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ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΑΡΙΘΜ. 14/2021 
ΑΠΔΤΘΔΙΑ ΑΝΑΘΔΗ 

ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ 

  

 Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν Πηνιεκαΐδαο «Μπνδνζάθεην» έρνληαο ππφςε: 

 

1.Tν N. 4412/16 (ΦΔΚ 47/η.Α /08.08.2016) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ 

(πξνζαξκνγή ζηηο νδεγίεο 2014//24/ΔΔ & 2014/25/ΔΔ)» 

2. To  N.4782/21(Α'36) «Δθζπγρξνληζκφο, απινπνίεζε θαη αλακφξθσζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ 

ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, εηδηθφηεξεο ξπζκίζεηο πξνκεζεηψλ ζηνπο ηνκείο ηεο άκπλαο θαη ηεο 

αζθάιεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο γηα ηελ αλάπηπμε, ηηο ππνδνκέο θαη ηελ πγεία». 

3.To N.4825/21(ΦΔΚ 157/η.Α/4-9-2021) «Αλακφξθσζε δηαδηθαζηψλ απειάζεσλ θαη επηζηξνθψλ 

πνιηηψλ ηξίησλ ρσξψλ, πξνζέιθπζε επελδπηψλ θαη ςεθηαθψλ λνκάδσλ, δεηήκαηα αδεηψλ 

δηακνλήο θαη δηαδηθαζηψλ ρνξήγεζεο δηεζλνχο πξνζηαζίαο, δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ 
Μεηαλάζηεπζεο θαη Αζχινπ θαη Τπνπξγείνπ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε θαη άιιεο επείγνπζεο δηαηάμεηο» 

4. Σελ ππ’αξηζκ. 222/17-8-2021 Απφθαζε Γ. (ΑΓΑ ΦΡΦ246907Ρ-9ΤΡ & ΑΓΑΜ 21REQ009108480) 
«Έγθξηζε πξνζθπγήο ζηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο» 

5. Σελ ππ’αξηζκ. 249/16-9-2021 Απφθαζε Γ. (ΑΓΑ ΧΦ0Ε46907Ρ-Κ7Β & ΜΔ ΑΓΑΜ 

21REQ009222602 ) γηα ηελ αθχξσζε ηεο  ππ΄ αξηζκ.11/2021 Πξφζθιεζεο θαη ηελ επαλαπξνθήξπμε 

ηεο δηαδηθαζίαο . 

 

Δπαναπροζκαλεί, θάζε ελδηαθεξφκελν λα απνζηείιεη πξνζθνξά γηα ηελ Παξνρή Τπεξεζίαο 

Καζαξηφηεηαο ρψξσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ (CPV 9091000-9) κε ζπλνιηθή εθηηκψκελε αμία ζχκβαζεο 

37.200,00 € κε ΦΠΑ 24%, κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ (3) 

κελψλ, κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο γηα άιινπο ηξεηο (3) κήλεο. 

 

Κξηηήξην ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, είλαη ε ρακειφηεξε πξνζθνξά ζχκθσλα κε ην άξζξν 51 ηνπ Ν. 

4825/2021. 

 
 

                                                                                                           

 
 

   

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                 Πηολεμαΐδα:  20.9.2021 

                 
ΓΙΟΙΚΗΗ 

3ης ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ 
(ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ) 

   

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ 
«ΜΠΟΓΟΑΚΔΙΟ» 

  

   

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ  ΠΡΟ: ΚΑΘΔ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΜΔΝΟ 
    

ΣΜΗΜΑ: Οικονομικό 
Γραθείο προμηθειών  

   

Σατ. Γ/νζη: Θέζη Κοσρί   
Πληροθορίες: Υ.Καλογιαννίδοσ-      
Δ.Καραμπαηάκη-Ο.Ανηφνιάδοσ  

  

Σηλέθφνο 2463351309 
FAX : 2463022782 

  

E-mail: prometh@mpodosakeio.gr   

mailto:ghptmp@otenet.gr
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Οη θάθεινη ησλ πξνζθνξψλ ππνβάιινληαη θαζεκεξηλά απφ ηηο 8:00 π.κ. έσο ηηο 14:00 κ.κ. ζην 

πξσηφθνιιν ηνπ Ννζνθνκείνπ Πηνιεκαΐδαο, ζέζε Κνπξί Πηνιεκαΐδαο,ΣΚ.50200, φπνπ ζα 
παξαιακβάλνληαη θαη ζα απνδίδνληαη ζην Γξαθείν Πξνκεζεηψλ. 

