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                                                                                                                    ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

                                                                                                    

ΘΕΜΑ: Τπνβνιή πξνζθνξώλ γηα ηελ αλάδεημε Σερληθνύ Αζθαιείαο σο εμσηεξηθνύ ζπλεξγάηε, εηήζηαο 
πξνϋπνινγηζηηθήο δαπάλεο 6.500,00 κε ηνλ ΦΠΑ (α/α Π.02.19). 

  

Σαο γλωξίδνπκε όηη ην Ννζνθνκείν, ζε εθαξκνγή ηεο απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ (ππ΄ αξηζ. 
524ε/01.11.2018 ζπλεδξίαζε, Θέκα 25ν) ζρεηηθά κε ηελ αλάδεημε εμωηεξηθνύ ζπλεξγάηε Τερληθνύ Αζθαιείαο, δηελεξγεί 
ζπιινγή πξνζθνξώλ, πξνθεηκέλνπ ν ηειεπηαίνο λα αλαιάβεη θαζήθνληα ην ζπληνκόηεξν δπλαηό ζην Ννζνθνκείν καο. 

   Σπλεξγάηεο Τερληθόο Αζθαιείαο ζα αλαδεηρζεί απηόο πνπ ζα κεηνδνηήζεη ζηελ αλωηέξω ζπιινγή πξνζθνξώλ θαη 
ν (ε) νπνίνο (α) ζα πξέπεη λα πιεξνί ηηο πξνϋπνζέζεηο πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζηνπο παξαθάηω λόκνπο θαη 
πξνεδξηθά δηαηάγκαηα αλαθνξηθά κε ηα ηππηθά πξνζόληα θαη ηηο αξκνδηόηεηεο ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο γξαπηήο 
εθηίκεζεο επαγγεικαηηθνύ θηλδύλνπ): 

 Ν.3850/2010. Κύξσζε ηνπ θώδηθα λόκσλ γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 Π.Δ. 294/88. Ειάρηζηνο ρξόλνο απαζρόιεζεο ηερληθνύ αζθαιείαο θαη γηαηξνύ εξγαζίαο, επίπεδν 
γλώζεσλ θαη εηδηθόηεηα ηερληθνύ αζθαιείαο γηα ηηο επηρεηξήζεηο, εθκεηαιιεύζεηο θαη εξγαζίεο ηνπ άξζξνπ 
1 παξάγξαθνο 1 ηνπ Ν.1568/1985 «Τγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ».   

 Π.Δ. 17/96. Μέηξα γηα ηελ βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά ηελ εξγαζία ζε 
ζπκκόξθσζε κε ηηο νδεγίεο 89/391/ΕΟΚ θαη 91/383/ΕΟΚ.  

 

Η πιήξσζε ησλ αλσηέξσ πξνϋπνζέζεσλ απνδεηθλύεηαη κε ηελ ππνβνιή Τπεύζπλεο Δήισζεο, ζηε νπνία 
ζα δειώλεηαη ε πιήξσζε ησλ πξνϋπνζέζεσλ ησλ αλσηέξσ λόκσλ θαη ε δέζκεπζε ηεο θαηάζεζεο όισλ 
ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ θαη δηθαηνινγεηηθώλ από ηνλ ππνςήθην πνπ ζα αλαδεηρζεί κεηνδόηεο, πξηλ ηελ 
ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο αλάζεζεο θαζώο θαη όισλ ησλ απαξαίηεησλ εγγξάθσλ θαη δηθαηνινγεηηθώλ ηνπ 
άξζξνπ 80  ηνπ Ν.4412/2016. 

Επίζεο, ε πξνζθεξόκελε ηηκή ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα ππνινγηζηεί θαη λα ππνβιεζεί ζε 
εηήζηα βάζε από ηνπο ππνςήθηνπο ζπλεξγάηεο, ρσξίο ηνλ ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ ζα αλαγξάθεηαη ρσξηζηά. 

