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  ΠΡΟΣ:
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: “Παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας για το προσωπικό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Π.Ε.

Βοιωτίας”,  προϋπολογισμού  έως  3.361,80  ευρώ  συμπεριλαμβανομένου  του  Φ.Π.Α.  και  με  κριτήριο

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Η Περιφέρεια Στ. Ελλάδος, έχοντας υπόψιν:

1.  Τον  Ν.4412/2016  (ΦΕΚ  Α’  147/8-8-2016)  «Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  &  Υπηρεσιών

(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

2.  Το  Π.Δ.  80/2016  (ΦΕΚ  Α’  145/5-8-2010)  «ανάληψη  υποχρεώσεων  από  τους  διατάκτες»,όπως

τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει,

3.  Την  αριθμ.  21/2019 απόφαση του Πολυμελούς  Πρωτοδικείου Λαμίας,  με  την οποία ανακηρύχθηκαν ο

Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Π.Σ.Ε., για την περιφερειακή περίοδο 2019-2023.

4.  Τα με αριθμ. 192670/608/28-8-2019 και 195058/616/1-9-2019 πρακτικά ορκωμοσίας του Περιφερειάρχη

και των μελών του Π.Σ. Στερεάς Ελλάδας.

5.Την  υπ’  αριθμ.  271/2020  απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  Στερεάς  Ελλάδας,  περί  «Έγκρισης

Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».

6.  Την  υπ’  αριθμ.  πρωτ.  249732/29-12-2020  (6ΨΣΒΟΡ10-ΞΨΤ)  απόφαση  του  Συντονιστή  Αποκεντρωμένης

Διοίκησης  Θεσσαλίας  -  Στερεάς  Ελλάδας,  περί  επικύρωσης  της  αριθμ.  271/2020  απόφασης  του

Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας.

7. Το  υπ΄  αριθμ.  πρωτ.  54811_1983/18-3-2021  (ΑΔΑΜ:21REQ008303071) έγγραφο  της  Δ/νσης  Διοίκ.

Οικονομικού Π.Σ.Ε., περί έκδοσης απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για την εν θέματι υπηρεσία.
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8. Την υπ’ αριθμ.  .  432/06-04-2021 (πρακτικό 14/6.4.21, ΑΔΑ: ΨΨΜ27ΛΗ-ΕΛΥ)  απόφαση της Οικονομικής

Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, περί εξειδίκευσης της πίστωσης, και

9. Την  υπ’  αριθμ.  2309/12-04-2021  (ΑΔΑ:  6Ξ8Π7ΛΗ-3ΘΞ,  ΑΔΑΜ:  21REQ008459207) απόφαση  ανάληψης

υποχρέωσης.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας για το προσωπικό της

Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας  στην  Π.Ε.  Βοιωτίας,  προϋπολογισμού  έως  3.361,80  ευρώ  (υπηρεσία  άνευ

Φ.Π.Α.)  και  με  κριτήριο  κατακύρωσης  την  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά

αποκλειστικά βάσει τιμής.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Φορέα  073 και τον Κ.Α.Ε 0879 του οικονομικού έτους 2021 και 2022.

Το κόστος της ανωτέρω υπηρεσίας επιμερίζεται ως εξής:

-  2.586,00 ευρώ για τον Ιατρό Εργασίας (υπηρεσία άνευ ΦΠΑ) και

-    775,80 ευρώ για την εκπόνηση μελέτης εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου (625,65 € άνευ ΦΠΑ 24%)

Η παρούσα Πρόσκληση υπόκειται στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

1. Αντικείμενο της πρόσκλησης:  

Αντικείμενο της παρούσας αποτελεί η ανάδειξη μειοδότη  απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών Ιατρού

Εργασίας για το προσωπικό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Π.Ε. Βοιωτίας, όπως προβλέπονται από τις

διατάξεις του νόμου 3850/2010 για την εξασφάλιση της υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων. 

