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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η ∆ιοίκηση της 3ης Υγειονοµικής Περιφέρειας (Μακεδονίας) προκειµένου να προχωρήσει στην
ανάθεση των υπηρεσιών φύλαξης των Μονάδων Υγείας (Πύλης Αξιού και Θεσσαλονίκης)
αρµοδιότητας της 3ης ΥΠΕ, για τρεις (3) µήνες, προσκαλεί όσους δραστηριοποιούνται στον χώρο και
ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά στην ∆ιοίκηση της 3ης Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας), Αριστοτέλους
16, Τ.Κ. 546 23, Θεσσαλονίκη.
Οι προσφορές θα συνταχθούν σύµφωνα µε τους συνηµµένους ειδικούς όρους διαπραγµάτευσης.
Γλώσσα :Ελληνική
Προϋπολογισµός: 9.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών 28.06.2017 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 π.µ. στο Τµήµα
Προµηθειών της ∆ιοίκησης της 3ης Υγειονοµικής Περιφέρειας (Μακεδονίας) (Αριστοτέλους 16, Τ.Κ.
546 23, Θεσσαλονίκη).
Ηµεροµηνία διενέργειας 29.06.2017 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00 π.µ. στο Τµήµα Προµηθειών της
∆ιοίκησης της 3ης Υγειονοµικής Περιφέρειας (Μακεδονίας) (Αριστοτέλους 16, Τ.Κ. 546 23,
Θεσσαλονίκη).

Πληροφορίες όλες τις εργάσιµες µέρες από 10.00 έως 14.00, στο Τµήµα προµηθειών της
3ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας, Αριστοτέλους 16, 546 23 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2313 320533,
Αρµόδιος Υπάλληλος: Άρτεµις Μαντούση.

Ο ∆ιοικητής
της 3ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας

Γιώργος Κ. Κίρκος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
∆ΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
Aριστοτέλους αρ. 16, 546 23 Θεσσαλονίκη

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ (3) ΜΗΝΕΣ ΤΩΝ
ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ 3ης ΥΠΕ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΑΠΑΝΗΣ 9.000€ ΜΕ Φ.Π.Α.
Οι προσφορές θα κατατεθούν, το αργότερο µέχρι την Τετάρτη 28/06/2017 και ώρα 10:00 στο
Γραφείο Προµηθειών, σε ένα αντίτυπο και θα ισχύουν για 60 ηµέρες.
ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Το τίµηµα της προσφοράς κάθε υποψήφιου ανάδοχου θα δοθεί µε µια και µοναδική τιµή.. Η
αναγραφή της τιµής σε Ευρώ (€) µπορεί να γίνεται µέχρι δύο δεκαδικά ψηφία. Στην τιµή θα
περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβά ρυνση, εκτός από τον
αναλογούντα Φ.Π.Α. για την παρεχόµενη

υπηρεσία

στον τόπο

και

µε

τον

τρόπο

που

προβλέπονται από την παρούσα διακήρυξη. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την 3η ΥΠΕ.
Προσφορά που περιέχει τιµή για εγχώριο ή/και µη προϊόν ή/και υπηρεσία σε συνάλλαγµα ή µε
ρήτρα συναλλάγµατος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Από την Οικονοµική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιµή για κάθε Υγειονοµική Μονάδα
ξεχωριστά.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες
στοιχεία απαραίτητα για την τεκµηρίωση των προσφερόµενων τιµών, οι δε συµµετέχοντες
υποχρεούται να παρέχουν αυτά.
Εάν στο διαγωνισµό οι προσφερόµενες τιµές είναι υπερβολικά χαµηλές θα εξετάζονται λεπτοµερώς
οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για το σκοπό αυτό ζητείται από τον
προσφέροντα έγγραφη αιτιολόγηση της Οικονοµικής Προσφοράς (π.χ. σχετικά µε την οικονοµία
της µεθόδου παροχής υπηρεσίας/τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις /τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες
υπό τις οποίες ο υποψήφιος θα παράσχει την υπηρεσία / την πρωτοτυπία της προτεινόµενης
λύσης). Εάν και µετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόµενες τιµές κριθούν ως

