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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Παροχή Υπηρεσιών Ιατρικής της Εργασίας στα Κεντρικά
Γραφεία και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ
ΑΕ» για δύο (2) έτη.
Κωδικός Αναφοράς 6019

Προϋπολογισμού: 11.000,00€ ευρώ
Προαίρεση: 5.500,00 ευρώ

Απρίλιος 2022

22PROC010380955 2022-04-12

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρικής της
Εργασίας στα Κεντρικά Γραφεία και
τις Περιφερειακές Υπηρεσίες της
«ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ» για δύο (2) έτη Κωδικός Αναφοράς 6019
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 11.500,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.)
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ: 5.500,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Η «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.»
Προτίθεται να αναθέσει τη σύμβαση με αντικείμενο την
Παροχή Υπηρεσιών Ιατρικής της Εργασίας στα Κεντρικά Γραφεία και τις Περιφερειακές
Υπηρεσίες της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ» για δύο (2) έτη
- Κωδικός Αναφοράς 6019
προϋπολογισμού δημοπράτησης 11.000,00 ευρώ πλέον (Φ.Π.Α.)
που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει σήμερα και με τους όρους του
παρόντος τεύχους και
καλεί
τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου της ως άνω Σύμβασης
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ΦΥΛΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
α/α
1
2
3
4

5

Περιγραφή
Καταληκτική Ημέρα και ώρα
Παραλαβής Προσφορών
Δικαίωμα Συμμετοχής
Κριτήριο Ανάθεσης
Τρόπος Υποβολής Προσφοράς

Ο σφραγισμένος Φάκελος
Προσφοράς περιέχει

Αναφορά στην
Διακήρυξη
03 Μαΐου 2022 και ώρα 12:00 μμ
Χαμηλότερη Τιμή ανα τμήμα
Η προσφορά υποβάλλεται με αίτηση
και σε σφραγισμένο φάκελο στο
πρωτόκολλο της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
1. ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ με την
αναγραφή :
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ,
που περιλαμβάνει:
 την αίτηση υποβολής προσφοράς
του Παρ. III
 την Υπεύθυνη Δήλωση
του Παρ. ΙV

Παρ. 1.4
Παρ. 2.2.1
Παρ. 2.3.1
Παρ. 2.4.2

Παρ. 2.4.3
Παρ. 2.4.4

2. ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ με την
αναγραφή :
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Ο φάκελος περιλαμβάνει:
την Οικ. Προσφορά, που
συντάσσεται σύμφωνα με το Υποδ. του
παραρτ. ΙΙ
6

7

8

Χρόνος ισχύος των
προσφορών

Κατακύρωση και σύναψη
σύμβασης

Σε περίπτωση ΕΝΩΣΗΣ ή
ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ

90 ημέρες
Ο μειοδότης/ Ανάδοχος για την
Υπογραφή της σύμβασης προσκομίζει:
1) Ποινικό μητρώο ή ελλείψει
αυτού ισοδύναμο έγγραφο
2) αποδεικτικό φορολογικής
ενημερότητας
3) αποδεικτικό ασφαλιστικής
ενημερότητας
4) απόδειξη καταλληλότητας για
την άσκηση επαγγελματικής
δραστηριότητας
5) σε περίπτωση ΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΟΥ επιπλέον:
αποδεικτικό Νόμιμης
σύστασης, εκπροσώπησης και
τυχόν μεταβολών
Συμβολαιογραφική Πράξη περί
σύστασης αυτής
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ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

1.1

Επωνυμία

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. (ΕΟΑΕ)

Ταχυδρομική διεύθυνση

6Ο χλμ Θεσσαλονίκης - Θέρμης

Πόλη

Θεσσαλονίκη

Ταχυδρομικός Κωδικός

57001

Τηλέφωνο

2310 470200, 2310470505, 2310470437

Φαξ

2310 475936

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

eoae@egnatia.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες

Κωνσταντία Ιορδανίδου

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

www.egnatia.eu

Τα αποφαινόμενα όργανα της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» καθορίζονται από τις υπ’ αριθμ. 610/2/24.03.10,
986/1-9/27.09.2019, 995/1/10.02.20, 1000/21/05.06.20, 1004/19/15.09.2020 και 1024/23/26-07-2021
αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τα οποία μπορούν να μεταβάλλονται με νεότερες
αποφάσεις, ακόμη και κατά τη διάρκεια της σύμβασης χωρίς εκ του λόγου αυτού ο Προσφέρων ή ο τελικά
επιλεγείς Ανάδοχος να μπορεί να προβάλει οποιαδήποτε αντίρρηση ή αξίωση.
Στοιχεία Επικοινωνίας
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση
στην ηλεκτρονική διεύθυνση (URL): http://www.egnatia.eu στην περιοχή ΝΕΑ/ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ. Συνιστάται οι
Ενδιαφερόμενοι να επισκέπτονται τακτικά τον παραπάνω ιστότοπο για σχετική ενημέρωση επί,
ενδεχομένως διορθώσεων ή πληροφοριών.

1.1

Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 του ν.
4412/16.
Χρηματοδότηση της σύμβασης
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η «Εγνατία Οδός ΑΕ». Η δαπάνη της παρούσας
σύμβασης βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισμού εξόδων για τα οικονομικά έτη 2022 και 2023 της
«Εγνατία Οδός ΑΕ». Για την παρούσα σύμβαση εκδόθηκε η με αρ. πρωτ Α01/0227/15.03.2022Απόφαση
Ανάληψης Υποχρέωσης, με Κωδ. Εγγρ. 220315003 και ΑΔΑ ΩΔΩΤ46Ψ8ΟΝ-ΕΨ7

1.2

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Παροχή Υπηρεσιών Ιατρικής της Εργασίας στα Κεντρικά Γραφεία και τις
Περιφερειακές Υπηρεσίες της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ» για δύο (2) έτη. Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και
οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι –Αντικείμενο Προμήθειας της
παρούσας Πρόσκλησης.
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:
Τμήμα 1:
Τμήμα 2:
Τμήμα 3:

Υποκαταστήματα Κεντρικής Μακεδονίας και Πολυμύλου, προϋπολογισμού 7.500,00€
(πλέον ΦΠΑ),
Υποκαταστήματα Ηπείρου και Γρεβενών, προϋπολογισμού 1.500,00€ (πλέον ΦΠΑ),
Υποκαταστήματα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, προϋπολογισμού 1.500,00€
(πλέον ΦΠΑ)
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Τμήμα 4:
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Υποκατάστημα Νήσου Σαντορίνης, προϋπολογισμού 500,00€ (πλέον ΦΠΑ)

Προσφορές υποβάλλονται για κάθε Τμήμα χωριστά. Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλλουν
προσφορά για ένα (1) Τμήμα, για δύο (2) Τμήματα , για τρία (3) Τμήματα ή και για τα τέσσερα (4)
Τμήματα, εφόσον το επιθυμούν. Η Εταιρεία μπορεί να επιλέξει περισσότερους του ενός προμηθευτές με
κριτήριο τη χαμηλότερη για κάθε Τμήμα τιμή.
Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 14.260,00€ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 19.825, ΦΠΑ : €2.760).
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο έτη (2) την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς,
βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά Τμήμα χωριστά.