2. Συμμετέχοντες:  

Στον  διαγωνισμό  γίνονται  δεκτά  φυσικά  πρόσωπα  ή  εταιρείες  Εξωτερικές  Υπηρεσίες  Προστασίας  και

Πρόληψης (ΕΞ.Υ.Π.Π.) της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί,  εφόσον δραστηριοποιούνται με το

αντίστοιχο  αντικείμενο  και  σύμφωνα  με  την  απόφαση  Υπ.  Εργασίας  και  Κοινωνικών  Υποθέσεων

5685/121/05.02.21 (ΦΕΚ 669/22.02.2021 τ. Β΄).

Για τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞ.Υ.Π.Π.):

Εφόσον η ανάθεση των υπηρεσιών γίνεται σε ΕΞΥΠΠ θα πρέπει να πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις για

τη σύστασή τους σύμφωνα με το άρθ. 23 Ν.3850/2010.

1.  Οι  διαγωνιζόμενοι  που  ενδιαφέρονται  να  παρέχουν  Εξωτερικές  Υπηρεσίες  Προστασίας  και  Πρόληψης

(ΕΞ.Υ.Π.Π.) θα πρέπει να κατέχουν σχετική άδεια ΕΞ.Υ.Π.Π σε ισχύ σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές διατάξεις

(Ν. 3850/2010).  Οι ενδιαφερόμενοι  πρέπει να καταθέσουν αντίγραφο της ισχύουσας άδειας της ΕΞ.Υ.Π.Π.

(από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης). Μετά την ανακήρυξη του προσωρινού μειοδότη, ο
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ανάδοχος  θα  καταθέσει  όλα  τα  δικαιολογητικά  που  προβλέπονται  από  τις  κείμενες  διατάξεις  και  θα

απαιτηθούν από την αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας, που θα ελέγξει και θα επικυρώσει

Οι  υποχρεώσεις  και  οι  ευθύνες  που  αναλαμβάνει  με  τη  σύμβαση  η  ΕΞ.Υ.Π.Π.  κατά  κανένα  τρόπο  δεν

μεταφέρονται σε εργαζομένους που απασχολεί.

2.  Η  ΕΞ.Υ.Π.Π.  θα  πρέπει  να  έχει  πιστοποιητικό  ISO 9001  σε  ισχύ,  αντίγραφο  του  οποίου  θα  πρέπει  να

καταθέσει.

3. Οι επιστημονικοί υπεύθυνοι της ΕΞ.Υ.Π.Π. θα πρέπει να έχουν γνώση και εμπειρία ως Ιατρού Εργασίας.

λόγω ιδιαιτερότητας  του  αντικειμένου,  καθώς και  θα  πρέπει  να  υπάρχει  συνεργασία  μεταξύ  του  Ιατρού

εργασίας  και  Τεχνικού  ασφαλείας  για  την  αρχική  σύνταξη  και  κατόπιν  την  συνεχή  επικαιροποίηση  και

συμπλήρωση μελέτης γραπτής εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου που αποτελεί υποχρέωσή του αναδόχου.

Η γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου θα περιλαμβάνει τον εντοπισμό των κινδύνων για την υγεία και

την  ασφάλεια  των εργαζομένων,  ποιοτική και  ποσοτική  εκτίμηση των κινδύνων που υπάρχουν στο χώρο

εργασίας.  Ακόμη  θα  προσδιορίζονται  τα  απαιτούμενα  μέτρα  πρόληψης  σε  σχέση  με  το  βαθμό

επικινδυνότητας. 