υπερβολικά χαµηλές, η προσφορά θα απορρίπτεται. Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων
(κατασκευαστικών ή

εµπορικών) που κατά παράβαση των άρθρων 138 και 182 της ∆ιεθνούς

Σύµβασης Εργασίας απασχολούν ή εκµεταλλεύονται ανήλικους κάτω των 15 ετών
Η Οικονοµική Προσφορά θα πρέπει να έχει την εξής µορφή και περιεχόµενο:
Το τίµηµα της προσφοράς κάθε υποψήφιου ανάδοχου θα δοθεί µε µια και µοναδική τιµή σύµφωνα
µε τις οδηγίες του Παρόντος Άρθρου για την παροχή της Υπηρεσίας σύµφωνα µε τις τεχνικές
προδιαγραφές. Η αναγραφή της τιµής σε Ευρώ (€) µπορεί να γίνεται µέχρι δύο δεκαδικά ψηφία.
Στην τιµή θα περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός
από τον αναλογούντα Φ.Π.Α. για την παρεχόµενη υπηρεσία στον τόπο και µε τον τρόπο που
προβλέπονται από την παρούσα διακήρυξη. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την 3η ΥΠΕ.
Η οικονοµική προσφορά θα περιέχει τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 68 παρ. 1 του Ν.
3863/ 2010, (ΦΕΚ

Α΄ 115 / 15-7-2010), όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4144/2013, άρθρο 22 και

ισχύει, επί ποινή απόρριψης σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, µέσα στον κύριο φάκελο και επίσης
θα περιλαµβάνει και τα εξής στοιχεία:
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ

1.

Μικτές αποδοχές προσωπικού

2.

(καθαριστές–στριες και επόπτες)
Εισφορές ΙΚΑ εργοδότου

3.

Κόστος επιδόµατος αδείας
(περιλαµβανοµένων και
εισφορών ΙΚΑ του εργοδότη)

4.

Κόστος δώρων Πάσχα Χριστουγέννων
(περιλαµβανοµένων και εισφορών
ΙΚΑ του εργοδότη)

5.

Επιπλέον κόστος ΚυριακώνΑργιών (περιλαµβανοµένων και
εισφορών ΙΚΑ του εργοδότη)
8ωρης απασχόλησης

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΜΗΝΙΑΙΑ

ΑΤΟΜΩΝ

∆ΑΠΑΝΗ ΚΑΤΑ

(*1)

ΑΤΟΜΟ

ΜΗΝΙΑΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ

6.

Επιπλέον κόστος νυχτερινών
(περιλαµβανοµένων και
εισφορών ΙΚΑ του εργοδότη)
8ωρης απασχόλησης

7.

Κόστος αντικαταστατών
εργαζοµένων σε κανονική άδεια

11.

Κόστος διοικητικής υποστήριξης,
εγγυητικών επιστολών,
ασφάλειας & υγιεινής (ΜΑΠ),
λοιπά έξοδα

12.

ΛΟΙΠΑ ΕΞΟ∆Α (Να
αναφερθούν αναλυτικά και να
τεκµηριωθούν κατά την κρίση
κάθε υποψηφίου αναδόχου
ΣΥΝΟΛΙΚΟΜΗΝΙΑΙΟ
ΚΕΡ∆ΟΣ

13.

Εργολαβικό κέρδος

ΣΥΝΟΛΙΚΟΜΗΝΙΑΙΟ
ΥΨΟΣ ΝΟΜΙΜΩΝ
ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
14.

Νόµιµες κρατήσεις επί της αξίας

ΣΥΝΟΛΙΚΟΜΗΝΙΑΙΟ
ΤΙΜΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

15.
16.

ΣΥΝΟΛΑ ΚΑΘΑΡΩΝ ΑΞΙΩΝ (άνευ
ΣΥΝΟΛΑ ΑΞΙΩΝ (µε Φ.Π.Α.)

