και Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα.
14. Τη
Διαπιστωτική
Πράξη
διορισμού
του
Πρύτανη
του
Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας
με
αριθμό
Φ.120.61/24/119521/Β2/29-7-2014 (ΑΔΑ: ΩΡ419-ΦΒΨ).
15. Τις διατάξεις του Ν. 4281/8-8-2014/ΦΕΚ 160/τ. Α’ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με τους Ν.4354/2015,
Ν.4368/2016 και του άρθρου 57 του Ν. 4403/7-7-2016
16. Το ΦΕΚ 2653/8-10-2014 «Έγκριση απόφασης Πρύτανη περί ορισμού Αναπληρωτών Πρύτανη του Π.Θ και ανάθεσης
αρμοδιοτήτων.
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17. Του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/13-7-2010 τ . Α ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοίκητων οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια'' και άλλες
διατάξεις».
18. Το άρθρο 46 του N. 3801/2009 (Φ.Ε.Κ. 163/4-9-2009) «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης».
19. Του Ν. 4013/2011, άρθρο 4 παρ. 3 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων-Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός
κώδικας)- Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
20. Του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 (Φ.Ε.Κ. 226/27-10-2011 τ .

Α)

«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο

μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής
στρατηγικής 2012-2015».
21. Του Ν. 4152/2013 (Φ.Ε.Κ. 107/9-5-2013 τ . Α ) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και
4127/2013».
22. Του Ν. 4250/2014 (Φ.Ε.Κ. 74/26-3-2014 τ. Α ) «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α161) και λοιπές ρυθμίσεις».
23. Του Π.Δ. 166/2003 (Φ.Ε.Κ. 138/Α/2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 35/2000 της 29-6-2000 για
την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές».
24. Το Ν. 1568/1985 (Φ.Ε.Κ. 177 τ.α. της 18.10.1985) (Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων) διευκρινίζεται ότι για την
εφαρμογή του παρόντος, σύμφωνα με την Υ.Α. 8555/3293/88 με τον όρο «επιχείρηση» ή «εργοδότης» νοείται και το
Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και οι Ο.Τ.Α.
25. Την υπ' αριθμ. 88555/3293/1988 Υπουργική Απόφαση- Επέκταση των διατάξεων του Ν. 1568/1985 « Υγιεινή και
ασφάλεια των εργαζομένων» και στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η οποία
κυρώθηκε με το άρθρο 36 του Ν. 1836/1989 (Φ.Ε.Κ. 79/Α/14.03.1989).
26. Το Π.Δ. 294/1988 (Φ.Ε.Κ. Α/138) «Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της Υγείας των εργαζομένων κατά την
εργασία. Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα
τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του άρθρου 1 του Ν. 1568/85.
27. Το Π.Δ. 16/1996 (Φ.Ε.Κ. 10/Α/18.1.1996) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας στους χώρους εργασίας σε
συμμόρφωση με την οδηγία 89/654/ΕΟΚ.
28. Το Π.Δ. 159/99 (Φ.Ε.Κ. 157/Α/96) «Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κ.λπ.
(τροποποίηση Π.Δ. 17/96)».
29. Το Π.Δ. 17/1996 (Φ.Ε.Κ. 11/Α/18.01.1996) «Μέτρα για βελτίωση της ασφαλείας και της υγείας των εργαζομένων κατά
την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ & 91/383/ΕΟΚ και στην τροποποίηση του με το Π.Δ. 159/99 (ΦΕΚ
157/Α/3.08.1999).
30. Του Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84, τχ Α΄, 2-6-2010) Κύρωση του κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των
εργαζομένων.
31. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147,τχ Α) Δημόσιες Συμβάσεις έργων , Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
Β.
1.

Τις αποφάσεις:
Την με αριθμ. 1108437/2565/ΔΟΣ/15.11.2005 (ΦΕΚ 1590/Β΄) Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας & Οικονομικών

«Καθορισμός των χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρείες».
2.

Την με αριθμ. 20977/23.08.2007 (ΦΕΚ 1673/Β΄) Κ.Υ.Α των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας «Δικαιολογητικά για την

τήρηση των μητρώων του Ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005».
3.

Την 113/27-6-2013 απόφαση της Συγκλήτου σχετική με την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου

Θεσσαλίας στον κ. Πρύτανη που αφορούν: α) έγκριση πρακτικών της ετήσιας επιτροπής διαγωνισμών, ανοίγματος φακέλων
και δικαιολογητικών (1η φάση διαγωνισμών), β) έγκριση πρακτικών της ετήσιας επιτροπής διαγωνισμών, για την τεχνική
αξιολόγηση των προσφορών (2η φάση διαγωνισμών), γ) έγκριση πρακτικών της ετήσιας επιτροπής διαγωνισμών, για το
άνοιγμα οικονομικών προσφορών – ανάδειξη εν δυνάμει αναδόχου (3η φάση διαγωνισμών), και δ) έγκριση πρακτικών της
ετήσιας επιτροπής ενστάσεων για όλες τις φάσεις των διαγωνισμών.
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Την 147/24-10-2014 απόφαση της Συγκλήτου
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σχετική με τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων

της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στον κ. Πρύτανη που αφορούν: α) έγκριση πρακτικών της ετήσιας επιτροπής
διαγωνισμών, ανοίγματος φακέλων και δικαιολογητικών (1η φάση διαγωνισμών), β) έγκριση πρακτικών της ετήσιας
επιτροπής διαγωνισμών, για την τεχνική αξιολόγηση των προσφορών (2η φάση διαγωνισμών), γ) έγκριση πρακτικών της
ετήσιας επιτροπής διαγωνισμών, για το άνοιγμα οικονομικών προσφορών – ανάδειξη εν δυνάμει αναδόχου (3η φάση
διαγωνισμών), και δ) έγκριση πρακτικών της ετήσιας επιτροπής ενστάσεων για όλες τις φάσεις των διαγωνισμών.
5.

Την με αριθμ. ΚΥΑ 5289/Ζ2 (ΦΕΚ 216,τχΒ, 8-2-2016)

απόφαση για την έγκριση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου με

έναν ιατρό εργασίας για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
6.

Την με αριθμ. Πρωτ. 32152/Ζ2/24-2-2016 (αριθμ. Πρωτ. Π.Θ 3083/16/ΓΠ/1-3-2016) Ανακοίνωση δημοσίευσης της ΚΥΑ

5289/Ζ2/15-1-2016.
7.

Την με αριθμ. Πρωτ. 14065/16/ΓΠ/20-9-2016 απόφαση του Αναπληρωτή Πρύτανη Οικονομικού προγραμματισμού και

Ανάπτυξης για την κρίση του αρχικού διαγωνισμού άγονου
Γ.

Τα έγγραφα:

1.

Το με αριθμ. Πρωτ.11746/16/ΓΠ/18-7-2016 πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ: 16REQ004811738 2016-07-20).

2.

Το με αριθμ. Πρωτ.11921/16/ΓΠ/20-7-2016 Αίτημα δέσμευσης στο τμήμα Λογιστηρίου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

από τον ΚΑΕ 0413α.
3.

Την με αριθμ. Πρωτ. 11965/16/ΓΠ/ 21-7-2016 απόφαση δέσμευσης ποσού € που καταχωρήθηκε στο βιβλίο εγκρίσεων και

πληρωμών με α/α 493 στον ΚΑΕ 0413α (ΑΔΑ: 78ΛΩ469Β7Ξ-ΔΥΦ )
4.

Την με αριθμ. Πρωτ. 11949/16/ΓΠ/21-7-2016 προέγκριση ανάληψης υποχρέωσης για το οικονομικό έτος 2017 ΚΑΕ 0413α

(ΑΔΑ:
5.