1.3

Θεσμικό πλαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
Η παρούσα διαδικασία εγκρίθηκε με την υπ΄αρ. 1032/8/10-02-2022 Απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της «Εγνατία Οδός Α.Ε.»,

1.4

Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 03η Μαϊου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα
12:00μμ.
Η ως άνω ημερομηνία και ώρα θα αποτελεί και τακτή ημερομηνία και ώρα λήξης παραλαβής των
φακέλων συμμετοχής από την Επιτροπή Διαγωνισμού καθώς και αποσφράγισής τους.

1.5

Δημοσιότητα

Α.
Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Πρόσκλησης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Η Πρόσκληση αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): http://www.egnatia.eu στην
περιοχή ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ.

1.6

Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης
και της αρμοδιότητάς τους.
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
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2.1

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:
1. Η παρούσα Πρόσκληση με τα Παραρτήματά της:
α) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αντικείμενο Προμήθειας,
β) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - Υποδείγματα Οικονομικών Προσφορών,
γ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Υπόδειγμα Αίτησης Υποβολής Προσφοράς
γ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης
2. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά
με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά.
3. Το Ιδιωτικό συμφωνητικό
2.1.2 Παροχή Διευκρινίσεων
Οι Ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να λάβουν συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις
σχετικά με τα τεύχη της διαδικασίας υποβάλλοντας γραπτώς ερωτήσεις στην Αναθέτουσα Αρχή στην
ηλεκτρονική διεύθυνση της παραγράφου 1.1 της παρούσας.
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων απαντώνται με σχετική ανάρτηση στην ηλεκτρονική
διεύθυνση http://www.egnatia.eu (στην περιοχή ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ). Για το λόγο αυτό
συνιστάται οι ενδιαφερόμενοι να επισκέπτονται τακτικά τον παραπάνω ιστότοπο για σχετική ενημέρωση.
Οι διαγωνιζόμενοι δεν δικαιούνται να επικαλούνται προφορικές απαντήσεις ή διευκρινίσεις της Εταιρίας.
2.1.3 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως
Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, θα
επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα
αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για το σκοπό
της αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας
κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των
δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις
της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα
στην αναλυτική ενημέρωση που επισυνάπτεται στην παρούσα.

2.2

Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
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Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να συμμετέχει σε ένα και μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα είτε
μεμονωμένα, είτε ως μέλος Ένωσης. Σε αντίθετη περίπτωση αποκλείονται από τη διαδικασία όλοι οι
Διαγωνιζόμενοι, στη σύνθεση των οποίων συμμετέχει το πρόσωπο.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
Τα ποσοστά συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης θα αφορούν στο σύνολο της σύμβασης.
2.2.2

Λόγοι αποκλεισμού

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) οικονομικός
φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο)
ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους
ακόλουθους λόγους:
2.2.2.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους
λόγους:
α)
συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β)
δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195
της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ
L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο
του οικονομικού φορέα,
γ)
απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με
το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ)
τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου
της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή
ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4
αυτής,
ε)
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και
τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην
εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την
πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της,
καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101
της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στους
διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στον
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά
στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
2.2.2.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις
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α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την
εθνική νομοθεσία ή
β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις
του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική
ασφάλιση.
Οι υποχρεώσεις των παραπάνω περ. α’ και β’ θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν
καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται.
Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση,
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την
καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού κανονισμού.
2.2.3 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στο διαγωνισμό απαιτείται
• να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης.
• να διαθέτουν τα προσόντα και τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την προσφορά των ιατρικών
υπηρεσιών που αναφέρονται στον Ν.3996/2011 (άρθρο 29), Ν.3850/2010 (άρθρου 16) του Ν.3418/2005
(άρθρο 7), ήτοι:
1. Πτυχίο ή Δίπλωμα ιατρικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής
2. Άδεια άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος
3. Βεβαίωση μέλους στον οικείο Ιατρικό σύλλογο
4. Άδεια τίτλου ειδικότητας όπως πιστοποιείται στον οικείο Ιατρικό σύλλογο
5. Πιστοποιητικό του Ιατρικού συλλόγου ότι ο υποψήφιος δεν έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά
6. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας για την άσκηση καθηκόντων ιατρού εργασίας και να αναφέρεται ο
συνολικός πραγματικός ετήσιος χρόνος απασχόλησης ανά εργοδότη
2.2.4

Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

2.2.4.1 Αποδεικτικά μέσα
Β1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.2 ο προσωρινός
ανάδοχος (μειοδότης) θα προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) για την παράγραφο 2.2.2.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή,
ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας,
από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες
πριν από την υποβολή του.
Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω
παράγραφο 2.2.2.1.
β) ) για την παράγραφο 2.2.2.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν
αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.
Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:
i) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της παραγράφου 2.2.2.2α.
αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε..
ii)) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης
της παραγράφου 2.2.2.2β πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ.
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Β2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.3. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση
επαγγελματικής δραστηριότητας), αντίγραφα των:
1. Πτυχίο ή Δίπλωμα ιατρικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής
2. Άδεια άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος
3. Βεβαίωση μέλους στον οικείο Ιατρικό σύλλογο
4. Άδεια τίτλου ειδικότητας όπως πιστοποιείται στον οικείο Ιατρικό σύλλογο
5. Πιστοποιητικό του Ιατρικού συλλόγου ότι ο υποψήφιος δεν έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά
6. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας για την άσκηση καθηκόντων ιατρού εργασίας και να αναφέρεται ο
συνολικός πραγματικός ετήσιος χρόνος απασχόλησης ανά εργοδότη
Τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις του Ελληνικού
Υπουργείου Εξωτερικών ή της Ελληνικής Διπλωματικής Αρχής στο Εξωτερικό.
Επίσης οι τίτλοι σπουδών του εξωτερικού θα πρέπει να συνοδεύονται από πράξη η βεβαίωση του κατά το
νόμο αρμόδιο οργάνου με την οποία αναγνωρίζονται ως ισότιμοι προς τους απονεμόμενους από τα
Ελληνικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.
Β3. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι
νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις
μεταβολές της στο ΓΕΜΗ , προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης , το οποίο πρέπει
να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.
Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα,
σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από
υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή
προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή
αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα
κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά,
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα),
συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την
υποβολή τους.
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου
εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.

2.3

Κριτήρια Ανάθεσης

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
τιμής και συγκεκριμένα βάσει χαμηλότερης τιμής ανά Τμήμα.