* Σηµείωση 1 : Ως Αριθµός Ατόµων προσδιορίζεται το Πλήθος Εργαζοµένων (περιλαµβανοµένων
των ατόµων ρεπό) που αντιστοιχεί στις απαιτούµενες εργατώρες και είναι κοστολογικά ισοδύναµο
και εκφρασµένο σε άτοµα πλήρους απασχόλησης.
Ο παραπάνω πίνακας συµπληρώνεται (χωρίς να τροποποιηθεί η µορφή του) από τους υποψήφιους
αναδόχους, σύµφωνα µε την κείµενη εργατική, ασφαλιστική και σχετική Νοµοθεσία επί ποινή

απαραδέκτου

της

προσφοράς

προσκοµίζοντας

στο

Φάκελο

Οικονοµικής

Προσφοράς

φωτοαντίγραφα της προαναφερόµενης Νοµοθεσίας. Η τιµή για καθένα από τα πεδία του
παραπάνω πίνακα θα είναι µια και µοναδική και θα αναλύεται επαρκώς και µε σαφήνεια ο τρόποςµέθοδος υπολογισµού- προσδιορισµούαυτήςτηςτιµής
Ο ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.
Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την
τεκµηρίωση των προσφεροµένων τιµών, οι δε υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να παρέχουν
αυτά. Η ευθύνη όµως για την ακρίβεια των αναφεροµένων βαρύνει αποκλειστικά τον υποψήφιο
ανάδοχο
Οποιαδήποτε µεταβολή στην ισχύουσα νοµοθεσία που διέπει την παρούσα διαδικασία -σύµβαση
αφενός είναι δεσµευτική για τον ανάδοχο ο οποίος και οφείλει να εφαρµόσει τις τυχόν αλλαγές
άµεσα αφετέρου δεν δύναται σε καµία περίπτωση η µεταβολή αυτή να προκαλέσει οποιαδήποτε
πρόσθετη οικονοµική επιβάρυνση για την Υπηρεσία.
Τρόπος πληρωµής - κρατήσεις
1. Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται από την αρµόδια υπηρεσία της 3ης ∆.Υ.Πε. (Μακεδονίας) µε
βάση τα νόµιµα δικαιολογητικά σε εύλογο χρονικό διάστηµα από την προσκόµισή τους, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του Π.∆. 166/ 2003, µετά από προηγούµενη θεώρηση του σχετικού χρηµατικού
εντάλµατος πληρωµής από Κλιµάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου (έλεγχος νοµιµότητας από το
Ελεγκτικό Συνέδριο προ της υπογραφής της οικείας σύµβασης) και τη µεταφορά των σχετικών
πιστώσεων από τον φορέα χρηµατοδότησης του έργου. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση
χρηµατικού εντάλµατος είναι η κατάθεση στην οικονοµική υπηρεσία της 3ης ∆.Υ.Πε. (Μακεδονίας):
α) Τιµολόγιο παροχής έργου του Αναδόχου, που θα αναφέρει την τιµή µόνο σε EURO.
β) Βεβαίωση του αρµόδιου ασφαλιστικού ταµείου ή οργανισµού ότι έγινε η καταβολή των
ασφαλιστικών εισφορών για το προσωπικό που απασχολεί.
γ) Πρωτόκολλο ποσοτικής και ποιοτικής εκτέλεσης των εργασιών και εκπλήρωσης όλων των
συµβατικών υποχρεώσεων από τον Ανάδοχο, υπογραφόµενο από τα αρµόδια όργανα της
Υπηρεσίας και τον Ανάδοχο.
δ) Βεβαίωση υπογεγραµµένη από το προσωπικό που απασχολήθηκε, ότι ο Ανάδοχος έχει
εκπληρώσει απέναντί τους όλες τις υποχρεώσεις του.
ε) Φορολογική ενηµερότητα.
στ) Υπεύθυνη δήλωση του Ανάδοχου µε ονοµαστική κατάσταση των ατόµων που απασχολήθηκαν
(εκτός του Επόπτη του Αναδόχου).Η υπεύθυνη δήλωση θα συνοδεύει το τιµολόγιο.
2. Κατά την πληρωµή του, θα παρακρατείται :

