
 

  
  

 

 

 

                                       

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
1
Η
 ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ 

«Γ.Ν.Α  Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» 
Ν.Π.∆.∆ 

                 ΑΘΗΝΑ, 24/06/2016  

ΑΡ. ΠΡΩΤ: 11/07/446/19059 
  

  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ Κ.Η.Μ.∆.Η.Σ.,ΣΤΗ 
∆ΙΑΥΓΕΙΑ & ΣΤΟ SITE ΤΟΥ ΝΟΣ/ΜΕΙΟΥ    

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΥΠΟ∆/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Πληροφορίες: ΣΤ.ΤΖΑΡΤΖΟΥ 
Ταχ. ∆/νση: Υψηλάντου 45-47 
Ταχ. Κώδικας: 106 76 
Τηλέφωνο: 2132041633 
Fax: 213 2041838 

  

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η 
Το «Γ.Ν.Α.  Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» 
προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Επαναληπτικό ∆ιαγωνισµό Νο (233/2016) για την ανάδειξη αναδόχου για την 

«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ » 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: € 60.000,00 πλέον αναλογούντος  ΦΠΑ  
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Νοσοκοµείου www.evaggelismos-hosp.gr όπου έχουν 
αναρτηθεί τα τεύχη δηµοπράτησης – Σχέδια του έργου και το έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς. 
Οι  προσφορές  θα υποβάλλονται στην πιο πάνω ταχυδροµική διεύθυνση, ύστερα από προθεσµία 12 ηµερών από την 
δηµοσίευση της παρούσης στο Κ.Η.Μ.∆.Η.Σ, σε σφραγισµένο φάκελο πρωτότυπα &  αντίγραφα ως ακολούθως: Τα 
δικαιολογητικά, τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, µε την ένδειξη «τεχνική προσφορά» τα οικονοµικά στοιχεία της 
προσφοράς, µε την ένδειξη «οικονοµική προσφορά» .Η αποσφράγιση όλων των φακέλων θα πραγµατοποιηθεί σε µία 
δηµόσια συνεδρίαση από ειδική τριµελή επιτροπή. 
Οι προσφορές  θα είναι καθαρογραµµένες  χωρίς κενά, ξέσµατα και διορθώσεις και θα κατατεθούν έως 08/07/2016 
ηµέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 11:30 στο πρωτόκολλο της Γραµµατείας του Νοσοκοµείου (Αρ. 317) 
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στις 08/07/2016 ηµέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 12:00 µ.µ. 

Η κάλυψη της δαπάνης θα γίνει από τον Τακτικό Προϋπολογισµό του Νοσοκοµείου Κ.Α.Ε.0863 και οι όροι πληρωµής 
καθορίζονται στη σχετική διακήρυξη.  
ΑΠΟΦΑΣΗ ∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ : 2016 989  -   Α∆Α: 67Μ04690ΩΧ-ΙΤΧ   

Για διευκρινίσεις επί των Τεχνικών Προδιαγραφών µπορείτε να απευθύνεστε στο τηλ: 213 204 5950.  

Για περισσότερες πληροφορίες-διευκρινήσεις, µπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα: 213 2041633 και fax: 2132041838  
τις εργάσιµες µέρες και ώρα 10:00-14:00.   

 
 
 
 
Θεωρήθηκε για την ακρίβεια  
Η Προϊσταµένη της Γραµµατείας 
 
 
 
Ηµεροµηνία:  

 

Η ∆ΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 

«ΓΝΑ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ  
ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» 
Π.ΓΚΟΥΛΑΚΗ - ΜΗΤΣΑΚΗ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 

� Γραφείο ∆ιοίκησης 

� Τµήµα Πληροφορικής (internet) 

� ∆/νση Τεχνικής Υπηρεσίας 

� Γραφείο Προµηθειών (2)   
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Γ.Ν.Α. ''Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ'' Ν.Π.∆.∆. 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ / ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΟ  

ΕΡΓΟ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: 

∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΥΠΕΡΗΧΩΝ 
 
 
 
  
 
 
 