6ΔΓΘ469Β7Ξ-2ΙΗ) στον ΚΑΕ 0413α

Την με αριθμ. πρωτ. 12030/16/ΓΠ/22-7-2016 αρχική διακήρυξη του πρόχειρου διαγωνισμού

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Πρόχειρο επαναληπτικό διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για παροχή
υπηρεσιών για την προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων του Π.Θ. που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'
και στο Παράρτημα Δ' (Τεχνικές Προδιαγραφές) της παρούσας.
1. Συνολικός Προϋπολογισμός: Δέκα τρεις χιλιάδες ευρώ (13.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και δέκα
χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα τριών ευρώ και ογδόντα επτά λεπτών (10.483,87 €) χωρίς Φ.Π.Α. 24%
2. Ο Διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών

προσμετρούμενες από την επομένη της

ανάρτησης της προκήρυξης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων.
3. Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται το τεύχος της διακήρυξης και από τα γραφεία του Τμήματος
Προμηθειών τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
4. Η προκήρυξη της παρούσης θα δημοσιευθεί

στον Ελληνικό Τύπο. Επίσης το πλήρες κείμενο της διακήρυξης θα

αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου www.uth.gr
5. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜ/ΝΙΑ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΠΕΜΠΤΗ

10:00

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα
Προμηθειών, Αργοναυτών και Φιλελλήνων,

24-11-2016

Κτίριο Παπαστράτου, 1ος όροφος
5. Οι προσφορές πρέπει να περιέλθουν στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Π.Θ. μέχρι τις 23-11-2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα
13:00 με οποιονδήποτε τρόπο.
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6. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την
Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό, χωρίς να αποσφραγιστούν. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια.
7. Στο διαγωνισμό επιτρέπεται να παρευρίσκονται οι διαγωνιζόμενοι ή νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους, ενώπιον
αρμόδιας δημόσιας επιτροπής.
8. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
α)

τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα

β)

ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά

γ) συνεταιρισμοί
δ)

κοινοπραξίες προμηθευτών

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν
προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφ όσον η
λήψη ορισμένης νομικής κριθεί αναγκαία από την Αναθέτουσα Αρχή για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.
Ημερομηνία αποστολής στον τύπο :9-11-2016
Ημερομηνία Δημοσίευσης:10-11-2016
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 23-11-2016 και ώρα 13:00
Ημερομηνία Διενέργειας του Διαγωνισμού :24-11-2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
9. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που επισυνάπτονται στην παρούσα και
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β',

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ',

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ',

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε',

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ',

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ',

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η',

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ &ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΓΗΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΟΥΡΔΑΚΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ -ΠΟΣΟΤΗΤΑ Παροχή
Υπηρεσιών υγείας (Ιατρό Εργασίας ) για την κάλυψη των
αναγκών του Π.Θ. διάρκειας δώδεκα (12) μηνών. (CPV: 85121000-3)
Συγκεκριμένα: Υπηρεσία ενός (1) ιατρού, ο οποίος αναλαμβάνει από
την υπογραφή της σύμβασης, χρέη γιατρού

εργασίας

με συνολική

απασχόληση 362 ώρες εντός χρονικού διαστήματος δώδεκα
μηνών σύμφωνα με τα οριζόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές
διαγωνισμού

και

(12)
του

τη σχετική νομοθεσία.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
(Συνολικός Προϋπολογισμός: Δέκα τρεις χιλιάδες ευρώ (13.000,00 €)
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και δέκα χιλιάδων τετρακοσίων
ογδόντα τριών ευρώ και ογδόντα επτά λεπτών (10.483,87 €) χωρίς
Φ.Π.Α. 24%

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ
ΒΑΡΥΝΕΙ
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΤΟΝ
ΦΟΡΕΑ
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
0419α
Δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ
Οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης τη
χαμηλότερη τιμή στην προϋπολογισθείσα δαπάνη προ Φ.Π.Α.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΩΡΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ
ΣΥΝΟΛΙ
ΚΕΣ
ΩΡΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕ
Σ
ΙΑΤΡΟΥ
ΕΡΓΑΣΙΑ
Σ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ
Η ΤΙΜΗ
/ΩΡΑ
ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.

ΚΑΤΗΓΟ
ΡΙΕΣ
ΠΡΟΣΩ
ΠΙΚΟΥ

ΒΟΛΟ
Σ

ΛΑΡΙΣ
Α

ΚΑΡΔΙ
ΤΣΑ

ΤΡΙ
ΚΑ
ΛΑ

ΛΑΜΙ
Α

ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΟΣΩ
ΠΙΚΟΥ

ΣΥΝΤ
ΕΛΕΣΤ
ΗΣ
ΕΠΙΚΙ
ΝΔΥΝ
ΟΤΗΤ
ΑΣ

ΚΑΤΗΓΟ
ΡΙΑ Β

54

20

4

4

4

86

0,6

52

28,961

1.505,97

361,43

1.867,40

ΚΑΤΗΓΟ
ΡΙΑ Γ

489

176

40

39

32

776

0,4

310

28,961

8.977,90

2.154,70

11.132,60

ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΟΣΩ
ΠΙΚΟΥ

543

196

44

43

36

862

362

28,961

10.483,87

2.516,13

13.000,00

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α. 24%

Φ.Π.Α 24%

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ
Φ.Π.Α 24%
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ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 24%

Φ.Π.Α. 24%

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ
Φ.Π.Α. 24% ΓΙΑ 1 ΜΗΝΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 24%

Φ.Π.Α. 24%

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ
Φ.Π.Α. 24% ΓΙΑ 11
ΜΗΝΕΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΜΕ Φ.Π.Α. 24%

125,50

30,12

155,62

1.380,47

331,3134

1.711,79

1.867,40

748,16

179,56

927,72

8.229,74

1.975,14

10.204,88

11.132,60

873,66

209,68

1.083,33

9.610,21

2.306,45

11.916,67

13.000,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016 (ΕΝΟΣ ΜΗΝΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΕΤΟΣ

2016
(ΔΙΑΣΤΗΜΑ
ΕΝΟΣ ΜΗΝΑ)

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΤΡΙΚΑΛΑ

ΛΑΜΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ
ΩΡΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΙΑΤΡΟΥ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

20

4

4

4

86

0,6

52

176
196
1

40
44
1

39
43
1

32
36
1

776
862

0,4

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Β

489
543
1

310
362
5

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ

14

6

2

2

2

26

15

7

3

3

3

31

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΒΟΛΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Β

54

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ
ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ
ΩΡΕΣ ΕΝΌΣ
ΜΗΝΟΣ

ΛΑΡΙΣΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 (ΕΝΤΕΚΑ ΜΗΝΩΝ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΕΤΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Β
2017
(ΔΙΑΣΤΗΜΑ
ΕΝΤΕΚΑ
ΜΗΝΩΝ)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ
ΣΥΝΟΛΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Β
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ
ΩΡΕΣ ΕΝΝΙΑ
ΜΗΝΩΝ

ΒΟΛΟΣ

54
489
543
31

ΛΑΡΙΣΑ

20
176
196
10

180
211

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΤΡΙΚΑΛΑ

ΛΑΜΙΑ

4
40
44
2

4
39
43
2

4
32
36
2

32
42

24
26

24
26

24
26

ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

86
776
862

0,6
0,4

ΕΤΗΣΙΕΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ
ΩΡΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΙΑΤΡΟΥ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

52
310
362
47
284
331
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
16PROC005364406
2016-11-09
Α.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο
Π.Δ.118/2007 (άρθρο 5) στην Ελληνική γλώσσα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο.
Κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει, για το έγκυρο της συμμετοχής του, να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής προς το
Τμήμα Προμηθειών, με τα στοιχεία του διαγωνισμού, του διαγωνιζόμενου και αναφορά στα εσωκλειόμενα στο
σφραγισμένο φάκελο της προσφοράς.
Η αποστολή των προσφορών μπορεί να γίνεται ταχυδρομικά στη διεύθυνση:
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης
Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης
Τμήμα προμηθειών
Κτίριο Παπαστράτου 1ος όροφος
ΤΚ 38 221
Τηλ. 24210-74567
Fax: 24210 -74613
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 23-11-2016 και ώρα 13:00
Ημερομηνία Διενέργειας του Διαγωνισμού :24-11-2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η αίτηση που συνοδεύει την προσφορά να
περιέρχεται στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Π.Θ. (κτίριο Παπαστράτου, 1ος όροφος) μέχρι τις 23-11-2016, ημέρα
Τετάρτη και ώρα 13.00.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί 90 ημέρες από την επομένη της διενέργειας
του διαγωνισμού, καθώς και για το χρόνο που οι συμμετέχοντες αποδέχονται να παρατείνουν την προσφορά
τους. Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι μέχρι 23-2-2017.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα διακήρυξη απορρίπτεται
ως απαράδεκτη.
3. Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη χρόνου κατάθεσης των
προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Είναι δυνατή η κατάθεση προσφοράς
ανά υπηρεσία.
4. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια
γ. Ο αριθμός της διακήρυξης
δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
ε. Τα στοιχεία του αποστολέα.
5. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα
εξής:
5.1 Στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο αυτό δικαιολογητικά και στοιχεία.
5.2 Τα τεχνικά στοιχεία τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την
ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
5.3 Τα οικονομικά στοιχεία συμπληρώνονται και τοποθετούνται, επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό
σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
5.4 Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

8

5.5 Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες και διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην
προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση,
αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από
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τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών (Επιτροπή διενέργειας
του διαγωνισμού), κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη.
Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτήν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της
Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού.
6.

