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GR- Αθήνα: Γιακήπςξη Γιεθνή Ανοισηού Γιαγυνιζμού με ηίηλο: 

Γηαπίζηεπζε κεζφδσλ γηα ηα Δξγαζηήξηα Γεκφζηαο Τγείαο ζηηο Πεξηθέξεηεο: 

Α. χγθιηζεο (Ηπείξνπ, Γπηηθήο Διιάδαο, Θεζζαιίαο, Αλαη. Μαθεδνλίαο – Θξάθεο, Κξήηεο) 

Β. ηαδηαθήο εμφδνπ (Αηηηθήο, Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο) 

Γ. ηαδηαθήο Δηζφδνπ (Ννηίνπ Αηγαίνπ)» 

ζην πιαίζην ησλ ππνέξγσλ 1 ησλ πξάμεσλ: 

Α. χγθιηζεο (Ηπείξνπ, Γπηηθήο Διιάδαο, Θεζζαιίαο, Αλαη. Μαθεδνλίαο – Θξάθεο, Κξήηεο) 

Β. ηαδηαθήο εμφδνπ (Αηηηθήο, Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο) 

Γ. ηαδηαθήο Δηζφδνπ (Ννηίνπ Αηγαίνπ) 

 

1. Αναθέηοςζα απσή  

Κέληξν Διέγρνπ & Πξφιεςεο Ννζεκάησλ (ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ.) 
Αξκφδηα : θα Δηξήλε Κπξηάθε  
Σαρ. δ/λζε : Αγξάθσλ 3-5, 151 23 ΜΑΡΟΤΙ  
Σειέθ.:  210-52 12 890, Φαμ : 210-52 12 831, E-mail: kiriaki@keelpno.gr. 

 

2. Καηηγοπία και Πεπιγπαθή Υπηπεζιών 

Σν έξγν ηνπ αλαδφρνπ αθνξά: 

α. ζηελ δηαπίζηεπζε ζε 20 κεζφδνπο – δνθηκέο απφ ηηο πθηζηάκελεο δηαπηζηεπκέλεο ζηα 
άιια εξγαζηήξηα ηνπ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. (θειηά κε γξακκνζθίαζε ηνπ αλσηέξσ πίλαθα), ησλ ΠΔΓΤ 
Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, Ηπείξνπ θαη Γπηηθήο Διιάδαο.  

β. γηα θάζε έλα απφ ηα νθηψ εξγαζηήξηα  Γεκφζηαο Τγείαο ηνπ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. (ΚΔΓΤ, ΠΔΓΤ 
Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, Ηπείξνπ, Γπηηθήο Διιάδαο, Θεζζαιίαο, Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο-
Θξάθεο, Κξήηεο θαη Ννηίνπ Αηγαίνπ), ζηελ επέθηαζε ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηεο 
δηαπίζηεπζεο ζε ηνπιάρηζηνλ 12 κεζφδνπο-δνθηκέο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη πηζαλψλ 
κεζφδσλ δεηγκαηνιεςίαο), επηπξφζζεηα απφ απηέο πνπ έρνπλ δηαπηζηεπηεί ή ε δηαπίζηεπζε 
ηνπο είλαη ζε εμέιημε. Οη κέζνδνη-δνθηκέο ζα επηιεγνχλ απφ ην ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. απφ ηνλ 
αλσηέξσ πίλαθα (θειηά ρσξίο γξακκνζθίαζε) αιιά θαη κε βάζε  κε ηηο αλάγθεο ηνπ 
ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. ζηελ ζπγθεθξηκέλε γεσγξαθηθή Πεξηθέξεηα. Ωο εθ ηνχηνπ νη κέζνδνη –δνθηκέο 
κπνξνχλ λα δηαθνξνπνηνχληαη απφ εξγαζηήξην ζε εξγαζηήξην. 
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εκεηψλεηαη φηη, κε ηελ έλαξμε ηνπ έξγνπ ην ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. ζα δψζεη εγγξάθσο ζηνλ 
αλάδνρν ηελ θαηάζηαζε ησλ 20 κεζφδσλ – δνθηκψλ αλά εξγαζηήξην πξνο δηαπίζηεπζε (α 
αλσηέξσ), θαη ησλ 12  κεζφδσλ – δνθηκψλ αλά εξγαζηήξην πξνο επέθηαζε ηεο δηαπίζηεπζεο 
(β αλσηέξσ). Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. δηαηεξεί ην δηθαίσκα εγγξάθσο λα ηξνπνπνηεί ηηο θαηαζηάζεηο 
απηέο θαη λα αληηθαζηζηά κεζφδνπο – δνθηκέο απφ ηζνδχλακεο, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ. 
Δπηπξφζζεηα ην ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. δηαηεξεί ην δηθαίσκα εγγξάθσο λα ηξνπνπνηεί ην πιήζνο ησλ 
εμεηάζεσλ αλά εξγαζηήξην, δηαηεξψληαο φκσο αλαιινίσην ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ 
κεζφδσλ - δνθηκψλ (3*20 θαη 12*8 δειαδή 156).  

