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ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΣΗΝ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ I-SUPPLIES με α/α  160 -2022 

ηα πλαίζια ηων Ν.  4782  Άπθπο 53 και ηος Ν.4412/2016 ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΙ 

ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ Γ. Ν. ΑΙΣΧΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ Ν. Μ. ΑΓΡΙΝΙΟΤ ΓΙΑ ΣΟ  ΦΤΥΑΡΓΧ ΙΡΙΓΑ ΚΑΙ ΑΡΓΧ, ΣΟ 
Κ.Φ.Τ ΚΑΙ ΣΟ ΓΙΔΚ ΑΓΡΙΝΙΟΤ ΓΙΑ 12 ΜΗΝΔ» 

 

   
Α ΠΡΟΚΑΛΟΤΜΔ 

 
ε εθηέιεζε ηεο Αξ. Πξάμεο 2εο ηεο 19-01-2023  Θέκα 13ν Απφθαζε ηνπ Γ..  ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζαο 

πξνζθαινχκε ζε Τπνβνιή πξνζθνξψλ ζηα πιαίζηα ησλ Ν.4782  Άξζξν 53 θαη ηνπ Ν.4412/2016, θαζψο ε παξνχζα 

δηαδηθαζία αθνξά ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ Γ. Ν. ΑΙΣΧΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ Ν. Μ. ΑΓΡΙΝΙΟΤ 
ΓΙΑ ΣΟ  ΦΤΥΑΡΓΧ ΙΡΙΓΑ ΚΑΙ ΑΡΓΧ, ΣΟ Κ.Φ.Τ ΚΑΙ ΣΟ ΓΙΔΚ ΑΓΡΙΝΙΟΤ ΓΙΑ 12 ΜΗΝΔ. 

 
Παξαθαινχκε φπσο επηζπλάπηεηε ηελ νηθνλνκηθή ζαο πξνζθνξά  ζηελ πιαηθφξκα i-Supplies  

Έναπξη    Τποβολήρ πποζθοπών ,από Πέμπηη  26/01/2023.  

Πιεξνθνξίεο  ζρεηηθά  µε  ηνπο  φξνπο,  ηα  ηερληθά  θαη  ινηπά  ζηνηρεία ηεο  πξφζθιεζεο,  ζην Σκήκα Οηθνλνκηθφ.   

(ηει:2641361233). 

1. ΣΟΠΟ – ΥΡΟΝΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ    

ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 

ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

ΣΟΠΟ  ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ 

ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

πλαηθόπμα iSupplies 
Ημέπα Σπίηη 31/01/2023 

και ώπα 12:00 μ.μ. 

Γπαθείο Ππομηθειών 

Νοζοκομείος 

 

2. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ 

 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ  

ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ Γ. Ν. ΑΙΣΧΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ Ν. Μ. ΑΓΡΙΝΙΟΤ ΓΙΑ ΣΟ  

ΦΤΥΑΡΓΧ ΙΡΙΓΑ ΚΑΙ ΑΡΓΧ, ΣΟ Κ.Φ.Τ ΚΑΙ ΣΟ ΓΙΔΚ ΑΓΡΙΝΙΟΤ ΓΙΑ 12 ΜΗΝΔ 

2. ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΚΑΙ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

1.1 - Η πξνζθνξά ππνβάιιεηε ή απνζηέιιεηαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα  ζηνλ 

Ν.4412/2016 ζηελ Διιεληθή γιψζζα. 

1.2 Να αλαθέξεηαη επθξηλψο: 

1.2.1 - Η ιέμε  : ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ Γ. Ν. ΑΙΣΧΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ Ν. Μ. ΑΓΡΙΝΙΟΤ 

ΓΙΑ ΣΟ  ΦΤΥΑΡΓΧ ΙΡΙΓΑ ΚΑΙ ΑΡΓΧ, ΣΟ Κ.Φ.Τ ΚΑΙ ΣΟ ΓΙΔΚ ΑΓΡΙΝΙΟΤ  
 1.2.2 – Η επσλπκία ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο (Αλαζέηνπζαο Αξρήο) πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ.  



Ο αξηζκφο  ηεο πξφζθιεζεο . 

Η εκεξνκελία δηελέξγεηαο. 

Σα ζηνηρεία ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. 

Μέζα ζηο ηλεκηπονικό απσείο ηηρ πποζθοπάρ ηοποθεηούνηαι όλα ηα ζσεηικά  με ηην πποζθοπά 

ζηοισεία και  ειδικόηεπα ηα εξήρ: 

1.4.1- ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ : ε μερσξηζηφ αξρείν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» 

φια ηα παξαθάησ  δηθαηνινγεηηθά. 