Προς απόδειξη των παραπάνω, οι προσφέροντες εταιρείες   ΕΞ.Υ.Π.Π   θα πρέπει να υποβάλλουν στο φάκελο, τα  

κάτωθι κατά περίπτωση, δικαιολογητικά:

- Άδεια λειτουργίας της ΕΞ.Υ.Π.Π. σε ισχύ,

-  Υπεύθυνη  δήλωση  της  εταιρίας  ότι  διαθέτει  το  αναγκαίο  άρτια  εκπαιδευμένο  προσωπικό  με  όλα  τα

απαιτούμενα από τις σχετικές διατάξεις τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και τον αναγκαίο εξοπλισμό για την

εκτέλεση του έργου,

-Πίνακα με το ονοματεπώνυμο του Ιατρού Εργασίας συνοδευόμενο από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται

στην παράγραφο για τον Ιατρό Εργασίας.

-  Βεβαιώσεις  ή  συστατικές  επιστολές  οργανισμών  (τουλάχιστον  2  επιστολές),  που  θα  αποδεικνύουν  την

ικανοποιητική εκτέλεση των παραπάνω παρεχόμενων υπηρεσιών κατά τα τελευταία τρία (3)χρόνια.

- Πιστοποιητικό ISO9001 ή ισοδύναμο σε ισχύ.

Ο Ιατρός εργασίας πρέπει  :  

να είναι εγγεγραμμένος στην ηλεκτρονική βάση καταχώρισης του ΟΠΣ – ΣΕΠΕ σύμφωνα με την απόφαση Υπ.

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων  5685/121/05.02.2021 (ΦΕΚ 669/22.02.2021/τ.Β΄) «Ηλεκτρονική βάση

καταχώρισης  δεδομένων  ιατρών,  που  πληρούν  τις  απαραίτητες  προϋποθέσεις  για  να  ασκούν  καθήκοντα

Ιατρού Εργασίας σε επιχειρήσεις κατά τα οριζόμενα στον Κ.Ν.Υ.Α.Ε.»

Προς απόδειξη των παραπάνω, οι προσφέροντες θα πρέπει να υποβάλλουν στο φάκελο:

Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρουν ότι είναι εγγεγραμμένοι στην Ηλεκτρονική Βάση καταχώρισης

του  ΟΠΣ  –  ΣΕΠΕ  αναφέροντας  και  τον  μοναδικό  Αριθμό  Καταχώρισης  ή  αντίγραφο  του  πιστοποιητικού

εγγραφής τους στο σύστημα του ΟΠΣ – ΣΕΠΕ.
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Ενδεικτικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες του ιατρού εργασίας είναι οι ακόλουθες:

Α. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

-  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.

-  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.

- Ο γιατρός εργασίας συμβουλεύει σε θέματα λήψης μέτρων προστασίας (και ειδικότερα λόγω covid-19) κατά

την εισαγωγή και χρήση υλών και προμήθειας μέσων εξοπλισμού.

- 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.

- Ο γιατρός εργασίας συμβουλεύει σε θέματα οργάνωσης υπηρεσίας παροχής πρώτων βοηθειών.

- 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.

- Ο γιατρός εργασίας δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται για να επαληθεύει το δικαιολογημένο ή μη, λόγω

νόσου, απουσίας εργαζομένου.

Β. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

- 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. 

-   Επιβλέπει  την  εφαρμογή  των  μέτρων  προστασίας  της  υγείας  των  εργαζομένων  και  πρόληψης  των

ατυχημάτων. Για το σκοπό αυτό:
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α.  Επιθεωρεί  τακτικά  τις  θέσεις  εργασίας  και  αναφέρει  οποιαδήποτε  παράλειψη,  προτείνει  μέτρα

αντιμετώπισης των παραλείψεων και επιβλέπει την εφαρμογή τους.

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.

- Ο γιατρός εργασίας έχει υποχρέωση να τηρεί το ιατρικό και επιχειρησιακό απόρρητο.

-  Ο  γιατρός  εργασίας  αναγγέλλει  μέσω  της  επιχείρησης  στην  επιθεώρηση  εργασίας,  ασθένειες  των

εργαζόμενων που οφείλονται στην εργασία.

- Ο γιατρός εργασίας πρέπει να ενημερώνεται από τον εργοδότη και τους εργαζόμενους για οποιοδήποτε

παράγοντα στο χώρο εργασίας που έχει επίπτωση στην υγεία.