Όταν πρόκειται για υποβολή κοινής προσφοράς ενώσεων προμηθευτών, τότε αυτή υπογράφεται

υποχρεωτικά είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους
εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η
έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης προμηθευτών.
Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης
της προμήθειας, η ευθύνη εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.
Σε περίπτωση που, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δεν μπορεί
να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη
συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή.
Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν
να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους.
Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικαταστάτη. Η
αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από
γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής.
7. Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα η
γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε ο προσφέρων
οφείλει να σημειώνει επ' αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση
θα δύνανται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας
εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνον την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά
ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου.
Β.

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΙΜΩΝ

1. Το αρμόδιο όργανο για την παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών προβαίνει στην έναρξη της
διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη.
Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης, δεν
αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες.
2. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού.
3. Κατά το άνοιγμα των προσφορών επιτρέπεται να παρευρίσκονται οι διαγωνιζόμενοι ή οι νομίμως
εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους.
4. Οι δικαιούμενοι να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν γνώση των
συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν.
Οι συμμετέχοντες μπορούν να λαμβάνουν γνώση των τεχνικών στοιχείων των υπόλοιπων προσφορών που
υποβλήθηκαν στον διαγωνισμό.
5. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:
Α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς μονογράφονται
δε και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και
η τεχνική προσφορά ανά φύλλο.
Β) Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η αρμόδια επιτροπή προβαίνει στον έλεγχο των υποβληθέντων
δικαιολογητικών και των Τεχνικών Προσφορών. Στη συνέχεια αποσφραγίζονται οι Οικονομικές Προσφορές των
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εταιρειών που οι προσφορές τους κρίθηκαν κατάλληλες και καταγράφονται σε Πρακτικό που υπογράφει η
Επιτροπή.
16PROC005364406
2016-11-09
6. Μετά την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, η αρμόδια επιτροπή διαβιβάζει την
εισήγησή της στην Αναθέτουσα Αρχή, προκειμένου να αποφασίσει σχετικά.

Γ.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1.1.

ΤΗΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΟΥ

ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

ΣΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΦΑΚΕΛΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

Α)Απόσπασμα ποινικού μητρώου (ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας
εγκατάστασής τους, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς) έκδοσης τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει
ότι ο προσφέρων δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ.
1 του άρ. 43 του Π.Δ. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση
της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της
εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
Στην περίπτωση νομικών προσώπων ημεδαπών ή αλλοδαπών τότε το απόσπασμα ποινικού μητρώου (ή άλλου
ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους) αφορά τους
διαχειριστές, όταν πρόκειται για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.),
τον πρόεδρο και τον διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.). Στην περίπτωση συνεταιρισμών, το
απόσπασμα ποινικού μητρώου προσκομίζεται για τον πρόεδρο του Διοικητικού του Συμβουλίου.
Β)Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο προσφέρων κατά την
ημερομηνία κατάθεσης προσφοράς, είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις.
***Σε περίπτωση εγκατάστασης του στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραγράφων (ii) και (iii) εκδίδονται με
βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό
πιστοποιητικό
Γ)Νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το ΦΕΚ ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του (για
διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του
διαγωνιζόμενου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.), στοιχεία και έγγραφα από τα οποία
πρέπει να προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την
υπογραφή τους την Ε.Ε. και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το
καταστατικό, αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.
Δ)Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρ. 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα δηλώνονται:
(α) Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης
(β) Εάν έχει επιβληθεί στο συμμετέχοντα η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς, με αμετάκλητη απόφαση
του Υπουργού Ανάπτυξης, κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Π.Δ. 118/2007
(γ) Ότι δεν έχουν διαπράξει σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας
(δ) Ότι δεν είναι ένοχοι ψευδών ή ανακριβών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την
Υπηρεσία
(ε) Ότι αποδέχονται τους όρους της διακήρυξης πλήρως και ανεπιφυλάκτως.
Ε)Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρ. 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα δηλώνονται:
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1. Ότι διαθέτει την επάρκεια για την ορθή παροχή των υπηρεσιών που επιθυμεί το Π.Θ. με τον διενεργηθέντα
διαγωνισμό και δεν φέρει καμία εναντίωση2016-11-09
για την υλοποίησή τους σε περίπτωση κατακύρωσης.
16PROC005364406
2. Ότι έχουν τη δυνατότητα έναρξης παροχής υπηρεσιών και εκτέλεσης εργασιών που θα τους ανατεθεί από την
επόμενη της υπογραφής της σύμβασης.
3. Να αναγράψει το σκέλος (υποέργο) ή το σύνολο του έργου του διαγωνισμού που συμμετέχει.
ΣΤ) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρ. 8 του ν. 1599/1986 ότι διαθέτει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, τίτλο
ειδικότητας και βεβαίωσης εγγραφής στον οικείο Ιατρικό Σύλλογο
Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά
το παραστατικό εκπροσώπησης.
Ζ) Εγγυητική συμμετοχής :
Κάθε συμμετέχων οφείλει να καταθέσει εγγυητική Επιστολή συμμετοχής στην παρούσα διαδικασία εκ ποσοστού
2% επί του προϋπολογισμού του έργου ή του υποέργου προ Φ.Π.Α. που συμμετέχει. Η εγγύηση συμμετοχής είναι
2% επί της προϋπολογισθείσης αξίας προ Φ.Π.Α. ήτοι στο σύνολο του έργου ποσού 209,67 €, με λήξη της
εγγυητικής συμμετοχής ένα (1) μήνα μετά τη λήξη της προσφοράς, ήτοι μέχρι 23-3-2017.

Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών στο φάκελο των δικαιολογητικών προσκομίζονται κατά περίπτωση τα
παρακάτω δικαιολογητικά:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΙΑΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1.

Πιστοποίηση από τον Ιατρικό Σύλλογο για την πόλη του Βόλου, Λάρισας Τρικάλων, Καρδίτσας και Λαμίας ότι

ο υποψήφιος κατέχει και ασκεί την ειδικότητα της ιατρικής της εργασίας.
εναλλακτικά
2.

για τους γιατρούς χωρίς ειδικότητα που υπάγονται στην περίπτωση της παραγράφου 2α του άρθρου 16 του

Ν.3850/2010: Αντίγραφα συμβάσεων που ήταν σε ισχύ στις 15-05-2009 και αποδεικνύουν την άσκηση των
καθηκόντων του γιατρού εργασίας, συνεχώς επί 7 τουλάχιστον έτη.
εναλλακτικά
3. για τους γιατρούς που υπάγονται στην περίπτωση της παραγράφου 2β του άρθρου 16 του
Ν.3850/2010:Αντίγραφα σύμβασης / συμβάσεων που αποδεικνύουν ότι στις 15-05-2009 εκτελούσαν καθήκοντα
γιατρού εργασίας χωρίς τον τίτλο της ειδικότητας της ιατρικής της εργασίας, αλλά με τίτλο άλλης ειδικότητας.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞ.Υ.Π.Π.
1.

Άδεια λειτουργίας της ΕΞ.Υ.Π.Π. σε ισχύ.

2.

Υπεύθυνη δήλωση της εταιρίας ότι διαθέτει το αναγκαίο άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό με όλα τα
απαιτούμενα από τις σχετικές διατάξεις τυπικά και ουσιαστικά προσόντα καθώς και τα απαιτούμενα μέσα ή
εξοπλισμό για την εκτέλεση του έργου.

3.

Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρ. 8 του ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνονται τα πρόσωπα ( Ιατροί
εργασίας) για κάθε υποέργο (κάθε πόλη που υπάρχει προσωπικό του Π.Θ.) όπως φαίνεται στους πίνακες της
σελίδας 6 της παρούσας.

1.2 Πρόσφατες βεβαιώσεις οργανισμών που θα αποδεικνύουν την ικανοποιητική εκτέλεση των παραπάνω
παρεχόμενων υπηρεσιών.
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1.3 ΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

16PROC005364406 2016-11-09
❖ Τεχνική προσφορά (Τεχνική περιγραφή της υπηρεσίας).

