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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ: Διοικητική- Οικονομική
ΥΠ/ΝΣΗ : Διοικητική- Οικονομική
ΤΜΗΜΑ: Οικονομικό
Γραφείο Προμηθειών
Πληροφορίες: Νικηφόρος Γιώργος
Δ/νση: Σπ. Θεολόγου 1 &
Λεωφ. Φυλής 8η στάση, Τ.Κ.: 131 22 Ίλιον
Email:ekaprom1@eka-hosp.gr

Ίλιον: 07-10-2021
Αρ. πρωτ. 7457/7-10-21
Αρ. Πρόσκλησης: No 01/2021
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ & ΣΤΟ ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: ΑΣΕΠ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΚΑΛΥΨΗ
ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΑ

Το Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης (ΕΚΑ) , λαμβάνοντας υπόψη:
1. τα άρθρα 206 «Υποχρεωτικότητα εμβολιασμού» και 207 « Προσλήψεις προσωπικού
ορισμένου χρόνου» του Ν.4820/23.07.2021 (ΦΕΚ Α΄130)
2. το άρθρο 51 «Ανάθεση υπηρεσιών σε τρίτους» του Ν.4825/04.09.2021 (ΦΕΚ Α΄157)
3. την υπ’ αριθ. πρωτ. 7287/04.10.2021 Απόφαση του Αν. Διοικητή του ΕΚΑ με την
οποία αποφασίζεται η δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την
σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την άμεση κάλυψη τεσσάρων (4) θέσεων
προσωπικού, όπως αυτές προέκυψαν από την εφαρμογή των προβλεπόμενων στο
Ν.4820/2021.
προτίθεται να προβεί στην σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την
άμεση κάλυψη τεσσάρων (4) θέσεων προσωπικού, όπως αυτές προέκυψαν από
την εφαρμογή των προβλεπόμενων στο Ν. 4820/23-07-2021 (ΦΕΚ
Α΄130/23.07.2021).
Προς το σκοπό αυτό, απευθύνει ανοικτή πρόσκληση προς κάθε Οικονομικό
Φορέα που ενδιαφέρεται να υποβάλει την προσφορά του, σύμφωνα με τους
παρακάτω όρους:
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ΚΩΔΙΚΟΣ CPV
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

79620000-6 Υπηρεσίες διάθεσης προσωπικού όπου
περιλαμβάνεται προσωρινό προσωπικό
Τρείς (3) μήνες με δυνατότητα παράτασης τριών (3)
ακόμα μηνών με μονομερή απόφαση του Αν. Διοικητή του
ΕΚΑ.
Η παροχή των υπηρεσιών και η ολοκλήρωση τους θα
παρακολουθείται και θα βεβαιώνεται από αντίστοιχη
επιτροπή η οποία θα εκδίδει πρωτόκολλο καλής εκτέλεσης
των υπηρεσιών.
Το κόστος θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του ΕΚΑ
ύστερα από έκτακτη επιχορήγηση του Υπουργείου Υγείας

ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ σε κλειστό φάκελο, στον οποίο θα αναγράφονται:
ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
 Ο τίτλος «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠ’
ΑΡΙΘΜ. 01/2021 ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑ
ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Ν. 4820/23-07-2021
(ΦΕΚ 130/23.07.2021, τ. Α΄)
 Τα στοιχεία της εταιρείας
 Η διευκρίνιση: «ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ»
Ο φάκελος πρέπει να κατατεθεί στο Γραφείο Πρωτοκόλλου
του Νοσοκομείου, επί της οδού Σπ.Θεολόγου1 & Λ. Φυλής
8η στάση, ΤΚ: 13122 Ίλιον Αττικής
ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Η διαδικασία κατάθεσης προσφορών ξεκινά με την
ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ανάρτηση της παρούσας πρόσκλησης.
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Πρόσκληση πρέπει
να καταθέσουν έγγραφη σφραγισμένη προσφορά μέχρι και
την 12η Οκτωβρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, στο
Γραφείο Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου. Προσφορές που
τυχόν υποβλήθηκαν εκπρόθεσμα δεν θα γίνουν δεκτές. Η
προθεσμία υποβολής
των προσφορών τηρείται
απαρέγκλιτα.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει:
- Την ΠΡΟΣΦΟΡΑ με τα ζητούμενα στοιχεία που πρέπει να
είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις – υποχρεώσεις του
Παραρτήματος Α.
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Οι προσφέροντες υποβάλλουν την προσφορά τους σε
κεντρικό φάκελο που θα εμπεριέχει τρείς (3) ξεχωριστούς
σφραγισμένους υποφακέλους Α, Β και Γ και πάνω στον
καθένα θα αναγράφεται ο τίτλος της προσφοράς,
π.χ. ο Α υποφάκελος θα αναγράφει την ένδειξη
«δικαιολογητικά συμμετοχής», ο Β υποφάκελος την ένδειξη
«τεχνική προσφορά» και ο Γ υποφάκελος την ένδειξη
«οικονομική προσφορά».