- 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.

- 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.

- Ο γιατρός 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 γιατρός εργασίας

λαμβάνει  γνώση  των  αποτελεσμάτων  των  παραπάνω  εξετάσεων  και  τα  αξιολογεί.  Οι  δαπάνες  που

προκύπτουν από την εφαρμογή της παραγράφου αυτής βαρύνουν τον εργοδότη.

-  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
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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.  

-  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 γ) για τη

θεμελίωση των δικαιωμάτων του εργαζόμενου και αντίστοιχη απόδοση κοινωνικών παροχών.

- 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.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

(σύμφωνα  με  το  άρθρο  20  του  Ν.3850/2010  «Κώδικας  Νόμων  για  την  Υγεία  και  την  Ασφάλεια  των

Εργαζομένων»)

1. Ο τεχνικός  ασφάλειας  και  ο  ιατρός  εργασίας  υποχρεούνται  κατά την  εκτέλεση του  έργου τους  να

συνεργάζονται, πραγματοποιώντας κοινούς ελέγχους των χώρων εργασίας.

2. Ο τεχνικός ασφάλειας και ο ιατρός εργασίας οφείλουν, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, να

συνεργάζονται με τον αντιπρόσωπο των εργαζομένων.

3. Ο τεχνικός ασφάλειας και ο ιατρός εργασίας οφείλουν να παρέχουν συμβουλές σε θέματα υγείας και

ασφάλειας  των  εργαζομένων  στον  εκπρόσωπο  των  εργαζομένων  και  να  τους  ενημερώνουν  για  κάθε

σημαντικό σχετικό ζήτημα.

4. Αν ο εργοδότης διαφωνεί  με τις  γραπτές υποδείξεις  και συμβουλές του τεχνικού ασφάλειας  ή του

ιατρού εργασίας, οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις κοινοποιεί στον εκπρόσωπο. Σε περίπτωση

διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και μόνο.

Γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου (Άρθρο 43, Ν.3850/2010)

Επιπλέον όλων των ανωτέρω, στις υποχρεώσεις του ιατρού εργασίας είναι η πραγματοποίηση της σύνταξης

της  γραπτής  εκτίμησης  των  υφισταμένων  κατά  την  εργασία  κινδύνων  για  την  ασφάλεια  και  την  υγεία,

συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν ομάδες εργαζομένων που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους.

Η  εκτίμηση  αυτή  πραγματοποιείται  από  τους  τεχνικό  ασφάλειας,  ιατρό  εργασίας,  ΕΣ.Υ.Π.Π.  ή  ΕΞ.Υ.Π.Π.,
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σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Στους ανωτέρω ο εργοδότης οφείλει να παρέχει κάθε βοήθεια σε μέσα

και προσωπικό για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού.

Η  εκτίμηση  του  επαγγελματικού  κινδύνου  αποτελεί  μια  συστηματική  εξέταση  όλων  των  πλευρών  κάθε

διεξαγόμενης εργασίας από την επιχείρηση με σκοπό:

α)  να  εντοπισθούν  οι  πηγές  του  επαγγελματικού  κινδύνου,  δηλαδή  τι  θα  μπορούσε  να  προκαλέσει

κινδύνους για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων.

β) να διαπιστωθεί κατά πόσο και με τι μέτρα μπορούν οι πηγές κινδύνων να εξαλειφθούν ή οι κίνδυνοι

αυτοί να αποφευχθούν, και αν αυτό δεν είναι δυνατόν,

γ)  να  καταγραφούν τα  μέτρα πρόληψης  που  ήδη εφαρμόζονται  και  να  προταθούν  αυτά που  πρέπει

συμπληρωματικά να ληφθούν για τον έλεγχο των κινδύνων και την προστασία των εργαζομένων.