2.4

Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές θα συνταχθούν, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα Πρόσκληση που
συνοδεύεται από το Αντικείμενο Προμήθειας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) και το υπόδειγμα: Οικονομικής Προσφοράς
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ). Η χρήση του Υποδείγματος είναι Υποχρεωτική.
Προσφορές υποβάλλονται για κάθε Τμήμα χωριστά. Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλλουν
προσφορά για ένα (1) Τμήμα, για δύο (2) Τμήματα, για τρία (3) Τμήματα ή και για τα τέσσερα (4) Τμήματα,
εφόσον το επιθυμούν. Η Εταιρεία μπορεί να επιλέξει περισσότερους του ενός προμηθευτές με κριτήριο
τη χαμηλότερη για κάθε Τμήμα τιμή.
Επισημαίνεται ότι:
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Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας για το κάθε
Τμήμα ξεχωριστά και δεν θα γίνει δεκτή προσφορά για μέρος του αντικειμένου του εκάστοτε Τμήματος.
Δεν θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή διορθωμένες προσφορές, αντιπροσφορές ή
οποιεσδήποτε προτάσεις που μπορούν να χαρακτηριστούν ως αντιπροσφορές.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από
όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως
εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης,
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
2.4.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία, ώστε να μην αποκλειστεί από αυτή, κάθε
Ενδιαφερόμενος πρέπει να υποβάλει το φάκελο συμμετοχής του αφενός σύμφωνα προς τις απαιτήσεις
της παρούσας Πρόσκλησης και αφετέρου εγκαίρως, δηλαδή μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 1.5
της παρούσας.
Οι φάκελοι συμμετοχής στην παρούσα διαδικασία θεωρείται ότι υποβάλλονται έγκαιρα εφόσον,
περιέλθουν στο πρωτόκολλο της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» (ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., 6 ο χλμ. Θεσσαλονίκης –
Θέρμης, Τ.Κ. 570 01, Θέρμη Θεσσαλονίκης), το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα (προθεσμία) που
αναφέρεται στην παράγραφο 1.4 της παρούσας. Η «Εγνατία Οδός Α.Ε.» δεν φέρει ευθύνη για την
ασφάλεια του περιεχομένου των φακέλων συμμετοχής μέχρι την παραλαβή τους, ούτε για οποιαδήποτε
καθυστέρηση άφιξης αυτών και οι προσφέροντες φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη της έγκαιρης
υποβολής των φακέλων συμμετοχής και λοιπών εγγράφων από τα κατά τόπους καταστήματα
ταχυδρομικών εταιρειών. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιονδήποτε τρόπο
πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά
παραδίδονται στην επιτροπή κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3.1 της παρούσας.
2.4.2.2. Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, ακόμη και αν συντρέχουν
λόγοι ανώτερης βίας για καθυστέρηση, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν ή να αξιολογηθούν
αντιστοίχως και οι ενδιαφερόμενοι αποκλείονται με σχετική αναφορά και μνεία του λόγου αποκλεισμού
στο Πρακτικό της Επιτροπής.
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν την προσφορά τους μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως
φάκελος), στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:

Προς «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.»
Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
του ………………………............................................................................................................
(στοιχεία του διαγωνιζόμενου -επωνυμία, οδός, αριθμός, Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο, fax και e-mail και σε περίπτωση
Ένωσης τα στοιχεία όλων των μελών της)

για την Σύμβαση με τίτλο:

Παροχή Υπηρεσιών Ιατρικής της Εργασίας στα Κεντρικά Γραφεία και τις
Περιφερειακές Υπηρεσίες της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ», Κωδικός Αναφοράς 6019
Τμήμα ..............
(1, 2, 3 ή 4 ανάλογα με το Τμήμα υποβολής προσφοράς)
με αναθέτουσα αρχή: «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» και
ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών: 03/05/2022 και ώρα 12:00μμ
Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει δύο υποφακέλους
Ι. (Υπο)φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση
απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με την παρούσα (παρ. 2.4.3).
ΙΙ. (Υπο)φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που περιέχει την οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων.
Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση εκτός
του Φ.Π.Α., ο οποίος θα αναφέρεται χωριστά.
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Περιεχόμενα υπο-Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»

Θα περιλαμβάνει:


Αίτηση (συμμετοχής) υποβολής προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ) στο διαγωνισμό, η οποία αναγράφει
το διαγωνισμό στον οποίο αφορά με το αντίστοιχο Τμήμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Τμήμα 1, 2
ή 3), τα στοιχεία ταυτότητας του προσφέροντα (μεμονωμένου ή ένωσης), δηλαδή επωνυμία ή
ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου, καθώς και τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας
(ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail). Στην περίπτωση που η εκδήλωση
ενδιαφέροντος αφορά και τα τέσσερα (4) Τμήματα τότε αναγράφεται ολόκληρος ο τίτλος του
διαγωνισμού.
 Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 2.2.2
σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙV.
Ελλείψεις στην αναγραφή των ανωτέρω (εξωτερικών) στοιχείων συμπληρώνονται εκ των υστέρων, δεν
αποτελούν λόγο αποκλεισμού των υποψηφίων, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.
2.4.4

Περιεχόμενα υπο-Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής
οικονομικών προσφορών
Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η Οικονομική Προσφορά του
Προσφέροντα για το αντίστοιχο Τμήμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παράγραφο 2.3.1 της παρούσας
κριτήριο ανάθεσης και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σχετικό υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ της
παρούσας Πρόσκλησης.
α. Για τη σύνταξη της Οικονομικής Προσφοράς πρέπει να χρησιμοποιηθεί υποχρεωτικά το αντίστοιχο
συνημμένο υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας. Η Οικονομική προσφορά θα συμπληρώνεται
με τα στοιχεία του Διαγωνιζόμενου, όπως αναφέρονται στην αίτηση υποβολής προσφοράς, υπογράφεται
από τον ίδιο τον υποψήφιο, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, το νόμιμο εκπρόσωπο σε περίπτωση
νομικού προσώπου και σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, είτε από όλα τα μέλη της νομίμως
εκπροσωπούμενα, είτε από τον ορισθέντα κοινό εκπρόσωπο.
Απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισσότερων Προσφερόντων ή μελών Ενώσεων από τον ίδιο
εκπρόσωπο.
Ελλείψεις της οικονομικής προσφοράς, από τις οποίες προκύπτει εύλογη σύγχυση ως προς το πρόσωπο
του Διαγωνιζόμενου που την υπέβαλε, ή την νόμιμη υπογραφή της, αποτελούν λόγο αποκλεισμού.
β. Η Οικονομική προσφορά θα διατυπωθεί αριθμητικώς και ολογράφως όπως ορίζει το Υπόδειγμα. Η
ολόγραφη αναγραφή της συνολικής προσφοράς είναι υποχρεωτική επί ποινή αποκλεισμού.
Σφάλματα, αναντιστοιχίες ολόγραφης και αριθμητικής τιμής, λογιστικά λάθη σε γινόμενα καθώς και λάθη
στην στρογγυλοποίηση, διορθώνονται από την Επιτροπή με βάση την ολόγραφη αναγραφή της Συνολικής
Τιμής.
γ. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των υλικών στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες:
 δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα,
 δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102
του Ν.4412/2016 και
 η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης (παρ. 1.2 της παρούσας).
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα ενενήντα
(90) ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού της παρ. 1.5 της παρούσας Πρόσκλησης.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα
αρχή.
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2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης της προσφοράς,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή δεν
υποβάλλεται εμπρόθεσμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην
β) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,
η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της
παρούσης Πρόσκλησης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
σύμβασης.
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ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

