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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ν.Α. <<Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ –
- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ>> - Ν.Π.Δ.Δ.
Υπηρεσία: Δ/νση Τεχν. Υπηρεσίας
Πληροφορίες: Κλειώ Δρακούλη
Τηλέφωνο: 213 204 5951

ΑΘΗΝΑ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021
Αρ. πρωτ: 14/01/1624/21116

ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΝΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (ΤΥ 06/20)
1. Το «Γ.Ν.Α. Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ – ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»
(αναθέτουσα Αρχή) προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την ανάθεση του
έργου «ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΝΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης :
55.800,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. Το ποσό του προϋπολογισμού
αφορά οικοδομικές εργασίες και Η/Μ εγκαταστάσεις, σύμφωνα με το ακριβές
απόσπασμα του υπ΄αριθμ. 1ο του θέματος της 4ης Συνεδρίασης Δ.Σ. στις
03-04-2020 του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου και της υπ’αριθμ. Πρωτ.
24359/1-6-2020 Απόφαση της 1ης ΥΠΕ Αττικής και την υπ’αριθμ. πρωτ. 20734/12-72021 Απόφαση περί ματαίωσης και επανάληψης του Συνοπτικού Διαγωνισμού.
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 αριθμ. 541/2021-05/04/2021 Απόφασης δέσμευσης (ΑΔΑ:91ΣΩ4690ΩΧ-5ΘΖ)
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 ή και 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 28/07/2021 στις 10:00 π.μ.
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 27/07/2021 στη 13:00 π.μ.
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 900,00 Ευρώ 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.
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 2% υπέρ Ψυχικής Υγείας.

10. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί με e mail τον
προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό
ανάδοχο») να υποβάλλει εντός προθεσμίας πέντε ημερών (5) ημερών από την
αποστολή του e mail τα κάτωθι δικαιολογητικά
α) απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου που να έχει
εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή του ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο
έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτουςμέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο
οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι
προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και
στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω
οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό
β) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή
του οικείου κράτους-μέλους,
γ) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας για το σύνολο των ταμείων κύριας
και επικουρικής ασφάλισης του προσωπικού του οικονομικού φορέα,
συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων εκπροσώπων εφόσον είναι εν ισχύ κατά το
χρόνο υποβολής τους κατά το χρόνο υποβολής τους κατ΄ εφαρμογή της
παραγράφου 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016
δ) πιστοποιητικό ΓΕΜΗ περί εκπροσώπησης και αντίγραφο καταστατικού,
πιστοποιητικά μεταβολών, συγκρότησης ΔΣ σε σώμα, σε περίπτωση ΑΕ κλπ
ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνισμού και
ε) Υπεύθυνη Δήλωση ότι τηρεί τις υποχρεώσεις τους στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν
θεσπίσει με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή
διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο,
οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα χ του Προσαρτήματος Α του Ν.
4412/2016.
11. Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης στον ανάδοχο, με κάθε
πρόσφορο τρόπο (ενδεικτικά ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λ.π.) επί αποδείξει
θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα (10) ημέρες από την
κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω
συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος και η
κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση
την τιμή.
12. Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει
αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του
άρθρου 106 του ν. 4412/2016,. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις
σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί να ακυρώσει μερικώς τη
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διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.
13. Πληροφορίες δίνονται στο τηλέφωνο 2132045950 ( Χρήστος Κούτσης ) &
2132041354 ( Αγγελάκη Άννα ).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»
& Ειδικό Νοσοκομείο
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ

Θεωρήθηκε για την ακρίβεια
Η Προϊστ. της Γραμματείας

Ημερομηνία:

Εσωτ.Διαν.: Δ/νση Τεχνικής Υπηρεσίας
Γραφείο Διοίκησης