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη είηε  
(α) κε θαηάζεζή ηνπο ζην πξσηφθνιιν ηνπ Ννζνθνκείνπ Πηνιεκαΐδαο, είηε 
(β) κε ηαρπδξνκηθή απνζηνιή κέζσ ζπζηεκέλεο επηζηνιήο ή κε courier πξνο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή  
     ηνπ Ννζνθνκείνπ Πηνιεκαΐδαο. 

 
 

Η καηαληκηική ημερομηνία παραλαβής ηφν προζθορών είναι η 23/9/2021 
ημέρα Πέμπηη  και ώρα 14:00 ηο μεζημέρι . 

 
 
Παξαθαινχκε, φπσο απνζηείιεηε ηνλ θάθειν ηεο πξνζθνξάο, ν νπνίνο ζα ζπκπεξηιακβάλεη ηα 
αθφινπζα:  

 
1. Απόζπαζμα προζφποποιημένης πληροθόρηζης ηης επιτείρηζης, απφ ην Taxisnet   
ζην νπνίν ζα αλαθέξνληαη νη ελεξγνί Κσδηθνί Αξηζκνί δξαζηεξηφηεηαο ζρεηηθνί κε ηελ ππφ 
αλάζεζε ππεξεζία.    
2.  Τπεύθσνη δήλφζη, γηα ηε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 
73 ηνπ Ν.4412/2016.  
3. Τπεύθσνη Γήλφζη, ζηελ νπνία ζα δειψλεη φηη απνδέρεηαη λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε 
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ Παξαξηήκαηνο I.  
4.  Πιζηοποιηηικό ISO 9001/2018  γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο  θαη  ISO 45001/2018  γηα 

ηελ αζθάιεηα  & πγηεηλή ησλ εξγαδνκέλσλ. 

5. Οικονομική προζθορά, (κε ππνγξαθή θαη ζθξαγίδα ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ) 

ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗ.  

Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά επηπιένλ ζα πξέπεη λα αλαθέξεη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 68 ηνπ Ν. 
3863/2010 (ΦΔΚ 115/15-7-2010 η.Α΄) φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ην Ν.4144/2013 
άξζξν 22 , ηα εμήο :  
α)  Σνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ζα απαζρνιεζνχλ ζην έξγν. 

β)  Σηο εκέξεο θαη ηηο ψξεο εξγαζίαο. 

γ)  Σε ζπιινγηθή ζχκβαζε εξγαζίαο ζηελ νπνία ηπρφλ ππάγνληαη νη εξγαδφκελνη. 

δ)  Σν χςνο ηνπ πξνυπνινγηζκέλνπ πνζνχ πνπ αθνξά ηηο πάζεο θχζεσο λφκηκεο απνδνρέο 

      απηψλ ησλ εξγαδνκέλσλ. 

ε)   Σν χςνο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ κε βάζε ηα πξνυπνινγηζζέληα πνζά. 

ζη) Σα ηεηξαγσληθά κέηξα θαζαξηζκνχ αλά άηνκν. 

 
 

                                                                         Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ 

   

 

 

                                                                                              ΣΑΤΡΟ ΠΑΠΑΩΣΗΡΙΟΤ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ –ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

 

 Σα ηεηξαγσληθά κέηξα θαζαξηζκνχ ηνπ Ννζνθνκείνπ Πηνιεκαΐδαο είλαη 8008 η.κ  . 

 

ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΔΡΓΑΣΟΩΡΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΑΝΑ ΒΑΡΓΙΑ (ΓΔΤΣΔΡΑ-ΠΑΡΑΚΔΤΗ)  

  ΟΛΑ ΣΑ 
ΣΜΖΜΑΣΑ 

ΠΡΩΙ  ΑΠΟΓΔΤΜΑ  ΝΤΥΣΑ  ΤΝΟΛΟ  

ΤΝΟΛΟ  24 8  8  40 EΡΓΑΣΟΩΡΔ  

 
 

ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΔΡΓΑΣΟΩΡΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΑΝΑ ΒΑΡΓΙΑ (ΑΒΒΑΣΟΚΤΡΙΑΚΑ-ΑΡΓΙΔ)  