3.1.1 Αποσφράγιση προσφορών
Η έναρξη της δημόσιας συνεδρίασης κηρύσσεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού κατά την
ημέρα και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών της παραγράφου 1.4 της παρούσας, στα
γραφεία της «Εγνατία Οδός Α.Ε.», στο ισόγειο του κτιρίου Μποντζώρλος ΙΙ, στο 6ο χλμ. Θεσσαλονίκης –
Θέρμης.
Την ορισμένη ημέρα και ώρα ως ανωτέρω η Επιτροπή παραλαμβάνει τους φακέλους που κατατέθηκαν
στην υπηρεσία Πρωτοκόλλου της εταιρείας, ελέγχει κατ’ αρχάς την εμπρόθεσμη κατάθεση των φακέλων
συμμετοχής, τους αριθμεί κατά σειρά πρωτοκόλλησης και τους μονογράφει. Στη συνέχεια τους
αποσφραγίζει και αριθμεί και μονογράφει όλους τους περιεχόμενους σε αυτούς υποφακέλους των
Φακέλων Συμμετοχής.
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών – κατακύρωση και σύναψη σύμβασης
Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των προσφερόντων, ,
συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρίζονται οι οικονομικές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας και
εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη
του προσωρινού αναδόχου.
Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.
Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει το ανωτέρω πρακτικό,
εκδίδεται απόφαση και η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση ανάθεσης στον ανάδοχο και τον
προσκαλεί να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να
υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης.
Ο Ανάδοχος κατά την προσέλευσή του για την υπογραφή του συμφωνητικού προσκομίζει μεταξύ των
άλλων που προβλέπονται :
1. Τα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 2.2.4
2. Συμβολαιογραφική Πράξη περί συστάσεως Ένωσης ή Κοινοπραξίας, σε περίπτωση Ένωσης ή
Κοινοπραξίας
Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα
προθεσμία που ορίζεται από την ειδική πρόσκληση, ή αν τα ζητούμενα δικαιολογητικά δεν προσκομιστούν
εντός της αρχικής (ή της παραταθείσας για κάποιο σοβαρό λόγο) προθεσμίας, ή αν τα προσκομισθέντα
είναι ελλιπή, κηρύσσεται έκπτωτος, και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα
που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής
επαναλαμβάνοντας την διαδικασία με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και ούτω καθ΄εξής.

4
4.1

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Τρόπος πληρωμής

4.1.1 Η οικονομική προσφορά του Αναδόχου αποτελεί τη συνολική του αμοιβή και δεν
περιλαμβάνει το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.). Η πληρωμή του κάθε τιμολογίου θα
ολοκληρώνεται εντός ενός (1) μήνα από την τιμολόγηση, μετά την υπογραφή της σχετικής
βεβαίωσης από το αρμόδιο όργανο για την επίβλεψη της προμήθειας.
Για την πληρωμή θα κατατεθούν πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας, όπου
από τις κείμενες διατάξεις απαιτούνται.
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Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2022
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Κωνσταντία Ιορδανίδου
Τμηματάρχης
Τμήμα Εκτέλεσης Προμηθειών

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Ιωάννης Βίσκος
Υποδιευθυντής
Διοικητικής Μέριμνας & Ανθρωπίνων Πόρων

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
με την 1032/8/10.02.2022
Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΑΕ

Κωνσταντίνος Κουτσούκος
Διευθύνων Σύμβουλος
της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ»

Για τον «Ανάδοχο»

Για την «Εγνατία Οδός Α.Ε.»

_________________________

_________________________

Σελίδα 15 από 28

22PROC010380955 2022-04-12
5

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

5.1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Η Εταιρία «Εγνατία Οδός Α.Ε.» (ΕΟΑΕ) προτίθεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών ιατρικής για τα
Κεντρικά Γραφεία και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες της ΕΟΑΕ για χρονικό διάστημα δύο ετών.
Τα υποκαταστήματα της εταιρείας έχουν ομαδοποιηθεί σε τέσσερα τμήματα βάσει της γεωγραφικής τους
θέσης.
Στους παρακάτω Πίνακες (ανά γεωγραφικό Τμήμα) φαίνεται η κατανομή του προσωπικού της Εταιρείας
ανά υποκατάστημα, ο απαιτούμενος ετήσιος χρόνος εργασίας και ο αντίστοιχος, προϋπολογισμός για
δύο (2) έτη.
Τμήμα 1.

Υποκαταστήματα Κεντρικής Μακεδονίας και Πολυμύλου

Αριθμός Υποκαταστήματος

3

4

5

6

3

105

42

5.000

8

4

1

4

500

1

4

500

1

4

500

1

4

500

500

Υποκαταστήματα Ηπείρου και Γρεβενών

Αριθμός Υποκαταστήματος

2

Καθαρή αξία
προϋπολογισμού
(2 έτη)

ο

2

1

Αριθμός
Εργαζομένων

Κεντρικά Γραφεία ΕΟΑΕ
6 χλμ Θεσσαλονίκης - Θέρμης
Περιφερειακή Υπηρεσία
Θεσσαλονίκης
9ο χλμ Θεσσαλονίκης-Καβάλας
(Δερβένι)
Σταθμός Διοδίων Μαλγάρων
Χ.Θ. Κ 298+500
(Α/Κ Αξιού – Α/Κ Μαλγάρων)
Σταθμός Διοδίων Ανάληψης Χ.Θ.
Η 349+000 (Α/Κ Λαγκαδά Σερρών)
Σταθμός Διοδίων Πολυμύλου
Χ.Θ. Η 228+200 (Πολύμυλος Κοζάνη)
Σταθμός Διοδίων Προμαχώνα
Χ.Θ. 94+900 (του κάθετου άξονα
Α/Κ Λαγκαδά – Μεθοριακός
Σταθμός Προμαχώνα)

1

Τμήμα 2.

Περιοχή Εργασίας

Ετήσιος χρόνος
απασχόλησης
ιατρού
εργασίας
(ώρες)

Περιοχή Εργασίας

Αριθμός
Εργαζομένων

Ετήσιος χρόνος
απασχόλησης
ιατρού
εργασίας
(ώρες)

Καθαρή αξία
προϋπολογισμ
ού
(2 έτη)

9

4

500

6

4

500

1

4

500

Περιφερειακή Υπηρεσία
Ιωαννίνων
Α/Κ Ιωαννίνων (Παλιό ΚΤΕΟ)
Περιφερειακή Υπηρεσία
Γρεβενών Χ.Θ. Κ 156+485
(3ο χλμ Γρεβενών – Καλαμπάκας)
Σταθμός Διοδίων Ακτίου
Υποθαλάσσια ζεύξη Ακτίου Πρέβεζας (2ο χλμ Πρεβέζης Αθηνών)
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Τμήμα 3.

