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ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΕΗ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΙΑΣΡΟΤ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΔΗΜΟ
ΧΕΡΟΝΗΟΤ
Ο Διμοσ Χερςονιςου ενδιαφζρεται να ανακζςει ςε ανάδοχο τθν υπθρεςία «Παροχι
υπθρεςιϊν Ιατροφ Εργαςίασ», για ζνα (1) ζτοσ, με απ’ ευκείασ ανάκεςθ, ςφμφωνα με
τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016, όπωσ ιςχφει και ςφμφωνα με τθν υπϋ αρικμό 10/2019
Μελζτθσ τθσ Δ/νςθσ Διοικθτικϊν, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από
οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι).
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΠΗΡΕΙΑ

ΑΡΙΘΜΟ
ΜΕΛΕΣΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ

1.

10/2019

3.138,00€ άνευ ΦΠΑ
3.891,12€ με ΦΠΑ 24%

«ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΙΑΣΡΟΤ
ΕΡΓΑΙΑ»»

Παρακαλοφμε να μασ αποςτείλετε ςχετικι προςφορά για τθν παραπάνω υπθρεςία.
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα, Εξωτερικζσ Τπθρεςίεσ
Πρόλθψθσ (ΕΞ.Τ.Π.Π.) εφόςον πλθροφν τισ προχποκζςεισ του ν. 3850/2010, όπωσ
ιςχφει.
Οι υποψιφιοι ανάδοχοι πρζπει να υποβάλλουν κλειςτζσ ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ το
αργότερο μζχρι τθν Δευτζρα 2/09/2019 και ϊρα 14.00 ςτο γραφείο Πρωτοκόλλου του
Διμου Χερςονιςου, το οποίο βρίςκεται ςτο ιςόγειο του Δθμαρχείου ςτισ Γοφρνεσ
(εντόσ τθσ πρϊθν Αμερικανικισ Βάςθσ Γουρνϊν), Σ.Κ. 70014.
ε περίπτωςθ αποςτολισ (ταχυδρομικϊσ ι courier) ι κατάκεςθσ ςτο πρωτόκολλο, οι φάκελοι
των προςφορϊν γίνονται δεκτοί εφόςον ζχουν πρωτοκολλθκεί το αργότερο μζχρι τθν ωσ άνω
θμερομθνία και ϊρα.

Προσ απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ από διαδικαςίεσ ςφναψθσ
δθμοςίων ςυμβάςεων των παρ.1 και 2 του άρκρου 73 του Ν.4412/2016,
παρακαλοφμε, μαηί με τθν προςφορά ςασ, να μασ αποςτείλετε τα παρακάτω
δικαιολογθτικά:
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1. Τπεφκυνθ διλωςθ εκ μζρουσ του οικονομικοφ φορζα, ςε περίπτωςθ φυςικοφ
προςϊπου ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 1 του
άρκρου 73
του Ν.4412/2016. ε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου θ
προαναφερόμενθ υπεφκυνθ διλωςθ υποβάλλεται εκ μζρουσ του νομίμου
εκπροςϊπου του, όπωσ αυτόσ ορίηεται ςτθν περίπτωςθ 79Α του Ν.4412/2016 και
αφορά ιδίωσ: αα) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε.),
ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (Ι.Κ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και
Ε.Ε.), τουσ διαχειριςτζσ, ββ) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον
Διευκφνοντα φμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ
υμβουλίου.(άρκρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπωσ ςυμπλθρϊκθκε με τθν παρ.
7αγ του άρκρου 43 του Ν.4506/2019)
Η υπεφκυνθ διλωςθ γίνεται αποδεκτι εφόςον ζχει ςυνταχκεί μετά τθν
κοινοποίθςθ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ. (άρκρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπωσ
προςτζκθκε με τθν παρ.7αδ του άρκρου 43 του Ν.4605/2019)
2. Φορολογικι ενθμερότθτα
3. Αςφαλιςτικι ενθμερότθτα (άρκρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
Σα ανωτζρω πιςτοποιθτικά (2,3) γίνονται αποδεκτά εφόςον είναι εν ιςχφ κατά το
χρόνο υποβολιστουσ, άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται χρόνοσ ιςχφοσ,
εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ. (άρκρο 80
παρ.12 του Ν.4412/2016, όπωσ προςτζκθκε με τθν παρ.7αδ του άρκρου 43 του
Ν.4605/2019)
4. Πτυχίο ιατρικισ από αναγνωριςμζνο πανεπιςτιμιο ςτθν Ελλάδα ι αντίςτοιχο τίτλο
τθσ αλλοδαπισ αναγνωριςμζνο από το ΔΟΑΣΑΠ.
5. Άδεια άςκθςθσ του ιατρικοφ επαγγζλματοσ και τθσ ειδικότθτασ τθσ Ιατρικισ τθσ
Εργαςίασ ι άλλθσ ειδικότθτασ.
6. Πιςτοποιθτικό από τον οικείο ιατρικό ςφλλογο που να ζχει εκδοκεί εντόσ του
τελευταίου τριμινου και που κα βεβαιϊνει ότι κατζχει και αςκεί τθν ειδικότθτα τθσ
ιατρικισ τθσ εργαςίασ και δεν ζχει τιμωρθκεί πεικαρχικά.