  ΟΛΑ ΣΑ 
ΣΜΖΜΑΣΑ 

ΠΡΩΙ  ΑΠΟΓΔΤΜΑ  ΝΤΥΣΑ  ΤΝΟΛΟ  

ΤΝΟΛΟ 8 8  - 16 EΡΓΑΣΟΩΡΔ  

 
 
ύμθφνα με ηο Ν.4820/2021 (άρθρο 207, περ.α) , ηο προζφπικό ποσ θα απαζτοληθεί ζηο 
πλαίζιο εκηέλεζης ηης ζύμβαζης καθώς και ο νόμιμος εκπρόζφπος ηης εηαιρείας οθείλει να 
προζκομίζει βεβαίφζη εμβολιαζμού ή πιζηοποιηηικό ανάρρφζης (νόζηζης) .   
 
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη:  
Να αλαιάβεη ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηελ απνιχκαλζε ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ ελ γέλεη 
ρψξσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ  ΠΣΟΛΔΜΑΨΓΑ  θαζ΄ φιν ην 24σξν θαη γηα φιεο ηηο εκέξεο ηνπ ρξφλνπ, 
ζε φια ηα ζηάδηα ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηε λνκνζεζία, ηηο 
θείκελεο πγεηνλνκηθέο θαη αζηπθηεληαηξηθέο δηαηάμεηο, ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ θάζε 
Ννζνθνκείνπ θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ηεξνχληαη ζε απηφ.  
ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ:  
1) Μαδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπ λα ππνβάιιεη πξφγξακκα εξγαζίαο θαη θαζαξηζκνχ γηα ην ζσζηφ θαη 
επαξθή, θαζεκεξηλφ θαζαξηζκφ ησλ ρψξσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ ,φιεο ηηο εκέξεο ηεο εβδνκάδαο, φιεο 
ηηο εκέξεο ηνπ έηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αββάησλ-Κπξηαθψλ θαη Αξγηψλ. Σν ηειηθφ 
πξφγξακκα ζα θαζνξηζζεί πξηλ ηελ αλάιεςε ηεο εξγαζίαο απφ ηνλ Αλάδνρν ζε ζπλεξγαζία κε ην 
Ννζνθνκείν θαη ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ.  
2) Να θαζαξίδεη κε επηκέιεηα θαη πξνζνρή ηνπο ρψξνπο πνπ θαζνξίδνληαη ζηνλ επηζπλαπηφκελν 
πίλαθα, δηαηεξνχκελνπ ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ Ννζνθνκείνπ λα αιιάμεη θάπνην ρψξν κε ρψξν ηδίνπ 
εκβαδνχ πεξίπνπ, δηαζέηνληαο ην ζπλεξγείν ηνπ θαζεκεξηλά κε νκνηφκνξθε θαζαξή ελδπκαζία, 
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη λα είλαη ππεχζπλνο έλαληη ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα ηελ 
εμαζθάιηζε ηεο θαζαξηφηεηαο ησλ παξαπάλσ ρψξσλ γηα φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο.  
3) Να ηεξεί φινπο ηνπο ζρεηηθνχο λφκνπο κε ηελ εξγαζία, ηηο ακνηβέο, σξάξην εξγαζίαο, θνηλσληθέο 
παξνρέο, απνδεκηψζεηο, θφξνπο, πγεία-αζθάιεηα εξγαηψλ θιπ. θαη ζα επζχλεηαη έλαληη ησλ 
Διιεληθψλ Αξρψλ γηα ηελ ηήξεζε θάζε ππνρξέσζεο πνπ πξνθχπηεη απ' απηέο.  
4) Να εθπιεξψλεη φιεο ηνπ ηηο ππνρξεψζεηο απέλαληη ζην Γεκφζην, ζηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο θαη 
ζε θάζε ηξίην.  
5) Να απνθαζηζηά θάζε είδνπο δεκηά, θινπή θαη βιάβε πνπ ζα πξνθιεζεί ζην πξνζσπηθφ ή ζηηο 
θηηξηαθέο ή άιιεο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Ννζνθνκείνπ ή ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην, εθφζνλ απηή νθείιεηαη 
ζε ππαηηηφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ή ησλ εξγαζηψλ ηνπ.  
6) Να ρξεζηκνπνηεί πξνζσπηθφ απνδεθηφ ζην Ννζνθνκείν, εηδηθεπκέλν, πγηέο άξηζην ζην είδνο ηνπ, 
άςνγν απφ πιεπξάο εξγαηηθφηεηαο, ζπλέπεηαο, ήζνπο, ζπκπεξηθνξάο απέλαληη ζηνπο ηξίηνπο θαη 
ζην πξνζσπηθφ ηνπ Ννζνθνκείνπ. Δπίζεο ην πξνζσπηθφ ζα πξέπεη λα γλσξίδεη άςνγα ηελ 
Διιεληθή γιψζζα ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε θαιχηεξε δπλαηή επηθνηλσλία κε ην πξνζσπηθφ ηνπ 
Ννζνθνκείνπ θαη ηξίηνπο. Αιινδαπνί κπνξνχλ λα εξγάδνληαη κφλν εθφζνλ έρνπλ ηα απαξαίηεηα 
έγγξαθα παξακνλήο θαη εξγαζίαο ζηελ Διιάδα.  