 Τακτικός Προϋπολογισµός του 
Γ.Ν.Α. "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ" 
  ( ΚΑΕ 0863 ) 

 
 
                                                                              ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  60.000,00 € ,   πλέον  Φ.Π.Α  
 
 
 
 
 
 

                                      ∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 
 

  Συµµετοχής σε Α΄  Επαναληπτικό ∆ιαγωνισµό  για την Επιλογή   Αναδόχου για την      
 Κατασκευή του Έργου  ″ ∆ιαµόρφωση Τµήµατος Υπερήχων ″ προϋπολογισµού   
 60.000,00 € ,  πλέον του αναλογούντος   Φ.Π.Α ,  που βρίσκεται στην 3η  Στάθµη της 
Πτέρυγας  ΑΧΕΠΑ  
                         
που θα διεξαχθεί  για  έργα ( µέχρι 60.000  Ευρώ  χωρίς Φ.Π.Α  ) τα οποία εκτελούνται σύµφωνα 
µε την Απόφαση αρ.∆17γ/14/7/ΦΝ294/2002 του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. και τα  οριζόµενα στο 
άρθρο 6 του  Π.∆.102/87 όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆.103/97 ,  καθώς επίσης και την µε 
 αριθµ 35130/739 Απόφαση που αφορά την αύξηση των ποσών του  άρθρου 83 παρ1 του 
Ν.2362/95 , ΦΕΚ 1291/ Β / 11 Αυγούστου 2010 )  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                               ΑΘΗΝΑ  ΙΟΥΝΙΟΣ   2016  
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Άρθρο 1 Κύριος του Έργου – Προϊσταµένη Αρχή – ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία 1 

   

Άρθρο 2 Παραλαβή  Τευχών 1 

   

Άρθρο 3 
Προϋποθέσεις έγκυρης και παραδεκτής Συµµετοχής στον ∆ιαγωνισµό  – Τρόπος 
Υποβολής Φακέλου Προσφοράς 
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10 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Α΄ 
 

Άρθρο 1: Κύριος του Έργου - Προϊσταµένη Αρχή – ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία 

 
1.1 Προϊσταµένη Αρχή  - Κύριος του Έργου είναι: το ΓΝΑ  « Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ » 
 
1.2  Προϊστάµενη Αρχή είναι: το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», 

που έχει έδρα την Αθήνα  
 

Οδός  : Υψηλάντου 45-47  
Ταχ.Κωδ. : 106 76 
Τηλ. : 213-2041633 
Telefax : 213-2041838 
E-mail : Τµήµα Προµηθειών  

 
προς την οποία οι ∆ιαγωνιζόµενοι θα απευθύνουν την αλληλογραφία τους και θα 
καταθέσουν τα ένδικα µέσα  που ενδεχοµένως θα ασκήσουν.   

 
1.3 ∆ιευθύνουσα / Επιβλέπουσα Υπηρεσία για την κατασκευή του έργου, είναι η ∆/ΝΣΗ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ του ΓΝΑ ‘’Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ’’ 
 

                 Ο ∆ιαγωνισµός θα διενεργηθεί στο Τµήµα Προµηθειών του  ΓΝΑ ‘’Ο 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ’’ 

                στις   08/  ΙΟΥΝΙΟΥ   2016   ηµέρα  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   και ώρα   12:00 µµ 
                   ( επίδοση των προσφορών έως 08/07/2016 , ηµέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ώρα 11:30 π.µ 

).   
 
Άρθρο 2: Παραλαβή Τευχών  
 
2.1  Το Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς της Υπηρεσίας, που θα συµπληρωθεί από 

τους διαγωνιζόµενους και τα Συµβατικά  Τεύχη και Τεχνικά Στοιχεία του Έργου  που 
αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ.2) µε στοιχεία 4,5,και 6 θα διατίθενται Ηλεκτρονικά 
στο site του Νοσοκοµείου .  