 

3. ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΦΟΡΑ:  

Οη ζπκκεηέρνληεο,  νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ, ππνρξεσηηθά καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ηα δηθαηνινγεηηθά 

ζπκκεηνρήο εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο, ΔΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟΤ, ηα αθφινπζα θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά 

φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζηελ παξ. 2, αξ. 79, ηνπ Ν. 4412/2016, ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηα άξζξα 1 θαη 3 ηνπ Ν. 

4250/26-03-2014 (ΦΔΚ 74/Α/26-03-2014) θαη  εηδηθφηεξα:   

 

 

 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΦΑΚΔΛΟ ΜΔ ΣΗΝ ΔΝΓΔΙΞΗ  ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ         

Α. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ  

1.   Δθφζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζηνπο δηαγσληζκνχο κε αληηπξφζσπφ ηνπο, ππνβάιινπλ καδί κε 

ηελ  πξνζθνξά παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο. 

2. Τπεύθςνη δήλωζη ηηρ παπ. 4 ηος άπθπος 8 ηος ν. 1599/1986, όπωρ εκάζηοηε ιζσύει, ζηην 

οποία να δηλώνει όηι : 

α) Απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο δηαπξαγκάηεπζεο.  

β) Η πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο δηαπξαγκάηεπζεο, ησλ 

νπνίσλ νη     πξνζθέξνληεο έιαβαλ πιήξε θαη αλεπηθχιαθηε γλψζε.  

γ) Σα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά είλαη αιεζή θαη αθξηβή.  

δ) Παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπ ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο γηα αλαβνιή ή αθχξσζε – καηαίσζε ηεο δηαπξαγκάηεπζεο. 

 εκεηψλεηαη φηη ζχκθσλα κε ηo άξζξν 3 ηνπ Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΔΚ 74/Α/26-03-2014) ε αλσηέξσ 

ππεχζπλε δήισζε ηνπ λ. 1599/1986 θέξεη εκεξνκελία εληφο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα εκεξνινγηαθψλ 
εκεξψλ πξν ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ θαη δελ απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ 

γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή ή ηα ΚΔΠ, αθφκα θαη αλ άιισο νξίδεηαη ζηελ εθάζηνηε 
πξνθήξπμε.  

Σα αιινδαπά έγγξαθα πνπ ππνβάιινληαη κε ηηο πξνζθνξέο  πξέπεη ππνρξεσηηθά λα ζπλνδεχεηαη κε 
επηθπξσκέλε κεηάθξαζε.  

 

3. Απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο: θάζε ζπκκεηέρνληνο εκεδαπνχ ή αιινδαπνχ λνκηθνχ πξνζψπνπ, 
φπσο ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ, θαηά πεξίπησζε, Φ.Δ.Κ., ή επηθπξσκέλν αληίγξαθν ή απφζπαζκα ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ. ηνηρεία θαη έγγξαθα απφ ηα νπνία πξέπεη λα πξνθχπηνπλ, ν Πξφεδξνο θαη ν δηεπζχλσλ 

ζχκβνπινο θαη ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΑΔ , ηα ππφινηπα πξφζσπα πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα 
δεζκεχνπλ κε ηελ ππνγξαθή ηνπο, ην λνκηθφ πξφζσπν θαη ηα έγγξαθα ηεο λνκηκνπνίεζεο απηψλ, αλ απηφ 

δελ πξνθχπηεη επζέσο απφ ην θαηαζηαηηθφ αλαιφγσο κε ηε λνκηθή κνξθή ησλ εηαηξεηψλ ή θάζε άιινπ 
λνκηθνχ πξνζψπνπ. 

 ε πεξίπησζε αηνκηθήο επηρείξεζεο  βεβαίσζε έλαξμεο επηηεδεχκαηνο απφ ηελ αξκφδηα ΓΟΤ ηνπ 
Οηθνλνκηθνχ θνξέα.   

 
4. Τπνβάιινληαη Ι) γηα ηελ θαηαβνιή θφξσλ, απνδεηθηηθά ελεκεξφηεηαο (ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΟΣΗΣΑ) 

γηα ρξέε πξνο ην ειιεληθφ δεκφζην θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο. 