Σύκθωλα κε ππνινγηζκνύο επί ηνπ ζπλόινπ ηωλ εξγαδνκέλωλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, πνπ απνξξένπλ από ηελ εθαξκνγή 
ηνπ Π.Γ. 294/88, ν Τερληθόο Αζθαιείαο ζα πξνζθέξεη 1.134 ώξεο εξγαζίαο εηεζίωο θαη ζα πξέπεη λα αλαιάβεη ηα 
θαζήθνληα ηνπ άκεζα κεηά ηελ θαηαθπξωηηθή απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ, κε ηελ ππνγξαθή 
ζύκβαζεο δηάξθεηαο ελόο (1) έηνπο θαη κε δπλαηόηεηα παξάηαζεο αλά έηνο.  

 
 Η πιεξωκή ηνπ ζπλεξγάηε Τερληθνύ Αζθαιείαο, ε νπνία ζα θαηαβάιιεηαη ζε απηόλ κεληαίωο από ην Ννζνθνκείν, 

ζα γίλεηαη ζύκθωλα κε ηα λόκηκα δηθαηνινγεηηθά πιεξωκήο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 200 ηνπ 
Ν.4412/2016 (Τ.Π.Υ. ή Α.Π.Υ.) πνπ ζα εθδίδνληαη θάζε θνξά θαη ζα θαηαηίζεληαη απαξαηηήηωο ζπλνδεπόκελα από 
έγγξαθε Βεβαίωζε ηεο Γηεπζύληξηαο Υπεξεζίαο Πνηνηηθνύ Διέγρνπ γηα ηελ εθπιήξωζε ηωλ θαζεθόληωλ θαη 
ππνρξεώζεωλ ηνπ γηα ην ζρεηηθό ρξνληθό δηάζηεκα. Σε θάζε πιεξωκή παξαθξαηείηαη θόξνο εηζνδήκαηνο, θαηά ηα 
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πξνβιεπόκελα από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Φ.Γ. θαη νη λόκηκεο θξαηήζεηο επί ηεο θαζαξήο αμίαο ηνπ ηηκνινγίνπ. 
 
 Οη ελδηαθεξόκελνη πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο, ζα κπνξνύλ λα επηζθέπηνληαη ην Ννζνθνκείν θαη λα 

ιάβνπλ γλώζε ηωλ επί ηόπνπ ζπλζεθώλ θαηά ηηο εξγάζηκεο κέξεο θαη ώξεο, θαηόπηλ ζπλελλόεζεο κε ηε Γηεπζύληξηα 
Υπεξεζίαο Πνηνηηθνύ Διέγρνπ, θα Μηραειίδνπ Ληάλα, ηειέθωλν επηθνηλωλίαο 2313-32.3720, κε ηελ νπνία κπνξνύλ 
επίζεο λα επηθνηλωλνύλ γηα ηηο όπνηεο δηεπθξηλίζεηο.    

 
Η παξνύζα πξόζθιεζε ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζην ΚΗΜΔΗ θαη ζηε ΔΙΑΤΓΕΙΑ, θαζώο 

επίζεο ζα θνηλνπνηεζεί πξνο αλάξηεζε ζην Τερληθό Δπηκειεηήξην Διιάδαο, Τκήκα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο (ΤΔΔ/ΤΚΜ).  
 
 

Παξαθαινύκε όπσο θαηαζέζαηε ηελ Οηθνλνκηθή ζαο πξνζθνξά ζπλνδεπόκελε από ηελ σο αλσηέξσ 

αλαθεξόκελε Τπεύζπλε Δήισζε, εληόο ζθξαγηζκέλνπ θαθέινπ, ζηνλ νπνίν ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλώο ν 

ηίηινο θαη ν α/α ηνπ δηαγωληζκνύ, ζην Γξαθείν Πξνκεζεηώλ ηνπ Ννζνθνκείνπ έσο ηελ ώξα 15.00 ηεο 14εο Ινπλίνπ 

2019.              
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