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ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΙΘΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ 

 

                                   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ( ΤΥ 05/20) 

1. Το Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» (αναθέτουσα Αρχή) προκηρύσσει 

συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΙΘΡΙΟΥ 

ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» 

προϋπολογισμού δαπάνης: 49.600,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Το ποσόν 

του προϋπολογισμού αφορά οικοδομικές εργασίες σύμφωνα με την Απόφαση της 

Διοίκησης της 1ης ΥΠΕ με αριθμ. Πρωτ.:28577 στις 29-06-2020 και με το αριθμ. 1 θέμα 

της 6ης Συν./ 29-04-2020 του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου. 

2. Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου είναι η Τεχνική Υπηρεσία και η Προϊσταμένη Αρχή το 

Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου. 

3. Το έργο χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου (ΚΑΕ 40863Α) με 

542/2021-05/04/2021 αριθμ. Απόφασης δέσμευσης (ΑΔΑ:Ψ96Ξ4690ΩΧ-Ξ7Π) 

4. Η τηρούμενη διαδικασία είναι αυτή της εκτέλεσης έργων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων 

(Ν.4412/16 Π.Δ. 103/97, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν). 

5. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές: 

α) Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ της 

κατηγορίας οικοδομικών έργων και ταυτόχρονα Η/Μ εγκαταστάσεων. 

β) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων της κατηγορίας οικοδομικών έργων 

και της κατηγορίας Η/Μ εγκαταστάσεων. 
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Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας του 

Νοσοκομείου στις 10-05-2021 και ώρα 10:00πμ. 

Το σύστημα υποβολής είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης της προϋπολογισθείσας 

δαπάνης .    

6. Η προσφορά υποβάλλεται ιδιοχείρως στην Κεντρική Γραμματεία ( Παλαιό Κτίριο, 3ος 

όροφος, Γραφείο Π3.17) είτε από τον εργολήπτη (σε περίπτωση ατομικής εταιρείας ή 

κοινοπραξίας ) ή από τον νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο (σε περίπτωση 

εταιρείας ή κοινοπραξίας) , έως τις 7-05-2021 και ώρα 13:00μμ                                 

7. Η προσφορά των διαγωνιζόμενων περιλαμβάνει φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής 

και σφραγισμένο φάκελο οικονομικής προσφοράς. 

   Ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής περιλαμβάνει: 

α) Αντίγραφα των εργοληπτικών πτυχίων των συμμετεχόντων ή ενημερότητα 

πτυχίου. 

β) Συμπληρωμένο το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) που 

χορηγείται με τα άλλα έντυπα του διαγωνισμού. Σε περίπτωση διαγωνιζόμενης 

κοινοπραξίας υποβάλλεται ΤΕΥΔ από όλα τα μέλη. 

γ) Υπεύθυνη Δήλωση του προσώπου που υπογράφει την προσφορά ότι αποτελεί 

νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης και έχει το δικαίωμα εκπροσώπησης ( εκτός 

περίπτωσης ατομικών εργοληπτικών επιχειρήσεων). 

δ) Σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας υποβάλλεται δήλωση σύστασης 

υπογεγραμμένη από τους νόμιμους εκπροσώπους των μελών. 

ε) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε ποσοστό 2% της προϋπολογισθείσας   

δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α., δηλαδή ποσού 800,00Ευρώ σύμφωνα με τους όρους του 

άρθρου 302 του Ν.4412/2016. 

στ) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι επισκέφθηκε το χώρο, έλαβε γνώση των 

ειδικών συνθηκών και τους αποδέχεται πλήρως επί ποινή αποκλεισμού. 

8. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού 

(Διακήρυξη , ΤΕΥΔ, Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισμός, σχέδια) από την έδρα της  

Υπηρεσίας, Υψηλάντου 45-47 Τ.Κ. : 10676, Τεχνική Υπηρεσία Γραφείο 342- 3ος όροφος – 

Παλαιό Κτίριο ή από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου. 

9. Κατά την πληρωμή θα γίνουν οι εξής κρατήσεις σε ποσοστό:  

 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών επί της αξίας της 

σύμβασης προ φόρων και κρατήσεων , με την επιφύλαξη της διάταξης  του 

άρθρου 350 παρ.3 του Ν.4412/2016. 

 0,02% υπέρ Δημοσίου επί της αξίας της σύμβασης προ Φ.Π.Α σύμφωνα με τη 

διάταξη του άρθρου 36 παρ.6 του Ν. 4412/2016. 

 3% φόρος Εργολάβων Μηχανικών. 

 2% υπέρ Ψυχικής Υγείας. 
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10. Το ΤΕΥΔ και η Τεχνική Περιγραφή βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου 

www.evaggelismos-hosp.gr σε μορφή pdf. 

11. Πληροφορίες δίνονται στο τηλέφωνο 2132045950 ( Χρήστος Κούτσης ) &  

    2132041354 ( Αγγελάκη Άννα ).  

 

 

 

 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  
ΓΝΑ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- 

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- 
ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Θεωρήθηκε για την ακρίβεια  

Η Προϊστ. της Γραμματείας 

 

 

Ημερομηνία:  

 

 

 

Εσωτ.Διαν.: Δ/νση Τεχνικής Υπηρεσίας 

                       Γραφείο Διοίκησης 

http://www.evaggelismos-hosp.gr/
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