Η  εκτίμηση  πρέπει  να  περιλαμβάνει  την  αναγνώριση  και  καταγραφή  των  κινδύνων  που  υπάρχουν  στην

επιχείρηση,  καθώς  και  αυτών  που  ενδέχεται  να  εμφανισθούν,  όπως  κίνδυνος  πτώσης,  κίνδυνος  από

μηχανήματα  και  εξοπλισμό,  κίνδυνος  πυρκαγιάς,  ηλεκτροπληξίας,  έκρηξης,  κίνδυνος  από  έκθεση  σε

βλαπτικούς παράγοντες (φυσικούς, χημικούς, βιολογικούς),κίνδυνος από την οργάνωση της εργασίας. Για την

πληρότητα και αποτελεσματικότητα της εκτίμησης του κινδύνου από τον ιατρό εργασίας γίνεται ποιοτικός και

όπου  απαιτείται  και  ποσοτικός  προσδιορισμός  των  βλαπτικών  παραγόντων,  στους  οποίους  εκτίθενται  οι

εργαζόμενοι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Τα  αποτελέσματα  του  προσδιορισμού  αυτού,  καθώς  και  τα  βιολογικά  αποτελέσματα  της  έκθεσης  μέσω

περιοδικών προληπτικών ιατρικών εξετάσεων που θα γίνονται για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με την ισχύουσα

νομοθεσία, πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη. Η εκτίμηση πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις βασικές αρχές

πρόληψης  του  άρθρου  42  παρ.  7  του  Ν.3850/2010  και  να  εντοπίζει  τη  φύση  του  κινδύνου,  το  βαθμό

σοβαρότητάς του, τη διάρκεια έκθεσης των εργαζομένων σ’ αυτόν και τη συχνότητα εμφάνισής του. Επίσης

κατά την εκτίμηση πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η καταγραφή και ανάλυση των εργατικών ατυχημάτων και

επαγγελματικών ασθενειών, που προβλέπεται στα άρθρα 14 και 17 του Ν.3850/2010.

3. Υπολογισμός Χρόνου Απασχόλησης

(σύμφωνα  με  το  άρθρο  21  του  Ν.3850/2010  «Κώδικας  Νόμων  για  την  Υγεία  και  την  Ασφάλεια  των

Εργαζομένων»)

Το προσωπικό στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας, βάσει του οποίου θα γίνει και ο υπολογισμός του

κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών, αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα:

Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ
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ΕΝΟΤΗΤΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 

Β’ Γ’
1 ΒΟΙΩΤΙΑΣ 67 99

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
67 99

Ώρες  ετήσιες  απασχόλησης

Ι.Ε ανά εργαζόμενο

67* 0,4 99*0,6

Σύνολο ωρών ετήσιας απασχ. Ι.Ε. ανά

κατηγορία

26,80 59,40

Αναλυτικότερα οι ώρες απασχόλησης για συνολικά 166 εργαζομένους είναι οι εξής:

Ιατρός Εργασίας

Σύνολο  ωρών ετήσιας  απασχ.

Ι.Ε. ανά κατηγορία

Κατηγορία

Επικινδυνότητας

Β’

Κατηγορία

Επικινδυνότητας

Γ’
ΒΟΙΩΤΙΑΣ  26,80 59,40 

4. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

Το φυσικό πρόσωπο, ή η ΕΞ.Υ.Π.Π. ή στον οποίο θα ανατεθεί η υπηρεσία, οφείλει τόσο κατά την διάρκεια

ισχύος  της  σύμβασης  όσο  και  μετά  από  αυτή,  χωρίς  χρονικό  περιορισμό,  να  μην  αποκαλύπτει  ή  καθ΄

οιονδήποτε  τρόπο  αφήνει  να  διαρρεύσει  σε  τρίτους  και  να  μην  κάνει  χρήση  οιασδήποτε  πληροφορίας

στοιχείων  σχετικών  με  το  Νοσοκομείο,  αλλά  υποχρεούται  να  αποτρέπει  με  κάθε  νόμιμο  τρόπο  την

ανακοίνωση αυτών. Η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου αφορά και τους καθ΄ οιονδήποτε τρόπο ή

ιδιότητες προστιθέμενους βοηθούς εκπληρώσεων και εν γένει συνεργάτες.