 
                      Για  λεπτοµέρειες σχετικά µε την κατασκευή του έργου   θα δίδονται από την  

∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκοµείου, που βρίσκεται  στο Παλιό  κτίριο 3
ος

 
όροφος  ,οδός Υψηλάντου 45-47, Πληροφορίες Χρ. Κούτσης  τηλ :213-2045950 .Τα 
στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερόµενους από την Υπηρεσία του 
Νοσοκοµείου µέχρι και τις ---07/07/2016 ηµέρα  ΠΕΜΠΤΗ . 

 
2.2 Οι ενδιαφερόµενοι ι µπορούν ακόµα, τηρουµένης της ανωτέρω προθεσµίας, να 

λάβουν γνώση των υπόλοιπων στοιχείων και υπαρχουσών µελετών, ερευνών κ.λ.π., 
στα γραφεία της αρχής που διεξάγει το διαγωνισµό κατά τις εργάσιµες ηµέρες και 
ώρες.  

  
Άρθρο 3: Προϋποθέσεις έγκυρης και παραδεκτής Συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό – Τρόπος 

υποβολής Φακέλου  Προσφοράς 
 
3.1 Για την έγκυρη και παραδεκτή συµµετοχή στο διαγωνισµό, οι ενδιαφερόµενοι 

καταθέτουν στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, µέσα στην ηµεροµηνία που ορίζεται στο άρθρο 
17, το φάκελο της προσφοράς τους σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και τις απαιτήσεις 
των άρθρων 21 και 22 της παρούσας.  
 

3.2 Ο φάκελος προσφοράς (η προσφορά) συνίσταται σε δύο ξεχωριστούς φακέλους, 
το φάκελο των ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής και το φάκελο της Οικονοµικής 
Προσφοράς. Οι φάκελοι αναγράφουν στο εξωτερικό τους µέρος τον τίτλο του 
έργου, την επωνυµία, τη διεύθυνση (οδός, αριθµός, Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο, fax και 
ενδεχοµένως, εφόσον υπάρχει, e-mail) του προσφέροντος/∆ιαγωνιζόµενου και τα 
στοιχεία όλων των µελών, σε περίπτωση κοινοπραξίας. 
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                     Ο ένας φάκελος περιέχει τα δικαιολογητικά συµµετοχής (µε την ένδειξη στο 
εξωτερικό του «ΦΑΚΕΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» και ο άλλος 
απαραίτητα σφραγισµένος την Οικονοµική Προσφορά (µε την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»). 

                      Ελλείψεις στην αναγραφή των ανωτέρω (εξωτερικών) στοιχείων συµπληρώνονται 
κατά την κατάθεση της προσφοράς και δεν αποτελούν λόγο αποκλεισµού των 
υποψηφίων. 

3. 3 Οι ηµεδαπές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις καταθέτουν το Φάκελο Προσφοράς στο 
Πρωτόκολλο Υπηρεσίας. Έχουν δικαίωµα να υποβάλλουν την προσφορά, που  να 
Νοµιµοποιείται ανάλογα µε τη νοµική µορφή του διαγωνιζόµενου όπως αναγράφεται 
αναλυτικότερα παρακάτω :  

• σε περίπτωση Μεµονωµένης Ατοµικής Επιχείρησης ο ίδιος ο  
Ατοµικός Εργολήπτης,  

• σε περίπτωση µεµονωµένης Ο.Ε. ή Ε.Ε. ο νόµιµος Εκπρόσωπος της 
Εταιρείας ή Εξουσιοδοτηµένος Οµόρρυθµος Εταίρος της Εργοληπτικής  
Επιχείρησης  ,  

• σε περίπτωση µεµονωµένης Ε.Π.Ε. ο εξουσιοδοτηµένος επί τούτω 
διαχειριστής της,   

• σε περίπτωση µεµονωµένης Α.Ε. εξουσιοδοτηµένο µέλος του ∆.Σ.,  

• Σε περίπτωση Κοινοπραξίας Εργοληπτικών Επιχειρήσεων είτε α) ο 
κοινός εκπρόσωπος (που πρέπει να είναι ένας εκ των Κοινοπρακτούντων, 
διορισµένος µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο)των Κοινοπρακτουσών Εργ 
.Επιχειρήσεων είτε 

      β) όλοι οι κοινοπρακτούντες µαζί, ο καθένας εκπροσωπούµενος 
 ή αντιπροσωπευόµενος κατά τα παραπάνω.  
 

 Απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισσότερων  διαγωνιζοµένων από το ίδιο 
φυσικό πρόσωπο. 

 
 3.4      Προσφορές εκπρόθεσµες για οποιοδήποτε λόγο είναι απαράδεκτες και 

επιστρέφονται χωρίς να ανοιχτούν.  
 
 Άρθρο 4: ∆ιαδικασία Κατάθεσης και Εξέτασης των Προσφορών 
 
4.1 Κατάθεση  των Φακέλων Προσφοράς 

Οι Φάκελοι Προσφοράς των Εργοληπτών θα κατατίθενται έως την 08/07/ 2016  στην 
Κεντρική Γραµµατεία του Νοσοκοµείου  και ώρα έως 11:30 π.µ στον 3

ο
 όροφο του 

Παλαιού Κτιρίου. Η Γραµµατεία θα καταγράφει τα στοιχεία του προσώπου που υποβάλλει 
την προσφορά ( ονοµατεπώνυµο και αριθµό ταυτότητας ) .Ακολούθως θα 
πρωτοκολλούνται  και θα διαβιβάζονται στην Υπηρεσία Προµηθειών που θα  διενεργήσει 
τον ∆ιαγωνισµό σε συνεργασία µε την Επιτροπή Αξιολόγησης  
 

4.2 Παραλαβή και Εξέταση των Φακέλων Προσφοράς 
 
α) Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.) συνέρχεται σε δηµόσια συνεδρίαση, την 08/07/2016    
-- ηµέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα  12:00 µµ. στο Γραφείο Προµηθειών , και  κηρύσσεται η 
έναρξη της παραλαβής των προσφορών ,που έχουν κατατεθεί εµπρόθεσµα  µέσω της 
Κεντρικής Γραµµατείας του Νοσοκοµείου .  
 
β) Η εξέταση των προσφορών από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού γίνεται αυθηµερόν, σε 
δηµόσια συνεδρίαση και σε ενιαίο στάδιο, το οποίο περιλαµβάνει τον έλεγχο των 
∆ικαιολογητικών Συµµετοχής, την αποσφράγιση και τον έλεγχο των Οικονοµικών 
Προσφορών και την υποβολή του Πρακτικού της για το Αποτέλεσµα της ∆ηµοπρασίας. 
 
 γ) Οι φάκελοι που περιέχουν τα ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής ανοίγονται από την 
Επιτροπή, η οποία καταγράφει στο πρακτικό τα έγγραφα και δικαιολογητικά που 
περιέχονται στο φάκελο (χωρίς ταυτόχρονα να ελέγχει το νοµότυπο και την πληρότητά 
τους), µονογράφονται τα έγγραφα αυτά, ελέγχει το αντίγραφο της βεβαίωση εγγραφής 
στο Μ.Ε.Ε.Π.  
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Στη συνέχεια αποσφραγίζονται οι Οικονοµικές Προσφορές, µονογράφονται από τον 
Πρόεδρο και τα µέλη της Ε.∆. και ανακοινώνονται τα επιµέρους στοιχεία τους για κάθε 
διαγωνιζόµενο. Όλες οι Οικονοµικές Προσφορές καταχωρούνται, µετά από λογιστικό 
έλεγχο και τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις, σε πίνακα κατά τη σειρά µειοδοσίας 
(αρχίζοντας από τη µικρότερη προσφορά), ο οποίος υπογράφεται από τα µέλη της Ε.∆. 
και αποτελεί µέρος του πρακτικού της. 
 
ε) Κατόπιν η Ε.∆., ξεκινώντας από τον πρώτο µειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά 
µειοδοσίας, ελέγχει   
 1) την έγκυρη συµµετοχή των διαγωνιζοµένων, 
 2) το δικαίωµα συµµετοχής τους στο διαγωνισµό σύµφωνα µε το άρθρο 19 της 
παρούσας και  
 3) την εκπλήρωση των όρων του άρθρου 20 της παρούσας ( στοιχεία επαγγελµατικής και    
  Τεχνικής καταλληλότητας) µε βάση τα δικαιολογητικά και το περιεχόµενο του φακέλου,  
σύµφωνα µε τα άρθρα 21 και 22 της παρούσας.  
 