γ.  ζηελ επηινγή, ζε ζπλεξγαζία κε ην ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., ησλ θαηάιιεισλ δηαπηζηεπκέλσλ 
δηεξγαζηεξηαθψλ ζρεκάησλ γηα ηελ ζπκκεηνρή  ηνπ εθάζηνηε εξγαζηεξίνπ ζε 
δηεξγαζηεξηαθέο δνθηκέο. Ο αλάδνρνο αλαιακβάλεη θαη ηηο αληίζηνηρεο πιεξσκέο. 

δ. ζε δξάζεηο ελεκέξσζεο, επαηζζεηνπνίεζεο θαη δηάρπζεο κε ζθνπφ ηελ πιεξνθφξεζε ησλ 
ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ γηα ηηο δπλαηφηεηεο ησλ εξγαζηεξίσλ Γεκφζηαο Τγείαο θαη ην πεδίν 
δηαπίζηεπζεο (πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο) ηνπο. πλνιηθά ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ 13 
ελεκεξσηηθέο εκεξίδεο κία ζε θάζε δηνηθεηηθή πεξηθέξεηα.  ηηο εθδειψζεηο ζα θιεζνχλ λα 
ζπκκεηάζρνπλ φια ηα ελδηαθεξφκελα κέξε (Σνπηθή απηνδηνίθεζε, επηζεσξεηέο δεκφζηαο 
πγείαο, επηρεηξήζεηο κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζε ηνπξηζηηθέο – μελνδνρεηαθέο θιπ), φπσο 
αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Μέξνο Β ηεο Γηαθήξπμεο. 

  
Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 655.688,40 Δςπώ,  
ζςμπεπιλαμβανομένος Φ.Π.Α. (Πξνυπνινγηζκφο ρσξίο ΦΠΑ 533.080 Δςπώ). 

 

3. Τόπορ Παποσήρ ηυν ςπηπεζιών 

Ο αλάδνρνο ζα  πξνζθέξεη ηεο ππεξεζίεο ηνπ ζηελ έδξα ησλ: 

ΚΔΓΤ - Αζήλα 

ΠΔΓΤ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο - Θεζζαινλίθε 

ΠΔΓΤ Ηπείξνπ -Ισάλληλα  

ΠΔΓΤ Γπηηθήο Διιάδαο - Αληίξξην 

ΠΔΓΤ Θεζζαιίαο - Λάξηζα 

ΠΔΓΤ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο Θξάθεο - Αιεμαλδξνχπνιε 

ΠΔΓΤ Κξήηεο - Ηξάθιεην 

ΠΔΓΤ Ννηίνπ Αηγαίνπ –Ρφδνο 

 

