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:

«Πξφζθιεζε

ελδηαθέξνληνο

Αθήνα 23/12/2015
Αρ. Πρωτ 14171

ππνβνιήο

πξφζθιεζε

ελδηαθέξνληνο

θαηφπηλ

ζπιινγήο θιεηζηψλ πξνζθνξψλ γηα ηελ εμάκελε παξνρή ππεξεζηψλ απφ αλάδνρε
εηαηξεία γηα « δηάζεζε ελφο ζεξκαζηή», γηα ηελ θάιπςε ησλ άκεζσλ αλαγθψλ ηνπ
Λνζνθνκείνπ, πξνυπνινγηζκφο 11.000,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ23%.

ΣΦΔΤ.

1

: 1. Λ.2286/95 η.Α΄ «Πξνκήζεηεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ
ζεκάησλ»
2. Λ. 3329/05 η.Α΄ « Δζληθφ Σχζηεκα Υγείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο
δηαηάμεηο»
3. Τν άξζξν 27 παξ. 11 ηνπ N.3867/2010 (κέρξη 45.000,00€) δελ ρξεηάδεηαη
έγθξηζε απφ άιιν φξγαλν
4. ΦΔΘ 261/09.12.2013 άξζξν 18 « Δπαλαθνξά θαζεζηψηνο δηαζχλδεζεο ησλ
λνζνθνκείσλ (γ) Τα θάησζη απηνηειή λνζνθνκεία ηνπ ΔΣΥ δηαζπλδένληαη θαη
ιεηηνπξγνχλ εθεμήο ππφ ηελ επνπηεία εληαίνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ δηνίθεζεο: (1)
≪Γ.Λ. Παίδσλ Πεληέιεο≫ θαη (2) ≪Γ.Λ.Α. Σηζκαλφγιεην − ≪Ακαιία Φιέκηγθ≫≫.
5. Τνλ Λ. 4213/2013 « Δπαλαθνξά θαζεζηψηνο δηαζχλδεζεο ησλ λνζνθνκείσλ (
γ) Τα θάησζη απηνηειή λνζνθνκεία ηνπ ΔΣΥ δηαζπλδένληαη θαη ιεηηνπξγνχλ εθεμήο
ππφ ηελ επνπηεία εληαίνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ δηνίθεζεο: (1) ≪Γ.Λ. Παίδσλ
Πεληέιεο≫ θαη (2) ≪Γ.Λ.Α. Σηζκαλφγιεην − ≪Ακαιία Φιέκηγθ≫≫ (ΦΔΘ
261/09.12.2013 άξζξν 18), φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε .
6. Τελ αξ. πξση. Υ10β/Γ.Π. νηθ. 5512/20.01.2014 Υπνπξγηθή Απφθαζε κε ηελ
νπνία νξίζηεθε ν θνο Ενχκπνο Αξηζηείδεο αλαπιεξσηήο Γηνηθεηήο ηνπ Γ.Λ. Παίδσλ
Πεληέιεο (ΦΔΘ 42/31.1.2014 η. ΥΟΓΓ).
7. Τελ αξ. Υ10β/Γ.Π.νηθ.2014 22290/33431/14.04.2014 Υπνπξγηθή Απφθαζε
ζρεηηθά κε ην νξηζκφ Θνηλήο Γηνηθήηξηαο ησλ δηαζπλδεφκελσλ λνζνθνκείσλ
Γ.Λ.ΑΤΤΗΘΖΣ « ΣΗΣΚΑΛΟΓΙΔΗΟ» -ΑΚΑΙΗΑ ΦΙΔΚΗΓΘ»» θαη Γ.Λ.Παίδσλ Πεληέιεο»
(ΦΔΘ. 216/16-04-2014).
8. Τελ αξ. 15ε/03.07.2014 Απφθαζε Γ.Σ. ηνπ Γ.Λ. Αηηηθήο « ΣΗΣΚΑΛΟΓΙΔΗΟΑΚΑΙΗΑ ΦΙΔΚΗΛΓΘ» θαη ηνπ δηαζπλδεφκελνπ ζε απηφ Γ.Λ. Παίδσλ Πεληέιεο,
ζρεηηθά κε εθρψξεζε αξκνδηνηήησλ ζηνπο Αλαπιεξσηέο Γηνηθεηέο (ΑΓΑ
6Π1Ω4690Ω5-Ζ6Ε).
9. ΠΓ118/07 ΦΔΘ 150/10.7.007 η. Α
10. Λ.4281/2014
11.
Τελ αξ.15763/30.12.2014 Απφθαζε Αλ. Γηνηθεηή ζρεηηθά κε έγθξηζε
ζθνπηκφηεηαο
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Τν Λνζνθνκείν Παίδσλ Πεληέιεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηα αλσηέξσ ζρεηηθά, πξνβαίλεη ζηελ
δηελέξγεηα πξφζθιεζεο ελδηαθέξνληνο κε ηελ δηαδηθαζία ζπιινγήο ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ
πξνζθνξψλ, κε θξηηήξην ηελ ρακειφηεξε ηηκή , γηα ηελ εμάκελε (06) παξνρή ππεξεζηψλ
απφ αλάδνρε εηαηξεία γηα « δηάζεζε ελφο ζεξκαζηή» γηα ηελ θάιπςε ησλ άκεζσλ αλαγθψλ
ηνπ Λνζνθνκείνπ θαη ζαο θαιεί λα ππνβάιεηε ζε θιεηζηφ πξσηνθνιιεκέλν θάθειν, ηα
δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο, ηην ηεχνική θαη νηθνλνκηθή πξνζθνξά
ζην Γξαθείν
Πξνκεζεηψλ.
Ανηικείμενο ηηρ ππόζκληζηρ είλαη ε εμάκελε παξνρή ππεξεζηψλ απφ αλάδνρε εηαηξεία γηα
« δηάζεζε ελφο ζεξκαζηή» .
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΑΠΑΝΗ : 11.000,00€ ζςμπεπιλαμβανομένος ΦΠΑ 23%
Κπιηήπιο καηακύπωζηρ : σαμηλόηεπη ηιμή
ΤΜΒΑΗ : 6 ΜΗΝΩΝ
Δθφζνλ ε πξνζθνξά απνζηαιεί ζηελ Υπεξεζία Γηελέξγεηαο κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, Θα πξέπεη λα θέξεη ηελ
έλδεημε «Να μην ανοισθεί από ηην ηασςδπομική ςπηπεζία ή ηη γπαμμαηεία».
Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο δηαγσληδφκελνπο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα εκαηόν
ογδόνηα (180) ημεπολογιακών ημεπών απφ ηελ επφκελε ηεο εκέξαο δηελέξγεηαο ηνπ
δηαγσληζκνχ.
Ζ παξνχζα πξφζθιεζε ζα αλαξηεζεί ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο δεκνζηφηεηαο ηνπ
Πξνγξάκκαηνο ζην site ηεο ΓΗΑΥΓΔΗΑΣ, ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Λνζνθνκείνπ
(www.paidon-pentelis.gr ), ζην Θεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ κεηξψν ζπκβάζεσλ (ΔΣΖΓΖΣ) θαη
ζηον ημερήζιο ηύπο ( καθημερινή οικονομική εθημερίδα ΔΗΜΟΠΡΑΙΩΝ ΚΑΙ
ΠΛΗΣΗΡΙΑΜΩΝ).
Τποβολή πποζθοπάρ: Ζ ππνβνιή πξνζθνξψλ κπνξεί λα γίλεηαη θάζε κέξα απφ ηελ
εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Λνζνθνκείνπ.
Οη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα θαηαηεζνχλ ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ηδηνρείξσο, ηαρπδξνκηθά κε
ζπζηεκέλε επηζηνιή ή κε ππεξεζία ηαρπκεηαθνξάο ζηε
δηεχζπλζε: Ηππνθξάηνπο 8, Π. Πεληέιε ΤΘ 15236 ηελ παξαθάησ
εκεξνκελία θαη ψξα.
Τν εκπξφζεζκν ησλ αηηήζεσλ θξίλεηαη κε βάζε ηελ εκεξνκελία πξσηνθφιινπ ηεο
Υπεξεζίαο , πνπ θέξεη ν θάθεινο απνζηνιήο ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ.
Τποβολή πποζθοπών έσο ηελ 28/01/2016 , εκέξα Πέκπηε θαη ψξα 14.30κ.κ
Αποζθπάγιζη πποζθοπών: 29/01/2016 εκέξα Παξαζθεπή θαη ψξα 09.00π.κ
H αξιολόγηζη
ηων
ζςζηαθείζα επιηποπή.