-H ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, δηλαδή τα οικονομικά
στοιχεία της προσφοράς, θα περιέχει τα εξής:
 οι τιμές των προσφορών θα εκφράζονται σε Ευρώ
 στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων
κρατήσεις, όπως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός
από τον ΦΠΑ
 σε ιδιαίτερη στήλη θα πρέπει να αναγράφεται ο
αναλογών ΦΠΑ
 για τη σύγκριση των προσφορών θα λαμβάνεται
υπόψη η τιμή χωρίς ΦΠΑ
 σε περίπτωση κατάθεσης προσφοράς σε τομείς
στους οποίους το προσωπικό απασχολείται σε
βάρδιες-αργίες, θα πρέπει να αναγράφεται στην
προσφορά εκτός του συνόλου της οικονομικής
προσφοράς και τιμή μίας καθημερινής (πρωινή –
απογευματινή βάρδια), μίας αργίας (πρωινήαπογευματινή βάρδια) και μίας νυχτερινής βάρδιας
για έναν εργαζόμενο, προκειμένου να καταστεί
εφικτή η αξιολόγηση
Επίσης, η προσφορά θα πρέπει να φέρει ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ του νόμιμου εκπροσώπου.
Οι οικονομικοί φορείς έχουν τη δυνατότητα κατάθεσης
προσφοράς στο σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών ή
τμήματος αυτών ανά κατηγορία/τομέα απασχόλησης όπως
αναφέρονται αναλυτικά στον Πίνακα του Παραρτήματος Α.
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 14η Οκτωβρίου
2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μμ στην Αίθουσα
Συνεδριάσεων, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής Παρουσία των
προσφέροντων
ή
των
νομίμως
εξουσιοδοτημένων
εκπρόσωπών τους, εφόσον το επιθυμούν.
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να λάβουν γνώση των λοιπών
προσφορών την ημέρα της αποσφράγισης.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Η Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης, προβαίνει στην
αξιολόγηση των προσφορών και συντάσσει πρακτικό με το
οποίο προτείνει την κατακύρωση σε συγκεκριμένο ανάδοχο.
Στην συνέχεια το Πρακτικό Αξιολόγησης επικυρώνεται με
σχετική Απόφαση του Αν. Διοικητή του Νοσοκομείου.
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Η Απόφαση αυτή, μαζί με το Πρακτικό Αξιολόγησης
κοινοποιούνται σε όλους τους συμμετέχοντες.
Στην συνέχεια, καλείται ο προσωρινός Ανάδοχος για την
υπογραφή της Σύμβασης με την υποχρέωση κατάθεσης των
δικαιολογητικών που υποβάλλονται στο στάδιο της
κατακύρωσης
(άρθρο 80 «Αποδεικτικά μέσα» του Ν.4412/2016 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει) εντός ενός (1) μηνός από την
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης
ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,
αποκλειστικά βάσει τιμής.
Διευκρινίζεται ότι για την αξιολόγηση του προσωπικού που
εργάζεται με καθεστώς βαρδιών και αργιών, δηλ. το τεχνικό
προσωπικό
(ΔΕ
Τεχνικού/Θερμαστής
και
ΔΕ
Τεχνικού/Ηλεκτρολόγος), η χαμηλότερη τιμή θα προκύψει
από το άθροισμα:
Τιμή μίας καθημερινής (πρωινή-απογευματινή βάρδια)+ τιμή
αργίας (πρωινή-απογευματινή βάρδια) + τιμή νυχτερινής
βάρδιας για έναν εργαζόμενο