4. Γικαίυμα ζςμμεηοσήρ  

Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή ελψζεηο/ θνηλνπξαμίεο απηψλ ή ζπλεηαηξηζκνί πνπ 
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην αληηθείκελν ηνπ ππφ αλάζεζε έξγνπ πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ 
Διιάδα ή ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ) ή ηνπ Δπξσπατθνχ 
Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (ΔΟΥ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηε πκθσλία Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, ε νπνία θπξψζεθε κε ην λφκν 
2513/1997 ή πξνεξρφκελα απφ ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ζπλάςεη επξσπατθέο ζπκθσλίεο κε 
ηελ Δ.Δ. θαη ηα νπνία πιεξνχλ ηνπο φξνπο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ ζπλέρεηα ηεο παξνχζαο. 

Σα λνκηθά πξφζσπα ζα θιεζνχλ λα δειψζνπλ ηα νλφκαηα θαη ηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα 
ησλ ζηειερψλ ηνπο πνπ ζα είλαη ππεχζπλα γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 
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5. Γιασυπιζμόρ ηος έπγος ζε ημήμαηα 

Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ. Γε γίλνληαη δεθηέο θαη 
απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο, πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη γηα κέξνο ηνπ έξγνπ.  

 

6. Απαγόπεςζη εναλλακηικών πποζθοπών 

Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ ζα ιεθζνχλ ππφςε. 
 

7. Γιάπκεια ηηρ ζύμβαζηρ ή πποθεζμία ολοκλήπυζηρ ηηρ παποσήρ ηυν 
ςπηπεζιών 

Ο ρξφλνο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ είλαη 24 κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 

 

8. Δπυνςμία και διεύθςνζη ηηρ ςπηπεζίαρ από ηην οποία διαηίθενηαι ηα έγγπαθα 
ζηοισεία ηος διαγυνιζμού 

Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξαιακβάλνπλ ηα ηεχρε ηεο Γηαθήξπμεο απφ ηα 
γξαθεία ηνπ Κέληξνπ Διέγρνπ θαη Πξφιεςεο Ννζεκάησλ, Αγξάθσλ 3-5 – Σ.Κ. 15123, 
Μαξνχζη, θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο 12:00-14:00.  Πξνο δηεπθφιπλζε ησλ 
ελδηαθεξνκέλσλ, ην πιήξεο θείκελν ηεο Γηαθήξπμεο δηαηίζεηαη θαη ζε ειεθηξνληθή 
κνξθή κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε www.keelpno.gr. 
πκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ή δηεπθξηλίζεηο γηα ην πεξηερφκελν ηεο δηαθήξπμεο ηνπ 
δηαγσληζκνχ κπνξνχλ λα δεηεζνχλ  έσο ηελ 10ε επηεκβξίνπ 2012. 

Η δηαθήξπμε δηαηίζεηαη  δσξεάλ. 

 

9. Τόπορ, σπόνορ και ηπόπορ ςποβολήρ ηυν πποζθοπών 

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ή απνζηέιινληαη ζηελ έδξα ηνπ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. Αγξάθσλ 3-
5, ΣΚ 15123 Μαξνχζη, ζηελ Διιεληθή γιψζζα θαη ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην 
Π.Γ. 118/07.  

Η πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ ιήγεη ηελ 24ε επηεκβξίνπ 2012, εκέξα 
Γεπηέξα θαη  ψξα 12:00. 

  

10. Ημεπομηνία, ώπα και ηόπορ ηηρ αποζθπάγιζηρ 

Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ έδξα ηνπ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. ζην 
Μαξνχζη, ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα ππνβνιήο ηνπο, δειαδή ηελ 24ε 
επηεκβξίνπ 2012, εκέξα Γεπηέξα θαη  ψξα 12:00.   

Καηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ επηηξέπεηαη λα παξίζηαληαη νη δηαγσληδφκελνη ή 
νη λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλνη εθπξφζσπνί ηνπο. 