5. Σύνταξη Προσφορών:

Οι προσφορές τοποθετούνται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, δακτυλογραφημένες και υποχρεωτικά στην

Ελληνική  γλώσσα.  Ο  ενιαίος  σφραγισμένος  φάκελος  θα  περιέχει  δύο  επί  μέρους,  ανεξάρτητους,

σφραγισμένους φακέλους, δηλαδή:

Α  ) «  Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής  »  

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων

των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, σας ενημερώνουμε ότι με την προσφορά θα πρέπει να

προσκομίσετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
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1. Υπεύθυνη  Δήλωση  του  ν.  1599/1986  συμπληρωμένη,  με  σφραγίδα  του  οικονομικού  φορέα  (όταν

πρόκειται  για  έντυπη  μορφή)  και  υπογεγραμμένη  από  τον  νόμιμο  εκπρόσωπό  του,  στην  οποία  θα

αναφέρονται τα ακόλουθα:

i.  Δεν  υπάρχει  σε  βάρος  τους  αμετάκλητη  καταδικαστική  απόφαση  για  έναν  απο  τους  λόγους  που

παρατίθεται στο άρθρο 73 & 74 του Ν. 4412/2016.

ii. Έχουν καταβάλλει φόρους ή εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας & επικουρικής).

iii. Δεν  τελούν  σε  πτώχευση  και  οτι  δεν  τελούν  σε  διαδικασία  κήρυξης  πτώχευσης  ή  πτωχευτικού

συμβιβασμού.

iv. Δεν  έχουν  συνάψει  συμφωνίες  με  άλλους  οικονομικούς  φορείς  με  στόχο  τη  στρέβλωση  του

ανταγωνισμού 

v. Δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά

τους.

vi. Δεν  βρίσκονται  σε  κατάσταση  σύγκρουσης  συμφερόντων  κατά  την  έννοια  του  άρθρου  24  του

ν.4412/2016 η οποία δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά μέσα.

vii. Δεν έχουν επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης

στο  πλαίσιο  προηγούμενης  δημόσιας  σύμβασης,  προηγούμενης  σύμβασης  με  αναθέτοντα  φορέα  ή

προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης

σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις.

viii.  Δεν  έχουν  κριθεί  ένοχοι  σοβαρών  ψευδών  δηλώσεων  κατά  την  παροχή  των  πληροφοριών  που

απαιτούνται  για  την  εξακρίβωση  της  απουσίας  των  λόγων  αποκλεισμού  ή  την  πλήρωση  των  κριτηρίων

επιλογής, έχουν αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά

που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του άρθρου 79 του ιδίου νόμου.

ix. Δεν επιχειρούν να επηρεάσουν με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας

αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη

διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να

επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση.

x. Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο.

xi. Ότι έλαβαν γνώση των όρων της εν λόγω πρόσκλησης και τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως.

2. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας

είναι  νομικό  πρόσωπο,  προσκομίζει  τα  κατά περίπτωση  νομιμοποιητικά  έγγραφα σύστασης  και  νόμιμης

εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα σε

περίπτωση Α.Ε., κ.λ.π., ανάλογα με την νομική μορφή του οικονομικού φορέα).

3. Βεβαίωση έναρξης επαγγέλματος από την αρμόδια ΔΟΥ.