ΙΙ)γηα ηελ θαηαβνιή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο (ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΟΣΗΣΑ), πηζηνπνηεηηθά πνπ 

εθδίδνληαη απφ ηελ αξκφδηα, θαηά πεξίπησζε, αξρή ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο, πεξί ηνπ φηη έρνπλ εθπιεξσζεί 



νη ππνρξεψζεηο ηνπ θνξέα, φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ζχκθσλα κε 

ηελ ηζρχνπζα ειιεληθή λνκνζεζία (ζα αθνξά ηελ θχξηα θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε) θαηά ηελ εκεξνκελία 

ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο. 
 

5. Απφζπαζκα Πνηληθνχ Μεηξψνπ, (κε ρξφλν έθδνζεο έσο ηξεηο (3 κήλεο πξηλ ηελ ππνβνιή ηνπο), φπσο ηνπ 
πνηληθνχ κεηξψνπ ή, ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πνπ εθδίδεηαη 

απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο – κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ 

είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη νη 
πξνυπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016. Η ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ 

εδαθίνπ αθνξά ηδίσο: 
α) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.), ηνπο 

δηαρεηξηζηέο, 
β) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξηψλ (Α.Δ.), ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.  

 
 

Β. Ηιεθηξνληθφο Φάθεινο κε ηελ έλδεημε  ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ :  

ηνπνζεηνχληαη «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» επί πνηλή απνθιεηζκνχ,  ζην νπνίν ζα 
αλαθέξεηαη φηη Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ζρεηηθά κε ηα δεηνχκελα νξίδνληαη αλαιπηηθά ζηηο 

πξναλαθεξφκελεο ζπκβάζεηο θαη φπσο έρνπλ νξηζηεί αλσηέξσ 
 

 
Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο ζα είλαη ζηαζεξέο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη δελ ζα αλαπξνζαξκφδνληαη. 

1.4.3 Οη ηηκέο ζα πξέπεη λα δίδνληαη ζε ΔΤΡΧ ζα αλαγξάθνληαη δε νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο. 

Οη ηηκέο ζα δίδνληαη σο εμήο:           
         Ι.   Σηκή κε θξαηήζεηο ρσξίο Φ .Π .Α. 

         ΙΙ. Πνζνζηφ Φ. Π. Α. επί ηνηο %,  
            Η ηηκή κε θξαηήζεηο ρσξίο Φ .Π. Α. ζα ιακβάλεηαη γηα ηελ ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ.  

 

Η Οηθνλνκηθή πξνζθνξά  ζα έρεη ηελ παξαθάησ κνξθή: 
 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ Γ. Ν. 
ΑΙΣΧΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ Ν. Μ. ΑΓΡΙΝΙΟΤ ΓΙΑ ΣΟ  ΦΤΥΑΡΓΧ ΙΡΙΓΑ ΚΑΙ ΑΡΓΧ, 

ΣΟ Κ.Φ.Τ ΚΑΙ ΣΟ ΓΙΔΚ ΑΓΡΙΝΙΟΤ ΓΙΑ 12 ΜΗΝΔ. 
 

Α) έλα άηνκν 4σξεο απαζρφιεζεο γηα ηηο θαζεκεξηλέο (Γεπηέξα - 

Παξαζθεπή) γηα ην ΦΤΥΑΡΓΧ ΙΡΙΓΑ  

Β) έλα άηνκν 4σξεο απαζρφιεζεο γηα ηηο θαζεκεξηλέο (Γεπηέξα - 

Παξαζθεπή) γηα ην ΦΤΥΑΡΓΧ  ΑΡΓΧ 

Γ) έλα άηνκν 4σξεο απαζρφιεζεο γηα ηηο θαζεκεξηλέο (Γεπηέξα - 

Παξαζθεπή) γηα ην Κ.Φ.Τ. 

Γ) έλα άηνκν γηα 1 ψξα ηελ εβδνκάδα γηα ην ΓΙΔΚ Αγξηλίνπ 

 
 

 

30.000,00 € κε ΦΠΑ 

 
Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα πεξηέρεη ηηο απαηηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 1 ηνπ Ν. 3863 / 2010, (ΦΔΚ  Α΄ 

115  / 15-7-2010), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 22 ηνπ 4144/2013, επί πνηλή απφξξηςεο ζε ρσξηζηφ 

ζθξαγηζκέλν θάθειν, κέζα ζηνλ θχξην θάθειν  θαη επίζεο ζα πεξηιακβάλεη ηα εμήο ζηνηρεία: 



 

 

 
 

ημείωζη 1 : Χο Αξηζκφο Αηφκσλ πξνζδηνξίδεηαη ην Πιήζνο Δξγαδνκέλσλ (πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αηφκσλ ξεπφ) 
πνπ αληηζηνηρεί ζηηο απαηηνχκελεο εξγαηνψξεο θαη είλαη θνζηνινγηθά ηζνδχλακν θαη εθθξαζκέλν ζε άηνκα  

πιήξνπο απαζρφιεζεο, ζχκθσλα κε φζα δεηνχληαη απφ ην εκεξήζην πξφγξακκα. 
 