Οι ςυμμετζχοντεσ κα πρζπει να διακζτουν τα προςόντα ιατροφ εργαςίασ ςφμφωνα
με το άρκρο 16 του Ν.3850/2010: Ο ιατρόσ εργαςίασ πρζπει να κατζχει και να αςκεί
τθν ειδικότθτα τθσ ιατρικισ τθσ εργαςίασ, όπωσ πιςτοποιείται από τον οικείο ιατρικό
ςφλλογο ι να είναι εγγεγραμμζνοσ ςτον ειδικό κατάλογο Ιατρϊν Εργαςίασ (χετικι θ με
αρικμ. 43323/1983/7-8-2018 απόφαςθ τθσ Τπουργοφ Εργαςίασ, Κοινωνικισ
Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ (ΦΕΚ 3509/τ.Β/21-8-2018) «Κφρωςθ του
οριςτικοφ ειδικοφ καταλόγου Ιατρϊν του άρκρου 16 παρ. 2 του «Κϊδικα Νόμων για
τθν Τγεία και τθν Αςφάλεια των εργαηομζνων» (Κ.Ν.Τ.Α.Ε), που κυρϊκθκε με το
άρκρο πρϊτο του ν. 3850/2010 «Κφρωςθ του Κϊδικα νόμων για τθν υγεία και τθν
αςφάλεια των εργαηομζνων» (Α’ 84) όπωσ αυτό ςυμπλθρϊκθκε και ιςχφει")
 Ιατρόσ που περιλαμβάνεται ςτον Ειδικό ωσ άνω Κατάλογο μπορεί να αςκεί
κακικοντα ιατροφ εργαςίασ μόνο ςτθν περιφζρεια του ιατρικοφ ςυλλόγου ςτον
οποίο είναι εγγεγραμμζνοσ και εφόςον λάβει βεβαίωςθ του ςυλλόγου αυτοφ ότι
δεν υπάρχει ι δεν είναι διακζςιμοσ ιατρόσ με τθν ειδικότθτα τθσ Ιατρικισ τθσ
Εργαςίασ ςτθν περιφζρεια αυτι. Με απόφαςθ του Τπουργοφ Εργαςίασ,
Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ ορίηονται ο τρόποσ και θ
διαδικαςία με τθν οποία διαπιςτϊνεται κατά τόπο και χρόνο θ ζλλειψθ ιατροφ
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εργαςίασ ι θ ζλλειψθ διακζςιμου ιατροφ εργαςίασ και κάκε άλλθ αναγκαία
λεπτομζρεια για τθν εφαρμογι τθσ παροφςασ διάταξθσ. Μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ
απόφαςθσ του προθγοφμενου εδαφίου, θ ζλλειψθ ιατροφ ι διακζςιμου ιατροφ
βεβαιϊνεται από τον ιατρικό ςφλλογο, ςτον οποίο είναι εγγεγραμμζνοσ ο ιατρόσ
του Ειδικοφ Καταλόγου τθσ περίπτωςθσ αϋ, μετά από αίτθςι του. Η βεβαίωςθ
του προθγοφμενου εδαφίου εκδίδεται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία δζκα
(10) εργάςιμων θμερϊν, μετά τθν άπρακτθ παρζλευςθ τθσ οποίασ τεκμαίρεται θ
ζλλειψθ ιατροφ ι διακζςιμου ιατροφ.» - ΑΝΣΙΚ. ΣΗ ΠΕΡ. Γ ΣΗ ΠΑΡ. 2Α ΣΟΤ
ΑΡΘΡΟΤ 16 ΜΕ ΣΟ ΑΡΘ. 46 ΣΟΤ Ν. 4578/18, ΦΕΚ-200 Α/3-12-18 [Σέλοσ
Σροποποίηςησ]» - ΠΡΟΘ. ΝΕΑ ΠΑΡ. 2Α ΣΟ ΑΡΘΡΟ 16 ΜΕ ΣΗΝ ΠΑΡ. 2 ΣΟΤ
ΑΡΘ. 29 ΣΟΤ Ν. 3996/11, ΦΕΚ-170 Α/5-8-11 [Σέλοσ Σροποποίηςησ]
Για τθν περίπτωςθ Εξωτερικϊν Τπθρεςιϊν Προςταςίασ και Πρόλθψθσ (ΕΞ.Τ.Π.Π.)
απαιτείται θ ςυνδρομι των όρων και προχποκζςεων του άρκρου 23 του Ν. 3850/2010.
Οι ΕΞ.Τ.Π.Π. για να αρχίςουν να λειτουργοφν και να παρζχουν υπθρεςίεσ υποχρεοφνται
να κατζχουν ςχετικι άδεια ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ. Για τισ Εξωτερικζσ
Τπθρεςίεσ Προςταςίασ και Πρόλθψθ απαιτείται θ προςκόμιςθ πζραν των
προαναφερόμενων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ 1-3 και :
α) τθσ ςχετικισ άδειασ βάςει του άρκρου 23 του Ν.3850/2010 και
β) των προαναφερόμενων δικαιολογθτικϊν με αρίκμθςθ 4, 5 και 6 (Πτυχίο, Άδεια
άςκθςθσ επαγγζλματοσ και πιςτ/κό οικείου Ιατρικοφ υλλόγου) για το αρμόδιο
προςωπικό που κα απαςχολθκεί ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ παροχισ υπθρεςιϊν
προςταςίασ και πρόλθψθσ για τθν υγιεινι και αςφάλεια των εργαηομζνων ςτο Διμο
Χερςονιςου.

Οι ενδιαφερόμενοι κα ζχουν τθ δυνατότθτα ελεφκερθσ πρόςβαςθσ ςτο πλιρεσ κείμενο
τθσ μελζτθσ, ςε θλεκτρονικι μορφι, ςτον επίςθμο διαδικτυακό τόπο του Διμου
Χερςονιςου www.hersonisos.gr

υνθμμζνα:
 Ζντυπο Οικονομικισ Προςφοράσ
 Η υπ αρικμό 10/2019 Μελζτθ τθσ Δ/νςθσ Διοικθτικϊν Τπθρεςιϊν
 Ζντυπο Τπεφκυνθσ Διλωςθσ
Ο ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΧΟ
ΠΛΕΤΡΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ
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