ΤΡΟΠΟΣ
ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο
κάτω τρόπο :
Το 100% της αξίας του τιμολογίου που θα εκδίδεται κάθε
μήνα μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την
προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών
που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4
του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που
τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και
κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,
μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των
υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα
έγγραφα της σύμβασης.
Κάθε άλλη νόμιμη κράτηση και επιβάρυνση σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις.
Επισημαίνεται ότι η πληρωμή του αναδόχου θα
πραγματοποιηθεί μετά την έκτακτη επιχορήγηση από το
Υπουργείο Υγείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
4825/2021 άρθρο 51

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για

διάστημα τουλάχιστον εκατόν ογδόντα (180) ημερών
από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας
υποβολής τους.
Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται
ως απαράδεκτη
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Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται
εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα
αρχή, πριν από τη λήξη της, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016, κατ' ανώτατο
όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως
άνω αρχική διάρκεια
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Η παρούσα Πρόσκληση αναρτάται:
 στον
ιστότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
 στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)
 στην ιστοσελίδα του ΓΝΑ ΚΑΤ- ΕΚΑ ) Διακηρύξεις 2021 Νοσοκομείο ΚΑΤ (kat-hosp.gr)

Ο ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΕΚΑ
Ακριβές Αντίγραφο
ΝΙΚΟΣ ΨΑΡΡΟΣ

Συνημμένα:

Παράρτημα Ι:Γενικές απαιτήσεις-Υποχρεώσεις από τους συμμετέχοντες
οικονομικούς φορείς
Παράρτημα ΙΙ: Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
Κοινοποίηση:
ΑΣΕΠ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΚΑΛΥΨΗ
ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Ν.4820/23.07.2021 (ΦΕΚ Α΄130), ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΙΝΑΚΑ:
ΤΟΜΕΑΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΕΣΤΩΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Υπ/νση Διοικητικού2
ΤΕ
Διοικητικού8ωρη απασχόληση, από
Οικονομικού
Λογιστικού (1 άτομο για το
Δευτέρα-Παρασκευή,
Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου
από τις 7.00 π.μ. έως τις
Δυναμικό + 1 άτομο για το
15.00μ.μ.
Οικονομικό Τμήμα)
Υπ/νση Τεχνικού
-1
Θερμαστής
(ΔΕ
8ωρη απασχόληση.
Τεχνικού)
Απασχολούνται
με
-1
Ηλεκτρολόγος
(ΔΕ
κάλυψη 7ήμερου σε
Τεχνικού)
24ωρη βάση (κυλιόμενο
πρόγραμμα)
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
 Οι υπηρεσίες να παρέχονται από τους οικονομικούς φορείς που διαθέτουν
εξειδικευμένο και κατάλληλο προσωπικό με τις παρακάτω προϋποθέσεις:
 για τα δύο (2) άτομα ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού:
- να διαθέτουν πτυχίο ΤΕΙ ή ισότιμου τίτλου σπουδών
-υποχρεωτική γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας
κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου
 για τα δύο (2) άτομα ΔΕ Τεχνικού:
-πτυχίο Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών των Τεχνικών-Επαγγελματικών
Εκπαιδευτηρίων (1 με ειδικότητα Θερμαστή και 1 με ειδικότητα
Ηλεκτρολόγου )
-οι ζητούμενες ειδικότητες με πτυχία: των Ι.Ε.Κ., των σχολών μαθητείας
Ο.Α.Ε.Δ. του Ν.1346/1983 ή άλλων ισότιμων τίτλων
 να είναι εμβολιασμένοι έναντι του ιού COVID -19