Υποκαταστήματα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Αριθμός Υποκαταστήματος

Αριθμός
Εργαζομένων

Καθαρή αξία
προϋπολογισμ
ού
(2 έτη)

4

4

500

1

4

500

1

4

500

Αριθμός
Εργαζομένων

Ετήσιος χρόνος
απασχόλησης
ιατρού
εργασίας
(ώρες)

Καθαρή αξία
προϋπολογισμ
ού
(2 έτη)

Περιφερειακή Υπηρεσία
Κομοτηνής
(Όπισθεν οικισμού Ηφαίστου)
Σταθμός Διοδίων Ιάσμου Χ.Θ. Η
536+000 (Α/Κ Βαφαίικων Ιάσμου)
Σταθμός Διοδίων Μουσθένης
Χ.Θ. Η 443+000

1
2
3
Τμήμα 4.

Περιοχή Εργασίας

Ετήσιος χρόνος
απασχόλησης
ιατρού
εργασίας
(ώρες)

Υποκατάστημα Νήσου Σαντορίνης

Αριθμός Υποκαταστήματος

Περιοχή Εργασίας

Γραφείο Σαντορίνης
1
Οικισμός ΦΟΙΝΙΚΙΑ
1
4
500
84700 Σαντορίνη
Η “Εγνατία Οδός Α.Ε.”, σύμφωνα με το Π.Δ. 294/88 κατατάσσεται από άποψη αντικειμένου απασχόλησης
στην κατηγορία Γ', (προσωπικό Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών). Η ετήσια απασχόληση του
Γιατρού Εργασίας (ΓΕ) στις εγκαταστάσεις και τους χώρους εργασίας, επιμερίζεται ανάλογα με την
κατηγορία κινδύνου κάθε υφιστάμενης ειδικότητας και εγκατάστασης.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Τα προσόντα και οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την προσφορά των ιατρικών υπηρεσιών είναι αυτά
που αναφέρονται στον Ν.3996/2011 (άρθρο 29), Ν.3850/2010 (άρθρου 16) του Ν .3418/2005 ( άρθρο 7),
ήτοι:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Πτυχίο ή Δίπλωμα ιατρικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής
Άδεια άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος
Βεβαίωση μέλους στον οικείο Ιατρικό σύλλογο
Άδεια τίτλου ειδικότητας όπως πιστοποιείται στον οικείο Ιατρικό σύλλογο
Πιστοποιητικό του Ιατρικού συλλόγου ότι ο υποψήφιος δεν έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά
Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας για την άσκηση καθηκόντων ιατρού εργασίας καινα αναφέρεται ο
συνολικός πραγματικός ετήσιος χρόνος απασχόλησης ανά εργοδότη

Τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις του Ελληνικού
Υπουργείου Εξωτερικών ή της Ελληνικής Διπλωματικής Αρχής στο Εξωτερικό.
Επίσης οι τίτλοι σπουδών του εξωτερικού θα πρέπει να συνοδεύονται από πράξη η βεβαίωση του κατά το
νόμο αρμόδιο οργάνου με την οποία αναγνωρίζονται ως ισότιμοι προς τους απονεμόμενους από τα
Ελληνικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1. Ο ιατρός εργασίας πρέπει να κατέχει και να ασκεί την ειδικότητα της Ιατρικής της Εργασίας, όπως
πιστοποιείται από τον οικείο ιατρικό σύλλογο.
2. Κατ’ εξαίρεση, τα καθήκοντα του ιατρού εργασίας, όπως αυτά προβλέπονται στον παρόντα κώδικα,
έχουν δικαίωμα να ασκούν:
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α) Οι ιατροί χωρίς ειδικότητα, οι οποίοι στις 15.5.2009 είχαν συμβάσεις παροχής υπηρεσιών ιατρού
εργασίας με επιχειρήσεις και αποδεικνύουν την άσκηση των καθηκόντων αυτών συνεχώς επί επτά
τουλάχιστον έτη.
β) Οι ιατροί οι οποίοι στις 15.5.2009 εκτελούσαν καθήκοντα ιατρού εργασίας χωρίς να κατέχουν ή να
ασκούν τον τίτλο της ειδικότητας της ιατρικής της εργασίας, αλλά τίτλο άλλης ειδικότητας.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Οικονομικών και Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, ο χρόνος και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτομέρεια για την εκπαίδευση και την πιστοποίηση των αναγκαίων προσόντων για την απόκτηση
του τίτλου της ειδικότητας της ιατρικής της εργασίας από ιατρούς των περιπτώσεων α΄ και β΄ της
προηγούμενης παραγράφου, καθώς και για την άσκηση αυτής έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας
για την απόκτηση του ως άνω τίτλου της ειδικότητας της ιατρικής της εργασίας.
4. Ο ιατρός εργασίας υπάγεται στην Υποδιεύθυνση Διοικητικής Μέριμνας και Ανθρωπίνων Πόρων.
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Α. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
1. Ο γιατρός εργασίας παρέχει υποδείξεις και συμβουλές στον εργοδότη, στους εργαζόμενους και στους
εκπροσώπους τους, γραπτά ή προφορικά, σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για τις
σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων. Ο γιατρός εργασίας καταχωρεί τις γραπτές υποδείξεις
στο ειδικό βιβλίο του άρθρου 14 του Ν. 3850/10. Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να λαμβάνει γνώση
ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται σ’ αυτό το βιβλίο.
2. Ο γιατρός εργασίας συμβουλεύει σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού, τροποποίησης της
παραγωγικής διαδικασίας, κατασκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τους κανόνες
υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων.
3. Ο γιατρός εργασίας συμβουλεύει σε θέματα λήψης μέτρων προστασίας κατά την εισαγωγή και χρήση
υλών και προμήθειας μέσων εξοπλισμού.
4. Ο γιατρός εργασίας συμβουλεύει σε θέματα φυσιολογίας και ψυχολογίας της εργασίας, εργονομίας
και υγιεινής της εργασίας, της διευθέτησης και διαμόρφωσης των θέσεων και του περιβάλλοντος της
εργασίας και της οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας.
5. Ο γιατρός εργασίας συμβουλεύει σε θέματα οργάνωσης υπηρεσίας παροχής πρώτων βοηθειών.
6. Ο γιατρός εργασίας συμβουλεύει σε θέματα αρχικής τοποθέτησης και αλλαγής θέσης εργασίας για
λόγους υγείας, προσωρινά ή μόνιμα, καθώς και ένταξης ή επανένταξης μειονεκτούντων ατόμων στην
παραγωγική διαδικασία, ακόμα και με υπόδειξη αναμόρφωσης της θέσης εργασίας.
7. Ο γιατρός εργασίας δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται για να επαληθεύει το δικαιολογημένο ή μη,
λόγω νόσου, απουσίας εργαζομένου.
Β. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ:
1. Ο γιατρός εργασίας προβαίνει σε ιατρικό έλεγχο των εργαζομένων σχετικό με τη θέση εργασίας τους,
μετά την πρόσληψή τους ή την αλλαγή θέσης εργασίας, καθώς και σε περιοδικό ιατρικό έλεγχο κατά
την κρίση του επιθεωρητή εργασίας, ύστερα από αίτημα της επιτροπής υγιεινής και ασφάλειας των
εργαζομένων, όταν αυτό δεν ορίζεται από το νόμο. Μεριμνά για τη διενέργεια ιατρικών εξετάσεων και
μετρήσεων παραγόντων του εργασιακού περιβάλλοντος σε εφαρμογή των διατάξεων που ισχύουν
κάθε φορά. Εκτιμά την καταλληλότητα των εργαζομένων για τη συγκεκριμένη εργασία, αξιολογεί και
καταχωρεί τα αποτελέσματα των εξετάσεων, εκδίδει βεβαίωση των παραπάνω εκτιμήσεων και την
κοινοποιεί στον εργοδότη. Το περιεχόμενο της βεβαίωσης πρέπει να εξασφαλίζει το ιατρικό απόρρητο
υπέρ του εργαζομένου και μπορεί να ελεγχθεί από τους υγειονομικούς επιθεωρητές του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, για την κατοχύρωση του εργαζομένου και του εργοδότη.
2. Επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων προστασίας της υγείας των εργαζομένων και πρόληψης των
ατυχημάτων. Για το σκοπό αυτό:
α. Επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας και αναφέρει οποιαδήποτε παράλειψη, προτείνει μέτρα
αντιμετώπισης των παραλείψεων και επιβλέπει την εφαρμογή τους.
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β. Επεξηγεί την αναγκαιότητα της σωστής χρήσης των ατομικών μέσων προστασίας.
γ. Ερευνά τις αιτίες των ασθενειών που οφείλονται στην εργασία, αναλύει και αξιολογεί τα
αποτελέσματα των ερευνών και προτείνει μέτρα για την πρόληψη των ασθενειών αυτών.
δ. Επιβλέπει τη συμμόρφωση των εργαζομένων στους κανόνες υγείας και ασφάλειας των
εργαζομένων, ενημερώνει τους εργαζόμενους για τους κινδύνους που προέρχονται από την εργασία
τους, καθώς και για τους τρόπους πρόληψής τους.
ε. Παρέχει επείγουσα θεραπεία σε περίπτωση ατυχήματος ή αιφνίδιας νόσου. Εκτελεί προγράμματα
εμβολιασμού των εργαζομένων με εντολή της αρμόδιας διεύθυνσης υγιεινής της νομαρχίας όπου
εδρεύει η επιχείρηση.
3. Ο γιατρός εργασίας έχει υποχρέωση να τηρεί το ιατρικό και επιχειρησιακό απόρρητο.
4. Ο γιατρός εργασίας αναγγέλλει μέσω της επιχείρησης στην επιθεώρηση εργασίας, ασθένειες των
εργαζόμενων που οφείλονται στην εργασία.
5. Ο Ιατρός Εργασίας κοινοποιεί το ετήσιο πρόγραμμα επιθεωρήσεων στην οικεία Επιθεώρηση
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία και φροντίζει να υπάρχει σφραγισμένο και το αντίστοιχο βιβλίο
γραπτών υποδείξεων Ιατρού Εργασίας.
6. Ο γιατρός εργασίας πρέπει να ενημερώνεται από τον εργοδότη και τους εργαζόμενους για
οποιοδήποτε παράγοντα στο χώρο εργασίας που έχει επίπτωση στην υγεία.
7. Η επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων στον τόπο εργασίας δεν μπορεί να συνεπάγεται οικονομική
επιβάρυνση γι’ αυτούς και πρέπει να γίνεται κατά τη διάρκεια των ωρών εργασίας τους, για τον λόγο
αυτό η συνταγογράφηση φαρμάκων και εξετάσεων πρέπει να γίνεται σε παραπεμπτικό του ΕΟΠΥΥ.
8. Ο γιατρός εργασίας έχει, κατά την άσκηση του έργου του, ηθική ανεξαρτησία απέναντι στον εργοδότη
και τους εργαζόμενους. Τυχόν διαφωνία του με τον εργοδότη, για θέματα της αρμοδιότητάς του, δεν
μπορεί να αποτελέσει λόγο καταγγελίας της σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση η απόλυση του γιατρού
εργασίας πρέπει να είναι αιτιολογημένη.
9. Ο Ιατρός Εργασίας, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του και των υποχρεώσεων του εργοδότη, σύμφωνα
με τις κείμενες διατάξεις, εφόσον η επιχείρηση δε διαθέτει την κατάλληλη υποδομή, έχει υποχρέωση
να παραπέμπει τους εργαζόμενους για συγκεκριμένες συμπληρωματικές ιατρικές εξετάσεις. Οι
εξετάσεις αυτές διενεργούνται σε ΕΞ.Υ.Π.Π. ή σε κατάλληλες υπηρεσίες του ιδιωτικού τομέα ή σε
προσδιοριζόμενες από τους Υπουργούς Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης αρμόδιες μονάδες των ασφαλιστικών οργανισμών ή του Εθνικού Συστήματος Υγείας
(Ε.Σ.Υ.) Στη συνέχεια ο Ιατρός Εργασίας λαμβάνει γνώση των αποτελεσμάτων των παραπάνω
εξετάσεων και τα αξιολογεί. Οι δαπάνες που προκύπτουν από την εφαρμογή της παραγράφου αυτής
βαρύνουν τον εργοδότη.
10. Για κάθε εργαζόμενο, ο γιατρός εργασίας της επιχείρησης τηρεί σχετικό ιατρικό φάκελο. Επιπλέον
καθιερώνεται και περιλαμβάνεται στον ιατρικό φάκελο, ατομικό βιβλιάριο επαγγελματικού κινδύνου,
όπου αναγράφονται τα αποτελέσματα των ιατρικών και εργαστηριακών εξετάσεων, κάθε φορά που
εργαζόμενος υποβάλλεται σε αντίστοιχες εξετάσεις. Δικαιούνται να λαμβάνουν γνώση του φακέλου
και του ατομικού βιβλιαρίου του εργαζόμενου οι υγειονομικοί επιθεωρητές της αρμόδιας
Επιθεώρησης Εργασίας και οι γιατροί του ασφαλιστικού οργανισμού στον οποίο ανήκει ο
εργαζόμενος, καθώς και ο ίδιος ο εργαζόμενος. Σε κάθε περίπτωση παύσης της σχέσης εργασίας, το
βιβλιάριο παραδίδεται στον εργαζόμενο που αφορά.
11. Απαγορεύεται η αναγραφή και επεξεργασία στο ατομικό βιβλιάριο επαγγελματικού κινδύνου του
εργαζόμενου, στοιχείων ή δεδομένων άλλων πέραν των αποτελεσμάτων των ιατρικών και
εργαστηριακών εξετάσεων στις οποίες αυτός υποβάλλεται κάθε φορά, σύμφωνα με τη διάταξη της
παραγράφου «9», άρθρο 18, Ν. 3850/2010. Επιπλέον ιατρικά δεδομένα επιτρέπεται να συλλέγουν, με
επιμέλεια του ίδιου του εργαζόμενου, προκειμένου να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας, μόνο
εφόσον αυτό είναι απολύτως απαραίτητο:
α) για την αξιολόγηση της καταλληλότητας του για μια συγκεκριμένη θέση ή εργασία,
β) για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του εργοδότη για την υγεία και την ασφάλεια των
εργαζομένων και
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γ) για τη θεμελίωση των δικαιωμάτων του εργαζόμενου και αντίστοιχη απόδοση κοινωνικών παροχών.
12. Όσοι αναγράφουν ή συλλέγουν ή επεξεργάζονται στοιχεία ή δεδομένα κατά παράβαση της
παραγράφου «10» τιμωρούνται με τις διοικητικές και ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται στις
διατάξεις των άρθρων «21» και «22» του Ν.2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» αντίστοιχα. Σε περίπτωση περιουσιακής ή ηθικής βλάβης
εφαρμόζεται το άρθρο 23 του Ν.2472/1997.
Γ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
1. Ο τεχνικός ασφάλειας και ο γιατρός εργασίας υποχρεούνται κατά την εκτέλεση του έργου τους να
συνεργάζονται πραγματοποιώντας κοινούς ελέγχους των χώρων εργασίας.
2. Ο τεχνικός ασφάλειας και ο γιατρός εργασίας οφείλουν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, να
συνεργάζονται με τον Πρόεδρο του Σωματείου των εργαζομένων.
3. Ο τεχνικός ασφάλειας και ο γιατρός εργασίας οφείλουν να ενημερώνουν τον Πρόεδρο του Σωματείου
για κάθε σημαντικό ζήτημα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας στην επιχείρηση και να τους
παρέχουν συμβουλές σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας.
4. Αν ο εργοδότης διαφωνεί με τις γραπτές υποδείξεις και συμβουλές του τεχνικού ασφάλειας ή του
γιατρού εργασίας, οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις κοινοποιήσει και στον
αντιπρόσωπο. Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά θα επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και
μόνο.