Γίνονται δεκτές προσφορές (υποβάλλονται) για το σύνολο της υπό ανάθεση υπηρεσίας ή ανά υποέργο (Ιατρός
Εργασίας), με τη διευκρίνηση ότι η υποβληθείσα προσφορά πρέπει να καλύπτει το σύνολο του υποέργου.
Προσφορές που υποβάλλονται μόνο για

μέρος των απαιτήσεων της διακήρυξης έκαστου υποέργου, θα

απορρίπτονται ως απαράδεκτες και μη σύμφωνες με τις τεχνικές απαιτήσεις της διακήρυξης του διαγωνισμού.
Ως υποέργο εννοείται κάθε πόλη που υπάρχει προσωπικό του Π.Θ.
1.3 ΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:
Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται σε δύο (2) αντίγραφα. Οι τιμές της προσφοράς δίνονται επί ποινή
αποκλεισμού σε ΕΥΡΩ. Το συνολικό κόστος θα αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς. Οι τιμές των
προσφορών δεν μεταβάλλονται κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς καθώς και κατά τη διάρκεια της
σύμβασης.
Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει:
Α) Για τα φυσικά πρόσωπα ιδιώτες ( Ιατροί ): Να δοθεί προσφερόμενη τιμή για το σύνολο του έργου ή ανά
υποέργου των αιτούμενων ωρών απασχόλησης του Ιατρού Εργασίας, υπολογιζόμενη με όλες τις κρατήσεις πλην
του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24% για όλο το έργο ή για το υποέργο που συμμετέχει.
Β) Για τις εταιρείες Ε.Ξ.Υ.Π.Π. της παρ. 7 του άρθρου 9 και του άρθρου 23 του ν. 3850/2010, η οικονομική
προσφορά

πρέπει να δοθεί για το σύνολο των αιτούμενων ωρών απασχόλησης του Ιατρού Εργασίας,

υπολογιζόμενη με όλες τις κρατήσεις μη συμπεριλαμβανομένου

του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%, για όλο ο έργο

ή για το υποέργο που συμμετέχει.
Η προσφερόμενη τιμή με τον αναλογούντα Φ.Π.Α. επί ποινή αποκλεισμού δεν πρέπει να ξεπερνά τον επιμέρους
προϋπολογισμό του υποέργου του διαγωνισμού που συμμετέχει ο υποψήφιος ανάδοχος.
Δ. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
1 . Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και σε κράτη που έχουν υπογράψει
την Σ.Δ. Σ. και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν
είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.
2. Με την εγγυητική επιστολή - που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση, το πιστωτικό ίδρυμα αναλαμβάνει την
υποχρέωση να καταβάλει ορισμένο ποσό μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο
απευθύνεται χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή).
3. Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης πρέπει να περιλαμβάνουν καταρχήν:
α. Την ημερομηνία έκδοσης
β. Τον εκδότη
γ. Την Υπηρεσία προς την οποία απευθύνονται
δ. Τον αριθμό της εγγύησης
ε. Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση
στ. Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.
ζ. Τους όρους ότι:
Ι . Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της διζήσεως.
ΙΙ . Το ποσόν της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό και θα καταβληθεί
ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση.
ΙΙΙ . Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
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IV. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από έγγραφο
της αρμόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί2016-11-09
πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.
16PROC005364406
Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό.
Κάθε συμμετέχων οφείλει να καταθέσει εγγυητική Επιστολή συμμετοχής στην παρούσα διαδικασία εκ ποσοστού
2% επί του προϋπολογισμού του έργου ή του υποέργου προ Φ.Π.Α. που συμμετέχει. Η εγγύηση συμμετοχής είναι
2% επί της προϋπολογισθείσης αξίας προ Φ.Π.Α. ήτοι στο σύνολο του έργου ποσού 209,67 €, με λήξη της
εγγυητικής συμμετοχής ένα (1) μήνα μετά τη λήξη της προσφοράς, ήτοι μέχρι 23-3-2017

Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
α. Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των
όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό έως 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς
τον Φ.Π.Α.
β. Η εγγύηση αυτή κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης και θα ισχύει 1 μήνα τουλάχιστον μετά τη
λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης του έργου.
γ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παραγράφου 3 και τα ακόλουθα: (Ι) Τον
αριθμό της σχετικής σύμβασης και τα προς προμήθεια υλικά (ΙΙ) Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Η
παρεχόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι αόριστης διάρκειας ή να ισχύει τουλάχιστον δύο (2) μήνες
μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης.
δ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού και
ύστερα από εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.
ε. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο αρ. 157 του Ν. 4281/2014 και του άρθρου 25 του Κ.Π.Δ. (118/2007).
Ε. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ
1. Η τιμή της προσφερόμενης υπηρεσίας δίνεται ανά αιτούμενη υπηρεσία και επιλέγεται η χαμηλότερη τιμή. Στην
τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον Φ.Π.Α., για
ολοκλήρωση της υπηρεσίας που προβλέπεται στη διακήρυξη.
2.

Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ και για ολοκλήρωση της υπηρεσίας που αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Α' .
3. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
4. Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται μέχρι τρία(3) δεκαδικά. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται
σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα
κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.
5. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή η προσφορά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
6. Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προμηθευτή μέχρι τη λήξη της σύμβασης. Προσφορές που
θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Η τιμή χωρίς Φ.Π.Α. θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.
Η σύγκριση των προσφορών και η κατακύρωση θα γίνεται ανά αιτούμενη υπηρεσία σύμφωνα με το αντικείμενο
του διαγωνισμού.
Οι οικονομικές προσφορές δεν μπορούν να ξεπερνούν τους επιμέρους προϋπολογισμούς του διαγωνισμού
όπως αυτοί αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' της παρούσας.
7. Οι τιμές θα δίνονται ως εξής:
Ι . Τιμή μονάδος σε ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών της
παρεχόμενης υπηρεσίας, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'.
ΙΙ. Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής (σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός θα
διορθώνεται από την Υπηρεσία).
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ΙΙΙ . Για την διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής θα ληφθεί υπόψη, η συνολική τιμή της προσφοράς για την
ολοκλήρωση της υπηρεσίας, σύμφωνα με τους
όρους της διακήρυξης.
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Τον ανάδοχο βαρύνουν οι προβλεπόμενες κρατήσεις.
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.
ΣΤ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Ενστάσεις-προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15
του Π.Δ. 118/2007.
1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προμηθευτού σε αυτόν και της διενέργειάς του, ως και
την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους νομιμότητας και ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή).
Με την ένσταση που ασκείται κατά της κατακυρωτικής απόφασης επιτρέπεται και η προβολή λόγων που αφορούν
την πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών, τα οποία προσκομίζει ο προσφέρων προς τον οποίο γίνεται η
κατακύρωση, δυνάμει των άρθρων 6, 8 και 8α του Π.Δ. 118/2007.
2. Οι ανωτέρω ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στο αρμόδιο για τη διενέργεια του διαγωνισμού όργανο του
φορέα, ως εξής:
α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού: μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από την δημοσίευση της
διακήρυξης στον Ελληνικό Τύπο μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής προσφορών. Για τον
καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες δημοσίευσης και της υποβολής των
προσφορών Η ένσταση αυτή εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο της Αναθέτουσας Αρχής
(Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων) και το αποφασίζον όργανο εκδίδει τη σχετική απόφασή του το αργότερο πέντε
(5) εργάσιμες ημέρες πριν τη διενέργεια του διαγωνισμού.
β. Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής που αφορούν τη συμμετοχή οποιουδήποτε
προμηθευτή στο διαγωνισμό ή τη διενέργεια του διαγωνισμού ως προς τη διαδικασία παραλαβής και
αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισμού και εντός της επόμενης
εργάσιμης ημέρας από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάμενος έλαβε γνώση των στοιχείων.
Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από τον αρμόδιο συλλογικό όργανο (Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων) και
εκδίδεται η σχετική απόφαση μετά από γνωμοδότηση αυτού, από το αποφασίζον όργανο.
Η ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή σε διαγωνισμό, κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του
οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της.
γ. Κατά της διενέργειας του διαγωνισμού, έως και την κατακυρωτική απόφαση,
μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργάσιμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής έλαβε γνώση
της σχετικής πράξεως ή παραλείψεως της αναθέτουσας αρχής.
Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της, σε αυτόν κατά του
οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο (Επιτροπή αξιολόγησης
ενστάσεων) και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την απόφασή του το αργότερο εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών
από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων.
δ. Κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά τη νομιμότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών των
άρθρων 6, 8 και 8α του Π.Δ. 118/2007, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργάσιμων ημερών, αφότου ο
προμηθευτής έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών. Η ένσταση
αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της στον μειοδότη κατά του οποίου
στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο (Επιτροπή αξιολόγησης
ενστάσεων) και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την απόφασή του το αργότερο εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών
από τη λήξη της ανωτέρω τριημέρου προθεσμίας.
3.

Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, εκτός των προαναφερθέντων, δεν γίνονται

δεκτές.
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4. Η σχετική απόφαση επί της ένστασης κοινοποιείται στους ενιστάμενους χωρίς υπαίτια καθυστέρηση της
Υπηρεσίας. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν πλήρη
γνώση της σχετικής απόφασης, μετά την κοινοποίηση του σώματός
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της σε αυτούς, από την αναθέτουσα αρχή, με φροντίδα τους.
5. Ο προμηθευτής μπορεί να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας (ενδικοφανή προσφυγή)
κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει των άρθρων 18, 20, 26, 32, 33, 34 και 39
του Π.Δ. 118/2007, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση
της σχετικής απόφασης από την αναθέτουσα αρχή. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο για τη διοίκηση
του φορέα όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν
επιδέχεται προσβολή με άλλη οιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.
6. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης σύμφωνα με τις παραγράφους ΣΤ1 και ΣΤ2 προσκομίζεται παράβολο
κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογισθείσας αξίας του
υπό προμήθεια είδους, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων (1.000) και μεγαλύτερο των
πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και καταχωρείται στον Κωδικό Αριθμό
Εισόδου Κ.Α.Ε. 3741 («παράβολα από κάθε αιτία»).
Ζ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Το κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης του διαγωνισμού είναι η χαμηλότερη τιμή..
Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται στον πάροχο υπηρεσιών με τη χαμηλότερη τιμή, εκ των συμμετεχόντων
των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της
διακήρυξης.
Η. ΚΡΙΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. Ο διαγωνισμός θα κατακυρωθεί στον πάροχο υπηρεσιών που έχει κάνει τη χαμηλότερη τιμή ανά αιτούμενη
υπηρεσία του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ'.
2. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτιμήσεως ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
3. Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές θα απορρίπτονται ως
απαράδεκτες. Η διαπίστωση για ασυμφωνία ή συμφωνία των προσφορών με τους απαράβατους όρους της
διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές, γίνεται με απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου
(Αναθέτουσα Αρχή) ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.
4. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα για:
(α) Κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού
(β) Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των
τεχνικών προδιαγραφών
(γ) Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, εφόσον
συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής
(δ) Οριστική ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού
(ε) Ματαίωση και επανάληψη του διαγωνισμού όταν υποβάλλεται μία μόνο προσφορά ή τελικά γίνεται αποδεκτή
μία μόνο προσφορά και εφόσον δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία τιμών είτε προηγούμενων διαγωνισμών είτε
της αγοράς που να επιβεβαιώνονται με παραστατικά, ο διαγωνισμός ματαιώνεται και επαναλαμβάνεται
υποχρεωτικά. Στον επαναληπτικό διαγωνισμό και εφόσον συντρέχουν εκ νέου οι παραπάνω περιστάσεις, ο
διαγωνισμός ολοκληρώνεται με διαπραγμάτευση της τιμής.
Θ. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΣΥΜΒΑΣΗ
1. Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται από την Αναθέτουσα Αρχή του Π.Θ. και ανακοινώνεται εγγράφως στον
ανάδοχο. Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί
έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.
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2. Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η παροχή υπηρεσίας, υποχρεούται να προσέλθει εντός 10 ημερών
από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης
για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας
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εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό έως 5%
της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον ΦΠΑ.
3. Εάν ο πάροχος υπηρεσιών στον οποίο έγινε η ανακοίνωση δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση εντός του
προβλεπόμενου από τη νομοθεσία χρονικού διαστήματος, τότε κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος με απόφαση
της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
34 του Π.Δ. 118/2007.
4. Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δυο συμβαλλόμενα
μέρη, μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.
5. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη
και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης εκτός καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών.
6. Για κάθε διαφορά που αφορά τη διακήρυξη και την σύμβαση ο προμηθευτής υπάγεται στην αρμοδιότητα των
δικαστηρίων του Βόλου
7. Οι από την σύμβαση κάθε φύσεως απαιτήσεις του αντισυμβαλλομένου κατά του Π.Θ. συμφωνούνται και είναι
ανεκχώρητες.
8. Πριν τη λήξη της σύμβασης το αρμόδιο όργανο Διοίκησης του Π.Θ
με τους ίδιους όρους, ύστερα από

μπορεί να αναθέσει για ακόμη (1) ένα έτος,

διαπραγμάτευση, στον ίδιο ανάδοχο την συνέχιση της παροχής υπηρεσιών για

την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων του Π.Θ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ'
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ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Α. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε με τη λήξη του συμβατικού χρόνου και την εκπλήρωση όλων των
συμβατικών υποχρεώσεων και των δύο συμβαλλομένων μελών.
Β. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, είναι αυτός που ορίζεται στο Παράρτημα Α της παρούσης, με επιφύλαξη των
δικαιωμάτων του Δημοσίου για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων (σχετ. αρ. 26 του Π.Δ. 118/2007).
Η σύμβαση με τον ανάδοχο ή τους τυχόν περισσότερους του ενός αναδόχους που θα επιλεγούν θα έχει διάρκεια
δώδεκα (12) μηνών αρχίζοντας από την ημερομηνία υπογραφής της.
Δ. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ -ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ
Στην περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης των συμβατικών υλικών ή απόρριψης-αντικατάστασης αυτών,
επιβάλλονται κατά περίπτωση οι κυρώσεις των άρθρων 32, 33 και 34 του Π.Δ. 118/2007.
Ε. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται σε δώδεκα (12) ισόποσες δόσεις.
Η πληρωμή θα γίνεται με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας των εκτελούμενων υπηρεσιών και υπό τον
όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση επιβολής προστίμων ή άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του παρόχου
υπηρεσιών.
Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€) μετά από προηγούμενη θεώρηση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων
πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Χρόνος εξόφλησης: εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της υποβολής του τιμολογίου
παροχής υπηρεσιών από τον ανάδοχο.
Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο
άρθρο 35 του Κ. Π.Δ. (Π.Δ. 118/2007) και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την
είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας
κ.λπ.).
Η υποβολή του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών δεν μπορεί να γίνει πριν από τη λήξη εκάστου μήνα.
Η προθεσμία πληρωμής δεν πραγματοποιείται: α) κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την αποστολή
του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και μέχρι τη
θεώρηση αυτού, β) κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών ή εξώδικων διενέξεων μεταξύ του Π.Θ. και του
αναδόχου που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης καθώς και γ) στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο
άρθρο 35 παρ. 7 του Π.Δ. 118/2007.
Επίσης δεν προσμετράτε ο χρόνος καθυστέρησης πληρωμής, που οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου (μη
έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών κ.λπ.).
ΣΤ. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Τους αναδόχους βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ήτοι:
1. Υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 0,10% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου συν 3,6% χαρτ.-ΟΓΑ επί του 0,10%.
2. Για τον ιατρό εργασίας παρακρατείτε προκαταβολή φόρου 20% επί της αξίας του Δ.Π.Υ.
3. Για τις εταιρείες Ε.Ξ.Υ.Π.Π. της παρ. 7 του άρθρου 9 και του άρθρου 23 του ν. 3850/2010 και σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 2198/94 (ΦΕΚ 43/Α/22-3-94), παρακρατείται φόρος 8% επί του καθαρού ποσού
της αξίας του τιμολογίου. Σημειώνεται
ότι
ή
ανωτέρω
παρακράτηση
αφορά
προκαταβολή
φόρου εισοδήματος και συμψηφίζεται κατά την ετήσια φορολογική δήλωση του προμηθευτή.
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Π ΑΡ ΑΡ ΤΗ Μ Α Δ'
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
16PROC005364406 2016-11-09
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ:
1.

Ο γιατρός εργασίας παρέχει υποδείξεις και συμβουλές στον εργοδότη, στους εργαζόμενους και στους

εκπροσώπους τους, γραπτά ή προφορικά, σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για τη σωματική και
ψυχική υγεία των εργαζομένων. Τις γραπτές υποδείξεις ο γιατρός εργασίας καταχωρεί στο ειδικό βιβλίο του
άρθρου 14 του Ν. 3850/10. Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που
καταχωρούνται σε αυτό το βιβλίο.
2.

Ο γιατρός εργασίας συμβουλεύει σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού, τροποποίησης της

παραγωγικής διαδικασίας, κατασκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τους κανόνες υγείας και
ασφάλειας των εργαζομένων.
3.

Ο γιατρός εργασίας συμβουλεύει σε θέματα λήψης μέτρων προστασίας κατά την εισαγωγή και χρήση υλών

και προμήθειας μέσων εξοπλισμού.
4.

Ο γιατρός εργασίας συμβουλεύει σε θέματα φυσιολογίας και ψυχολογίας της εργασίας, εργονομίας και

υγιεινής της εργασίας, της διευθέτησης και διαμόρφωσης των θέσεων και του περιβάλλοντος της εργασίας και της
οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας.
5.

Ο γιατρός εργασίας συμβουλεύει σε θέματα οργάνωσης υπηρεσίας παροχής πρώτων βοηθειών.

6.

Ο γιατρός εργασίας συμβουλεύει σε θέματα αρχικής τοποθέτησης και αλλαγής θέσης εργασίας για λόγους

υγείας, προσωρινά ή μόνιμα, καθώς και ένταξης ή επανένταξης μειονεκτούντων ατόμων στην παραγωγική
διαδικασία, ακόμα και με υπόδειξη αναμόρφωσης της θέσης εργασίας.
7.

