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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
1ης Τ.ΠΕ. ΑΣΣΙΚΗ

Αναρτητζα στο Κ.Η.Μ.ΔΗ..,
και στο Site του Νοσοκομείου

«Γ.Ν.Α. Ο ΕΤΑΓΓΕΛΙΜΟ –
ΟΦΘΑΛΜΙΑΣΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ»
Ν.Π.Δ.Δ.
ΤΠΗΡΕΙΑ : ΣΕΧΝΙΚΗ
Πληροφορίες : ΧΡ. ΚΟΤΣΗ
Σαχ. Δ/νση :Τψηλάντου 45-47
Σαχ. Κϊδικας:106 76
Σηλζφωνο :2132045950

ΑΘΗΝΑ 4-8-2020
ΑΡ. ΠΡΩΣ: 14/01/1721/25122

ΕΡΓΟ : «ΕΡΓΑΙΕ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ
ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΙΑΣΡΕΙΟΤ»

–ΑΝΑΔΙΑΡΡΤΘΜΙΗ

ΟΔΟΝΣΙΑΣΡΙΚΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ (ΣΤ 01/20)
1. Σο «Γ.Ν.Α Ο ΕΤΑΓΓΕΛΙΜΟ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΣΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΗ» (ανακζτουςα
Αρχι) προκθρφςςει ςυνοπτικό διαγωνιςμό για τθν ανάκεςθ του ζργου «ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ-

ΑΝΑΔΙΑΡΡΤΘΜΙΗ ΟΔΟΝΣΙΑΣΡΙΚΟΤ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΙΑΣΡΕΙΟΤ» προχπολογιςμοφ
Δαπάνθσ :30.600,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου του

Φ.Π.Α.

Σο ποςόν του

προχπολογιςμοφ αφορά οικοδομικζσ εργαςίεσ και Η/Μ εγκαταςτάςεισ, ςφμφωνα με το
αρικμ. 41 ΕΗΔ κζμα τθσ

14Η υν./24-6-20 του Διοικθτικοφ υμβουλίου του

Νοςοκομείου.
2. Διευκφνουςα Τπθρεςία του ζργου είναι θ Σεχνικι Τπθρεςία και Προϊςταμζνθ Αρχι το
Διοικθτικό υμβοφλιο του Νοςοκομείου.
3. Σο ζργο χρθματοδοτείται από τον προχπολογιςμό του Νοςοκομείου (ΚΑΕ 0863) με
αρικμ. Απόφαςθσ δζςμευςθσ 811/2020 και ΑΔΑ ΩΘΘΙ4690ΩΧ-ΨΛΕ
4. Η τθροφμενθ διαδικαςία είναι αυτι τθσ εκτζλεςθσ ζργων Νοςθλευτικϊν Ιδρυμάτων
(Ν.4412/16, Π.Δ.103/97, όπωσ ζχουν τροποποιθκεί και ιςχφουν).
5. το διαγωνιςμό γίνονται δεκτζσ:
α) Μεμονωμζνεσ εργολθπτικζσ επιχειριςεισ εγγεγραμμζνεσ ςτο ΜΕΕΠ τθσ κατθγορίασ
οικοδομικϊν ζργων και ταυτόχρονα Η/Μ εγκαταςτάςεων.
β) Κοινοπραξίεσ εργολθπτικϊν επιχειριςεων τθσ κατθγορίασ οικοδομικϊν ζργων και τθσ
κατθγορίασ Η/Μ εγκαταςτάςεων.
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Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί ςτα γραφεία τθσ Σεχνικισ Τπθρεςίασ του Νοςοκομείου ςτισ
27/08/2020, θμζρα Πζμπτθ και ϊρα λιξθσ υποβολισ προςφορϊν 10.00πμ. Σο ςφςτθμα
υποβολισ είναι με ενιαίο ποςοςτό ζκπτωςθσ ςτον προχπολογιςμό τθσ υπθρεςίασ.
6. Η προςφορά υποβάλλεται ιδιοχείρωσ ςτθν Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ, είτε από τον
εργολιπτθ (ςε περίπτωςθ ατομικισ εταιρείασ ι κοινοπραξίασ ) ι από νόμιμα
εξουςιοδοτθμζνο εκπρόςωπο (ςε περίπτωςθ εταιρείασ ι κοινοπραξίασ) .
7.Η προςφορά των διαγωνιηόμενων περιλαμβάνει φάκελο δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ
και ςφραγιςμζνο φάκελο οικονομικισ προςφοράσ.
Ο φάκελοσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ περιλαμβάνει :
α) Αντίγραφα των εργολθπτικϊν πτυχίων των ςυμμετεχόντων ι ενθμερότθτα πτυχίου.
β) υμπλθρωμζνο το Συποποιθμζνο Ζντυπο Τπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΣΕΤΔ) που χορθγείται με
τα άλλα ζντυπα του διαγωνιςμοφ. Σο ΣΕΤΔ είναι προςαρμοςμζνο ςτουσ όρουσ του
ςυγκεκριμζνου διαγωνιςμοφ. ε περίπτωςθ διαγωνιηόμενθσ κοινοπραξίασ υποβάλλεται
ΣΕΤΔ από όλα τα μζλθ.
γ)Τπεφκυνθσ Διλωςθ του προςϊπου που υπογράφει τθν προςφορά ότι αποτελεί νόμιμο
εκπρόςωπο τθσ επιχείρθςθσ και ζχει το δικαίωμα εκπροςϊπθςθσ (εκτόσ περίπτωςθσ
ατομικϊν εργολθπτικϊν επιχειριςεων).
δ)ε

