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ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΙΑ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΛΛΟΓΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Το Γενικό Νοςοκομείο Χίου για τθν κάλυψθ άμεςων  και επιτακτικϊν αναγκϊν του, 

προςκαλεί τουσ ενδιαφερόμενουσ να κατακζςουν προςφορά για τθν παροχι υπθρεςίασ 

τεχνικοφ αςφαλείασ του Γ.Ν Χίου. 

                               

                                   Α. ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 

Α/Α ΚΩΔΙΚΟ 
ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΛΙΚΟΤ 

ΠΟΟ
ΣΗΣΑ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΟ-
ΜΕΝΗ  ΣΙΜΗ  
ΧΩΡΙ ΦΠΑ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙ-
ΜΟ ΜΕ ΦΠΑ 

17% 

1  ΤΠΗΡΕΙΕ 
ΣΕΧΝΙΚΟΤ 

ΑΦΑΛΕΙΑ  

1 1.709,60 2.000,23 

 ΣΥΝΟΛΟ     

 

                            Β. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΗΡΕΙΑ 

Αρικμόσ Αιτιματοσ 19855/29-11-2018 

ΚΑΕ 0419.01 

Κριτιριο Κατακφρωςθσ Χαμθλότερθ τιμι 

Ημερομθνία ζναρξθσ υποβολισ προςφορϊν 12-02-2019 

Ημερομθνία λιξθσ υποβολισ προςφορϊν 14-02-2019 

Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν ΦΑΞ:2271350241 
e – mail:paragelies@xioshosp.gr 

                                             

 

 

 

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                            ΥΙΟ: 11-02-2019 
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                                                 Γ.ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 

Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να διακζςει ςτο Νοςοκομείο (καλοφμενο πλζον «Εργοδότθσ») ζναν 

(1) Τεχνικό Αςφάλειασ. Ο ανωτζρω κα καλφψει τισ ανάγκεσ του προςωπικοφ του 

Νοςοκομείου που ανζρχεται ςε 300 άτομα. 

Αναλυτικά:  

Κατηγορία Α΄ , 16 άτομα 

Κατηγορία Β΄,  21 άτομα 

Κατηγορία Γ΄,  263 άτομα 

Σφνολο Ωρϊν Τεχνικοφ Αςφάλειασ:213 ϊρεσ και 42 λεπτά. 

Τα προςόντα του Τεχνικοφ Αςφαλείασ κα πρζπει να είναι ςφμφωνα με το οριηόμενα ςτισ 

διατάξεισ του Ν. 3850/2010, όπωσ ιςχφει.  

Μετά τθν ανακιρυξθ του μειοδότθ, ο Ανάδοχοσ κα κατακζςει όλα τα δικαιολογθτικά που 

κα απαιτθκοφν από τθν Επικεϊρθςθ Εργαςίασ, θ οποία κα ελζγξει το νομότυπο τθσ 

ανάκεςθσ. 

ΠΡΟΟΝΣΑ (με βάςη το Ν.3850/2010) 

1. Ο τεχνικόσ αςφάλειασ πρζπει να ζχει τα παρακάτω προςόντα, ανάλογα με το είδοσ τθσ 
επιχείρθςθσ και τον αρικμό των εργαηομζνων ςε αυτι: 

Α. πτυχίο πολυτεχνείου ι πολυτεχνικισ ςχολισ Ανϊτατου Εκπαιδευτικοφ Ιδρφματοσ (Α.Ε.Ι.) 

του εςωτερικοφ ι ιςότιμων ςχολϊν του εξωτερικοφ, που το αντικείμενο ςπουδϊν ζχει 

ςχζςθ με τισ εγκαταςτάςεισ και τθν παραγωγικι διαδικαςία και άδεια άςκθςθσ 

επαγγζλματοσ, που χορθγείται από το Τεχνικό Επιμελθτιριο τθσ Ελλάδασ (Τ.Ε.Ε.), 

Β. πτυχίο πανεπιςτθμιακισ ςχολισ εςωτερικοφ ι ιςότιμων ςχολϊν του εξωτερικοφ, που το 

αντικείμενο ςπουδϊν ζχει ςχζςθ με τισ εγκαταςτάςεισ και τθν παραγωγικι διαδικαςία και 

άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ, όταν αυτι προβλζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία, 

Γ. πτυχίο Τεχνολογικοφ Εκπαιδευτικοφ Ιδρφματοσ (Τ.Ε.Ι.) ι ιςότιμων ςχολϊν του εξωτερικοφ 

ι πτυχίο των πρϊθν ςχολϊν υπομθχανικϊν και των Κζντρων Ανωτζρασ Τεχνικισ και 

Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ (Κ.Α.Τ.Ε.Ε.), 

2. Ρροχπθρεςία, που υπολογίηεται από τθν απόκτθςθ απολυτθρίου ι πτυχίου, για τουσ 
τεχνικοφσ των περιπτϊςεων αϋ και βϋ τθσ παραγράφου 1 τουλάχιςτον διετι και για τουσ 
τεχνικοφσ τθσ περίπτωςθσ γϋ τθσ παραγράφου 1 τουλάχιςτον πενταετι .    

3. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταςθ του Υπουργοφ Εργαςίασ και 
Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και του κατά περίπτωςθ ςυναρμόδιου Υπουργοφ, φςτερα από 
γνϊμθ του Συμβουλίου Υγείασ και Αςφάλειασ των Εργαηομζνων (Σ.Υ.Α.Ε.), κακορίηεται 
το ςυγκεκριμζνο επίπεδο γνϊςεων και θ ειδικότθτα του τεχνικοφ αςφάλειασ, ανάλογα 
με τον αρικμό των εργαηομζνων και το είδοσ τθσ δραςτθριότθτασ τθσ επιχείρθςθσ 

4. Μετά προεδρικά διατάγματα αυτά είναι δυνατι θ τροποποίθςθ των άρκρων 10, 12 και 
13 του Ν.3850/2010. 
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Α. ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΑΦΑΛΕΙΑ 

Α.1. ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΕ ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ  

1. Οι ςυμμετζχοντεσ υποχρεοφνται να κατακζςουν όλα τα ζγγραφα των προςφορϊν τουσ 

εισ διπλοφν. 

2. Ειδικότερα ο τεχνικόσ αςφάλειασ: 

α) ςυμβουλεφει ςε κζματα ςχεδιαςμοφ, προγραμματιςμοφ, καταςκευισ και ςυντιρθςθσ 

των εγκαταςτάςεων, ειςαγωγισ νζων παραγωγικϊν διαδικαςιϊν, προμικειασ μζςων και 

εξοπλιςμοφ, επιλογισ και ελζγχου τθσ αποτελεςματικότθτασ των ατομικϊν μζςων 

προςταςίασ, κακϊσ και διαμόρφωςθσ και διευκζτθςθσ των κζςεων και του περιβάλλοντοσ 

εργαςίασ και γενικά οργάνωςθσ τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ,  

β) ελζγχει τθν αςφάλεια των εγκαταςτάςεων και των τεχνικϊν μζςων,  πριν από τθ 

λειτουργία τουσ, κακϊσ και των παραγωγικϊν διαδικαςιϊν και μεκόδων εργαςίασ πριν από 

τθν εφαρμογι τουσ και επιβλζπει τθν εφαρμογι των μζτρων  υγείασ και αςφάλειασ των 

εργαηομζνων και πρόλθψθσ των ατυχθμάτων, ενθμερϊνοντασ ςχετικά τουσ αρμόδιουσ 

προϊςταμζνουσ των τμθμάτων ι τθ διεφκυνςθ τθσ επιχείρθςθσ. 

Α.2. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΙΑ 

1. Για τθν επίβλεψθ των ςυνκθκϊν εργαςίασ ο τεχνικόσ αςφάλειασ ζχει υποχρζωςθ: 

α) να επικεωρεί τακτικά τισ κζςεισ εργαςίασ από πλευράσ υγείασ και αςφάλειασ των 

εργαηομζνων, να αναφζρει ςτον εργοδότθ οποιαδιποτε παράλειψθ των μζτρων υγείασ και 

αςφάλειασ, να προτείνει μζτρα αντιμετϊπιςισ τθσ και να επιβλζπει τθν εφαρμογι τουσ, 

β) να επιβλζπει τθν ορκι χριςθ των ατομικϊν μζςων προςταςίασ, 

γ) να ερευνά τα αίτια των εργατικϊν ατυχθμάτων, να αναλφει και αξιολογεί τα 

αποτελζςματα των ερευνϊν του και να προτείνει μζτρα για τθν αποτροπι παρόμοιων 

ατυχθμάτων, 

δ) να εποπτεφει τθν εκτζλεςθ αςκιςεων πυραςφάλειασ και ςυναγερμοφ για τθ διαπίςτωςθ 

ετοιμότθτασ προσ αντιμετϊπιςθ ατυχθμάτων. 