1. 0,10%: Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων στην καθαρή αξία του
τιµολογίου
2. 3% χαρτόσηµο επί κρατήσεων υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων
3. 20% Υπέρ ΟΓΑ επί χαρτοσήµου
4. 2% Υπέρ Ψυχικής Υγείας στην καθαρή αξία του τιµολογίου αφού αφαιρεθούν οι παραπάνω
κρατήσεις
5. Παρακράτηση φόρου 8% επί του καθαρού ποσού (Ν. 4172/13 Άρθρο 64 παρ.2) αφού
αφαιρεθούν οι παραπάνω κρατήσεις.
Εκχωρήσεις - µεταβιβάσεις
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να µεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύµβαση ή µέρος αυτής ή τις εξ αυτής
πηγάζουσες υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ’
εξαίρεση ο Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της
Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή Συµβατικού Τιµήµατος, µε βάση τους όρους της Σύµβασης,
σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα, ενηµερώνοντας την Αναθέτουσα
Αρχή σύµφωνα µε το νόµο.
Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα διαδικασία, εφαρµόζονται οι διατάξεις περί προµηθειών
του ∆ηµοσίου και των φορέων αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, όπως ισχύουν κάθε φορά.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ
Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
1.

Χώροι προς φύλαξη: Θα γίνεται φύλαξη όλων των χώρων των Μ.Υ. ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ ΚΑΙ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

2.

Απασχολούµενο προσωπικό:. Είναι επιθυµητό το προσωπικό που θα εναλλάσσεται µεταξύ
περισσοτέρων προσώπων να έχουν τύχει της έγκρισης της Υπηρεσίας και να έχουν την
απαραίτητη εκπαίδευση

Το προσωπικό που θα απαιτηθεί κατά βάρδια είναι:
Για τη Μ.Υ. Πύλης Αξιού:
15:00 - 22:00 ένα (1) άτοµο
Για όλες τις εργάσιµες ηµέρες.
Για τη Μ.Υ. Θεσσαλονίκης:
15:00 - 22:00 ένα (1) άτοµο
Για όλες τις εργάσιµες ηµέρες.

3.

Προσόντα προσωπικού: Το προσωπικό του αναδόχου που θα διατίθεται θα πρέπει να έχει την
εκτός από την κατά νόµο άδεια εργασίας, ήθος, ευπρεπή εµφάνιση και σωστό τρόπο
συµπεριφοράς. Είναι επιθυµητή η γνώση θεµάτων που έχουν σχέση µε πυρασφάλεια,
πυρόσβεση, αντιµετώπιση κινδύνων από ηλεκτρικό ρεύµα ή διαρροή νερού, παροχή πρώτων
βοηθειών κ.λπ.
Το προσωπικό του αναδόχου θα εργάζεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στην ανάδοχο εταιρεία.
Θα πρέπει να γνωρίζει καλά την ελληνική γλώσσα και να έχει δυνατότητα άνετης επικοινωνίας
µε το κοινό. Θα πρέπει να µην πέφτει σε παραπτώµατα εν ώρα εργασίας στους χώρους των
Κ.Υ. & Μ.Υ. Η Υπηρεσία µπορεί να ζητήσει οποτεδήποτε κατάσταση µε την πορεία του κάθε
εργαζοµένου .

4.

Αντικατάσταση προσωπικού: Χωρίς σχετική συνεννόηση µε την Υπηρεσία δε θα γίνεται
αντικατάσταση

του

προσωπικού

που

διατίθεται

από

την

εταιρεία.