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 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΙΥΔΙΟΤ 
ΑΡΙΘΜΟ 
ΑΣΟΜΧΝ 

(*1) 

ΜΗΝΙΑΙΑ 
ΓΑΠΑΝΗ 

ΚΑΣΑ ΑΣΟΜΟ 

ΜΗΝΙΑΙΑ 
ΓΑΠΑΝΗ 

ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΔΣΗΙΑ 
ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΓΑΠΑΝΗ 

1.  
Μηθηέο απνδνρέο πξνζσπηθνχ 
(θαζαξηζηέο–ζηξηεο θαη επφπηεο)  

    

2.  Δηζθνξέο ΙΚΑ εξγνδφηνπ     

3.  
Κφζηνο επηδφκαηνο αδείαο 
(πεξηιακβαλνκέλσλ θαη εηζθνξψλ 

ΙΚΑ ηνπ εξγνδφηε) 

    

4.  

Κφζηνο δψξσλ Πάζρα - 
Υξηζηνπγέλλσλ 

(πεξηιακβαλνκέλσλ θαη εηζθνξψλ 
ΙΚΑ ηνπ εξγνδφηε) 

    

5.  

Δπηπιένλ θφζηνο Κπξηαθψλ-Αξγηψλ 

(πεξηιακβαλνκέλσλ θαη εηζθνξψλ 
ΙΚΑ ηνπ εξγνδφηε) 

    

6.  

Δπηπιένλ θφζηνο λπρηεξηλψλ 

(πεξηιακβαλνκέλσλ θαη εηζθνξψλ 
ΙΚΑ ηνπ εξγνδφηε)   

    

7.  
Κφζηνο αληηθαηαζηαηψλ 

εξγαδνκέλσλ ζε θαλνληθή άδεηα 

    

8.  

Κφζηνο εξγαιείσλ θαη 

κεραλεκάησλ θαζαξηζκνχ 
(απνζβέζεηο, βιάβεο, ζπληήξεζε) 

    

9.  

Κφζηνο δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο, 

εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ, αζθάιεηαο  
& πγηεηλήο (ΜΑΠ), ινηπά έμνδα 

    

10.  

ΛΟΙΠΑ ΔΞΟΓΑ (Να αλαθεξζνχλ 

αλαιπηηθά θαη λα ηεθκεξησζνχλ 
θαηά ηελ θξίζε θάζε ππνςεθίνπ 

αλαδφρνπ 

 

   

  

 

 

ΤΝΟΛΙΚΟ 
ΜΗΝΙΑΙΟ 

ΚΔΡΓΟ 
 

ΤΝΟΛΙΚΟ  
ΚΔΡΓΟ  

(ΜΗΝΙΑΙΟ Υ  
12 

ΜΗΝΔ) 

11.  Δξγνιαβηθφ θέξδνο   

  

 ΤΝΟΛΙΚΟ 
ΜΗΝΙΑΙΟ 

ΤΦΟ 
ΝΟΜΙΜΧΝ 

ΚΡΑΣΗΔΧΝ 

ΤΝΟΛΙΚΟ   
ΤΦΟ 

ΝΟΜΙΜΧΝ 
ΚΡΑΣΗΔΧΝ 

(ΜΗΝΙΑΙΟ  Υ 
12ΜΗΝΔ) 

12.  Νφκηκεο θξαηήζεηο επί ηεο αμίαο ηηκνινγίνπ   

  

 ΤΝΟΛΙΚΟ 

ΜΗΝΙΑΙΟ 
ΣΙΜΗΜΑ ΓΙΑ 

ΣΟ 
ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ 

 

ΤΝΟΛΙΚΟ 

ΔΣΗΙΟ   
ΣΙΜΗΜΑ ΓΙΑ 

ΣΟ 
ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ 

(ΜΗΝΙΑΙΟ Υ 
12 ΜΗΝΔ) 

13.  ΤΝΟΛΑ ΚΑΘΑΡΧΝ ΑΞΙΧΝ (άλεπ Φ.Π.Α.)   

