ΓΙΑΒΑΘΜΙΣΗ : ΓΗΜΟΣΙΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ Δ..
Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

Αθήνα, 31/03/2021

ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Αρ. πρωτ.: 20558

ΘΕΜΑ : «Παξνρή δηεπθξηλήζεσλ γηα ηελ αλαθνίλσζε σο πξνο ηελ επηινγή αλαδόρνπ γηα ηελ
παξνρή ππεξεζηώλ Ιαηξνύ Δξγαζίαο & Τερληθνύ Αζθαιείαο ζηελ Κεληξηθή Υπεξεζία ηνπ
Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ. θαη ζηηο Πεξηθεξεηαθέο Γ/λζεηο ηνπ, ζηηο Πεξηθεξεηαθέο Μνλάδεο θαζώο θαη ζηηο
Ννκαξρηαθέο Μνλάδεο ηνπ, γηα ην έηνο 2021 κε ηελ δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο ζύκθσλα
κε ηνλ Ν. 4412/2016, όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη».
Σχετ. : Η ππ’ αξηζκ. 19094/26-03-2021 πξνθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνύ (κε αξηζκό ΑΓΑ:
631Ν46ΧΦΞΦ-ΑΔΘ)
Γηα ιόγνπο απνζαθήληζεο-ελεκέξσζεο όισλ ησλ ελδηαθεξόκελσλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ ελ
ζέκαηη αλαθνίλσζε θαη ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζε απηή , αλαξηώληαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζην
δηαδηθηπαθό ηόπν ηνπ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ. (www.opekepe.gr) νη δηεπθξηλήζεηο ζηα εξσηήκαηα πνπ
ππνβιήζεθαλ είηε ηειεθσληθώο είηε αθόκα θαη κε ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν κέρξη ζήκεξα από ηνπο
ελδηαθεξόκελνπο.
Δηδηθόηεξα :
Ερώτηση 1η


Ψο αξηζκόο εξγαδνκέλσλ λα παξζεί ππόςε ν αξηζκόο ππεξεηνύλησλ (585), ή ην γεληθό
ζύλνιν (617);

Απάντηση 1η


Γηα ηελ ππνβνιή-ζεκειίσζε ηεο νηθνλνκηθήο ζαο πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππόςε
ν αξηζκόο ππεξεηνύλησλ (585) θαη ΟΥΙ ην γεληθό ζύλνιν.

Ερώτηση 2η


Υπάξρεη δηαζέζηκνο πίλαθαο απαηηνύκελσλ σξώλ απαζρόιεζεο ησλ Τερληθνύ Αζθαιείαο
θαη Ιαηξνύ Δξγαζίαο αλά έηνο γηα θάζε εξγαδόκελν; Δλ απνπζία απηνύ, ππάξρεη δηαζέζηκνο
επηκεξηζκόο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο θαηεγνξίεο Δπηθηλδπλόηεηαο (Α, Β ή Γ) ??

Απάντηση 2η


Βάζεη ηνπ λόκνπ Ν.3850/2010, ππάξρεη έλαο ζπληειεζηήο πνπ πξνβιέπεη όηη ζηνλ θάζε
ππάιιειν αληηζηνηρεί 0,40 / ώξα / έηνο.
Όινη νη ππάιιεινη ηνπ Οξγαληζκνύ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία Δπηθηλδπλόηεηαο Γ.
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Ερώτηση 3η


Αλαθέξεηαη όηη ε δηάξθεηα ζύκβαζεο είλαη έσο 31/12/21. Υπάξρεη θάπνηα εθηίκεζε ησλ
απαηηνύκελσλ σξώλ απαζρόιεζεο γηα ην δηάζηεκα απηό; (κε βάζε ηελ εθηηκώκελε έλαξμε
ζύκβαζεο).

Απάντηση 3η


Η ρξνληθή πεξίνδνο ηεο ζύκβαζεο νξίδεηαη από 22/04/2021 έσο θαη 31/12/2021.
Οη ώξεο πνπ ζα ρξεηαζηνύλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν δηάζηεκα βάζεη αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ
ηνπ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ πξέπεη λα ππνινγηζζνύλ θαηά 8,5/12. (νθηώκηζη δσδέθαηα) κηαο θαη ε
ρξήζε δελ είλαη εηήζηα, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ηνπ Ν. 3850/2010.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ
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