Οι υποψήφιοι της Αναδόχου εταιρείας θα πρέπει όσο αφορά τα άτομα της
Υπ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού:
-να διαθέτουν αποδεδειγμένα εμπειρία σε διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού
ή
-να διαθέτουν αποδεδειγμένα εμπειρία σε προμήθειες (κατά προτίμηση
δημοσίου
- να έχουν την δυνατότητα να αξιοποιήσουν το μηχανογραφικό σύστημα του
Νοσοκομείου για την διεκπεραίωση των εργασιών που θα απαιτηθούν
 Κύριο κριτήριο κατάταξης αποτελεί η εμπειρία σε αντίστοιχα καθήκοντα, οπότε και
προτάσσονται οι υποψήφιοι που έχουν μεγαλύτερη εμπειρία σε συναφή καθήκοντα.
6
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Επικουρικά και μόνο στην περίπτωση που βάσει του κύριου κριτηρίου κατάταξης της
εμπειρίας δεν προκύπτει προσληπτέος υπάλληλος, ιδίως γιατί όλοι οι υποψήφιοι
διαθέτουν τον ίδιο χρόνο συναφούς εμπειρίας, ακολούθως θα ληφθούν υπόψη τα
τυπικά προσόντα, οπότε και προτάσσονται οι υποψήφιοι που έχουν αυξημένα τυπικά
προσόντα ως εξής:
α) Προτάσσονται οι υποψήφιοι που έχουν συναφές διδακτορικό δίπλωμα της
ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, μεταξύ αυτών προηγούνται οι υποψήφιοι που
έχουν μεγαλύτερο βαθμό στο (βασικό) πτυχίο ή δίπλωμα. Μεταξύ των εχόντων τον
αυτό βαθμό προηγούνται οι υποψήφιοι που έχουν τον αρχαιότερο, ως προς την
ημερομηνία κτήσεως, (βασικό) τίτλο σπουδών.
β) Μεταξύ των υπολοίπων προτάσσονται οι υποψήφιοι που έχουν συναφή
μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Για τη μεταξύ τους σειρά κατάταξης εφαρμόζονται
αναλόγως τα εκτιθέμενα στην ανωτέρω περίπτωση α΄.
γ) Μεταξύ των λοιπών η σειρά κατάταξης καθορίζεται από το βαθμό του τίτλου
σπουδών, εφαρμοζόμενων, επίσης , κατά τα λοιπά, αναλόγως, των οριζόμενων στην
ανωτέρω περίπτωση α΄.
 Η ανάδοχος εταιρεία οφείλει να υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή μηνιαίο πρόγραμμα
εργασίας στο οποίο θα καταγράφεται η εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, η
καθημερινή απασχόληση του προσωπικού σε αριθμό και ειδικότητα και άλλα στοιχεία
που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης.


Περιεχόμενα Α΄ Υποφακέλου « Δικαιολογητικά συμμετοχής»:
Τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής υποβάλλονται σε δύο αντίτυπα, ένα πρωτότυπο και ένα
αντίγραφο και περιλαμβάνουν:
1. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλλουν Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του
άρθρου 8 του Ν. 1599/1986/Α 75 υπογεγραμμένη και σφραγισμένη, με την οποία
θα δηλώνεται ότι:

ο υπογράφων είναι νόμιμος εκπρόσωπος και διαχειριστής της εταιρίας ή
πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένο,

αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας
Πρόσκλησης με τα Παραρτήματα αυτής που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της,

η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους, την τάξη και τον τύπο της εν
λόγω Πρόσκλησης,

τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή,

παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του που θα απορρέει από
απόφαση των αρμοδίων οργάνων της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό
ιδίως λόγω αναβολής, ματαίωσης ή ακύρωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας,

δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της
διαδικασίας ανάθεσης αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης εφόσον
επιλεγεί,

μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του ο οικονομικός φορέας δεν
βρίσκεται σε μια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016
λόγω της οποίας αποκλείεται ή μπορεί να αποκλεισθεί από διαδικασία ανάθεσης
δημόσιας σύμβασης,

αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των
δικαιολογητικών ανάθεσης (κατακύρωσης) της παρούσας,

η προσφορά ισχύει για διάστημα τουλάχιστον εκατόν ογδόντα (180) ημερών,
7
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λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα των
πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες,
 δεσμεύεται ότι τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της
σύμβασης, εφόσον επιλεγεί, τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τις
διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής
νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, τις
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίου

κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης δεσμεύεται για την απαρέγκλιτη
τήρηση των διατάξεων του με αρ. 2016/679 Κανονισμού (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2016 για την προστασία
των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα.
2. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση της παρ.4 του
άρθρου 8 του Ν. 1599/1986/Α 75 υπογεγραμμένη και σφραγισμένη, με την οποία θα
δηλώνεται ότι:
Το προσωπικό που θα διαθέσει ο Ανάδοχος θα προσκομίσει κατά το χρόνο
πρόσληψης του στο ΕΚΑ κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 207 του Ν. 4820/2021 :
• είτε Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate - EUDCC)
του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
14ης Ιουνίου 2021 και του άρθρου πρώτου της από 30.05.2021 ΠΝΠ (Α΄87), η οποία
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 (Α’ 95) με πληροφορίες σχετικά με την
κατάσταση του φυσικού προσώπου-κατόχου του όσον αφορά στον εμβολιασμό κατά
του κορωνοϊού COVID-19 ή βεβαίωση εμβολιασμού της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν.
4764/2020 (Α΄256), ή ισοδύναμο πιστοποιητικό ή βεβαίωση τρίτης χώρας, από όπου
προκύπτει η συμπλήρωση δεκατεσσάρων ημερών από την ολοκλήρωση του
εμβολιασμού,
• είτε Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate - EUDCC)
του Κανονισμού (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης
Ιουνίου 2021 και του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 με πληροφορίες
σχετικά με την κατάσταση του φυσικού προσώπου-κατόχου του όσον αφορά στη
νόσηση από τον κορωνοϊό COVID-19 ή βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου της
παρ. 1 του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 2650/10.4.2020 (Β’ 1298) κοινής απόφασης των
Υπουργών Υγείας και Επικρατείας ή ισοδύναμο πιστοποιητικό ή βεβαίωση τρίτης
χώρας, από όπου προκύπτει η παρέλευση τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία
της θετικής διάγνωσης. Στην περίπτωση αυτή η λήξη της σύμβασης ορισμένου χρόνου
δεν μπορεί να είναι μεταγενέστερη των έξι (6) μηνών από την ημερομηνία της θετικής
διάγνωσης.
Χωρίς την ως άνω κατά περίπτωση βεβαίωση ή πιστοποιητικό δεν είναι δυνατή η
πρόσληψη και η κατάρτιση της σχετικής σύμβασης.
3. Στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο προσκομίζει, για
την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, τα κατά περίπτωση
νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης
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(όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση ΔΣ σε
σώμα, σε περίπτωση ΑΕ, κλπ., ανάλογα με την νομική μορφή του συμμετέχοντα.)
4. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν στο
διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους.


Περιεχόμενα Β΄ Υποφακέλου «Τεχνική Προσφορά»:
Η Τεχνική Προσφορά υποβάλλεται σε έντυπη μορφή σε δύο αντίτυπα, ένα πρωτότυπο και
ένα αντίγραφο, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη σε κάθε σελίδα και θα πρέπει να
καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις που έχουν τεθεί από την Αναθέτουσα
Αρχή με το Παράρτημα Ι της παρούσας Πρόσκλησης. Σε αυτό το πλαίσιο, ο υποφάκελος της
Τεχνικής Προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει τα κάτωθι:
1. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75) στην οποία θα
δηλώνεται ότι ο προσφέρων αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τις “Γενικές
απαιτήσεις- Υποχρεώσεις” για την υλοποίηση της εν λόγω υπηρεσίας όπως αυτές
ορίζονται στο Παράρτημα I της παρούσας Πρόσκλησης,
2. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75) στην οποία θα
δηλώνεται ότι ο προσφέρων διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία όπως αυτή
αναφέρεται στο Παράρτημα I της παρούσας Πρόσκλησης,
3. Κατάλογο στον οποίο θα δηλώνεται το προσωπικό που θα διατεθεί στο ΕΚΑ για την
υλοποίηση της υπό ανάθεση σύμβασης καθώς και οι τίτλοι σπουδών τους.
4. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας αντίστοιχα με τα αντικείμενα της Πρόσκλησης.
Απαράβατος όρος του διαγωνισμού είναι οι προδιαγραφές να καλύπτονται στο σύνολο
τους.
Σημειώνεται ότι, επί ποινή απόρριψης, στον φάκελο αυτό δεν μπορεί να περιλαμβάνονται
οικονομικά στοιχεία της προσφοράς.
Προσφορές οι οποίες θα είναι αόριστες, ασαφείς ή ελλιπείς και δεν θα πληρούν όλες τις
παραπάνω προϋποθέσεις, θα αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης.