2

ςποβληθένηων

πποζθοπών

θα διενεπγηθεί από

ηην
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ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
Α. Κλειζηόρ θάκελορ δικαιολογηηικών ζςμμεηοσήρ, ηα οποία δηαγσληδφκελνη
νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ, καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο, με ηην ένδειξη,
“ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ” και ο οποίορ θα πεπιέσει:
1.1. Τπεύθςνη δήλωζη ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Λ. 1599/1986, &
Λ.4250/2014 ( ΦΔΘ74/26-03-2014), όπωρ εκάζηοηε ιζσύει, πος θα θέπει
ημεπομηνία ηων ηελεςηαίων 30 ημεπολογιακών ημεπών ππο ηηρ
καηαληκηικήρ ημεπομηνίαρ ςποβολήρ πποζθοπών, ζηελ νπνία :
α) Λα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ.
β) Λα δειψλεηαη φηη, κέρξη
θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο
πξνζθνξάο ηνπο,
νη
πξνζθέξνληεο δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε:
1. γηα θάπνην ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ π.δ. 60/2007, δειαδή γηα
θάπνην απφ ηα αθφινπζα:

ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξ.
1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΥ ηνπ Σπκβνπιίνπ.

δσξνδνθία φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο Πξάμεο ηνπ
Σπκβνπιίνπ ηεο 26εο Καΐνπ 1997 θαη ζην άξζξν 3 παξ. 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 98/742/ΘΔΠΠΑ
ηνπ Σπκβνπιίνπ.

απάηε θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ
πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ.

λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην
άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 91/308/ΔΟΘ ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 10εο Ηνπλίνπ 1991 γηα ηελ πξφιεςε
ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ
παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο.
2.Γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο απάηεο, ππεμαίξεζεο, εθβίαζεο, πιαζηνγξαθίαο,
ςεπδνξθίαο, δσξνδνθίαο, δφιηαο ρξενθνπίαο
3.Γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Θψδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο
επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο
4. Γελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε ή ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο.
5.Δίλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο
αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο.
6.Δίλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Δπηκειεηήξην (θαη ην εηδηθφ επάγγεικα ηνπο) ή αζθνχλ
γεσξγηθφ ή θηελνηξνθηθφ επάγγεικα.
7.Γελ ηεινχλ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ θ.λ.2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή εηδηθή
εθθαζάξηζε ηνπ Λ. 1892/1990, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν
γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα) θαη φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο
ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο
(κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα)
γ) Λα αλαιακβάλεηαη ε ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ, πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ην ΠΓ 118/07 θαηά ην ζηάδην ηεο
θαηαθχξσζεο, φπνηε δεηεζνχλ απφ ην Λνζνθνκείν
δ) Λα δειψλνληαη φηη δελ ππάξρνπλ λνκηθνί πεξηνξηζκνί ζηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο.
ε) Λα δειψλνληαη εάλ έρεη ππνβιεζεί ζηνλ πξνκεζεπηή ή πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ απφ
δηαγσληζκνχο, κε ακεηάθιεηε απφθαζε ηνπ Υπνπξγείνπ Αλάπηπμεο. Δάλ ε πνηλή ηνπ
απνθιεηζκνχ επηβιήζεθε γηα νξηζκέλν ρξφλν, ην ζηνηρείν απηφ ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηελ
απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο, κφλν γηα ην ρξνληθφ απηφ δηάζηεκα.
ζη) Λα δειψλεηαη φηη έρεη ιάβεη γλψζε φισλ ησλ φξσλ ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο θαη
ηνπο απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα θαη ζχκθσλα κε απηνχο ζπλέηαμε ηελ πξνζθνξά ηνπ.
δ) Λα δειψλεηαη φηη φια ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ είλαη αιεζή θαη
αθξηβή.
Ζ κε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο αλαγθαίεο ειάρηζηεο αλσηέξσ απαηηήζεηο ζπλεπάγεηαη ηελ
απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο:
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Β. Κλειζηόρ θάκελορ
κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», όπος
ηοποθεηείηαι η ηεσνική πποζθοπά ζε δύο ανηίγπαθα κε ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο
πξνζθνξάο.
Γ. Κλειζηόρ θάκελορ
κε ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», φπνπ
ηνπνζεηείηαη ε οικονομική πποζθοπά ζε δύο ανηίγπαθα θαη ζα πεξηέρεη ηα
νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη θαη ην πνζνζηφ Φ.Π.A. (%)
ζην νπνίν ππάγνληαη νη ππεξεζίεο θαη ζα βαξχλεη ην θνξέα, θαζψο θαη ηελ ηζρχ ηεο
πξνζθνξάο.

Ανηιπποζθοπέρ δεν γίνονηαι δεκηέρ και ζε πεπίπηωζη ςποβολήρ ηοςρ
αποππίπηονηαι.
ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ
ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΘΔΡΜΑΣΗ
ΓΔΝΙΚΑ
Ζ παξνχζα ηερληθή πεξηγξαθή αθνξά ηελ αλάδεημε Αλαδφρνπ παξνρήο ππεξεζηψλ
γηα δηάζεζε ελφο (1) ζεξκαζηή, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα έμη κελψλ.
Σηελ εγθαηάζηαζε πεξηιακβάλνληαη αηκνιέβεηεο, θαπζηήξεο, ελαιιάθηεο
ζέξκαλζεο, αληιίεο ηξνθνδνζίαο ιεβήησλ, δίθηπα ζσιελψζεσλ, αηκνπαγίδεο, δνρείν
ζπκππθλσκάησλ, κεησηέο πίεζεο, ζπιιέθηεο αηκνχ, ειεθηξηθνί πίλαθεο ηξνθνδνζίαο,
ιεηηνπξγίαο θαη απηνκαηηζκνχ. Ο ρψξνο ζηνλ νπνίν βξίζθεηαη ε ελ ιφγσ εγθαηάζηαζε
είλαη ζην Θέληξν Δλέξγεηαο ηνπ λνζνθνκείνπ (ιεβεηνζηάζην παξαγσγήο αηκνχ).
Οη αηκνιέβεηεο απηνί (κάξθαο IVAR) είλαη θαηαζθεπαζκέλνη ην 1990 θαη ε
αηκνπαξαγσγηθή ηθαλφηεηά ηνπο είλαη 2.000 Kg/h (1395,6 KW). Οη θαπζηήξεο πνπ είλαη
πξνζαξκνζκέλνη ζηνπο ιέβεηεο είλαη πηεζηηθνί θαπζηήξεο θαχζεο ειαθξνχ πεηξειαίνπ
ηεο εηαηξείαο RIELLO ηξηβάζκηνη θαη ν ηχπνο ηνπο είλαη P 200 T/G. Ζ ζεξκνυδξαπιηθή
εγθαηάζηαζε ηαμηλνκείηαη ζηελ θαηεγνξία Β.
Ο ρεηξηζκφο ησλ αηκνιεβήησλ απαηηείηαη λα γίλεηαη απφ αδεηνχρνπο αξρηηερλίηεο ή
εξγνδεγνχο κεραληθνχο 4εο εηδηθφηεηαο.
ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αλαιάβεη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ, δηαζέηνληαο έλα (1)
άηνκν, ν νπνίνο ζα δηαζέηεη ηα απαξαίηεηα θαηά λφκν πξνζφληα θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ην
ππάξρνλ κφληκν πξνζσπηθφ ζεξκαζηψλ πνπ ππεξεηεί ζην Λνζνθνκείν, ζα εθηειεί βάξδηεο
ζεξκαζηή. Ζ ιεηηνπξγία ησλ αηκνιεβήησλ θαιχπηεηαη κε ηηο αθφινπζεο βάξδηεο :
α) δχν νθηάσξεο βάξδηεο θαζεκεξηλά, εληφο ηνπ 16ψξνπ (7.00’-15.00’ θαη 15.00’23.00’), απφ αξρή Καΐνπ κέρξη κέζα Οθησβξίνπ, εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ηίζεηαη ζε
ιεηηνπξγία ε θεληξηθή ζέξκαλζε
β) ηξεηο νθηάσξεο βάξδηεο θαζεκεξηλά, εληφο ηνπ 24ψξνπ (7.00’-15.00’, 15.00’23.00’ θαη 23.00’-7.00’), ην ππφινηπν δηάζηεκα ηνπ έηνπο,
Δλλνείηαη
φηη
νη
αλσηέξσ
βάξδηεο
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ Θπξηαθψλ θαη ενξηψλ.