Ο γιατρός εργασίας δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται για να επαληθεύει το δικαιολογημένο ή μη, λόγω

νόσου, απουσίας εργαζομένου.
ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ:
1.

Ο γιατρός εργασίας προβαίνει σε ιατρικό έλεγχο των εργαζομένων σχετικό με τη θέση εργασίας τους, μετά

την πρόσληψη τους ή την αλλαγή θέσης εργασίας, καθώς και σε περιοδικό ιατρικό έλεγχο κατά την κρίση του
επιθεωρητή εργασίας, ύστερα από αίτημα της επιτροπής υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, όταν τούτο
δεν ορίζεται από το νόμο.
Μεριμνά για τη διενέργεια ιατρικών εξετάσεων και μετρήσεων παραγόντων του εργασιακού περιβάλλοντος σε
εφαρμογή των διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά.
Εκτιμά την καταλληλότητα των εργαζομένων για τη συγκεκριμένη εργασία, αξιολογεί και καταχωρεί τα
αποτελέσματα των εξετάσεων, εκδίδει βεβαίωση των παραπάνω εκτιμήσεων και την κοινοποιεί στον εργοδότη.
Το περιεχόμενο της βεβαίωσης πρέπει να εξασφαλίζει το ιατρικό απόρρητο υπέρ του εργαζομένου και μπορεί να
ελεγχθεί από τους υγειονομικούς επιθεωρητές του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας,
για την κατοχύρωση του εργαζομένου και του εργοδότη.
2.

Επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων προστασίας της υγείας των εργαζομένων και πρόληψης των

ατυχημάτων. Για το σκοπό αυτό:
α. Επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας και αναφέρει οποιαδήποτε παράλειψη, προτείνει μέτρα αντιμετώπισης
των παραλείψεων και επιβλέπει την εφαρμογή τους.
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β. Επεξηγεί την αναγκαιότητα της σωστής χρήσης των ατομικών μέσων προστασίας.

16PROC005364406
2016-11-09
γ. Ερευνά τις αιτίες των ασθενειών που οφείλονται
στην εργασία, αναλύει και αξιολογεί τα αποτελέσματα των
ερευνών και προτείνει μέτρα για την πρόληψη των ασθενειών αυτών.
δ. Επιβλέπει τη συμμόρφωση των εργαζομένων στους κανόνες υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων,
ενημερώνει τους εργαζόμενους για τους κινδύνους που προέρχονται από την εργασία τους, καθώς και για τους
τρόπους πρόληψής τους.
ε. Παρέχει επείγουσα θεραπεία σε περίπτωση ατυχήματος ή αιφνίδιας νόσου. Εκτελεί προγράμματα εμβολιασμού
των εργαζομένων με εντολή της αρμόδιας διεύθυνσης υγιεινής της περιφέρειας όπου εδρεύει η επιχείρηση.
3.

Ο γιατρός εργασίας έχει υποχρέωση να τηρεί το ιατρικό και επιχειρησιακό απόρρητο.

4.

Ο γιατρός εργασίας αναγγέλλει μέσω της επιχείρησης στην επιθεώρηση εργασίας, ασθένειες των

εργαζόμενων που οφείλονται στην εργασία.
5.

Ο γιατρός εργασίας πρέπει να ενημερώνεται από τον εργοδότη και τους εργαζόμενους για οποιοδήποτε

παράγοντα στο χώρο εργασίας που έχει επίπτωση στην υγεία.
6.

Η επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων στον τόπο εργασίας δεν μπορεί να συνεπάγεται οικονομική

επιβάρυνση γι' αυτούς και πρέπει να γίνεται κατά τη διάρκεια των ωρών εργασίας τους.
7.

Ο γιατρός εργασίας έχει, κατά την άσκηση του έργου του, ηθική ανεξαρτησία απέναντι στον εργοδότη και

τους εργαζόμενους. Τυχόν διαφωνία του με τον εργοδότη, για θέματα της αρμοδιότητάς του, δεν μπορεί να
αποτελέσει λόγο καταγγελίας της σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση η απόλυση του γιατρού εργασίας πρέπει να είναι
αιτιολογημένη.
8.

Ο γιατρός εργασίας, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του και των υποχρεώσεων του εργοδότη, σύμφωνα με

τις κείμενες διατάξεις, εφόσον η επιχείρηση δε διαθέτει την κατάλληλη υποδομή, έχει υποχρέωση να παραπέμπει
τους εργαζόμενους για συγκεκριμένες συμπληρωματικές ιατρικές εξετάσεις. Οι εξετάσεις αυτές διενεργούνται σε
ΕΞ.Υ.Π.Π. ή σε κατάλληλες υπηρεσίες του ιδιωτικού τομέα ή σε προσδιοριζόμενες από τους Υπουργούς Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Υγείας αρμόδιες μονάδες των ασφαλιστικών οργανισμών ή του Εθνικού
Συστήματος Υγείας (Ε. Σ.Υ.) Στη συνέχεια ο γιατρός εργασίας λαμβάνει γνώση και αξιολογεί τα αποτελέσματα των
παραπάνω εξετάσεων. Οι δαπάνες που προκύπτουν από την εφαρμογή της παραγράφου αυτής βαρύνουν τον
εργοδότη.
9.

Για κάθε εργαζόμενο, ο γιατρός εργασίας της επιχείρησης τηρεί σχετικό ιατρικό φάκελο. Επιπλέον

καθιερώνεται και περιλαμβάνεται στον ιατρικό φάκελο, ατομικό βιβλιάριο επαγγελματικού κινδύνου, όπου
αναγράφονται τα αποτελέσματα των ιατρικών και εργαστηριακών εξετάσεων, κάθε φορά που εργαζόμενος
υποβάλλεται σε αντίστοιχες εξετάσεις. Δικαιούνται να λαμβάνουν γνώση του φακέλου και του ατομικού
βιβλιαρίου του εργαζόμενου οι υγειονομικοί επιθεωρητές της αρμόδιας Επιθεώρησης Εργασίας και οι γιατροί του
ασφαλιστικού οργανισμού στον οποίο ανήκει ο εργαζόμενος, καθώς και ο ίδιος ο εργαζόμενος. Σε κάθε περίπτωση
παύσης της σχέσης εργασίας, το βιβλιάριο παραδίδεται στον εργαζόμενο που αφορά.
10. Απαγορεύεται η αναγραφή και επεξεργασία στο ατομικό βιβλιάριο επαγγελματικού κινδύνου του
εργαζόμενου, στοιχείων ή δεδομένων άλλων πέραν των αποτελεσμάτων των ιατρικών και εργαστηριακών
εξετάσεων στις οποίες αυτός υποβάλλεται κάθε φορά, σύμφωνα με τη διάταξη της προηγούμενης παραγράφου.
Επιπλέον ιατρικά δεδομένα επιτρέπεται να συλλέγουν, με επιμέλεια του ίδιου του εργαζόμενου, προκειμένου να
αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας, μόνο εφόσον αυτό είναι απολύτως απαραίτητο:
α. για την αξιολόγηση της καταλληλότητάς του για μια συγκεκριμένη θέση ή εργασία,
β. για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του εργοδότη για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων και
γ. για τη θεμελίωση των δικαιωμάτων του εργαζόμενου και αντίστοιχη απόδοση κοινωνικών παροχών.
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11. Όσοι αναγράφουν ή συλλέγουν ή επεξεργάζονται στοιχεία ή δεδομένα κατά παράβαση της προηγούμενης
παραγράφου τιμωρούνται με τις διοικητικές
και ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων
16PROC005364406
2016-11-09
21 και 22 του Ν.2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»
αντίστοιχα (ΦΕΚ 50Α). Σε περίπτωση περιουσιακής ή ηθικής βλάβης εφαρμόζεται το άρθρο 23 του Ν.2472/1997.
12. Ο γιατρός εργασίας υπάγεται απευθείας στη Διοίκηση.
13. Ο

γιατρός εργασίας οφείλει να παρέχει συμβουλές σε θέματα υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων στα

μέλη της Ε.Υ.Α.Ε. ή τον εκπρόσωπο των εργαζομένων και να τους ενημερώνουν για κάθε σημαντικό σχετικό
ζήτημα.
14. Αν ο εργοδότης διαφωνεί με τις γραπτές υποδείξεις και συμβουλές του γιατρού εργασίας, οφείλει να
αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις κοινοποιεί και στην Ε. Υ. Α. Ε. ή τον εκπρόσωπο. Σε περίπτωση διαφωνίας η
διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και μόνο.
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ (ΕΞ.Υ.Π.Π.)
1.

Οι ΕΞ.Υ.Π.Π. υποχρεούνται να τηρούν φακέλους για καθεμία επιχείρηση, με την οποία συμβάλλονται. Στους

φακέλους καταχωρούνται αντίγραφα κάθε υπόδειξης, έρευνας, μέτρησης ή εξέτασης που σχετίζεται με την
επιχείρηση. Οι καταχωρήσεις αυτές πρέπει να καταγράφονται από την ΕΞ.Υ.Π.Π. και στα βιβλία που υποχρεούται
να τηρεί η επιχείρηση.
2.

