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ΓΙΔΤΚΡΙΝΗΔΙ ΓΙΑ ΣΟΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΜΔ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ 

ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ ΥΧΡΙ ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΝΔΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ 
ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΠΟΤ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΔΙ ΣΗ ΦΤΛΑΞΗ ΣΧΝ ΥΧΡΧΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΓΙΑ 

ΔΝΑ (1) ΔΣΟ (ΑΡ. ΠΡΧΣ. 11810/749020/15-10-2015, 
ΑΓΑ: 628Μ469Η27-2Ο4, Α/Α ΤΣΗΜΑΣΟ Δ..Η.ΓΗ.. : 15264) 

 
 

1. Σαρ ενημεπώνοςμε όηι, όζον αθοπά ηην εγγςηηική επιζηολή ζςμμεηοσήρ ζηον 
ανωηέπω διαγωνιζμό ιζσύοςν ηα οπιζόμενα ζηην ςπ΄ απιθμ. ππωη. 
11810/749020/15-10-2015 πποκήπςξη, ήηοι:   
«8. Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγωληζκό δεν απαιτείται εγγπεηηθή επηζηνιή 
ζπκκεηνρήο.  
 
9. Καηά ηα ινηπά ηζρύνπλ νη όξνη θαη νη πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο κε αξηζκό 
4848/742058/28-4-2015 «Δηαθήξπμε Επαλαιεπηηθνύ Αλνηθηνύ Δεκόζηνπ 
Ηιεθηξνληθνύ Δηαγωληζκνύ γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ πνπ ζα αλαιάβεη ηε 
ΦΤΛΑΞΗ ΣΧΝ ΥΧΡΧΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟΤ, γηα έλα (1) έηνο, πξνϋπνινγηζκνύ 
190.194,50€, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. θαη κε θξηηήξην θαηαθύξωζεο ηε 
ρακειόηεξε ηηκή» (ΑΔΑ: 67ΤΚ469Η27-66Ζ , ΑΔΑΜ: 15PROC002737237 2015-04-
28, Α/Α ΤΣΗΜΑΣΟ: 9496).» 

 
 

2. Όζον αθοπά ηη ζύνθεζη ηος πποζωπικού θύλαξηρ ηος αναδόσος, ιζσύοςν ηα 
οπιζόμενα ζηη διακήπςξη με απ. ππωη. 4848/742058/28-4-2015 (Α/Α 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. : 9496), ήηοι: 

 «Όπωο γίλεηαη αληηιεπηό από ηε θύζε ηεο εξγαζίαο θαη ηελ ηδηαηηεξόηεηα ηνπ ρώξνπ 

(Φπρηαηξηθό Ννζνθνκείν), νη κηζνί ηνπιάρηζηνλ εθ ηωλ εξγαδνκέλωλ ζα πξέπεη λα 

έρνπλ ειάρηζηε πξνϋπεξεζία ελόο (1) έηνπο δειαδή 300 αζθαιηζηηθά εκεξνκίζζηα 

(έλζεκα ΘΚΑ ζηε θύιαμε Ννζνθνκείνπ)» (ζελ. 34). 

 «Όπωο γίλεηαη αληηιεπηό από ηε θύζε ηεο εξγαζίαο θαη ηελ ηδηαηηεξόηεηα ηνπ ρώξνπ 

(Φπρηαηξηθό Ννζνθνκείν) , νη δύν (2) ηνπιάρηζηνλ εθ ηωλ εξγαδνκέλωλ ζα πξέπεη λα 



είλαη ειηθίαο άλω ηωλ 25 εηώλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαζέηνπλ ηελ απαξαίηεηε ειηθηαθή 

θαη εξγαζηαθή εκπεηξία» (ζελ. 46). 

Σςνεπώρ, οι δύο (2) εκ ηων επγαζομένων πος θα είναι άνω ηων 25 εηών θα ππέπει 
να έσοςν εν γένει επγαζιακή εμπειπία ζηη θύλαξη σώπων και όσι αποκλειζηικά ζηη 
θύλαξη σώπων νοζοκομείων. 
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