εθηεινχληαη

φιεο

ηηο

εκέξεο,

Ο Αλάδνρνο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηε ζσκαηηθή αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ.
Δπίζεο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ πηζηή ηήξεζε ησλ σξαξίσλ θαη ηελ πιήξε ελεκέξσζε
ησλ βηβιίσλ ζπληήξεζεο, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία.
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Ο Αλάδνρνο ζα ιακβάλεη γλψζε ηνπ εβδνκαδηαίνπ πξνγξάκκαηνο απαζρφιεζεο, ην
νπνίν ζα ηνπ θνηλνπνηείηαη θαη ζα θξνληίδεη γηα ηελ πηζηή εθαξκνγή ηνπ. Σε πεξίπησζε
απνπζίαο ελφο εξγαδνκέλνπ, ν Αλάδνρνο ζα θξνληίδεη λα ηνλ αληηθαζηζηά, θαιχπηνληαο
ηε βάξδηα κε άιινλ εξγαδφκελν κε ηα ίδηα πξνζφληα θαη ελεκεξψλνληαο εγγξάθσο ηελ
Τερληθή Υπεξεζία. Όιν ην πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ ζα έρεη ηα θαηάιιεια πξνζφληα θαη
ηελ νξηδφκελε απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο.
Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα κεξηκλά ψζηε ην πξνζσπηθφ ηνπ λα ηεξεί
εκεξνιφγην ιεηηνπξγίαο γηα θάζε αηκνιέβεηα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 ηεο Υ.Α. νηθ.
10735/651/2012 (ΦΔΘ 2656/Β΄/28-9-2012). Σην εκεξνιφγην ζα αλαγξάθνληαη ζε ηαθηά
ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη ηνπιάρηζηνλ θάζε νθηψ (8) ψξεο, κεηξήζεηο θαη ελδείμεηο απφ ηνλ
αηκνιέβεηα, ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ εθάζηνηε θαηαζθεπαζηή. Δπίζεο ζα
αλαγξάθνληαη ηνπιάρηζηνλ ηα θάησζη ζηνηρεία: Ζκεξνκελία, Ώξεο ιεηηνπξγίαο, Πίεζε
ιεηηνπξγίαο αηκνχ, Σθιεξφηεηα θαη ε Δλεξγφο Ομχηεηα (pΖ) λεξνχ, πίεζε ζηελ έμνδν ηεο
αληιίαο ηξνθνδνζίαο λεξνχ, ζεξκνθξαζία θαπζαεξίσλ θαη δείθηεο αηζάιεο, ελδείμεηο
δεμακελψλ πεηξειαίνπ θαη σξνκεηξεηψλ θαπζηήξα, θαζψο θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε
ηελ θαζεκεξηλή θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο ηνπ αηκνιέβεηα. Δπίζεο ζα αλαγξάθνληαη ηα
ζηνηρεία ησλ ειέγρσλ πνπ δηελεξγνχληαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 9 ηεο
Υ.Α. νηθ. 10735/651/2012 (ΦΔΘ 2656/Β΄/28-9-2012). Δπηπιένλ ζα θαηαρσξνχληαη φιεο νη
παξαηεξνχκελεο βιάβεο θαη αλσκαιίεο, θαζψο θαη νη εξγαζίεο πνπ γίλνληαη γηα ηελ άξζε
απηψλ, ή νπνηαδήπνηε ζρεηηθά ζηνηρεία απαηηνχληαη ζηε ζχκβαζε. Τέινο ην εκεξνιφγην
ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη ζην γξαθείν ηνπ ζεξκαζηή βάξδηαο, λα είλαη αλά πάζα ζηηγκή ζηε
δηάζεζε ησλ αξκνδίσλ αξρψλ θαη ηνπ θνξέα πηζηνπνίεζεο θαη λα δηαηεξείηαη ηνπιάρηζηνλ
κέρξη ηνλ επφκελν έιεγρν ηνπ αηκνιέβεηα.
Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ ηξηεηή εκπεηξία ζηελ παξνρή
ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο θαη επίβιεςεο ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ζεξκνυδξαπιηθψλ
εγθαηαζηάζεσλ. Ζ εκπεηξία απηή ζα πξέπεη λα έρεη απνθηεζεί απφ αλάινγεο εξγαζίεο πνπ
έρεη εθηειέζεη ζε κεγάιεο εγθαηαζηάζεηο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία θαη ζα ζπλνδεχεηαη κε
βεβαηψζεηο θαιήο εθηέιεζεο.
Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο βάξδηαο νη εξγαζίεο ζηηο νπνίεο πξέπεη λα πξνβαίλνπλ νη
ζεξκαζηέο είλαη νη εμήο:

