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2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  

ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ       Πειραιάς: 15-10-2018 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»  

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  ΜΠΑΡΓΙΑΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ    

ΤΗΛ: 210 – 4592593 

Fax:   210 - 4592597  

 

 

 

 

 

Δημόσια ανοικτή διαδικασία  

συλλογής προσφορών για την Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας  για ένα ( 1 ) έτος  

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ανοικτή 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η χαμηλότερη τιμή 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  19 - 10  - 2018 

ΩΡΑ: 12:00 π.μ., 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ Όπως αναλυτικά αναφέρεται στα 

Παραρτήματα Α - Δ 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν:                                                                                                                                                                                                                                   

1.1. Του  Νόμου 4412 / 2016  « Δημόσιες συμβάσεις έργου , προμηθειών και υπηρεσιών » ( ΦΕΚ Α΄ 

147 / 08 – 08 – 2016 )  .  

1.2. Του Ν. 3580/2007 « Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 134/18-6-2007).  

1.3. Του Ν. 2955/2001 « Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και 

άλλες διατάξεις » (Φ.Ε.Κ. Α΄ 256/2-11-2001), όπως τροποποιημένος ισχύει.  

1.4. Toυ Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες 

διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 247/27-11-1995), όπως ισχύει.  

 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

1. Κάθε ενδιαφερόμενο, να καταθέσει προσφορά για την Ανάθεση :   1 ) Παροχή Υπηρεσιών 

Τεχνικού Ασφαλείας  για ένα ( 1 ) έτος με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή η 

οποία θα είναι ίση ή μικρότερη του τελευταίου παρατηρητηρίου τιμών ( εφόσον υπάρχει ) , 

όπως αυτό αναρτάται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας. 

2. Περιγραφή των ζητούμενων κατηγοριών ειδών γίνεται στο παράρτημα Α της παρούσας και 

στο παράρτημα Δ ( Τεχνικές προδιαγραφές  )  .  

3. Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται μέχρι και την ημερομηνία και ώρα της διαδικασίας στο 

mail της Υπηρεσίας bargiataki@tzaneio.gr. Σε περίπτωση που ο όγκος των 

δικαιολογητικών είναι μεγάλος παρακαλώ όπως κατατεθούν σε φάκελο στο πρωτόκολλο 

του Νοσοκομείου . 

4. Πληρωμή: H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ, μετά από προηγούμενη θεώρηση των χρηματικών 

ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.  

5. Δικαίωμα Συμμετοχής στη διαδικασία έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω, εφόσον ασκούν 

εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας: 

mailto:bargiataki@tzaneio.gr


α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά. β) Ενώσεις προμηθευτών που 

υποβάλλουν κοινή προσφορά. γ) Συνεταιρισμοί.  

Κατά τα λοιπά, η διαδικασία θα διενεργηθεί και η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα 

παρακάτω ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο 

μέρος αυτής. 

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

2. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

4. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο αυτής 

(συμπεριλαμβανομένων όλων των παραρτημάτων της), σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα του 

Νοσοκομείου στο διαδίκτυο (ηλεκτρονική διεύθυνση: www.tzaneio.gr).  

 

 

http://www.tzaneio.gr/


 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης) 

Α.Ε. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΥ 

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

2451 
8.000,00 € πλέον 

Φ.Π.Α.  

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ 

ΕΝΑ ( 1 ) ΕΤΟΣ  

 

 ( Περιγραφή Τεχνικών Προδιαγραφών όπως αναλυτικά 

αναφέρονται στο Παράρτημα Δ΄  )  

Υπηρεσία  

ΤΜΗΜΑ :    

ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ  

ΤΜΗΜΑ : Τεχνική 
Υπηρεσία    

ΤΗΛ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ : 
210-4592130 

( κα Μεϊμάρη Ιφιγένεια , 
Δ/ντρια Τεχνικής 

Υπηρεσίας )  
 



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης) 

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1. Η προσφορά θα πρέπει να έχει τη μορφή του πίνακα που επισυνάπτεται στο Παράρτημα ΄Γ. 

2. Υποχρεωτικά να δηλώνονται κωδικός Παρατηρητηρίου Τιμών, GMDN και κωδικός ΕΚΑΠΤΥ ( εφόσον υπάρχουν )  

3. Η οικονομική προσφορά θα κατατίθεται αποκλειστικά σε EURO.  