7) Να απνθαζηζηά ακέζσο θάζε έιιεηςε ή παξάιεηςε ή πιεκκειή εξγαζία πνπ ζα παξαηεξείηαη θαη 
ζα γλσζηνπνηείηαη ζ' απηφλ απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ Ννζνθνκείνπ.  
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8) Να ηεξεί ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη λα είλαη 
απνθιεηζηηθφο θαη κφλνο ππεχζπλνο πνηληθά θαη αζηηθά γηα θάζε αηχρεκα πνπ ηπρφλ ζα πξνέθππηε 
ζην πξνζσπηθφ ηνπ.  
9) Να ρξεζηκνπνηεί απνθιεηζηηθά ην εξγαηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ, πνπ είλαη αζθαιηζκέλν απφ απηφλ 
ζην αξκφδην αζθαιηζηηθφ ηακείν ή νξγαληζκφ. Σν Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απαγνξεχεη 
ζε εξγαδφκελν ηνπ Αλαδφρνπ λα εξγαζηεί, αλ δελ απνδείμεη ν Αλάδνρνο φηη είλαη αζθαιηζκέλνο, 
ππνρξενχκελνπ ηνπ Αλαδφρνπ λα εθνδηάδεη ην Ννζνθνκείν κε ηα ζρεηηθά επίζεκα έγγξαθα.  
10) Να νξίζεη έλα απφ ηα κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα απαζρνιεί ζην Ννζνθνκείν, σο ππεχζπλν 
επηζηαζίαο ηνπ έξγνπ. Ο ππεχζπλνο επηζηαζίαο ηνπ αλαδφρνπ έρεη ηελ θχξηα επζχλε γηα ηνλ ζπλερή 
έιεγρν ησλ αλαηηζέκελσλ ρψξσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ηε κφληκε δηαζθάιηζε ηνπ επηπέδνπ 
θαζαξηφηεηαο απηψλ, εηδηθά θαηά ηηο πξσηλέο ψξεο αηρκήο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ.  
11) Να παξέρεη ζην πξνζσπηθφ ηηο λφκηκεο άδεηεο, αλαπαχζεηο θαη λα θαιχπηεη ηα θελά απφ 
αζζέλεηεο ή αδηθαηνιφγεηεο απνπζίεο γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ αλαιακβαλνκέλσλ κε ηελ παξνχζα 
ππνρξεψζεσλ ηνπ έλαληη ηνπ Ννζνθνκείνπ.  
12) Να ζπλεξγάδεηαη θαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο νδεγίεο ηνπ Πξντζηάκελνπ Δπηζηαζίαο ηνπ 
Ννζνθνκείνπ θαζψο θαη ηεο ζπζηαζείζαο ηξηκεινχο επηηξνπήο επνπηείαο θαζαξηζκνχ ηνπ 
Ννζνθνκείνπ, ζε θάζε ζέκα πνπ έρεη ζρέζε κε ηηο εθηεινχκελεο εξγαζίεο, νη νπνίνη είλαη θαη 
αξκφδηνη γηα ηελ επίβιεςε θαη δηαπίζησζε ηεο εθηέιεζεο ησλ ζρεηηθψλ εξγαζηψλ.  
13) Να δηαζέηεη ην απαξαίηεην πξνζσπηθφ αζθαιείαο, ψζηε λα θαιχπηνληαη θελά απφ άδεηεο, ξεπφ, 
αζζέλεηεο θαη θάζε είδνπο απνπζίεο ηνπ ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ (π.ρ. απεξγίεο) κε ζθνπφ ηνλ επαξθή 
θαζαξηζκφ ησλ ρψξσλ φιν ην εηθνζηηεηξάσξν.  
14) Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θξνληίδεη ψζηε φινη νη ππάιιεινη πνπ απαζρνιεί λα 
δηαζέηνπλ βηβιηάξην πγείαο θαζψο θαη λα εκβνιηάδνληαη ακέζσο κεηά ηελ πξφζιεςή ηνπο γηα ηνλ ηφ 
ηεο Ζπαηίηηδαο Β. Σν Ννζνθνκείν έρεη ην δηθαίσκα απνκάθξπλζεο ησλ αηφκσλ πνπ δε ζα πιεξνχλ 
ηηο παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο ζε δηάζηεκα 3 κελψλ απφ ηελ πξφζιεςή ηνπο. Δθφζνλ ν εξγνδφηεο 
επηζπκεί, νξίδεη γηαηξφ πνπ ζα εμεηάδεη ηνπο ππαιιήινπο ηνπ αλαδφρνπ.  
15) Ο αλάδνρνο θξνληίδεη ψζηε νη ππάιιεινί ηνπ λα κελ θέξλνπλ ζηε δνπιεηά μέλα άηνκα ή 
ζπγγεληθά ηνπ ηα νπνία ηνπο θαζπζηεξνχλ ζηελ εξγαζία ηνπο.  
16) Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ρξεζηκνπνηεί πξνζσπηθφ πνπ έρεη πείξα ζην αληηθείκελν 
θαη λα κπνξεί λα εγγπεζεί φηη δελ ζα ππάξμεη θαλέλα θψιπκα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ ηνπ 
Ννζνθνκείνπ. Οη ππάιιεινί ηνπ δελ επηηξέπεηαη λα βιέπνπλ έγγξαθα ή θαθέινπο ηνπ Ννζνθνκείνπ. 
Ο αλάδνρνο θξνληίδεη ψζηε νη ππάιιεινί ηνπ λα κελ αλαθνηλψλνπλ ζε θαλέλαλ πξάγκαηα πνπ ηνπο 
έγηλαλ γλσζηά ιφγσ ηεο εξγαζίαο ηνπο (ηαηξηθφ απφξξεην θιπ.) Απηή ε ππνρξέσζε εμαθνινπζεί λα 