Κεληαίεο εξγαζίεο: Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο αηκνπαγίδσλ, Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο
βαιβίδσλ αζθαιείαο αηκνιεβήησλ, Έιεγρνο ζνξχβνπ αληιηψλ, Έιεγρνο θαη γξαζάξηζκα
αληιηψλ θαη αηκνθξαθηψλ.
Δβδνκαδηαίεο εξγαζίεο: Έιεγρνο ζπκθσλίαο πηεδνζηαηψλ κε καλφκεηξα, Δλαιιαγή
ιεηηνπξγίαο αηκνιεβήησλ, Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο εμαξηεκάησλ κείσζεο αηκνχ, Έιεγρνο
ιεηηνπξγίαο απηνκαηηζκνχ ηνπ δνρείνπ ζπκππθλσκάησλ.
Ζκεξήζηεο εξγαζίεο: Δλαιιαγή ιεηηνπξγίαο αληιηψλ, Θαηαγξαθή σξψλ ιεηηνπξγίαο
αηκνιεβήησλ θαη θαπζηήξσλ, Έιεγρνο ζηεγαλφηεηαο αληιηψλ.
Δξγαζίεο ζε θάζε βάξδηα: Έιεγρνο ησλ πδξνδεηθηψλ ησλ αηκνιεβήησλ, Έιεγρνο
ζηάζκεο χδαηνο ηνπ ζεξκνδνρείνπ παξνρήο λεξνχ αηκνιεβήησλ, Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο
αληιηψλ λεξνχ, Έιεγρνο ηεο ζθιεξφηεηαο ηνπ λεξνχ ηνπ απνζθιεξπληή ηνπ
ιεβεηνζηαζίνπ, Έιεγρνο PH, Κεηξήζεηο ζεξκνθξαζίαο θαπζαεξίσλ, αηζάιεο, Έιεγρνο
ζηεγαλφηεηαο δηθηχνπ ζσιελψζεσλ.
Δξγαζίεο αλά ηεηξάσξν: Δξγαζίεο ζηξαηζψλαο αηκνιεβήησλ.
Δπίζεο ηα θαζήθνληα ηνπ ζεξκαζηή ζα δηέπνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία, φπσο
πεξηγξάθεθε παξαπάλσ. Δπεηδή νη αηκνιέβεηεο αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία Β ε επηηήξεζε
ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο, θαζψο θαη ν ρεηξηζκφο ηνπο ζα γίλεηαη απφ αδεηνχρν αξρηηερλίηε ή
εξγνδεγφ κεραληθφ 4εο εηδηθφηεηαο (Π.Γ. 115/2012/ΦΔΘ 200/Α/17.10.2012, άξζξν 14).
Οη απαηηνχκελνη ηίηινη ζπνπδψλ θαη άδεηεο ησλ ζεξκαζηψλ θαζνξίδνληαη απφ ην Π.Γ.
115/2012/ΦΔΘ 200/Α/17.10.2012, άξζξν 12.
Θάζε ζεξκαζηήο ππνρξενχηαη:
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Λα έρεη αδηάιεηπηε παξνπζία ζην ρψξν ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ, θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο νθηάσξεο βάξδηάο ηνπ θαη λα ηεξεί ην βηβιίν ζεξκαζηψλ κε
ππνγξαθή ηνπο.



Λα παξαθνινπζεί ηα φξγαλα έλδεημεο θαη γεληθά φιε ηε ιεηηνπξγία ησλ
αηκνιεβήησλ θαη ηνπ δηθηχνπ ζέξκαλζεο,



Λα επηβιέπεη θαη επηηεξεί ηνπο αηκνιέβεηεο γηα ηελ επίηεπμε ηεο
ζσζηφηεξεο ιεηηνπξγίαο,



Λα βξίζθεηαη ζε ζπλερή επηθνηλσλία κε ηελ Τερληθή Υπεξεζία γηα ηελ
επίιπζε θάζε πξνβιήκαηνο πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη θαη γηα ηελ
απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ,



Λα έρεη ζπλερή
Λνζνθνκείνπ,



Λα εθηειεί φια ηα θαζήθνληά ηα νπνία πξνβιέπνληαη απφ ηε λνκνζεζία γηα
ηνπο ζεξκαζηέο.