4. Γλώσσα: Ελληνική  

 

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν επί ποινή απόρριψης την προσφορά τους ηλεκτρονικά :  

1. Σε περίπτωση μη υποβολής ή μη προσήκουσας υποβολής των αναφερόμενων πιο πάνω, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΄Γ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΝΤΟΛΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ 

ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ 

ΤΙΜΗ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ  

GMDN ΕΚΑΠΤΥ 

   -------- ------- -------- ------ ---- 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Δ 
 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ   ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
 
 

Στο πλαίσιο του Νόμου 1568/1985 και των ΠΔ 294/88, 17/96 και 157/92 που εναρμόνισαν 
την Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους 
εργασίας τόσο του Ιδιωτικού όσο και του Δημόσιου Τομέα. Σύμφωνα με την συγκεκριμένη 
νομοθεσία η παρουσία Τεχνικού Ασφαλείας και η γραπτή  εκτίμηση επαγγελματικού 
κινδύνου καθίστανται πλέον υποχρεωτικές. Ο χρόνος απασχόλησης του Τεχνικού 
Ασφαλείας υπολογίζεται βάσει του ΠΔ 294/88 σύμφωνα με τις δραστηριότητες του 
Νοσοκομείου και τον αντίστοιχο βαθμό επικινδυνότητας που τις διέπει καθώς και τον 
συνολικό αριθμό των ατόμων που απασχολούνται. 
 Οι ώρες επίσκεψης του Τεχνικού Ασφαλείας στους χώρους του Νοσοκομείου μας 
προγραμματίζονται βάσει ετήσιου ωρολογιακού προγράμματος το οποίο κατατίθεται στις 
αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας. 
 Ο τεχνικός ασφαλείας  θα πρέπει να είναι πτυχιούχος Ανώτατου Εκπαιδευτικού 
Ιδρύματος (Α.Ε.Ι) ή Τεχνολογικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι) του εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του 
εξωτερικού με ειδικότητα Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και να διαθέτει 
αποδεδειγμένα τουλάχιστον διετή προϋπηρεσία  Τεχνικού Ασφαλείας σε Νοσοκομείο. 
 Εφόσον ο ανάδοχος είναι εταιρεία Εξωτερικής υπηρεσίας προστασίας και πρόληψης 
(ΕΞ.Υ.Π.Π.) θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001 σε ισχύ , αντίγραφο του οποίου 
θα πρέπει να καταθέσει. 
 Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτουν το 
αναγκαίο άρτιο εκπαιδευόμενο προσωπικό με όλα τα απαιτούμενα ,από τις σχετικές 
διατάξεις , τυπικά και ουσιαστικά προσόντα καθώς και την απαιτούμενη επιστημονική 
εξειδίκευση. 
 Ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι σε θέση  να εξασφαλίσει τη διενέργεια των 
μετρήσεων των φυσικών, χημικών και βιολογικών παραγόντων των κατά περίπτωση 
δειγματοληψιών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις σχετικές οδηγίες που 
εκδίδονται αρμοδίως και να έχουν στη διάθεσή τους  τον ελάχιστο εξοπλισμό που 
απαιτούνται από την ισχύουσα νομοθεσία. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν 
υπεύθυνη δήλωση  ότι διαθέτουν τα απαιτούμενα μέσα ή εξοπλισμό ώστε να πληρούνται οι 
προϋποθέσεις  της ισχύουσας νομοθεσίας για το σκοπό αυτό. 
 Οι υποχρεώσεις των Τ.Α  προκύπτουν από την κείμενη Νομοθεσία. Οι ώρες 
ενασχόλησης του Τεχνικού Ασφαλείας που απαιτούνται για το Νοσοκομείο   είναι  912 ώρες 
. 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α  :    135 εργαζόμενοι 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β  :     12 εργαζόμενοι 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ   : 1.024 εργαζόμενοι 
 
 
 Ο Τεχνικός Ασφαλείας: 

1. Παρέχει στον αρμόδιο εκπρόσωπο της διοίκησης υποδείξεις και συμβουλές , 
γραπτές και προφορικές, σχετικά με την πρόληψη εργατικών ατυχημάτων. 
Επίσης , ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων , 
επιβλέπει την εφαρμογή μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, ερευνά τα αίτια των 
εργατικών ατυχημάτων, εποπτεύει την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας  



και συναγερμού, συμμετέχει στην κατάρτιση και εφαρμογή προγραμμάτων 
εκπαίδευσης των εργαζομένων σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας της 
εργασίας κ.α. 

2. Ολοκληρωμένη  συμπλήρωση όλων των νομιμοποιητικών εγγράφων που 
απαιτούνται από την Επιθεώρηση Εργασίας και κατάθεση τους στις κατά 
τόπους υπηρεσίες. Θεώρηση βιβλίων Υποδείξεων ΤΑ & ΙΕ στην έδρα και 
στα κέντρα υγείας από κατά τόπους αρμόδια ΚΕΠΕΚ (εφόσον δεν έχουν 
θεωρηθεί). 

3. Συμβουλές για θέματα εργονομίας μεμονωμένων θέσεων και χώρων 
εργασίας. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 