2. Για τθ βελτίωςθ των ςυνκθκϊν εργαςίασ ςτθν επιχείρθςθ ο τεχνικόσ αςφάλειασ ζχει 

υποχρζωςθ: 

α) να μεριμνά ϊςτε οι εργαηόμενοι ςτθν επιχείρθςθ να τθροφν τουσ κανόνεσ υγείασ και 

αςφάλειασ των εργαηομζνων και να τουσ ενθμερϊνει και κακοδθγεί για τθν αποτροπι του 

επαγγελματικοφ κινδφνου που ςυνεπάγεται θ εργαςία τουσ, 

β) να ςυμμετζχει ςτθν κατάρτιςθ και εφαρμογι των προγραμμάτων εκπαίδευςθσ των 

εργαηομζνων ςε κζματα υγείασ και αςφάλειασ. 

3. Ο τεχνικόσ αςφάλειασ ζχει, κατά τθν άςκθςθ του ζργου του, θκικι ανεξαρτθςία απζναντι 

ςτον εργοδότθ και ςτουσ εργαηομζνουσ. Τυχόν διαφωνία του με τον εργοδότθ, για κζματα 

τθσ αρμοδιότθτάσ του, δεν μπορεί να αποτελζςει λόγο καταγγελίασ τθσ ςφμβαςισ του. Σε 

κάκε περίπτωςθ θ απόλυςθ του τεχνικοφ αςφάλειασ πρζπει να είναι αιτιολογθμζνθ.            
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4. Ο τεχνικόσ αςφάλειασ ζχει υποχρζωςθ να τθρεί το επιχειρθςιακό απόρρθτο. 

Γ. ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΣΡΟΤ ΕΡΓΑΙΑ 

1. Ο τεχνικόσ αςφάλειασ και ο γιατρόσ εργαςίασ (εάν υπάρξει) υποχρεοφνται κατά τθν 
εκτζλεςθ του ζργου τουσ να ςυνεργάηονται, πραγματοποιϊντασ κοινοφσ ελζγχουσ των 
χϊρων εργαςίασ. 

2. Ο τεχνικόσ αςφάλειασ και ο γιατρόσ εργαςίασ οφείλουν, κατά τθν εκτζλεςθ των 
κακθκόντων τουσ, να ςυνεργάηονται με τθν Ε.Υ.Α.Ε. ι τον εκπρόςωπο των 
εργαηομζνων. 

3. Ο τεχνικόσ αςφάλειασ και ο γιατρόσ εργαςίασ οφείλουν να παρζχουν ςυμβουλζσ ςε 
κζματα υγείασ και αςφάλειασ των εργαηομζνων ςτα μζλθ τθσ Ε.Υ.Α.Ε. ι τον 
εκπρόςωπο των εργαηομζνων και να τουσ ενθμερϊνουν για κάκε ςθμαντικό ςχετικό 
ηιτθμα. 

4. Αν ο εργοδότθσ διαφωνεί με τισ γραπτζσ υποδείξεισ και ςυμβουλζσ του τεχνικοφ 
αςφάλειασ ι του γιατροφ εργαςίασ, οφείλει να αιτιολογεί τισ απόψεισ του και να τισ 
κοινοποιεί και ςτθν Ε.Υ.Α.Ε. ι τον εκπρόςωπο. Σε περίπτωςθ διαφωνίασ θ διαφορά 
επιλφεται από τον επικεωρθτι εργαςίασ και μόνο. 

 

Δ. ΕΞΩΣΕΡΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ (ΕΞ.Τ.Π.Π.) 

Οι ΕΞ.Υ.Ρ.Ρ., προκειμζνου να παρζχουν τισ υπθρεςίεσ Τεχνικοφ Αςφαλείασ και Ιατροφ 

Εργαςίασ, πρζπει να διακζτουν το αναγκαίο προςωπικό με τθν απαιτοφμενθ επιςτθμονικι 

εξειδίκευςθ και ςε ικανό αρικμό, κακϊσ επίςθσ τα απαιτοφμενα μζςα ι εξοπλιςμό, ϊςτε να 

πλθροφνται οι προχποκζςεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ για το ςκοπό αυτόν και για κακεμία 

από τισ επιχειριςεισ με τισ οποίεσ ςυμβάλλονται. 

Πταν οι επιχειριςεισ με τισ οποίεσ ςυμβάλλονται οι ΕΞ.Υ.Ρ.Ρ. δεν διακζτουν τα 

απαιτοφμενα μζςα ι εξοπλιςμό για τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων τουσ, όπωσ για τθ 

διενζργεια μετριςεων, εξετάςεων κ.λπ., οι ΕΞ.Υ.Ρ.Ρ. μποροφν να διακζτουν δικά τουσ μζςα 

ι εξοπλιςμό. Στθν περίπτωςθ αυτι γίνεται ςχετικι αναφορά ςτθ γραπτι ςφμβαςθ.  