ζπλεξγαζία

κε

ηνπο

ππάξρνληεο

ζεξκαζηέο

ηνπ

Ο Αλάδνρνο ζα επζχλεηαη γηα ηελ θαιή εθηέιεζε φισλ ησλ παξαπάλσ θαζεθφλησλ
ησλ ζεξκαζηψλ. Τν πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ πξέπεη λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ εκπεηξία
ελφο (1) έηνπο, ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο θαη επηηήξεζεο ηεο θαιήο
ιεηηνπξγίαο αλαιφγσλ ζεξκνυδξαπιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ. Ζ εκπεηξία απηή ζα πξέπεη λα
απνδεηρζεί κε αληίζηνηρεο βεβαηψζεηο.
Θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ ν Αλάδνρνο ζα
πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηελ Τερληθή Υπεξεζία ηνπ Λνζνθνκείνπ, ππνρξενχηαη δε
λα ιακβάλεη ππ’ φςε ηνπ νηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο ηεο ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ησλ
ππεξεζηψλ. Ο Αλάδνρνο ζα είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηε ζπλερή
εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, ζηελ ηήξεζε ηεο εθάζηνηε ηζρχνπζαο
λνκνζεζίαο πνπ δηέπεη ηελ θαιή, αζθαιή θαη εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ
παξαγσγήο θαη δηαλνκήο αηκνχ, αιιά θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ ελαιιαγήο ζεξκφηεηαο γηα
ηελ παξαγσγή δεζηνχ λεξνχ ζέξκαλζεο θαη ρξήζεο.
Ο Αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα θάζε θίλδπλν πνπ ζηξέθεηαη θαηά
ηεο δσήο, πγείαο, ζσκαηηθήο αθεξαηφηεηαο, πεξηνπζίαο θαη νπνησλδήπνηε άιισλ
πξνζσπηθψλ ή πεξηνπζηαθψλ πιηθψλ
ή άιισλ αγαζψλ παληφο
ηξίηνπ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Λνζνθνκείνπ, ησλ αζζελψλ, ησλ
επηζθεπηψλ, ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Λνζνθνκείνπ, ν νπνίνο θίλδπλνο
πξνέξρεηαη απφ ηελ πιεκκειή εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ θαη ηε κε
ηήξεζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ. Ο Αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο
γηα θάζε δεκηά ή βιάβε ε νπνία ζα πξνθιεζεί απφ εξγαηηθφ αηχρεκα ζην πξνζσπηθφ ηνπ.
Δίλαη ππνρξεσκέλνο λα απαιιάμεη ην Λνζνθνκείν απφ θάζε πιεξσκή γη’ απηέο ηηο δεκηέο ή
βιάβεο θαζψο θαη γηα θάζε απαίηεζε, ελέξγεηα, έμνδα θαη επηβαξχλζεηο ζρεηηθέο κε απηέο,
εθηφο αλ ε δεκηά ή βιάβε πξνθχςεη απφ ελέξγεηα ή ππαηηηφηεηα ηνπ Λνζνθνκείνπ.
Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αζθαιίδεη θαηά αηπρεκάησλ ζε αζθαιηζηηθέο
εηαηξείεο, αλαγλσξηζκέλεο απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην, ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιεί ζην
Λνζνθνκείν, εθφζνλ απηφ δελ ππάγεηαη ζηηο θνηλσληθέο αζθαιίζεηο, νχηε θαιχπηεηαη ε
αζθάιηζε απηή κε ηηο πάζεο θχζεσο εηζθνξέο πνπ επηβάιινληαη απφ ην Λφκν γηα ηνπο
αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο, γηα ηηο νπνίεο εηζθνξέο επζχλεηαη θαη επηβαξχλεηαη
απνθιεηζηηθά ν Αλάδνρνο θαη ε αληίζηνηρε δαπάλε ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ ακνηβή ηνπ. Ο
Αλάδνρνο πξέπεη λα ηεξεί φινπο ηνπο ζρεηηθνχο λφκνπο γηα ηελ εξγαζία (εξγαηηθή
λνκνζεζία), ηηο ακνηβέο, ην σξάξην εξγαζίαο, ηηο θνηλσληθέο παξνρέο θαη απνδεκηψζεηο,
ηνπο θφξνπο θιπ θαη ζα επζχλεηαη έλαληη ησλ Διιεληθψλ Αξρψλ γηα ηελ ηήξεζε θάζε
ππνρξέσζεο πνπ πξνθχπηεη απφ απηέο. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα εθπιεξψλεη φιεο ηνπ ηηο
ππνρξεψζεηο απέλαληη ζην Γεκφζην, ζηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο θαη ζε θάζε ηξίην. Ο
Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα θξνληίδεη ψζηε ην πξνζσπηθφ ηνπ λα ηεξεί ερεκχζεηα ζρεηηθά κε
ηα δεηήκαηα πνπ ππέπεζαλ ζηελ αληίιεςή ηνπο, θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο.
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Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα γλσζηνπνηήζεη εγγξάθσο ζην απαζρνινχκελν
πξνζσπηθφ ηνπ, φηη ην Λνζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκά λα ειέγρεη, κέζσ ησλ αξκνδίσλ
νξγάλσλ, ηηο απνζθεπέο ηνπο θαηά ηελ απνρψξεζή ηνπο, εάλ απηφ θξηζεί αλαγθαίν. Ο
Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αληηθαζηζηά ην πξνζσπηθφ ηνπ κε άιιν, ζε πεξίπησζε
πνπ απηφ απαηηεζεί απφ ην Λνζνθνκείν. Τν πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ ζα πξέπεη λα
γλσξίδεη άςνγα ηελ Διιεληθή γιψζζα, ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε θαιχηεξε δπλαηή
επηθνηλσλία κε ην πξνζσπηθφ ηνπ Λνζνθνκείνπ θαη κε ηξίηνπο. Αιινδαπνί κπνξνχλ λα
εξγάδνληαη κφλνλ εθφζνλ έρνπλ ηα απαξαίηεηα έγγξαθα παξακνλήο θαη εξγαζίαο ζηελ
Διιάδα, αιιά θαη ηηο πηζηνπνηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην λφκν.
Απαγνξεχεηαη ε εθρψξεζε ζε ηξίην πξφζσπν ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ
Αλαδφρνπ (ππεξγνιαβία), θαζψο θαη ε εθρψξεζε ή ελερπξίαζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ
Αλαδφρνπ ζε νηνδήπνηε ηξίην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν.
Ο Αλάδνρνο, σο πξνυπφζεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, ζα πξέπεη, γηα θάζε έλαλ
απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ πνπ ζα απαζρνιεζεί ζηελ εθηέιεζε ησλ ζπκβαηηθψλ
ππνρξεψζεσλ, λα ππνβάιεη ζπλνπηηθφ βηνγξαθηθφ ζεκείσκα, ζπλνδεπφκελν απφ αθξηβή
αληίγξαθα ησλ αδεηψλ θαη ησλ βεβαηψζεσλ πξνυπεξεζίαο, απφ ηηο νπνίεο λα πξνθχπηεη ην
αληηθείκελν απαζρφιεζεο θαη ν ρξφλνο εκπεηξίαο, θαζψο θαη ππεχζπλε δήισζε
επηβεβαίσζεο ησλ πξνζφλησλ ηνπο θαη απνδνρήο ησλ θαζεθφλησλ ηνπο πνπ απνξξένπλ
απφ ηελ παξνχζα.
Δάλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ν Αλάδνρνο εθηειεί πιεκκειψο ηα θαζήθνληά
ηνπ θαη δελ πιεξνί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζχκβαζε, ην
Λνζνθνκείν δχλαηαη λα εθαξκφζεη ζεηξά κέηξσλ, φπσο έγγξαθεο παξαηεξήζεηο ζην
εκεξνιφγην ζπληήξεζεο, έγγξαθεο ζπζηάζεηο, δπζκελείο εθζέζεηο, απαηηήζεηο
αληηθαηάζηαζεο πξνζσπηθνχ, πεξηθνπέο επί ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο (απνκεηψζεηο),
απαίηεζε απνθαηάζηαζεο δεκηψλ εγθαηαζηάζεσλ ή εμνπιηζκνχ, απαίηεζε θαηαβνιήο
απνδεκηψζεσλ θιπ. Σε αθξαίεο παξαβηάζεηο ηεο ζχκβαζεο θαη εθφζνλ ν Αλάδνρνο δελ
ζπκκνξθψλεηαη ζηηο ζπζηάζεηο θαη ηα άιια κέηξα πνπ ιακβάλεη ην Λνζνθνκείν,
πξνβιέπεηαη ε θήξπμή ηνπ σο έθπησηνπ, κε παξαθξάηεζε ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ θαη
ηε ιήςε νπνηνλδήπνηε άιισλ κέηξσλ θαη ελεξγεηψλ (ελδίθσλ ή κε) πνπ ην Λνζνθνκείν
ζα θξίλεη σο πξνζθνξφηεξα γηα ηελ πξνάζπηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ. Ζ θήξπμε ηνπ
Αλαδφρνπ σο έθπησηνπ, γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ
Λνζνθνκείνπ, κεηά απφ αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηεο Τερληθήο Υπεξεζίαο.
Δάλ κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ηξνπνπνηεζνχλ νη φξνη ηεο ζχκβαζεο, θαηά
ηέηνηνλ ηξφπν ψζηε λα πξνθιεζεί νηθνλνκηθή κεηαβνιή ηεο ζπλνιηθήο δαπάλεο ηεο
ζχκβαζεο, ηφηε ζα ππάξρεη αληίζηνηρε αλαπξνζαξκνγή, είηε επί πιένλ, είηε επί έιαηηνλ.
Τν Λνζνθνκείν είλαη ππνρξεσκέλν λα ιακβάλεη ππ’ φςε ηνπ ηηο έγγξαθεο παξαηεξήζεηο
θαη αλαθνξέο ηνπ Αλαδφρνπ, σο πξνο ηελ θαηάζηαζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ
ιεβεηνζηαζίνπ, πξνβαίλνληαο ζηηο απαξαίηεηεο πξνιεπηηθέο θαη επηζθεπαζηηθέο
ζπληεξήζεηο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε αδηάιεηπηε θαη αζθαιήο ιεηηνπξγία ηνπο.
Θαλέλαο απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο δελ επζχλεηαη γηα παξάιεηςε εθπιήξσζεο ησλ
ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ, αλ ε παξάιεηςε απηή είλαη απφξξνηα αλσηέξαο βίαο,
δειαδή ζπλζεθψλ πνπ δηαθεχγνπλ ηνπ ειέγρνπ ηνπ ζπκβαιινκέλνπ, εθφζνλ έρεη
επηδείμεη ηελ πξνζήθνπζα πξνζνρή θαη επηκέιεηα ελφο ινγηθνχ θαη ζπλεηνχ
ζπκβαιιφκελνπ θαη δελ είλαη δπλαηφλ λα πξνβιεθζνχλ θαη απνηξαπνχλ απφ απηφλ.
Δλδεηθηηθά, γεγνλφηα αλσηέξαο βίαο ζπληζηνχλ: Α) Θενκελίεο, θπζηθέο
θαηαζηξνθέο, πιεκκχξεο, ζεηζκνί, ππξθαγηέο, Β) Απεξγίεο αλαγλσξηζκέλσλ
ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ θαη κεξψλ. Σηελ πεξίπησζε απηή νη εγθαηαζηάζεηο ζα
επηηεξνχληαη απφ πξνζσπηθφ αζθαιείαο ηνπ Αλαδφρνπ, Γ) Δπηβνιή ζηξαηησηηθνχ λφκνπ,
πνιεκηθή ζχξξαμε, εκπάξγθν.
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ΤΜΒΑΗ
Κεηαμχ ηνπ Γ.Λ.Π.Π θαη ηνπ πξνκεζεπηή, ζα ππνγξαθεί εμάκελε ζχκβαζε γηα ηελ παξνρή
ππεξεζηψλ.
O αλάδνρνο ζηνλ νπνίν Θα θαηαθπξσζεί ν δηαγσληζκφο ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη κέζα
ζε δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία αλαθνίλσζεο ηεο θαηαθχξ σζεο, γηα
ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο πξνζθνκίδνληαο εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, ην χςνο ηεο
νπνίαο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 5% ηνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, κε
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.A. (λ.4281/2014)
Ζ ζχκβαζε ζα θαηαξηηζηεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα κε βάζε ηνπο φξνπο πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζηε δηαθήξπμε, ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ηελ νηθνλνκηθή θαη
ηερληθή πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή. Θα δηέπεηαη απφ ην ειιεληθφ Γίθαην θαη δελ κπνξεί
λα πεξηέρεη φξνπο αληίζεηνπο πξνο ην πεξηερφκελν ηεο παξνχζαο. Τν θείκελν ηεο ζχκβαζεο
ζα θαηηζρχεη ησλ παξαξηεκάησλ ηεο εθηφο πξνθαλψλ ή παζίδεισλ παξαδξνκψλ.
ΘΡΑΣΖΔΗ
Τνλ πξνκεζεπηή βαξχλνπλ φιεο νη λφκηκεο ελδεηθηηθέο θάησζη θξαηήζεηο πνπ ηζρχνπλ ή ζα
επηβιεζνχλ, πιελ ηνπ αλαινγνχληα Φ.Π.A. ν νπνίνο βαξχλεη ην Λνζνθνκείν.
3% Υπέξ ΚΤΠΥ
2)