ππάξρεη αθφκε θαη κεηά ην πέξαο ηεο ζπκβάζεσο.  
17) Οη ππάιιεινη ηνπ αλαδφρνπ δελ κπνξνχλ λα κηινχλ κε αζζελείο γηα ηελ αζζέλεηά ηνπο θαη ηελ 
αγσγή πνπ ηνπο ρνξεγείηαη γηα ηε ζεξαπεία ηνπο. Δπίζεο δελ ηνπο επηηξέπεηαη λα θξηηηθάξνπλ ηηο 
δξαζηεξηφηεηεο ησλ γηαηξψλ θαη ηνπ βνεζεηηθνχ θαη λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ. Αθφκε δελ 
κπνξνχλ λα δίλνπλ ζπκβνπιέο γηα ζεξαπείεο ζηνπο αζζελείο. Δίλαη απαγνξεπκέλε ε ζπλαλαζηξνθή 
κε ηνπο αζζελείο, φπσο θαη ε πξνκήζεηα θαγεηψλ, πνηψλ, ηζηγάξσλ, θαξκάθσλ θιπ.  
18) Να παξέρεη ηηο ζηνιέο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιεί, νη νπνίεο πξέπεη λα είλαη πάληα 
θαζαξέο θαη εππξεπείο. 
19) Ζ θαηαλνκή ησλ εξγαηνσξψλ αλά ηκήκα ζην Ννζνθνκείν ζα γίλεηαη ζε ζπλελλφεζε κε ηα 
αξκφδηα φξγαλα ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο πνπ πξνθχπηνπλ. Σν Ννζνθνκείν ζα κπνξεί λα δεηήζεη 
κέξνο ησλ εξγαηνσξψλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα εξγαζίεο κεηαθνξάο πιηθψλ (εληφο ησλ ρψξσλ ησλ 
Ννζνθνκείσλ), θαζαξηζκνχ – θαιισπηζκνχ εμσηεξηθψλ ρψξσλ θιπ.  
20) 23) Χο νινθιήξσζε ηνπ θαζαξηζκνχ ζεσξείηαη θαη ε απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ πνπ ζα 
γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο ζπζηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Ννζνθνκεηαθψλ Λνηκψμεσλ (Δ.Ν.Λ.) ηνπ 
λνζνθνκείνπ.  
21) Ο αλάδνρνο δελ επηβαξχλεηαη κε δαπάλεο χδξεπζεο, παξνρήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, 
ζέξκαλζεο, θιηκαηηζκνχ θαη θαπζίκσλ, ηα νπνία βαξχλνπλ ην Ννζνθνκείν, κε ηελ πξνυπφζεζε ηεο 
εχινγεο ρξήζεο θαη θαηαλάισζεο απφ ηνλ αλάδνρν.  
22) Απαγνξεχεηαη ζηνλ αλάδνρν λα δηαθφςεη γηα νηνδήπνηε ιφγν ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ. 
Γηα ην ιφγν απηφ ν αλάδνρνο δειψλεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ φηη αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα 
παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζπλερψο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο πεξίπησζεο απεξγίαο 
πξνζσπηθνχ.  
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23) Ο αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ απνθαηάζηαζε νπνηαζδήπνηε δεκηάο ή βιάβεο πνπ ζα 
πξνθιεζεί ζην πξνζσπηθφ θαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ λνζνθνκείνπ.  
24) Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αληηθαζηζηά ακέζσο θάζε έιιεηςε θαη παξάιεηςε ή πιεκκειή 
εξγαζία πνπ ζα παξαηεξείηαη θαη γλσζηνπνηείηαη ζ’ απηφλ απφ ηνπο ππεχζπλνπο ηνπ  λνζνθνκείνπ 
θαη ηελ Δ.Ν.Λ.  
25) Ο αλάδνρνο πξέπεη λα θξνληίδεη γηα ηελ έγθαηξε αλάιεςε ππεξεζίαο απφ ηνπο ππαιιήινπο ηνπ 
θαη γηα ηελ απνρψξεζή ηνπο απφ ην Ννζνθνκείν, κεηά ην ηέινο ηεο εξγαζίαο ηνπο.  
26) Ο αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο απμεκέλεο 
απαηηήζεηο πνπ ζπλεπάγεηαη ε παξνρή ππεξεζηψλ ζην ρψξν ελφο Ννζειεπηηθνχ Ηδξχκαηνο.  
27) Πξηλ ηελ αλάιεςε ηεο εξγαζίαο ν αλάδνρνο θαηαξηίδεη κε ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο ηνπ Ννζνθνκείνπ 
πξφγξακκα γηα ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηελ απνιχκαλζε ησλ ρψξσλ. Δπηπιένλ κέηξα απνιχκαλζεο 
κπνξνχλ λα δεηεζνχλ απφ ηνλ εξγνδφηε. 
28) Με ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ζα αλαξηεζεί ην πξφγξακκα ησλ απαζρνινπκέλσλ ζηελ 
θαζαξηφηεηα ζε εκθαλέο ζεκείν ηνπ Ννζνθνκείνπ ηνπ νπνίν ζα ηνπο ππνδεηρζεί.  