Σε

περίπτωση

αντικατάστασης η εταιρεία θα πρέπει να καταθέτει τις άδειες ασκήσεως επαγγέλµατος των
υπαλλήλων που αντικαθιστούν τους προηγούµενους.
7. Εµπειρία προσωπικού σε υπηρεσίες φύλαξης: Το προσωπικό που θα χρησιµοποιείται από τον
ανάδοχο να έχει την κατάλληλη γνώση για τη φύλαξη (εµπειρία στην ίδια η άλλες Εταιρείες φύλαξης ,
παρακολούθηση εκπαιδευτικών σεµιναρίων, κ.λπ.). Η Ανάδοχος Εταιρεία οφείλει να παρέχει στοιχεία
που θα αποδεικνύεται η καταλληλότητα κάθε φύλακα
1.

Εκπαίδευση προσωπικού στις εγκαταστάσεις των Κ.Υ. & Μ.Υ. :. Τα Κ.Υ. και οι Μ.Υ.

θα

συνδράµουν στην ενηµέρωση της Εταιρείας µε την παροχή των στοιχείων που θα χρειασθούν.
2.

Έκτακτη αντικατάσταση: Σε περίπτωση ασθένειας ή άλλης εκτός προγράµµατος ανάγκης
αντικατάστασης, η αντικατάσταση θα γίνεται µόνο από άτοµο που ήδη είναι εκπαιδευµένο στη
φύλαξη των χώρων των Κ.Υ. και έχει τύχη της έγκρισής της Υπηρεσίας.

3.

Επικοινωνία σε περίπτωση ανάγκης: Το προσωπικό ασφαλείας πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε
κινητό τηλέφωνο που θα παρέχεται από την Εταιρεία. Επίσης θα κάνει χρήση των µέσων που
διαθέτουν τα Κ.Υ & οι Μ.Υ..

- ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Β. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ
Στα καθήκοντα του προσωπικού ενδεικτικά αναφέρονται:
•

Συνεχής καθηµερινή παρουσία

•

Η ένταση των µέτρων αστυνοµικής επαγρύπνησης ιδίως την νύχτα

•

Η πρόληψη ή αποτροπή τέλεσης αξιόποινων πράξεων σε βάρος της περιουσίας των Κ.Υ. & Μ.Υ.,
του ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού και των ασθενών (κλοπών, επιθέσεων κατά

του προσωπικού ή των ασθενών κ.λπ.) και γενικά επεισοδίων που διαταράσσουν την οµαλή
λειτουργία των Κ.Υ. & Μ.Υ.,
•

Η αποµάκρυνση από τους χώρους των Κ.Υ. επαιτών, µικροπωλητών στερούµενων αδείας
εισόδου, πλανόδιων πωλητών και γενικά προσώπων που προκαλούν ενόχληση στο προσωπικό
των Κ.Υ. & Μ.Υ. και τους ασθενείς, καθώς και η άµεση ενηµέρωση της αρµόδιας Αστυνοµικής
Αρχής ή του Κέντρου Άµεσης ∆ράσης. Καθ΄ υπόδειξη του ∆ιευθυντού του Τµήµατος ή της
εφηµερεύουσας να συγκρατούν ασθενείς που λόγω της πάθησής τους δεν ελέγχουν την
συµπεριφορά τους και κινδυνεύει η ζωή τους

•

Η απαγόρευση παράνοµων διαφηµίσεων στους χώρους των Κ.Υ. & Μ.Υ. (επικόλληση αφισών ή
διανοµή διαφηµιστικών εντύπων)

•

Η άµεση επέµβαση για την προστασία των χώρων των Κ.Υ & Μ.Υ., του προσωπικού, των
ασθενών και των επισκεπτών, οποτεδήποτε παραστεί τέτοια ανάγκη

•

Η άµεση ενηµέρωση των Υπευθύνων των Κ.Υ. & Μ.Υ. για κάθε αδίκηµα ή συµβάν που θα λάβει
χώρα εντός των χώρων των Κ.Υ. & Μ.Υ., για τις περαιτέρω νόµιµες ενέργειες, εάν συντρέχει τέτοια
περίπτωση

•

Η εκτέλεση κάθε ειδικότερης αποστολής που αφορά θέµατα ασφαλείας, τάξης και τροχαίας που
τυχόν ανατεθεί σε αυτή από τους Υπεύθυνους των Κ.Υ. & Μ.Υ., χωρίς αυτό να συνεπάγεται
προσαύξηση της προσφερθείσας αµοιβής.