14.  ΤΝΟΛΑ ΑΞΙΧΝ (κε Φ.Π.Α.)   



πξνζθνκίδνληαο ζην Φάθειν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο θσηναληίγξαθα ηεο πξναλαθεξφκελεο Ννκνζεζίαο. Η 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. 

 

Πξνζθνξά πνπ δίλεη ηηκή ζε ζπλάιιαγκα ή ζε ξήηξα ζπλαιιάγκαηνο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.  
 

Πξνζθνξά πνπ ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο ηηκήο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, ελψ ζα πξέπεη λα ππάξρεη ξεηή 
δήισζε απνδνρήο φισλ ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαζψο θαη ηεο ηζρχνπζαο Ννκνζεζίαο 

 

Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή ή δελ δίδεηαη εληαία ηηκή ε 
πξνζθνξά απνξξίπηεηαη ζαλ απαξάδεθηε. 

 
Η ππεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ 

πξνζθεξνκέλσλ ηηκψλ, νη δε ππνςήθηνη αλάδνρνη ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ απηά εληφο πξνζεζκίαο πέληε (5) 
εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκέξα πνπ απηά ζα δεηεζνχλ. Η επζχλε φκσο γηα ηελ αθξίβεηα ησλ αλαθεξνκέλσλ 

βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ αλάδνρν. 

 
Οπνηαδήπνηε κεηαβνιή ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηελ παξνχζα δηαθήξπμε/ζχκβαζε αθελφο είλαη 

δεζκεπηηθή γηα ηνλ αλάδνρν  ν νπνίνο θαη νθείιεη λα  εθαξκφζεη ηηο ηπρφλ αιιαγέο άκεζα αθεηέξνπ δελ δχλαηαη ζε 
θακία πεξίπησζε ε κεηαβνιή απηή λα πξνθαιέζεη νπνηαδήπνηε πξφζζεηε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε γηα ην 

Ννζνθνκείν. 

ηελ πξνζθνξά επί πνηλή απφξξηςεο ζα ππάξρεη: 
i. Αλάιπζε ησλ σξψλ (πξσηλέο, απνγεπκαηηλέο, λπρηεξηλέο ψξεο, ψξεο Κπξηαθψλ-αξγηψλ). Θα πξέπεη λα 

ππνινγηζηνχλ ηνπιάρηζηνλ 9 αξγίεο (αξ60 λ.4808/2021 φπσο ηζρχεη). Δπίζεο ζηνπο ππνινγηζκνχο ην θάζε έηνο ζα 
έρεη 52 εβδνκάδεο, νη θαζεκεξηλέο ζα είλαη 252, νη εκέξεο αββάηνπ ζα είλαη 52, θαη νη εκέξεο Κπξηαθψλ 52, 

ζχλνιν έηνπο 365 εκέξεο. (εκ: ε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο επηζπκεί λα ππνινγίζεη πεξηζζφηεξεο αξγίεο 
κπνξεί λα ην πξάμεη θαη λα αλαιχζεη πσο ζα πξνθχπηνπλ νη κέξεο ησλ θαζεκεξηλψλ, ησλ αββάησλ, ησλ 

Κπξηαθψλ, θαη ησλ αξγηψλ). 

ii. Αλάιπζε απφ ηελ νπνία ζα πξέπεη λα πξνθχπηεη πσο ππνινγίδνληαη: 
 Οη «Μηθηέο απνδνρέο πξνζσπηθνχ (θαζαξηζηέο θαη επφπηεο) κε πιήξε απαζρφιεζε», πνπ αλαθέξεηαη ζην 

αλσηέξσ πίλαθα. 

 Οη «Δηζθνξέο ΙΚΑ εξγνδφηνπ», πνπ αλαθέξεηαη ζην αλσηέξσ πίλαθα. ηηο εηζθνξέο ζα πξέπεη λα είλαη 

πξνθχπηεη φηη έρεη ππνινγηζηεί ε θξάηεζε ππέξ ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ Παηδηθψλ Καηαζθελψζεσλ. 
 Σν «Κφζηνο επηδφκαηνο αδείαο (πεξηιακβαλνκέλσλ θαη εηζθνξψλ ΙΚΑ ηνπ εξγνδφηε)», πνπ αλαθέξεηαη ζην 

αλσηέξσ πίλαθα. 