περίπτωςθ

διαγωνιηόμενθσ

κοινοπραξίασ

υποβάλλεται

διλωςθ

ςφςταςθσ

υπογεγραμμζνθ από τουσ νόμιμουσ εκπρόςωπουσ των μελϊν.
ε)Εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ ςε ποςοςτό 2% του προχπολογιςμοφ τθσ υπθρεςίασ
χωρίσ Φ.Π.Α, δθλαδι ποςοφ 495 Ευρϊ ςφμφωνα με τουσ όρουσ του άρκρου 302 του
Ν.4412/2016.
ςτ) Τπεφκυνθ Διλωςθ του Ν.1599/86 ότι επιςκζφκθκε το χϊρο, ζλαβε γνϊςθ των ειδικϊν
ςυνκθκϊν και τουσ αποδζχεται πλιρωσ.
8.

Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να παραλάβουν τα ςυμβατικά τεφχθ του διαγωνιςμοφ

(Διακιρυξθ, ΣΕΤΔ, Σεχνικι Περιγραφι, Προχπολογιςμόσ, ςχζδια) από τθν ζδρα τθσ
Τπθρεςίασ, Τψθλάντου 45-47 Σ.Κ:10676 , Σεχνικι Τπθρεςία Γραφείο 342- 3οσ όροφοσ –
Παλαιό Κτίριο ι από το site του Νοςοκομείου.
9. Kατά τθν πλθρωμι κα γίνουν οι εξισ κρατιςεισ ςε ποςοςτό:
-0,06% υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων.
-0,06% υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Προδικαςτικϊν Προςφφγων επί τθσ αξίασ τθσ
ςφμβαςθσ προ φόρων και κρατιςεων, με τθν επιφφλαξθ τθσ διάταξθσ του άρκρου
350 παρ.3 του Ν.4412/2016.
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-0,02% υπζρ Δθμοςίου επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ προ Φ.Π.Α. ςφμφωνα με τθ
διάταξθ του άρκρου 36 παρ.6 του Ν.4412/2016.
-3% φόροσ Εργολάβων Μθχανικϊν.
-2% υπζρ Ψυχικισ Τγείασ.
10.

Σα τεφχθ χορθγοφνται ςτουσ ενδιαφερόμενουσ μζχρι και τθν 21/08/20

11.

Πλθροφορίεσ δίνονται ςτο τθλζφωνο 21320415950 & 2132041354.

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΝΑ Ο ΕΤΑΓΓΕΛΙΜΟ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΣΡΕΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΗ
ΑΝΑΣΑΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΤΛΟ

Θεωρικθκε για τθν ακρίβεια
Η Προϊςτ. τθσ Γραμματείασ

Ημερομθνία: 4-8-2020