 

11. Απαιηούμενερ εγγςήζειρ 

Κάζε πξνζθνξά απηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ πξέπεη ππνρξεσηηθά θαη κε 
πνηλή απνθιεηζκνχ λα ζπλνδεχεηαη απφ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο ηεο νπνίαο ην 
πνζφ ζα πξέπεη λα θαιχπηεη ζε € (ΔΤΡΩ) πνζνζηφ 5% ηεο ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο 
αμίαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.) ηνπ ππφ πξνκήζεηα έξγνπ. Λνηπέο 
απαηηνχκελεο εγγπήζεηο απφ ηνλ αλάδνρν ηνπ έξγνπ (εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο 
εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θιπ) αλαθέξνληαη ζηε δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ. 

http://www.keelpno.gr/
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12. Βαζικοί ηπόποι σπημαηοδόηηζηρ και πληπυμών 

Οη πιεξσκέο πξνο ηνλ αλάδνρν ζα γίλνπλ ζχκθσλα κε ηα ζρεηηθά αλαθεξφκελα ζηε 
δηαθήξπμε. 
 

13. Νομική μοπθή Αναδόσος 

Ο αλάδνρνο κπνξεί λα είλαη θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο ή 
Δλψζεηο / Κνηλνπξαμίεο απηψλ ή ζπλεηαηξηζκφο. 

Η Έλσζε / Κνηλνπξαμία δελ ππνρξενχηαη λα πεξηβιεζεί ηδηαίηεξε λνκηθή κνξθή 
πξνθεηκέλνπ λα ππνβάιεη πξνζθνξά. Ωζηφζν ζηελ πεξίπησζε πνπ ηεο αλαηεζεί ην έξγν, 
είλαη δπλαηφλ λα ππνρξεσζεί λα πεξηβιεζεί νξηζκέλε λνκηθή κνξθή, ζην βαζκφ πνπ 
απηφ είλαη αλαγθαίν γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

 

14. Καη' ελάσιζηον πληποθοπιακά ζηοισεία και διαηςπώζειρ ζσεηικά με ηην 
καηάζηαζη ηος κάθε ςποτηθίος, πος θα απαιηηθούν για ηην αξιολόγηζη 

Οη πξνζθέξνληεο νθείινπλ, καδί κε ηελ πξνζθνξά, λα θαηαζέζνπλ ππνρξεσηηθά ηα 
δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηα 
ζηνηρεία  κε ηα νπνία ζα ηεθκεξηψλνπλ φηη πιεξνχλ ηηο ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο 
ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έηζη φπσο απηέο θαζνξίδνληαη ζηε δηαθήξπμή ηνπ. 
 

15. Πεπίοδορ καηά ηην οποία ο κάθε ςποτήθιορ δεζμεύεηαι από ηην πποζθοπά 
ηος 

Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ γηα εθαηφλ 
είθνζη  (120) εκεξνινγηαθέο εκέξεο πξνζεζκία πνπ αξρίδεη απφ ηελ επφκελε ηεο ιήμεο 
ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 

 Κπιηήπια αξιολόγηζηρ πποζθοπών και ανάθεζηρ 

Κξηηήξην αλάζεζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. Σα 
θξηηήξηα αμηνιφγεζεο  αλαθέξνληαη αλαιπηηθά  ζηε δηαθήξπμε.  

 

16. Ημεπομηνία αποζηολήρ ηηρ πποκήπςξηρ 

Η πξνθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ απεζηάιε ζην Σεχρνο Γηαθεξχμεσλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 
ζηηο 31/07/2012. Γεκνζηεχζεθε ζηνλ ειιεληθφ ηχπν ζηηο 1/08/2012 
 
 

Η  ΠΡΟΔΓΡΟ  ΣΟΤ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. 

 

 
 
                                        ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ Σ. ΚΡΔΜΑΣΙΝΟΤ 
 
 