29) Δπηπιένλ ν αλάδνρνο ζα θαηαζέζεη ζην Ννζνθνκείν αληίγξαθν ηνπ ζεσξεκέλνπ απφ ηηο 
αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Απαζρφιεζεο (.ΔΠ.Δ.) πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο ησλ 
απαζρνινχκελσλ ηνπ κε ηε δέζκεπζε φηη ζε θάζε ηξνπνπνίεζε ηνπ ζα πξνζθνκίδεη ην ηζρχνλ.  
30) Με ηελ έθδνζε ηνπ ηηκνινγίνπ παξνρήο ππεξεζηψλ ζα πξνζθνκίδνπλ αληίγξαθν ηεο Α.Π.Γ. ηνπ 
ΗΚΑ πνπ αθνξά ηνπο απαζρνινχκελνπο ζην Ννζνθνκείν ππαιιήινπο. 
 31) χκθσλα κε ην Ν.4144/2013 άξζξν 22 παξ.2 γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ θαιχπηεηαη απφ ην 
«Μεηξψν Παξαβαηψλ Δηαηξεηψλ Παξνρήο Τπεξεζηψλ Καζαξηζκνχ ή/θαη Φχιαμεο» νη εηαηξείεο παξνρήο 
ππεξεζηψλ θαζαξηζκνχ ή/θαη θχιαμεο πξνζθνκίδνπλ ππνρξεσηηθά έλνξθε βεβαίσζε ηνπ λνκίκνπ 
εθπξνζψπνπ απηψλ ελψπηνλ ζπκβνιαηνγξάθνπ, πεξί κε επηβνιήο ζε βάξνο ηνπο πξάμεο επηβνιήο 
πξνζηίκνπ γηα παξαβηάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο «πςειήο» ή «πνιχ πςειήο» ζνβαξφηεηαο» 
 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ 