Οι ΕΞ.Υ.Ρ.Ρ. υποχρεοφνται να τθροφν φακζλουσ για κακεμία επιχείρθςθ, με τθν οποία 

ςυμβάλλονται. Στουσ φακζλουσ καταχωροφνται αντίγραφα κάκε υπόδειξθσ, ζρευνασ, 

μζτρθςθσ ι εξζταςθσ που ςχετίηεται με τθν επιχείρθςθ. Οι καταχωριςεισ αυτζσ πρζπει να 

καταγράφονται από τθν ΕΞ.Υ.Ρ.Ρ. και ςτα βιβλία, τα οποία υποχρεοφται να τθρεί θ 

επιχείρθςθ. 

Οι ΕΞ.Υ.Ρ.Ρ. τθροφν αναλυτικά δελτία παρουςίασ κάκε τεχνικοφ αςφάλειασ και ιατροφ 

εργαςίασ με το χρόνο απαςχόλθςισ τουσ ςε κάκε επιχείρθςθ, ςυγκεντρωτικό πίνακα των 

οποίων υποβάλλουν ςτθν αρμόδια Γενικι Διεφκυνςθ του Υπουργείου Εργαςίασ και 

Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ το πρϊτο δεκαπενκιμερο κάκε εξαμινου. Επίςθσ ςυντάςςουν 

ετιςια ζκκεςθ δραςτθριοτιτων τθν οποία υποβάλλουν ςτθν παραπάνω Γενικι Διεφκυνςθ 

το πρϊτο δίμθνο κάκε ζτουσ. 

Ανάλογεσ υποχρεϊςεισ με αυτζσ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου ζχουν και τα άτομα εκτόσ 

των επιχειριςεων που αναλαμβάνουν κακικοντα τεχνικοφ αςφάλειασ και ιατροφ εργαςίασ. 

Το προςωπικό τθσ ΕΞ.Υ.Ρ.Ρ. υποχρεοφται να τθρεί το επιχειρθςιακό απόρρθτο, που αφορά 

τόςο τθν ίδια όςο και τθν επιχείρθςθ με τθν οποία ςυμβάλλεται. 
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Οι ΕΞ.Υ.Ρ.Ρ. υποχρεοφνται να κζτουν ςτθ διάκεςθ τθσ αρμόδιασ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ 

κάκε ςτοιχείο που τουσ ηθτείται, για να αποδείξουν ότι είναι ςε κζςθ να εκπλθρϊςουν τισ 

υποχρεϊςεισ που αναλαμβάνουν με βάςθ τθ ςχετικι ςφμβαςθ.  

                                        Δ. ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Οι τιμζσ κα πρζπει να είναι ςφμφωνα με τισ τιμζσ του παρατθρθτθρίου  ι ςφμφωνα 

με τισ τιμζσ τθσ τελευταίασ ςφμβαςθσ. Η προςφορά που κα υποβλθκεί κα πρζπει να 

αναφζρει τα πλιρθ ςτοιχεία τθσ εταιρείασ:( ΑΦΜ, πλιρθ επωνυμία, τθλζφωνο, φαξ, e-mail, 

και  ΦΡΑ), ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και να  ζχει τθν παρακάτω μορφι: 

Αριθμόσ 
Αιτήματοσ 

Κωδικόσ 
Νοςοκομείου 

Περιγραφή 
Τλικοφ 

Σιμή 
μονάδασ € 

(χωρίσ 
ΦΠΑ) 

Κωδικόσ 
Παρατ/ρίου 

Σιμή 
Παρατ/ρίου 

Κωδικό 
Εμπορίου 

GMDN Κωδικόσ 
ΕΚΑΠΣΤ 

         

 

Εναλλακτικζσ προςφορζσ και αντιπροςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ. Στισ περιπτϊςεισ 
δφο ι περιςςοτζρων εναλλακτικϊν προςφορϊν ωσ κφρια κεωρείται αυτι με τα χαμθλότερθ τιμι, οι 
υπόλοιπεσ δεν κα αξιολογοφνται. 

Επί τησ προςφοράσ τουσ οι ςυμμετζχοντεσ θα πρζπει να δηλώνουν υπεφθυνα ότι 
δεν βρίςκονται ςε μία από τισ καταςτάςεισ των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 για τισ οποίεσ 
οι οικονομικοί φορείσ αποκλείονται ή μποροφν να αποκλειςθοφν. 

. 

 

 

                                                                     Η ΔΙΟΙΚΗΣΡΙΑ 

                                                                     Ε. ΚΑΝΣΑΡΑΚΗ 
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