•

Το προσωπικό που θα απασχολείται για την ασφάλεια και τη φύλαξη των χώρων των Κ.Υ. & Μ.Υ.,
θα είναι εφοδιασµένο µε σύγχρονα συστήµατα επικοινωνίας, µέσω των οποίων θα βρίσκεται σε
συνεχή επαφή µε το µόνιµο υπαλληλικό προσωπικό των Κ.Υ. & Μ.Υ..

•

Οι εργαζόµενοι στην φύλαξη (κατά το ωράριο εργασίας τους) δεν επιτρέπεται να εξυπηρετούνται
από τις Υπηρεσίες των Κ.Υ. σε προγραµµατισµένα ραντεβού.

•

Να µην επιτρέπουν το τάισµα και την περιποίηση αδέσποτων ζώων από προσωπικό ή επισκέπτες
και να αποµακρύνουν αδέσποτα ζώα που τυχόν έχουν εισέλθει σε κτίρια. Σε περίπτωση που πέσει
στην αντίληψή τους επισκέπτες, υπάλληλοι ή συνοδοί, να αποβιβάζουν από όχηµα αδέσποτα
ζώα στον αυλόγυρο των Κ.Υ., να παίρνουν τα στοιχεία του και να ειδοποιούν την άµεση δράση.
Το προσωπικό αυτό θα είναι κατά το δυνατόν το ίδιο σε µόνιµη βάση, αφού οι συχνές αλλαγές
προσώπων απαιτούν αντίστοιχο χρόνο, προσαρµογής και απόκτηση εµπειρίας για τη φύλαξη
των χώρων των Κ.Υ. & Μ.Υ.

•

Το προσωπικό ασφαλείας που θα απασχολεί η Εταιρεία έχει υποχρέωση να µη θίγει, κατά την
άσκηση των καθηκόντων του, τα ατοµικά και συλλογικά δικαιώµατα των πολιτών (προσωπικού,
ασθενών, επισκεπτών κ.λπ.). Οφείλει επίσης να µη χρησιµοποιεί µέσα και µεθόδους που
µπορούν να προκαλέσουν ζηµία, βλάβη ή ενόχληση σε τρίτους ή να θέσουν σε κίνδυνο την
ασφάλεια των πολιτών

•

Κατά το χρόνο απασχόλησης του προσωπικού της Εταιρίας απαγορεύεται, εφόσον δεν
συντρέχουν οι προβλεπόµενες από το νόµο προϋποθέσεις, η οπλοφορία και η κατοχή όπλων
από αυτό, καθώς και των λοιπών αντικειµένων που προβλέπονται στις διατάξεις της νοµοθεσίας
περί όπλων, πυροµαχικών και εκρηκτικών υλών

•

Το προσωπικό ασφαλείας της Εταιρίας θα φέρει υποχρεωτικά κατά την άσκηση των καθηκόντων
του εντός των Κ.Υ. & Μ.Υ. το προβλεπόµενο από το νόµο ειδικό δελτίο ταυτότητας καθώς και
ειδικό διακριτικό σήµα (κονκάρδα) στη στολή του, στο οποίο θα αναγράφονται τα στοιχεία της
επιχείρησης και το ονοµατεπώνυµο του υπαλλήλου

•

Η Εταιρεία έχει την υποχρέωση να εξασφαλίζει ανελλιπώς το συµφωνηµένο αριθµό προσωπικού
για τη φύλαξη των Κ.Υ. & Μ.Υ. και να αναπληρώνει χωρίς καθυστέρηση τους υπαλλήλους της
που απουσιάζουν για οποιοδήποτε λόγο (άδεια, ασθένεια κ.λπ.)