Τα  δικαιολογητικά  (ποινικό  μητρώο,  φορολογική  και  ασφαλιστική  ενημερότητα)  που  δηλώνονται  στο

Έντυπο Υ.Δ. και αποτελούν αποδεικτικά μέσα μη ύπαρξης λόγων αποκλεισμού, όπως αναφέρονται στα
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άρθρα 73 και 74 και πλήρωσης των κριτηρίων επιλογής σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ

Α΄147/8-8-2016)  ως  ισχύει,  θα  προσκομιστούν  πριν  την  έκδοση  της  απόφασης  ανάθεσης  και  σε  κάθε

περίπτωση πριν την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης και θα πρέπει να έχουν εκδοθεί ή βρίσκονται σε

ισχύ (εφόσον αναγράφουν ημερομηνία ισχύος) κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης για την υποβολή

τους

Β  ) «  Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς  »  ,  ο οποίος θα περιλαμβάνει το ποσό της προσφοράς σας σε ευρώ

(χωρίς και συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

Σε κάθε σφραγισμένο φάκελο προσφοράς εξωτερικά θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Αφορά την Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την 

“Παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας για το προσωπικό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Π.Ε.

Βοιωτίας”,  προϋπολογισμού έως 3.361,80 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και με κριτήριο

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής”.

καθώς και: 

α)  την επωνυμία της αναθέτουσας αρχής,

β)  τον αριθμό της πρόσκλησης

γ)  τα στοιχεία του οικονομικού φορέα (επωνυμία, δ/νση, τηλ/νο, φαξ, e-mail, Α.Φ.Μ.)

Εκτός  φακέλου  οι  προσφορές  θα  συνοδεύονται  κατά  την  υποβολή  τους  και  από  έγγραφο  υποβολής

προσφοράς    (διαβιβαστικό)   υπογεγραμμένο  από  τον  νόμιμο  εκπρόσωπο  του  φορέα,  προκειμένου  να  

αναγραφεί ο αριθμός εισερχομένου πρωτοκόλλου της κατάθεσης της προσφοράς.

4. Εκτέλεση – διάρκεια Σύμβασης:

Η διάρκεια παροχής υπηρεσιών θα ισχύει από την υπογραφή της σύμβασης και για χρονικό διάστημα

ενός (1) έτους.

5. Τρόπος και χρόνος πληρωμής  :  

Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει τμηματικά από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Δ/νση Διοικητικού

Οικονομικού. από συγκεκριμένο ΚΑΕ στον οποίο έχει πραγματοποιηθεί δέσμευση και έγκριση δαπάνης, μετά

την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών/δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις

κατά τον χρόνο πληρωμής και την έγκριση του σχετικού πρωτοκόλλου για την παροχή υπηρεσιών από την

αρμόδια επιτροπή παραλαβής. 
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Τον Ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις. Ο ΦΠΑ βαρύνει την Π.Ε. Βοιωτίας. 

6. Κατάθεση Προσφοράς:

Η προσφορά σας θα πρέπει να αποσταλεί συνοδευόμενη με διαβιβαστικό σε σφραγισμένο φάκελο έως

και την 27η Απριλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ., στη Δ/νση Οικονομικού & Δημ/κου Ελέγχου και

συγκεκριμένα στο γραφείο Α 24, στο 1ο όροφο του Διοικητηρίου της Π.Σ.Ε. (Λ. Καλυβίων 2-Λαμία, Τ.Κ. 35131).

Οι  προσφορές  θα  αποσφραγισθούν  σε  ανοικτή  δημόσια  συνεδρίαση,  παρουσία  των  ενδιαφερομένων

εφόσον το επιθυμούν, στις 27-04-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ.

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 22613-50290.

Η  Πρόσκληση  Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος  θα  αναρτηθεί  στον  ιστότοπο  της  Π.Σ.Ε.  στη  διεύθυνση:

www.p  ste  .gov.gr.  

Είμαστε στη διάθεση σας για κάθε πρόσθετη διευκρίνιση.

Κοινοποίηση:
- Δ/νση Διαφάνειας & Η.Δ 
(για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Π.Σ.Ε.)

Η  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε.Β.