Ιωάννης Βίσκος
Υποδιευθυντής
Διοικητικής Μέριμνας & Ανθρωπίνων Πόρων
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 1

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρικής της Εργασίας στα
Κεντρικά Γραφεία και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες
της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ» Τμήμα 1 - Υποκαταστήματα Κεντρικής Μακεδονίας
και Πολυμύλου - Κωδικός Αναφοράς 6019
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 7.500,00€ (χωρίς ΦΠΑ)
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ: 3.750,00€ (χωρίς ΦΠΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Της επιχείρησης ή της Ένωσης ή Κοινοπραξίας επιχειρήσεων …………………..…….....……......................................................
……………………………………………………………..……………………………..……..………...........................................................................
………………………..…………………………………..……………………………..…………................................................................................
……………………………………………………………..…………………..……….....……………...........................................................................
με έδρα τ……………………………..........................................οδός.............................................................................................
..........…………….………..………αριθμ…..Τ.Κ.………………Τηλ.…………………….Fax……………………email….........................................

Προς: Την «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ»
Αφού έλαβα γνώση του τεύχους της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς για την ανάθεση της Σύμβασης
του τίτλου, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσής αυτής, υποβάλλω την παρούσα Οικονομική Προσφορά και
δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλους τους όρους της και αναλαμβάνω την
εκτέλεση της Σύμβασης στο σύνολό της.
Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς για το Τμήμα 1
Αριθμός Υποκαταστήματος
1

2

3
4
5

6

Περιοχή Εργασίας

Απασχόληση ιατρού
εργασίας για 2 έτη

Καθαρή αξία
προϋπολογισμού

Καθαρή αξία
προσφοράς

(ώρες)

(2 έτη)

(2 έτη)

84

5.000

Κεντρικά Γραφεία ΕΟΑΕ
ο
6 χλμ Θεσσαλονίκης - Θέρμης
Περιφερειακή Υπηρεσία
Θεσσαλονίκης
9ο χλμ Θεσσαλονίκης-Καβάλας
(Δερβένι)
Σταθμός Διοδίων Μαλγάρων
Χ.Θ. Κ 298+500
(Α/Κ Αξιού – Α/Κ Μαλγάρων)
Σταθμός Διοδίων Ανάληψης Χ.Θ. Η
349+000 (Α/Κ Λαγκαδά - Σερρών)
Σταθμός Διοδίων Πολυμύλου Χ.Θ. Η
228+200 (Πολύμυλος - Κοζάνη)
Σταθμός Διοδίων Προμαχώνα Χ.Θ.
94+900 (του κάθετου άξονα Α/Κ
Λαγκαδά – Μεθοριακός Σταθμός
Προμαχώνα)

8

500

8

500

8

500

8

500

8

500

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: .............................................................................................................................................
Σημειώσεις:
- Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ.
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- Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνονται το όφελος, τα ειδικά, γενικά έξοδα, κ.λ.π. του Προμηθευτή και
κάθε άλλη δαπάνη που προκύπτει από την Πρόσκληση και το Παράρτημα Ι αυτής.
(ΤΟΠΟΣ-ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ), ...........................................................

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ:____________________
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 2
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρικής της Εργασίας στα
Κεντρικά Γραφεία και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες
της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ» Τμήμα 2 - Υποκαταστήματα Ηπείρου και Γρεβενών Κωδικός Αναφοράς 6019
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.500,00€ (χωρίς ΦΠΑ)
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ: 750,00€ (χωρίς ΦΠΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Της επιχείρησης ή της Ένωσης ή Κοινοπραξίας επιχειρήσεων …………………..…….....……......................................................
……………………………………………………………..……………………………..……..………...........................................................................
………………………..…………………………………..……………………………..…………................................................................................
με έδρα τ……………………………..........................................οδός..........................................................................................
αριθμ…………..Τ.Κ.………………Τηλ.…………………….Fax……………………email….........................................

Προς: Την «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ»
Αφού έλαβα γνώση του τεύχους της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς για την ανάθεση της Σύμβασης
του τίτλου, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσής αυτής, υποβάλλω την παρούσα Οικονομική Προσφορά και
δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλους τους όρους της και αναλαμβάνω την
εκτέλεση της Σύμβασης στο σύνολό της.
Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς για το Τμήμα 2
Αριθμός
Υποκαταστήματο
ς
1

2

3

Περιοχή Εργασίας
Περιφερειακή Υπηρεσία
Ιωαννίνων
Α/Κ Ιωαννίνων (Παλιό ΚΤΕΟ)
Περιφερειακή Υπηρεσία
Γρεβενών Χ.Θ. Κ 156+485
(3ο χλμ Γρεβενών –
Καλαμπάκας)
Σταθμός Διοδίων Ακτίου
Υποθαλάσσια ζεύξη Ακτίου Πρέβεζας (2ο χλμ Πρεβέζης Αθηνών)

Απασχόληση
ιατρού εργασίας
για 2 έτη
(ώρες)

Καθαρή αξία
προϋπολογισμού
(2 έτη)

8

500

8

500

8

500

Καθαρή αξία
προσφοράς
(2 έτη)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: .............................................................................................................................................
Σημειώσεις:
- Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ.
- Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνονται το όφελος, τα ειδικά, γενικά έξοδα, κ.λ.π. του Προμηθευτή και κάθε άλλη
δαπάνη που προκύπτει από την Πρόσκληση και το Παράρτημα Ι αυτής.