2% Φαξηφζεκν εθαξκνζηέν επί θξάηεζεο ΚΤΠΥ

3)

20% ΟΓΑ ραξηνζήκνπ ΚΤΠΥ εθαξκνζηέν επί Φαξηνζήκνπ ΚΤΠΥ

4)

2% Υπέξ ςπρηθήο πγείαο

5)

0,10% Υπέξ Δ.Α.ΓΖ.ΣΥ.

6)

3% Φαξηφζεκν Δ.Α.ΓΖ.ΣΥ. εθαξκνζηέν επί θξάηεζεο Δ.Α.ΓΖ.ΣΥ.

7)

20% ΟΓΑ ραξηνζήκνπ εθαξκνζηέν επί Φαξηνζήκνπ Δ.Α.ΓΖ.ΣΥ.

Οη άλσζελ θξαηήζεηο ππνινγίδνληαη επί ηεο θαζαξήο αμίαο ηνπ ηηκνινγίνπ
8% Παξαθξάηεζε θφξνπ πνπ ππνινγίδεηαη επί ηεο θαζαξήο αμίαο ηνπ ηηκνινγίνπ αθνχ
αθαηξεζνχλ νη θξαηήζεηο
Τν πιεξσηέν πνζφ πξνθχπηεη απφ ηελ αθαίξεζε ησλ ηειηθψλ πνζψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ
ηνλ ππνινγηζκφ άλσζελ (θξαηήζεσλ & παξαθξάηεζεο θφξνπ) απφ ηελ κηθηή αμία θάζε
ηηκνινγίνπ πψιεζεο.
ΠΙΖΡΩΚΖ
Οη πιεξσκέο ζα γίλνληαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ
πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαζψο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ
ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή.
«Σε πεξίπησζε πνπ ε πιεξσκή ηνπ ζπκβαζηνχρνπ θαζπζηεξήζεη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή
εμήληα (60) εκέξεο κεηά ηελ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο απφ απηφλ, ε αλαζέηνπζα
αξρή (νθεηιέηεο), ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην π.δ. 166/2003 (ΦΔΘ 138/Α/ 5.6.2003)
«Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2000/35 ηεο 29.6.2000 γηα ηελ
θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο», θαζίζηαηαη
ππεξήκεξνο θαη νθείιεη ηφθνπο ρσξίο λα απαηηείηαη φριεζε απφ ηνλ ζπκβαζηνχρν.
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Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο δελ κπνξεί λα γίλεη πξν ηεο
εκεξνκελίαο εθδφζεσο ηνπ πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο».

Ο ΑΛ. ΓΗΟΗΘΖΣΖ

ΘΑΘΖΓΖΣΖ ΑΡΗΣΔΗΓΖ Β. ΕΟΤΚΠΟ
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