 

Ζ οικονομική προζθορά ζα πεξηιακβάλεη ηα εμήο : 

  

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΙΥΔΙΟΤ 
ΑΡΙΘΜΟ 
ΑΣΟΜΩΝ 

ΜΗΝΙΑΙΑ 
ΓΑΠΑΝΗ 

ΚΑΣΑ ΑΣΟΜΟ 

ΜΗΝΙΑΙΑ 
ΓΑΠΑΝΗ 

ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΓΑΠΑΝΗ ΓΙΑ 
3(ΣΡΔΙ) ΜΗΝΔ 

ΜΗΝΙΑΙΑ *3 
ΜΗΝΔ 

1 Μηθηέο απνδνρέο πξνζσπηθνχ  
(θαζαξηζηέο – ζηξηεο θαη 
επφπηεο ) κε πιήξε 
απαζρφιεζε 

     

2 Δηζθνξέο ΗΚΑ εξγνδφηνπ      

3 Κφζηνο επηδφκαηνο αδείαο        
( πεξηιακβαλνκέλσλ θαη 
εηζθνξψλ ΗΚΑ ηνπ εξγνδφηε ) 

     

4 Κφζηνο δψξσλ Πάζρα – 
Υξηζηνπγέλλσλ  
(πεξηιακβαλνκέλσλ θαη 
εηζθνξψλ ΗΚΑ ηνπ εξγνδφηε ) 

      

5 Δπηπιένλ θφζηνο Κπξηαθψλ – 
Αξγηψλ ( πεξηιακβαλνκέλσλ 
θαη εηζθνξψλ ΗΚΑ ηνπ 
εξγνδφηε) 8σξεο απαζρφιεζεο 

    

6 Δπηπιένλ θφζηνο λπρηεξηλψλ    
( πεξηιακβαλνκέλσλ θαη 
εηζθνξψλ ΗΚΑ ηνπ εξγνδφηε ) 
8σξεο απαζρφιεζεο  

    

7 Κφζηνο αληηθαηαζηαηψλ 
εξγαδνκέλσλ ζε θαλνληθή άδεηα 

     

8 Κφζηνο δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο , εγγπεηηθήο  επηζηνιήο θαιήο   
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εθηέιεζεο , αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο  ( ΜΑΠ) , ινηπά έμνδα 

9 Λνηπά έμνδα ( λα αλαθεξζνχλ αλαιπηηθά θαη λα ηεθκεξησζνχλ 
θαηά θξίζε θάζε ππνςεθίνπ αλαδφρνπ ) 

  

 ΤΝΟΛΗΚΟ 
ΜΖΝΗΑΗΟ 
ΚΔΡΓΟ 

ΤΝΟΛΗΚΟ 
ΚΔΡΓΟ ΓΗΑ 3 ( 
ΣΡΔΗ ) ΜΖΝΔ 

10 Δξγνιαβηθφ θέξδνο    

 ΤΝΟΛΗΚΟ 
ΜΖΝΗΑΗΟ 
ΤΦΟ 
ΝΟΜΗΜΧΝ 
ΚΡΑΣΖΔΧΝ  

ΤΝΟΛΗΚΟ ΤΦΟ 
ΝΟΜΗΜΧΝ 
ΚΡΑΣΖΔΧΝ ΓΗΑ 
3 ( ΣΡΔΗ ) 
ΜΖΝΔ  

11 Νφκηκεο θξαηήζεηο επί  ηεο αμίαο ηηκνινγίνπ    

 ΤΝΟΛΗΚΟ 
ΜΖΝΗΑΗΟ 
ΣΜΖΜΑ ΓΗΑ 
ΣΟ 
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ  