•

Τα Κ.Υ. & Μ.Υ. έχουν δικαίωµα να ελέγχουν την έγκαιρη προσέλευση και την παρουσία του
προσωπικού της Εταιρίας καθ΄ όλη τη διάρκεια του ωραρίου του

•

Συµφωνείται ρητά ότι από την εκτέλεση της παρούσας σύµβασης καµία έννοµη σχέση δεν
δηµιουργείται µεταξύ της Υπηρεσίας και του προσωπικού της Εταιρίας, η οποία ευθύνεται
αποκλειστικά έναντι των υπαλλήλων της σύµφωνα µε τις διατάξεις της εργατικής, ασφαλιστικής
και λοιπής ειδικής νοµοθεσίας

•

Η Εταιρία δηλώνει ότι διαθέτει το απαιτούµενο προσωπικό και όλο τον απαραίτητο εξοπλισµό
(κέντρο ελέγχου, αυτοκίνητα, µέσα ασύρµατης επικοινωνίας, κ.λπ.), για την πλήρη κάλυψη των
αναγκών του Νοσοκοµείου και την άµεση εξυπηρέτησή του σε επείγουσες περιπτώσεις

•

Η Εταιρία δηλώνει ότι είναι ασφαλισµένη µε έγκυρη σύµβαση ασφάλισης για την έναντι τρίτων
αστική ευθύνη για υλικές ζηµίες και σωµατικές βλάβες που οφείλονται σε τυχόν πληµµελή
εκτέλεση των καθηκόντων του προσωπικού της, καθώς και ότι θα θέσει στη διάθεση της
Υπηρεσίας αντίγραφο του σχετικού ασφαλιστηρίου συµβολαίου µαζί µε τους συνηµµένους σε
αυτό γενικούς και ειδικούς ασφαλιστικούς όρους και παραρτήµατα, η οποία θα προσκοµισθεί µε
την έναρξη εφαρµογής της σύµβασης.

•

Η Εταιρία έχει υποχρέωση να κατέχει νόµιµη άδεια λειτουργίας καθ΄ όλη τη διάρκεια της
σύµβασης. Η τυχόν ανάκληση της αδείας της αποτελεί λόγο άµεσης καταγγελίας της σύµβασης

•

Το προσωπικό φύλαξης δεν επιτρέπεται να βλέπει έγγραφα ή φακέλους των Κ.Υ. & Μ.Υ.. Ο
Ανάδοχος φροντίζει ώστε οι υπάλληλοί του µε γραπτή δήλωσή τους να βεβαιώσουν πως δεν θα
ανακοινώνουν σε κανένα πράγµατα που τους έγιναν γνωστά, λόγω της εργασίας τους (ιατρικό
απόρρητο κ.λ.π.). Αυτή η υποχρέωση εξακολουθεί να υπάρχει ακόµη και µετά το πέρας της
σύµβασης.

•

∆εν µπορούν να µιλούν µε ασθενείς για την ασθένειά τους και την αγωγή που τους χορηγείται
για την θεραπεία τους. Επίσης δεν τους επιτρέπεται να κριτικάρουν τις δραστηριότητες των
Ιατρών, του Νοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού. Ακόµη δεν µπορούν να δίνουν
συµβουλές για θεραπείες στους ασθενείς όπως απαγορεύεται ρητά η προµήθεια στους

ασθενείς, τους συνοδούς τους ή στο προσωπικό των Κ.Υ. & Μ.Υ. φαγητών, ποτών τσιγάρων,
φαρµάκων κ.λ.π.
•

Απαγορεύεται η απασχόληση στο προσωπικού της Εταιρίας, το οποίο δεν κατέχει την
προβλεπόµενη από το νόµο άδεια εργασίας προσωπικού ασφαλείας ή η ισχύς της άδειας του
έχει λήξει

•

Η Εταιρία υποχρεούται να ελέγχει για το περιεχόµενό τους τα φορτηγά αυτοκίνητα που κινούνται
στο χώρο των Κ.Υ.. Να υπάρχει δυνατότητα ελέγχου των εξερχόµενων οχηµάτων από την πύλη
των Κ.Υ. όποτε ζητηθεί µε δεδοµένο ότι θα εξασφαλιστεί η σχετική άδεια

Ο ∆ιοικητής της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας

Γιώργος Κ. Κίρκος