 Σν «Κφζηνο δψξσλ Υξηζηνπγέλλσλ (πεξηιακβαλνκέλσλ θαη εηζθνξψλ ΙΚΑ ηνπ εξγνδφηε)», πνπ αλαθέξεηαη ζην 

αλσηέξσ πίλαθα. 

 Σν «Κφζηνο δψξσλ Πάζρα (πεξηιακβαλνκέλσλ θαη εηζθνξψλ ΙΚΑ ηνπ εξγνδφηε)», πνπ αλαθέξεηαη ζην 

αλσηέξσ πίλαθα. 
 Σν «Δπηπιένλ θφζηνο Κπξηαθψλ-Αξγηψλ (πεξηιακβαλνκέλσλ θαη εηζθνξψλ ΙΚΑ ηνπ εξγνδφηε) 8σξεο 

απαζρφιεζεο» πνπ αλαθέξεηαη ζην αλσηέξσ πίλαθα. 

 Σν «Δπηπιένλ θφζηνο λπρηεξηλψλ (πεξηιακβαλνκέλσλ θαη εηζθνξψλ ΙΚΑ ηνπ εξγνδφηε) 8σξεο απαζρφιεζεο» 

πνπ αλαθέξεηαη ζην αλσηέξσ πίλαθα. 

ρεηηθά κε ηελ αλάιπζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ δηεπθξηλίδνληαη ηα θάησζη: 
1. Ο λφκηκνο ηξφπνο ππνινγηζκνχ γηα ην επίδνκα αδείαο, θαζψο θαη ηα επηδφκαηα ενξηψλ Πάζρα θαη 

Υξηζηνπγέλλσλ ζέηεη σο βάζε ηνπ, ηηο ζπλήζεηο απνδνρέο ηαπηηδφκελεο ελλνηνινγηθά κε ηηο ηαθηηθέο απνδνρέο ζηηο 
νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ε πξνζαχμεζε ηεο λνκίκνπ θαη ηαθηηθήο εξγαζίαο θαηά ηηο Κπξηαθέο ή αξγίεο θαη ηηο 

λπθηεξηλέο  

2. Η πξφβιεςε απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζηε Γηαθήξπμε «θφζηνπο αληηθαηάζηαζεο εξγαδνκέλσλ ζε θαλνληθή 
άδεηα» ζπλέρεηαη κε ηελ αδηάιεηπηε παξνρή ηεο δεκφζηαο ππεξεζίαο απφ ηνλ ζπκβαηηθφ αλάδνρν ν νπνίνο, νθείιεη 

λα ζπλππνινγίδεη ζηελ ππνβιεζείζα Πξνζθνξά ηνπ ηνλ αξηζκφ ησλ (αλαπιεξσκαηηθψλ) αηφκσλ νη νπνίνη ζα 
αληηθαηαζηήζνπλ ην (θπξίσο) πξνζσπηθφ ηνπ φηαλ απηφ βξίζθεηαη ζε θαλνληθή άδεηα, θνζηνινγψληαο ηελ 

αληίζηνηρε δαπάλε  
3. Ο αληηθαηαζηάηεο (γηα ηηο εκέξεο πνπ ζα ιάβεη ηελ θαλνληθή ηνπ άδεηα ν θπξίσο εξγαδφκελνο ζηελ επηρείξεζε 

ηνπ ηδηψηε αλαδφρνπ) δηθαηνχηαη φιεο ηηο ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο απνδνρέο (φπσο Μηθηέο Απνδνρέο, Πξνζαπμήζεηο 

Νπρηεξηλψλ θαη Κπξηαθψλ & Αξγηψλ, Γψξν Υξηζηνπγέλλσλ θαη Πάζρα, Δπίδνκα Αδείαο θιπ)  
4. Σν “θφζηνο αληηθαηαζηαηψλ εξγαδνκέλσλ ζε θαλνληθή άδεηα”, βαζίδεηαη ζηηο “ηαθηηθέο - ζπλήζεηο απνδνρέο” ησλ 

θαλνληθψλ εξγαδνκέλσλ ζπκπεξηιακβάλνληαο, κεηαμχ άιισλ, θαη ην θφζηνο απνδνρψλ αδείαο θαη επηδφκαηνο 
αδείαο Πξνζθνξά πνπ ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο ηηκήο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, ελψ ζα πξέπεη λα ππάξρεη 

ξεηή δήισζε απνδνρήο φισλ ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαζψο θαη ηεο ηζρχνπζαο Ννκνζεζίαο 

Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή ή δελ δίδεηαη εληαία ηηκή ε 
πξνζθνξά απνξξίπηεηαη ζαλ απαξάδεθηε. 