στ) Κατά την διαδικασία αυτή  ελέγχεται η πληρότητα των υπογραφών και µονογραφών 
(κατά τα ειδικότερα αναφερόµενα στο άρθρο 17 παρ.5 του Π.∆.609/85) στην Οικονοµική 
Προσφορά 
των διαγωνιζόµενων. 
 

Ελέγχεται κατόπιν, κατά το άρθρο 22.2 της παρούσας, η ορθότητα συµπλήρωσης από 

τους διαγωνιζοµένους  του Εντύπου Οικονοµικής Προσφοράς, η αριθµητική και η 
ολόγραφη αναγραφή του  κατ αποκοπή τιµήµατος για όλο το έργο  
                        
 
ζ) Σε περίπτωση απόλυτης ταύτισης των Οικονοµικών Προσφορών ο Ανάδοχος 
αναδεικνύεται µε κλήρωση από την Προισταµένη Αρχή µετά την εκδίκαση τυχόν 
ενστασεων και κατόπιν προσκλήσεως των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που υπέβαλαν 
τις ίδιες προσφορές , µε τρόπο που διασφαλίζει την διαφάνεια της διαδικασίας.  

 
 

η ) Η διαδικασία ολοκληρώνεται αυθηµερόν. Αν ο έλεγχος όλων των προσφορών δε 
µπορεί να περατωθεί την ίδια ηµέρα, είτε λόγω του µεγάλου αριθµού των 
διαγωνιζοµένων, είτε άλλου σοβαρού προβλήµατος , ο έλεγχος των υπόλοιπων 
προσφορών µπορεί στην περίπτωση αυτή να συνεχιστεί τις αµέσως επόµενες ηµέρες. Τα 
δικαιολογητικά και οι προσφορές, που δεν ελέγχθηκαν, φυλάσσονται µε ευθύνη του 
Προέδρου της Ε.∆. Η εφαρµογή της διαδικασίας καταγράφεται στο Πρακτικό της Ε.∆. 
  
θ) Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου για το σύνολο των διαγωνιζοµένων, η Ε.∆. 
απορρίπτει τις προσφορές που κρίνει αιτιολογηµένα απαράδεκτες (µε αναγραφή στο 
Πρακτικό) και καταρτίζει πίνακα των διαγωνιζοµένων, που οι προσφορές τους κρίθηκαν 
παραδεκτές.  
 
Ακολουθεί ανακοίνωση του Προέδρου της Ε.∆. στην οποία διεξάγονται οι ανοικτές 
συνεδριάσεις της, µε την οποία γνωστοποιείται στους διαγωνιζοµένους ότι µπορούν να 
λάβουν γνώση του πρακτικού και να υποβάλουν (ενδεχοµένως) ένσταση κατ’ αυτού µέσα 
σε πέντε (5) ηµέρες από την ανωτέρω ανακοίνωση.  
 
Οι ενστάσεις απευθύνονται στην Προϊσταµένη Αρχή, υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της 
υπηρεσίας που διεξάγει το διαγωνισµό και γνωστοποιούνται µε µέριµνα της υπηρεσίας 
αυτής στον Πρόεδρο της Ε.∆.  

 
ι) Αν δεν υποβληθούν ενστάσεις κατά του πρακτικού, η Ε.∆. ολοκληρώνει το έργο της 
και υποβάλλει το πρακτικό για το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας στην Προϊσταµένη Αρχή, 
η οποία εγκρίνει το αποτέλεσµα και κατακυρώνει στο µειοδότη. 
 