Περιεχόμενα Γ΄ Υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά»
Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται σε έντυπη μορφή σε δύο αντίτυπα, ένα πρωτότυπο
και ένα αντίγραφο, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη σε κάθε σελίδα και συντάσσεται
σύμφωνα με το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς που παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
και όπως περιγράφεται στο κελί «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.



Δικαιολογητικά ανάθεσης
Πριν την έκδοση της Απόφασης ανάθεσης ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να
προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα παρακάτω δικαιολογητικά, τα οποία θα πρέπει να
είναι σε ισχύ:
1. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου σύμφωνα με τα οριζόμενα της παραγράφου 1 του
άρθρου 73 του Ν.4412/2016.
2. Ασφαλιστική και Φορολογική ενημερότητα σύμφωνα με τα οριζόμενα της παραγράφου
2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.
3. Πιστοποιητικό ή βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου με το
οποίο να πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμα
τους.
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4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια αρχή, στην οποία φαίνεται εάν ο οικονομικός
φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής
εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή
έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις
επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
Όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που
αναφέρονται μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση.
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ, σε περίπτωση κατά την οποία ο προσωρινός ανάδοχος αδυνατεί να
προσκομίσει εγκαίρως τα δικαιολογητικά ανάθεσης εξαιτίας του κατεπείγοντος χαρακτήρα
της συγκεκριμένης διαγωνιστικής διαδικασίας ή εξαιτίας άλλου σοβαρού λόγου, δύναται
να προσκομίσει, προς αντικατάσταση των αντίστοιχων δικαιολογητικών,
ΜΟΝΟ υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), στην οποία θα
αναγράφονται τα στοιχεία της παρούσας πρόσκλησης και θα δηλώνεται ότι:
α) δεν συντρέχει κανένα νόμιμο κώλυμα συμμετοχής του στη διαδικασία,
β) πληροί όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που προβλέπονται στην παρούσα και
γ) υποχρεούται να προσκομίσει τα νομίμως προβλεπόμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.
Παράλληλα, υποβάλλει αίτημα προς το ΕΚΑ για την παράταση της προθεσμίας υποβολής
των ανωτέρω δικαιολογητικών, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα
οποία αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί την χορήγησή τους, η δε αναθέτουσα αρχή
παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για την
χορήγησή τους από τις αρμόδιες αρχές.


Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της
παρούσας Πρόσκλησης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της υπ’αρ. 01/2021 Πρόσκλησης)
Επωνυμία Προσφέροντος:
Διεύθυνση, Τ.Κ, Πόλη έδρας:
Τηλέφωνα/ e-mail:
ΑΦΜ-Δ.Ο.Υ:
Νόμιμος Εκπρόσωπος:
Υπεύθυνος Επικοινωνίας:
ΠΡΟΣ:
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Έχοντας υπόψη τα όσα αναφέρονται στην υπ’ αρ. 01/2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος, η οποία αφορά στην πλήρωση δύο (2) θέσεων διοικητικού προσωπικού
(ειδικότητας/κλάδου Τ.Ε. Διοικητικού-Λογιστικού) στην Υποδιεύθυνση ΔιοικητικούΟικονομικού (Τμήματα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και Γρ. Προμηθειών) και δύο
(2) θέσεων τεχνικού προσωπικού (ειδικότητας/κλάδου ΔΕ Τεχνικού-θερμαστής και ΔΕ
Τεχνικού-Ηλεκτρολόγος) για τρεις (3) μήνες, δηλώνω ότι αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τα
ανωτέρω και υποβάλλω την παρακάτω προσφορά:
Περιγραφή Υπηρεσιών Προσφερόμενη Τιμή
χωρίς ΦΠΑ

Ποσοστό ΦΠΑ
24%

Προσφερόμενη Τιμή
με ΦΠΑ

Οι τιμές της παρούσας προσφοράς θα παραμείνουν σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της
σύμβασης καθώς και για τον χρόνο της παράτασης, στην περίπτωση που ενεργοποιηθεί το
δικαίωμα αυτό από την αναθέτουσα αρχή.

(Τόπος και ημερομηνία)

Ο προσφέρων
(Ονοματεπώνυμο υπογράφοντος και σφραγίδα εταιρείας)
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