 



Δθηφο ησλ πξναλαθεξκέλσλ θαη βάζε ηνπ Ν.3863/2010 άξζξν 68 «πκβάζεηο εξγνιαβίαο εηαηξεηψλ παξνρήο 

ππεξεζηψλ», παξάγξαθνο 1,2 θαη 4 (ΦΔΚ 115/Α/15-7-2010), νη ζπκκεηέρνπζεο εηαηξείεο ππνρξενχληαη Δπί Πνηλή 
Απφξξηςεο λα αλαθέξνπλ ζε μερσξηζηφ θεθάιαην ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπο θαη ηα θάησζη, θαη θαηά ζχλνιν 

θαη γηα θάζε πξνζθεξφκελν Παξάξηεκα μερσξηζηά: α) Σνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ζα απαζρνιεζνχλ ζην 

έξγν. β) Σηο εκέξεο θαη ηηο ψξεο εξγαζίαο γ) ε ζπιινγηθή ζχκβαζε εξγαζίαο ζηελ νπνία ηπρφλ ππάγνληαη νη 
εξγαδφκελνη θαη πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ εξγαηηθή λνκνζεζία. Δπηπξνζζέησο, ππνρξενχληαη λα επηζπλάπηνπλ ζηελ 

πξνζθνξά αληίγξαθν ηεο ζπιινγηθήο ζχκβαζεο εξγαζίαο ζηελ νπνία ηπρφλ ππάγνληαη νη εξγαδφκελνη. δ) Σν χςνο 
ηνπ πξνυπνινγηζκέλνπ πνζνχ πνπ αθνξά ηεο πάζεο θχζεσο λνκηθέο απνδνρέο απηψλ ησλ εξγαδνκέλσλ. ε) Σν 

χςνο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ µε βάζε ηα πξνυπνινγηζζέληα πνζά. ζη) Δπίζεο ππνρξενχληαη Δπί πνηλή 

Απφξξηςεο λα αλαθέξνπλ ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ην εχινγν πνζνζηφ δηνηθεηηθνχ θφζηνπο παξνρήο ππεξεζηψλ 
ηνπο, ησλ αλαισζίκσλ εθφζνλ ππάξρνπλ, ηνπ εξγνιαβηθνχο ηνπο θέξδνπο θαη ησλ πξνβιεπφκελσλ ηεο παξνχζεο 

λνκίκσλ ππέξ Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ θξαηήζεσλ. Πξνζθνξά πνπ ζα έρεη κεδεληθφ εξγνιαβηθφ θέξδνο ζα ζεσξεζεί 
αζπλήζηζηα ρακειή πξφζθνξα. Α.2.10. Πξνζθνξά πνπ ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο ηηκήο απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε. Α.2.11. Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή ή δελ δίδεηαη 
εληαία ηηκή ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη ζαλ απαξάδεθηε. Α.2.12. Η ππεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηηκψλ, νη δε ππνςήθηνη 

αλάδνρνη ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ απηά εληφο πξνζεζκίαο πέληε (5) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκέξα πνπ απηά 
ζα δεηεζνχλ.  

Η επζχλε φκσο γηα ηελ αθξίβεηα ησλ αλαθεξνκέλσλ βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ αλάδνρν.  
 Οπνηαδήπνηε κεηαβνιή ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηελ παξνχζα δηαθήξπμε/ζχκβαζε αθελφο είλαη 

δεζκεπηηθή γηα ηνλ αλάδνρν ν νπνίνο θαη νθείιεη λα εθαξκφζεη ηηο ηπρφλ αιιαγέο άκεζα αθεηέξνπ δελ δχλαηαη ζε 

θακία πεξίπησζε ε κεηαβνιή απηή λα πξνθαιέζεη νπνηαδήπνηε πξφζζεηε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε γηα ην 
λνζνθνκείν. 

 ε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε δελ αλαγξάθεηαη ηηκή ζε πιηθά ή ππεξεζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά, 
ζεσξείηαη ακαρήησο φηη απηά πξνζθέξνληαη δσξεάλ 

 
Δπιζήμανζη 

Να ππνινγίδεηαη απαπαίηηηα θφζηνο ζην πεδίν 7 (Κφζηνο αληηθαηαζηαηψλ εξγαδνκέλσλ ζε θαλνληθή άδεηα). 
 Η αλαγξαθή ηεο ηηκήο ζε επξψ κπνξεί λα γίλεηαη κε δχν ε πεξηζζφηεξα δεθαδηθά ςεθία (άλεπ νξίσλ) εθφζνλ 
ρξεζηκνπνηείηαη ζε ελδηάκεζνπο ππνινγηζκνχο. Σο γενικό ζύνολο ζηπογγςλοποιείηαι ζε δύο δεκαδικά 

ζημεία ππορ ηα πάνω εάν ηο ηπίηο δεκαδικό ζημείο είναι ίζον ή > ηος 5 και ππορ ηα κάηω ένα είναι < 
ηος 5. 