ΤΝΟΛΗΚΟ ΤΦΟ 
ΓΗΑ ΣΟ 
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ 
ΓΗΑ 3  ( ΣΡΔΗ ) 
ΜΖΝΔ 

12 χλνια θαζαξψλ αμηψλ  ( άλεπ Φ.Π.Α )   

13 χλνια αμηψλ ( κε Φ.Π.Α )   

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Ι : 

Ζ ακνηβή ηνπ Αλαδφρνπ ππφθεηηαη ζηηο θάησζη λφκηκεο θξαηήζεηο θαη παξαθξαηήζεηο:  

Α) Κράηηζη ύυοσς 0,07 % ππέξ ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο ΔΑΑΓΖΤ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 375 

παξ. 7 ηνπ λ. 4412/2016, επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ. Δπί ηεο ελ ιφγσ 

θξάηεζεο επηβάιιεηαη ραξηφζεκν 3% θαη θξάηεζε ππέξ ΟΓΑ πνζνζηνχ 20% επί ηνπ ραξηνζήκνπ.  

Β)Κράηηζη ύυοσς 0,02 % ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, εθηφο Φ.Π.Α., ηεο 

αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. Σν πνζφ απηφ παξαθξαηείηαη ζε θάζε πιεξσκή 

απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

θαη Πξνκεζεηψλ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 4412/2016123  

Γ) Κράηηζη ύυοσς 0,06 % ππέξ ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο ΑΔΠΠ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 350 παξ. 

3 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηα άξζξα 2, 3 θαη 6 ηεο ΚΤΑ ππ’ αξ. 1191/2017 (ΦΔΚ 969/η.Β’/22.03.2017), επί 

ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ, επηβάιιεηαη δε επί ηεο αμίαο ηεο θάζε αξρηθήο ή 

ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο Δπί ηεο ελ ιφγσ θξάηεζεο επηβάιιεηαη ραξηφζεκν 3% θαη θξάηεζε ππέξ 

ΟΓΑ ζε πνζνζηφ 20% επί ηνπ ραξηνζήκνπ  

Γ) Παρακράηηζη θόροσ 8% επί ηεο θαζαξήο αμίαο ησλ ππεξεζηψλ (άξζξν 64 λ. 4172/2013). 

Δ ) Κράηηζη 0,02% ππέξ ςπρηθήο Τγείαο (άξζξν 24&6 Ν.3846/2010). 

 

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ  ΙΙ : 

 

Χο αξηζκφο αηφκσλ πξνζδηνξίδεηαη ην πιήζνο εξγαδνκέλσλ (πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αηφκσλ ξεπφ) πνπ 

αληηζηνηρεί ζηηο απαηηνχκελεο εξγαηνψξεο θαη είλαη θνζηνινγηθά ηζνδχλακν θαη εθθξαζκέλν ζε άηνκα 

πιήξνπο απαζρφιεζεο.  

Ο παξαπάλσ πίλαθαο ζπκπιεξψλεηαη (ρσξίο λα ηξνπνπνηεζεί ε κνξθή ηνπ) απφ ηνπο ππνςήθηνπο 

αλαδφρνπο ,ζχκθσλα κε ηελ θείκελε εξγαηηθή ,αζθαιηζηηθή θαη ζρεηηθή  Ννκνζεζία επί πνηλή 

απαξαδέθηνπ ηεο πξνζθνξάο πξνζθνκίδνληαο ζην Φάθειν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο επηθπξσκέλα 

θσηναληίγξαθα ηεο πξναλαθεξφκελεο Ννκνζεζίαο. Ζ ηηκή γηα θαζέλα απφ ηα πεδία ηνπ παξαπάλσ 

πίλαθα ζα είλαη κηα θαη κνλαδηθή θαη ζα αλαιχεηαη επαξθψο θαη κε ζαθήλεηα ν ηξφπνο-κέζνδνο 

ππνινγηζκνχ- πξνζδηνξηζκνχ απηήο ηεο ηηκήο. 

Ζ επζχλε φκσο γηα ηελ αθξίβεηα ησλ αλαθεξνκέλσλ βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ ππνςήθην αλάδνρν. 
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