Οι ΕΞ.Υ.Π.Π. τηρούν αναλυτικά δελτία παρουσίας κάθε γιατρού εργασίας με το χρόνο απασχόλησής τους σε

κάθε επιχείρηση, συγκεντρωτικό πίνακα των οποίων υποβάλλουν στην αρμόδια Γενική Διεύθυνση του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, το πρώτο δεκαπενθήμερο κάθε εξαμήνου. Επίσης, συντάσσουν
ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων την οποία υποβάλλουν στην παραπάνω Γενική Διεύθυνση, το πρώτο δίμηνο κάθε
έτους.
3.

Το προσωπικό της ΕΞ.Υ.Π.Π. υποχρεούται να τηρεί το επιχειρησιακό απόρρητο, που αφορά τόσο την ίδια όσο

και την επιχείρηση με την οποία συμβάλλεται.
4.

Οι ΕΞ.Υ.Π.Π. υποχρεούνται να θέτουν στη διάθεση της αρμόδιας Επιθεώρησης Εργασίας, κάθε στοιχείο που

ζητείται, για να αποδείξουν ότι είναι σε θέση να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν με βάση τη
σύμβαση που υπογράφουν με την επιχείρηση.
5.

Καταγγελία, λύση ή αλλαγή της σύμβασης δεν μπορεί να οφείλεται σε διαφωνία για θέματα αρμοδιότητας

της ΕΞ.Υ.Π.Π. Σε κάθε περίπτωση η καταγγελία, η λύση ή η αλλαγή της σύμβασης πρέπει να είναι αιτιολογημένη
και κοινοποιείται στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας.
6.

Οι υποχρεώσεις και οι ευθύνες που αναλαμβάνει η ΕΞ.Υ.Π.Π., κατά κανένα τρόπο δε μεταφέρονται σε

εργαζόμενους που απασχολεί.
7.

Οι ΕΞ.Υ.Π.Π., προκειμένου να παρέχουν τις υπηρεσίες του γιατρού εργασίας, πρέπει να διαθέτουν το

αναγκαίο προσωπικό με την απαιτούμενη επιστημονική εξειδίκευση και σε ικανό αριθμό, καθώς επίσης τα
απαιτούμενα μέσα ή εξοπλισμό, ώστε να πληρούνται οι προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας για το σκοπό αυτό
και για καθεμία από τις επιχειρήσεις με τις οποίες συμβάλλονται.
8.

Όταν οι επιχειρήσεις με τις οποίες συμβάλλονται οι ΕΞ.Υ.Π.Π. δε διαθέτουν τα απαιτούμενα μέσα ή

εξοπλισμό για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, όπως για διενέργεια μετρήσεων, εξετάσεων κλπ, οι
ΕΞ.Υ.Π.Π. μπορούν να διαθέτουν δικά τους μέσα ή εξοπλισμό.
9.

Στην περίπτωση αυτή γίνεται αναφορά στη σχετική μεταξύ τους σύμβαση.

10. Επισημαίνεται ότι και για τις ΕΞ.Υ.Π.Π.
εργασίας.

ισχύουν οι αναφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές του ιατρού
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11. Οι συμμετέχοντες οφείλουν με Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 να δηλώσουν
ότι αποδέχονται τα αναφερόμενα στο2016-11-09
Παράρτημα Δ (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ) της παρούσης.
16PROC005364406
Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
1.

Ο εργοδότης για την αποτελεσματικότερη άσκηση των καθηκόντων του γιατρού εργασίας, θέτει στη διάθεσή

τους το αναγκαίο βοηθητικό προσωπικό, χώρους, εγκαταστάσεις, συσκευές και γενικά τα απαραίτητα μέσα και
βαρύνεται με όλες τις σχετικές δαπάνες.
2.

Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να διευκολύνει το γιατρό εργασίας και τον εκπρόσωπο των εργαζομένων για

την παρακολούθηση μαθημάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του
Ν.3850/2010.
3.

Κατά τα λοιπά, οι υποχρεώσεις του εργοδότη καθορίζονται στις σχετικές διατάξεις του Ν.3850/2010.

Γ. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΩΡΩΝ 12ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ 12ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΑΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΒΟΛΟΣ

ΛΑΡΙΣΑ

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΤΡΙΚΑΛΑ

ΛΑΜΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ
ΩΡΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΙΑΤΡΟΥ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β

54

20

4

4

4

86

0,6

52

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ

489

176

40

39

32

776

0,4

310

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

543

196

44

43

36

862

362

Διευκρινίζεται ότι το ανωτέρω προσωπικό είναι κατανεμημένο κυρίως στις εγκαταστάσεις του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, οι οποίες εκτείνονται εντός των πολεοδομικών συγκροτημάτων Βόλου, Λάρισας,
Τρικάλων, Καρδίτσας και Λαμίας .

Ζ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Υπηρεσίες γιατρού εργασίας: 10.483,87 χωρίς την αξία του Φ.Π.Α. 13.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
24%.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ :
Στο Βόλο

σήμερα την ……………………..

οι συμβαλλόμενοι:

1. Ο κ. Βασίλειος Μπουρδάκης, ενεργών εν προκειμένω ως νόμιμος εκπρόσωπος του ΝΠΔΔ, [(σύμφωνα: α) με το ΦΕΚ 2653/8-10-2014
«Έγκριση Απόφασης Πρύτανη περί ορισμού Αναπληρωτών Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και ανάθεσης αρμοδιοτήτων», β) την
με αρ. πρωτ. 12732/ 8-9-14 Πρυτανική Πράξη, γ) τις 147/24-10-2014 και 151/29-1-2015 αποφάσεις της Συγκλήτου σχετικές με τη
μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στον Πρύτανη και Αν. Πρύτανη], με τίτλο «Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας», εδρεύοντος εις Βόλο και
2.Της εταιρείας με την επωνυμία

…………., που εδρεύει στην ………………., …………………………….. , εκπροσωπείται νόμιμα από τον Κο

…………………………, με Α.Φ.Μ………….., αρμόδια Δ.Ο.Υ…………., τηλ……………………….., Fax………..

Έχοντας υπόψη:
α) την αριθ. πρωτ. …………………….. απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ:…………………………………………..).
β) Την με αριθμ. Πρωτ. ………………………………………. διακήρυξη
β) την με αριθμ. Πρωτ……………………απόφαση κατακύρωσης (ΑΔΑ:………………………..)
συμφώνησαν μεταξύ τους τα εξής :
Στις………………………, έγινε από αρμόδια επιτροπή πρόχειρος διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης την
χαμηλότερη τιμή,

σύμφωνα με τη διακήρυξη αριθμ. Πρωτ. …………..για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την παροχή

υπηρεσιών υγείας και ασφάλειας Ιατρός Εργασίας για την κάλυψη των αναγκών του Π.Θ., διάρκειας δώδεκα (12) μηνών.
Ανάδοχος αναδείχθηκε σύμφωνα με την απόφαση της Αναθέτουσας
………………………………..