Δπιζημαίνεηαι όηι η παπακπάηηζη θόπος ειζοδήμαηορ ποζοζηού 8% πος αποηελεί θοπολογική 

ςποσπέωζη ηος αναδόσος και όσι κπάηηζη ςπέπ ηος δημοζίος, ούηε εμπίπηει ζηην έννοια ηηρ 
επιβάπςνζηρ ηηρ αξίαρ ηηρ παπεσόμενηρ από ηον ανάδοσο ςπηπεζίαρ, ζύμθωνα με ηην ςπ’ απιθμ. 

286/2021 απόθαζη ηος 5ος Κλιμακίος ηηρ ΑΔΠΠ, δεν θα πεπιληθθεί ζηην οικονομική πποζθοπά.  
Δπιζημαίνεηαι επίζηρ όηι ηο κόζηορ εποπηών θα ζςμπεπιληθθεί ζηον ςπολογιζμό ηος διοικηηικού 

κόζηοςρ. 

ημείωζη : Ο ανωηέπω πίνακαρ ππέπει να ζςμπληπωθεί ( με ποινή αποκλειζμού) ζύμθωνα με ηο 
άπθπο 68 ηος Ν.3863/2010, όπωρ ηποποποιήθηκε με ηο άπθπο 22 ηος Ν.4144/2013 και ιζσύει 

 
 
4.ΔΓΓΤΗΔΙ 
4.1  Οη εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο Έλσζεο ή 

ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο Γ θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην 
δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α. - Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ 

Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Σα αληίζηνηρα 
έγγξαθα ησλ εγγπήζεσλ αλ δελ είλαη δηαηππσκέλα ζηελ Διιεληθή γιψζζα ζα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε 

κεηάθξαζε. Οη εγγπήζεηο, ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ θαη΄ ειάρηζηνλ ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 72 
παξ. 4 ηνπ Ν. 4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 107 πεξ. 5 ηνπ Ν. 4497/2017.    

 

3.2 Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο  
Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο, ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη εγγπεηηθή επηζηνιή 

πνπ λα θαιχπηεη ην 4% ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο ρσξίο λα ππνινγίδεηαη ν Φ.Π.Α. 
 

5. ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ 

Α) Διέγρνληαη ν θπξίσο θάθεινο πξνζθνξάο, ν θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, κνλνγξάθνληαη δε θαη 
απνζθξαγίδνληαη απφ ην αξκφδην φξγαλν φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη θαηά ην ζηάδην απηφ αλά 

θχιιν.  
 

 Β)ηε ζπλέρεηα ην αξκφδην φξγαλν πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο θαη νηθνλνκηθήο 
πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο κνλνγξάθνληαο απηά αλά θχιιν.    

 



Η Απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ 

πξνζθνξψλ κπνξνχλ λα γίλνπλ ζε κία δεκφζηα ζπλεδξίαζε, θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο (Άξζξν 117 παξ. 4) 
νπφηε θαη ζπληάζζεηαη έλα εληαίν πξαθηηθφ .  

Σν πξαθηηθφ ππνβάιιεηαη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή γηα ηε ιήςε θαη έθδνζε απφθαζεο. ηελ ζπλέρεηα, ε Αλαζέηνπζα 

Αξρή εθδίδεη ηελ ελ ιφγσ απφθαζε κε ηελ νπνία επηθπξψλνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαπξαγκάηεπζεο. Η 
απφθαζε απνζηέιιεηαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα ελεκέξσζε θαη θαιεί ηνλ αλάδνρν γηα ππνγξαθή ζχκβαζεο.  

 
 

 

Καηόπιν αςηού παπακαλείζθε να ςποβάλλεηε ηην οικονομική ζαρ πποζθοπά πποκειμένος να 
ςπογπαθεί νέα ζύμβαζη . 

Παπαμένοςμε ζηη διάθεζή ζαρ για κάθε ζσεηική διεςκπίνιζη. 
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