Εσωτ. διανομή:
1. Χρονολογικό Αρχείο Φ.2-8

      Φανή Παπαθωμά

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (EΥΔ)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

Μέρος I: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση:

Πλήρης Επωνυμία: [   ]

Για το τμήμα Προμηθειών
Η αρμόδια υπάλληλος

http://www.pde.gov.gr./
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Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του 
οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό 
αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 
υπάρχει 

[   ]

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]
Αρμόδιος ή αρμόδιοι :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού 
τόπου) (εάν υπάρχει):

[……]
[……]
[……]
[……]

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:

Λόγοι αποκλεισμού Απάντηση:

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση·

2. δωροδοκία

3. απάτη

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα 
συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας·

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας 
ανθρώπων.

[] Ναι [] Όχι

[] Ναι [] Όχι

[] Ναι [] Όχι

[] Ναι [] Όχι

[] Ναι [] Όχι

[] Ναι [] Όχι

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης:

  Απάντηση:

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, στην 
Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν 
εγκατεστημένος ;

2) Ο οικονομικός φορέας είναι υπαγόμενος σε 
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους

ΦΟΡΟΙ                      ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ    
                                         ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

[] Ναι [] Όχι                    [] Ναι [] Όχι 

[] Ναι [] Όχι                      [] Ναι [] Όχι 

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, 
σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα

Απάντηση:
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Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε 
από τις ακόλουθες καταστάσεις :
α) πτώχευση, ή 
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από 
το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού, ή 
στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή 
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου

[] Ναι [] Όχι

[] Ναι [] Όχι
[] Ναι [] Όχι
[] Ναι [] Όχι

[] Ναι [] Όχι
[] Ναι [] Όχι

[] Ναι [] Όχι

[] Ναι [] Όχι

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων (άρθρο 24 
Ν.4412/2016), λόγω της συμμετοχής του στη 
διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[.........…]

Μέρος ΙI: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι (Α-Γ) ανωτέρω 
είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
1. Έλαβε γνώση και συμμορφώνεται  με τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών χωρίς 

καμία μεταβολή.

Ο  κάτωθι  υπογεγραμμένος,  δηλώνω  επισήμως  ότι  είμαι  σε  θέση,  κατόπιν  αιτήματος  και  χωρίς  καθυστέρηση,  να
προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με
πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ...  [προσδιορισμός  της αναθέτουσας  αρχής ή του
αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά
των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος
Τυποποιημένου  Εντύπου  Υπεύθυνης  Δήλωσης  για  τους  σκοπούς  τ...  [προσδιορισμός  της  διαδικασίας  προμήθειας:
(συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος  και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  ΙΙ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 
OIKONOMIKHΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Για ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:  ………………………………………………..
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Tου οικονομικού φορέα  ……………………………………………………………………………… 

με έδρα…………………………………………………….οδός………………………..……………… 

αριθμ…………………… Τ.Κ.………………………Τηλ. ……………………………….................

email: ………………………………………………………………….…….

ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Αφού έλαβα γνώση της Τεχνικής Περιγραφής παροχής υπηρεσιών που αναγράφεται στην επικεφαλίδα
και  των λοιπών στοιχείων  αυτής,  υποβάλλω την  παρούσα προσφορά και  δηλώνω ότι  αποδέχομαι
πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την παροχή με την ακόλουθη τιμή επί του
Προϋπολογισμού Μελέτης 

Α/

Α

Περιγραφή Εργασιών Μ/Μ Ποσότητα /

Ώρες

Τιμή € / ώρα Δαπάνη

1 Υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας ΩΡΕΣ        86,20

2 Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου 

Μερικό Σύνολο 

            ΦΠΑ 0% 

+24% (Εκτίμηση Επαγγελμ.

Κινδύνου)

-

Γενικό Σύνολο

Οι ιατροί εργασίας απαλλάσσονται του Φ.Π.Α. (ΠΟΛ 1168/1125529/8239/989/Β0014/16-12- 2008 & 

αρ.297/2008 Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ.).
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