,

για τις

Αρχής ο

δεύτερος συμβαλλόμενος,

υπηρεσίες που αναφέρονται στη Διακήρυξη αριθμ. Πρωτ. . …………………

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: € ............................... χωρίς την αξία του Φ.Π.Α. 24% και με Φ.Π.Α. 24%..............................
Διάρκεια σύμβασης από (ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στο πρόγραμμα Διαύγεια) ………..………………………………έως
και ένα έτος.
1. Ο πρώτος συμβαλλόμενος αναθέτει στο δεύτερο την εκτέλεση της παραπάνω υπηρεσία, σύμφωνα με τους όρους της
διακήρυξης αριθμ. Πρωτ.. και της προσφοράς του δεύτερου συμβαλλόμενου που όλα αποτελούν αναπόσπαστα μέρη του
συμφωνητικού αυτού και υποχρεώνουν τα δύο μέρη.
2. Όλοι οι όροι της διακήρυξης και της προσφοράς του αναδόχου αποτελούν ουσιώδεις όροι της παρούσης και σε
περίπτωση παράβασης εκ μέρους του δεύτερου συμβαλλόμενου, το πρώτο μέρος δικαιούται, πέραν των προβλεπόμενων
από το νόμο ποινών, να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο.
3. Ο δεύτερος συμβαλλόμενος δηλώνει ανεπιφυλάκτως ότι αποδέχεται όλα τα παραπάνω και ειδικότερα τα παραρτήματα Γ
και Δ της διακήρυξης του διαγωνισμού και αναλαμβάνει την εκτέλεση της υπηρεσίας αυτής για δώδεκα (12) μήνες από την
υπογραφή της σύμβασης, αναγνωρίζοντας ότι όλοι οι όροι της παρούσης και της διακήρυξης είναι κύριοι και βασικοί.
4. Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ο αντισυμβαλλόμενος προμηθευτής κατέθεσε την με
αριθμ………………εγγυητική επιστολή της Τράπεζας ……………………….., η οποία περιέχει όλα τα στοιχεία του άρθρου 25 του Π.Δ.
118/2007 για το ποσό των…………….
ισχύος αορίστου χρόνου ή να ισχύει τουλάχιστον ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του
συμβατικού χρόνου παράδοσης (σύμφωνα με τα οριζόμενα του Παραρτήματος Β' της διακήρυξης αριθμ. …………
5. Η εγγύηση αυτή θα καταπίπτει υπέρ του Πανεπιστημίου με μονομερή του δήλωση προς τον εκδότη και χωρίς δικαστική
διάγνωση της διαφοράς σε περίπτωση που με απόλυτη κρίση του Πανεπιστημίου η σύμβαση δεν έχει εκτελεστεί εμπρόθεσμα
ή σύμφωνα με τους όρους που έχουν συμφωνηθεί.
6. Σε αυτήν την περίπτωση με απόφαση του Πανεπιστημίου, στο δεύτερο συμβαλλόμενο μπορούν να επιβληθούν και οι
ποινές που προβλέπονται από το Π.Δ. 118/2007.
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7. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή από επιτροπή παραλαβής και
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην οικεία διακήρυξη.
8. Ο χρόνος οριστικής παραλαβής της παροχής των υπηρεσιών ορίζεται σε δέκα (10) ημέρες το αργότερο από την
ημερομηνία παράδοσης.
9. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.
10. Η προμήθεια βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό ΚΑΕ 0419α.
11. Η πληρωμή θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Π.Δ. 118/2007 και του άρθρου 4 του Π.Δ. 166/2003
(Φ.Ε.Κ. 138 τ Α'), εκτός εάν η καθυστέρηση οφείλεται σε ανωτέρα βία και σε ευθύνη εξωπανεπιστημιακών φορέων που
εμπλέκονται στη διαδικασία πληρωμής.
12. Τους αναδόχους βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ήτοι:
α) Υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 0,10% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου συν 3,6% χαρτ.-ΟΓΑ επί του 0,10%.επί της καθαρής αξίας
προ Φ.Π.Α.
β) Για τον ιατρό εργασίας παρακρατείται προκαταβολή φόρου 20% επί της αξίας του Δ.Π.Υ.
γ) Για τις εταιρείες Ε.Ξ.Υ.Π.Π. της παρ. 7 του άρθρου 9 και του άρθρου 23 του ν. 3850/2010 και σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 24 του Ν. 2198/94 (ΦΕΚ 43/Α/22-3-94), παρακρατείται φόρος 8% επί του καθαρού ποσού της αξίας του τιμολογίου.
Σημειώνεται
ότι
ή
ανωτέρω
παρακράτηση
αφορά
προκαταβολή φόρου εισοδήματος και συμψηφίζεται
κατά την ετήσια φορολογική δήλωση του προμηθευτή.
δ) Ο αναλογούν Φ.Π.Α.24% βαρύνει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
13. Για όσα δεν προβλέπονται με την παρούσα σύμβαση, εφαρμόζονται ανάλογα οι σχετικές διατάξεις του A.K. και της λοιπής
νομοθεσίας που ισχύει.
14. Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δυο συμβαλλόμενα μέρη,
μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.
15. Πριν τη λήξη της σύμβασης το αρμόδιο όργανο Διοίκησης του Π.Θ μπορεί να αναθέσει για ακόμη (1) ένα έτος, με τους
ίδιους όρους, ύστερα από διαπραγμάτευση, στον ίδιο ανάδοχο την συνέχιση της παροχής υπηρεσιών για την υγιεινή και
ασφάλεια των εργαζομένων του Π.Θ.
16. Για κάθε διαφορά από τη σύμβαση αυτή, αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια Βόλου.
17. Οι από την παρούσα σύμβαση κάθε φύσεως απαιτήσεις του αντισυμβαλλόμενου κατά του Π.Θ. συμφωνούνται και είναι
ανεκχώρητες.

16PROC005364406 2016-11-09

Ο

Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Σ

Ο Α Ν Α Π Λ Η Ρ Ω Τ Η Σ
Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ

Κ Α Θ Η Γ Η Τ Η Σ

Β Α Σ Ι Λ Ε Ι Ο Σ

Π Ρ Υ Τ Α Ν Η
&

Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ

Μ Π Ο Υ Ρ Δ Α Κ Η Σ
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16PROC005364406 2016-11-09
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Σ Τ'
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ονομασία Τράπεζας Κατάστημα
(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax )

Ημερομηνία έκδοσης ................................
ΕΥΡΩ .......................................

Προς
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΑΡ ......................................... ΕΥΡΩ ....................

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και

-

ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως
και

διζήσεως

μέχρι

του

ποσού

των

ΕΥΡΩ ...................................... (και ολογράφως)

............................................. στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της
εταιρείας
................................................................. Δ\νση ............................................................................................
_ για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με αριθμό 69 σύμβασης, που
υπέγραψε μαζί σας για τη παροχή υπηρεσιών υγείας και ασφάλειας (Ιατρός Εργασίας) για την κάλυψη των αναγκών του Π.Θ.,
διάρκειας δώδεκα (12) μηνών (αρ. διακήρυξης ……………………) και το οποίο ποσόν καλύπτει το 2% της συμβατικής προ Φ.Π.Α.
αξίας .................. ΕΥΡΩ αυτής.
-

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία

από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από
απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
-

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

-

Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ' εμάς, οπότε γίνεται

αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά
ισχύ.
-

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ.,

συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο
Οικονομικών για την Τράπεζά μας.-
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
16PROC005364406
2016-11-09
Ονομασία Τράπεζας Κατάστημα
(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax )

Ημερομηνία έκδοσης ................................
ΕΥΡΩ .......................................

Προς
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ ...................................... ΕΥΡΩ ....................
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και

-

ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως
και

διζήσεως

μέχρι

του

ποσού

των

ΕΥΡΩ ...................................... (και ολογράφως)

............................................. στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της
εταιρείας
................................................................. Δ\νση ............................................................................................
_ για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με αριθμό 69 σύμβασης, που
υπέγραψε μαζί σας για τη παροχή υπηρεσιών υγείας και ασφάλειας (Ιατρός Εργασίας) για την κάλυψη των αναγκών του Π.Θ.,
διάρκειας δώδεκα (12) μηνών (αρ. διακήρυξης ……………………) και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της συμβατικής προ Φ.Π.Α
αξίας .................. ΕΥΡΩ αυτής.
-

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία

από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από
απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
-

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

-

Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ' εμάς, οπότε γίνεται

αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά
ισχύ.
-

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ.,

συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο
Οικονομικών για την Τράπεζά μας.-
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ’
16PROC005364406ΑΙΤΗΣΗ
2016-11-09
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΡΟΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

Παρακαλούμε να κάνετε δεκτή τη συμμετοχή μας στον πρόχειρο
διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας αρ. …………….. για την παροχή
υπηρεσιών υγείας και ασφάλειας (Ιατρός Εργασίας και Τεχνικός
Υπηρεσίας) για την κάλυψη αναγκών του Π.Θ. διάρκειας δώδεκα (12)
μηνών, Προϋπολογισμού 10.483,38 € χωρίς την αξία του Φ.Π.Α. και
13.000,00 € με Φ.Π.Α. καθώς και το φάκελο της προσφοράς μας ο οποίος
περιέχει φάκελο
δικαιολογητικών
συμμετοχής,
φάκελο τεχνικής
προσφοράς και φάκελο οικονομικής προσφοράς.

FAX:

e-mail:

Ο ΑΙΤΩΝ

(Σφραγίδα - υπογραφή) (Νόμιμος εκπρόσωπος)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η
16PROC005364406 2016-11-09
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:……………………………………………………..
ΙΔΙΟΤΗΤΑ:…………………………………………………………
Για τις υπηρεσίες ιατρού Εργασίας προσφέρω:

Α/Α

ΠΟΛΗ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΩΡΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΠΟΛΗ

1

ΒΟΛΟΣ

228

2

ΛΑΡΙΣΑ

81

3

ΤΡΙΚΑΛΑ

19

4

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

19

5

ΛΑΜΙΑ

15

ΣΥΝΟΛΟ

362

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
/ΠΟΛΗ/ΕΤΗΣΙΩΣ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α./ΠΟΛΗ/ΕΤΗΣΙΩΣ

6.603,10
2.345,84
550,26
550,26
434,41
10.483,87

Ημερομηνία………………………………………

Ο προσφέρων

Υπογραφή / Σφραγίδα

