18PROC002774507 2018-03-08
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ - Υπογεγραμμένο Από: MICHAIL
DAFNOMILIS
Ημερομηνία: 2018.03.08 12:32:34 EET

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΘΗΝΑ, 08/03/2018 - 12:30
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: Δ.ΠΡΟΜ. Α 0003068 ΕΞ 2018
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ &
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α’
Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς & Κολωνού 2
ΠΡΟΣ:
Ταχ. Κώδ. : 104 37 Αθήνα
Ενδιαφερόμενες εταιρείες
Πληροφορίες: Ε. Νάτσος
μέσω ΚΗΜΔΗΣ
Τηλέφωνο : 210.52.23.272, FAX: 210 52.36.769
E-mail: e.natsos@gsis.gr
ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2018
Παρακαλούμε όπως μας υποβάλετε προσφορά για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού
Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας με την ειδικότητα της ιατρικής της εργασίας στα κτίρια
της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.
Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζονται αναλυτικά τόσο η κατηγορία των κτιρίων όσο και
το πλήθος των εργαζομένων που απασχολούνται σε αυτά .
Α/Α
1
2

Κτίριο
Θεσσαλονίκης & Χανδρή 1,
Μοσχάτο
(Γ.Γ.Π.Σ.)
Λ. Τατοϊου 96, Αχαρναί
(Πρώην Δ.Ε.Δ.Ε.Α.Δ.)

Κατηγορία

Πλήθος Εργαζομένων

Γ'

900 (Γ.Γ.Π.Σ, Α.Α.Δ.Ε. &
ΕΚΔΑ)

B'

Γ'

28

25

Κριτήριο αξιολόγησης των προσφορών είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Επισημαίνεται ότι η υπάρχει η δυνατότητα οι
οικονομικοί φορείς να υποβάλλουν προσφορά είτε ξεχωριστά για την παροχή υπηρεσιών
Τεχνικού Ασφαλείας ή Ιατρού εργασίας με την ειδικότητα της εργασίας είτε για το σύνολο
του έργου. Η αξιολόγηση θα γίνει για την κάθε κατηγορία ξεχωριστά.
Οι οικονομικοί φορείς στην οικονομική τους προσφορά θα συμπεριλαμβάνουν την τιμή
ανά ώρα (άνευ ΦΠΑ), το σύνολο των ωρών και το συνολικό κόστος για το παρεχόμενο
έργο (άνευ ΦΠΑ).
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Οι παραπάνω τιμές θα περιλαμβάνουν και τις νόμιμες κρατήσεις υπέρ δημοσίου
0,12432% (0,06216% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ και 0,06216% υπέρ Α.Ε.Π.Π.).
Επισημαίνεται ότι η καταληκτική ημερομηνία της υλοποίησης του έργου είναι 31/12/2018.
Στους Ανάδοχους θα παρασχεθούν σχετικοί χώροι-γραφεία στα κτίρια της Γ.Γ.Π.Σ. ως
έδρα υποστήριξης του έργου τους ενώ οι ημέρες και ώρες απασχόλησης θα καθοριστούν
σε συνεργασία με την αρμόδια Υπηρεσία της Γ.Γ.Π.Σ.
Επιπροσθέτως, ο Τεχνικός Ασφαλείας θα πρέπει, με ποινή αποκλεισμού, να είναι
πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων σε θέματα Υγείας, Ασφαλείας και Ποιοτικού
Ελέγχου από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού
Προσανατολισμού.
Οι ενδιαφερόμενες Εταιρείες πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους στην Υπηρεσία
μας το αργότερο μέχρι την Τετάρτη, 14/3/2018 και ώρα 14.00.
Πριν την έκδοση απόφασης ανάθεσης, ο προσωρινός ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει:
α) Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης
β) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου σύμφωνα με τα οριζόμενα της παραγράφου 1 του
άρθρου 73 του Ν.4412/2016.
γ) Ασφαλιστική και Φορολογική ενημερότητα σύμφωνα με τα οριζόμενα της
παραγράφου 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.
δ) Τα απαιτούμενα πτυχία και πιστοποιητικά με τα οποία θα αποδεικνύονται τα
προσόντα του Τεχνικού Ασφαλείας και του Γιατρού Εργασίας με την ειδικότητα της
εργασίας, όπως ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία (Ν. 3850/2010).
ε) Πιστοποιητικό εκπαιδευτή ενηλίκων σε θέματα Υγείας, Ασφαλείας και Ποιοτικού
Ελέγχου από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού
Προσανατολισμού (αφορά τον Τεχνικό Ασφαλείας).
Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύμβασης να τηρεί τις υποχρεώσεις
στους τομείς περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν
θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς
διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α’ του ν. 4412/2016.
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΙΔΑΛΗΣ
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