(ΤΟΠΟΣ-ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ), ...........................................................
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ:____________________
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 3
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρικής της Εργασίας στα
Κεντρικά Γραφεία και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες
της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ» Τμήμα
3
Υποκαταστήματα
Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης - Κωδικός Αναφοράς 6019
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.500,00€ (χωρίς ΦΠΑ)
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ: 750,00€ (χωρίς ΦΠΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Της επιχείρησης ή της Ένωσης ή Κοινοπραξίας επιχειρήσεων …………………..…….....……......................................................
……………………………………………………………..……………………………..……..………...........................................................................
………………………..…………………………………..……………………………..…………................................................................................
……………………………………………………………..…………………..……….....……………...........................................................................
με

έδρα

τ……………………………..........................................οδός............................................................................................. ..........……
……….………..………αριθμ…..Τ.Κ.………………Τηλ.…………………….Fax……………………email….........................................

Προς: Την «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ»
Αφού έλαβα γνώση του τεύχους της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς για την ανάθεση της Σύμβασης
του τίτλου, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσής αυτής, υποβάλλω την παρούσα Οικονομική Προσφορά και
δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλους τους όρους της και αναλαμβάνω την
εκτέλεση της Σύμβασης στο σύνολό της.
Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς για το Τμήμα 3
Αριθμός Υποκαταστήματος

1

2
3

Περιοχή Εργασίας
Περιφερειακή Υπηρεσία
Κομοτηνής
(Όπισθεν οικισμού
Ηφαίστου)
Σταθμός Διοδίων Ιάσμου Χ.Θ.
Η 536+000 (Α/Κ Βαφαίικων
Ιάσμου)
Σταθμός Διοδίων Μουσθένης
Χ.Θ. Η 443+000

Απασχόληση ιατρού
εργασίας για 2 έτη
(ώρες)

Καθαρή αξία
προϋπολογισμού
(2 έτη)

8

500

8

500

8

500

Καθαρή αξία
προσφοράς
(2 έτη)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:...............................................................................................................................
Σημειώσεις:
- Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

- Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνονται το όφελος, τα ειδικά, γενικά έξοδα, κ.λ.π. του Προμηθευτή και κάθε άλλη
δαπάνη που προκύπτει από την Πρόσκληση και το Παράρτημα Ι αυτής.

(ΤΟΠΟΣ-ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ), ...........................................................
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ:____________________
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 4
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρικής της Εργασίας στα
Κεντρικά Γραφεία και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες
της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ» Τμήμα 4 - Υποκατάστημα Νήσου ΣαντορίνηςΚωδικός Αναφοράς 6019
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 500,00€ (χωρίς ΦΠΑ)
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ: 250,00€ (χωρίς ΦΠΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Της επιχείρησης ή της Ένωσης ή Κοινοπραξίας επιχειρήσεων …………………..…….....……......................................................
……………………………………………………………..……………………………..……..………...........................................................................
………………………..…………………………………..……………………………..…………................................................................................
……………………………………………………………..…………………..……….....……………...........................................................................
με

έδρα

τ……………………………..........................................οδός............................................................................................. ..........……
……….………..………αριθμ…..Τ.Κ.………………Τηλ.…………………….Fax……………………email….........................................

Προς: Την «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ»
Αφού έλαβα γνώση του τεύχους της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς για την ανάθεση της Σύμβασης
του τίτλου, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσής αυτής, υποβάλλω την παρούσα Οικονομική Προσφορά και
δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλους τους όρους της και αναλαμβάνω την
εκτέλεση της Σύμβασης στο σύνολό της.
Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς για το Τμήμα 4
Αριθμός Υποκαταστήματος

Περιοχή Εργασίας

Απασχόληση ιατρού
εργασίας για 2 έτη
(ώρες)

Καθαρή αξία
προϋπολογισμού
(2 έτη)

1

Γραφείο Σαντορίνης
Οικισμός ΦΟΙΝΙΚΙΑ
84700 Σαντορίνη

8

500

Καθαρή αξία
προσφοράς
(2 έτη)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:...............................................................................................................................
Σημειώσεις:
- Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

- Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνονται το όφελος, τα ειδικά, γενικά έξοδα, κ.λ.π. του Προμηθευτή και κάθε άλλη
δαπάνη που προκύπτει από την Πρόσκληση και το Παράρτημα Ι αυτής.

(ΤΟΠΟΣ-ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ), ...........................................................
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ:____________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Παρακαλώ πολύ να εξετάσετε την προσφορά μου που αφορά την :
«Παροχή Υπηρεσιών Ιατρικής της Εργασίας στα Κεντρικά Γραφεία και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες της
«ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ» για δύο (2) έτη» - Κωδικός Αναφορά 6019
Τμήμα …….
(1, 2, 3 ή 4 ανάλογα με το Τμήμα υποβολής προσφοράς)

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΦΜ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
FAX
E-MAIL
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
Στην Πρόσκληση του διαγωνισμού :
«Παροχή Υπηρεσιών Ιατρικής της Εργασίας στα Κεντρικά Γραφεία και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες της
«ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ» για δύο (2) έτη» - Κωδικός Αναφορά 6019
Προς την Επιτροπή Διαγωνισμού της ως άνω Προμήθειας :
Ο υπογράφων την παρούσα υπεύθυνη δήλωση ………………………………………….…………………………………………
………………………….., κάτοικος……………………………………., κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας /
Διαβατηρίου με τον αριθμό……………………………, που εκδόθηκε από ……………………………..,
στις ……………………………………………….
Προσφέρων στο διαγωνισμό ή νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ή του νομικού προσώπου με την
επωνυμία ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
δηλώνω έχοντας πλήρη γνώση των συνεπειών της δήλωσής μου αυτής, όπως οι συνέπειες αυτές ορίζονται
στις γενικές περί υπευθύνων δηλώσεων διατάξεις, τα ακόλουθα:
Α. Δεν υπάρχει σε βάρος μου ή στα τα πρόσωπα που διοικούν την εταιρεία ή το νομικό πρόσωπο που
εκπροσωπώ, αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192
της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του
οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν.
2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου
2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.
3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για
την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
Β. Δεν έχω (ή δεν έχει η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ) αθετήσει τις υποχρεώσεις μου (της) όσον αφορά
στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της
χώρας εγκατάστασης μου.
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Γ. Όλες οι ανωτέρω δηλώσεις μου είναι αληθείς. Γνωρίζω και αποδέχομαι ότι η αλήθεια των δηλώσεών
μου θα ελεγχθεί σε περίπτωση που αναδειχθώ Προμηθευτής της σύμβασης, σύμφωνα με την Πρόσκληση
και ότι θα αποκλεισθώ του διαγωνισμού, εφόσον κάποια από τις δηλώσεις μου αποδειχθεί αναληθής.
(ΤΟΠΟΣ-ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ), ...........................................................
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ:____________________
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