Αν υποβληθούν ενστάσεις, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συντάσσει γνωµοδότηση την οποία 
και διαβιβάζει, (µαζί µε  το πρακτικό της και τα έγγραφα των ενστάσεων ) στην 
Προϊσταµένη Αρχή, η οποία αποφασίζει  επί των ενστάσεων και τελικά εγκρίνει το 
αποτέλεσµα. (µε την ίδια πράξη) 
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4.3            Έγκριση Αποτελέσµατος της ∆ηµοπρασίας – Πρόσκληση για Υπογραφή 

Σύµβασης    
 
α) Η Προϊσταµένη Αρχή ( ∆ιοικητικό Συµβούλιο )  αποφασίζει και εγκρίνει ή ακυρώνει 
συνολικά ή µερικά το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 2 του Ν. 3263/ 2004. 
 

Στην συνεχεία προσκαλείται ο 1ος  Μειοδότης να προσκοµίσει κατά τις διατάξεις του 
άρθρου 10 παρ 2 τον Ν. 3263/2004 µέσα σε προθεσµία  δέκα (10) ηµερών τόσο την  
βεβαίωση εγγραφής στα µητρώα εφόσον η αρχικώς προσκοµισθείσα έπαυσε να ισχύει 
όσο και  Επικαιροποιηµένα  µόνο τα δικαιολογητικά της παρ. 21.2 (α), (β), (γ) και (δ)  
της παρούσας, (δηλαδή  στοιχεία Επαγγελµατικής και Τεχνικής Καταλληλότητας 
όπως Πιστοποιητικό περί µη Κήρυξης σε Πτώχευση, Εκκαθάριση, Αναγκαστική 
∆ιαχείριση , Αµετάκλητη καταδίκη των ∆ιαχειριστών σε θέµατα  που αναφέρονται στο 
άρθρο 20.2, να µην   υπάρχει επιβολή προστίµου για Παραπτώµατα , και εκπλήρωση 
υποχρεώσεων σε Εργοληπτικές Οργανώσεις κλπ )    
 
Τα στοιχεία αυτά θα κατατείθενται εντός φακέλου στην Γραµµατεία του Νοσοκοµείου  και 
ακολούθως ελέγχονται (µέσω των Υπηρεσιών )  από την Προϊσταµένη Αρχή και εφόσον 
δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συµµετοχής στο διαγωνισµό, κοινοποιείται η 
εγκριτική του αποτελέσµατος του διαγωνισµού απόφαση στο µειοδότη (σύναψη 
σύµβασης), µε πρόσκληση για την υπογραφή της σύµβασης  προσκοµίζοντας µεταξύ 
των άλλων που προβλέπονται από τα συµβατικά τεύχη και την  απαιτούµενη Εγγυητική 
Επιστολή  Καλής Εκτέλεσης. 
 

β) Αν τα ζητούµενα δικαιολογητικά δεν προσκοµιστούν εµπρόθεσµα ή αν τα 
προσκοµισθέντα (µετά και τις τυχόν διευκρινίσεις και συµπληρώσεις) είναι ελλιπή ή 
αν δεν υφίστανται πλέον οι απαιτούµενες προϋποθέσεις καταλληλότητας του 
µειοδότη, η Προϊσταµένη Αρχή ανακαλεί την απόφαση κατακύρωσης και εγκρίνει την 
ανάθεση της κατασκευής στην αµέσως επόµενη, κατά σειρά µειοδοσίας, Εργοληπτική 
Επιχείρηση ή Κοινοπραξία, επαναλαµβάνοντας τη διαδικασία µε τους ίδιους όρους 
και προϋποθέσεις και ούτω καθ΄ εξής.  
 
 

Άρθρο 5: Σύµβαση – Συµβατικά  Τεύχη 
 
5.1 Σχετικά µε την υπογραφή της σύµβασης, ισχύουν τα προβλεπόµενα στο άρθρο 26 

του Π.∆ 609/85. 
   
5.2 Τα συµβατικά τεύχη και στοιχεία, µε βάση τα οποία θα εκτελεστεί το προς ανάθεση 

έργο, είναι τα αναφερόµενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυµφωνίας των 
περιεχοµένων σ' αυτά όρων, η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως κατωτέρω: 

 
1. Το Συµφωνητικό.( Σύµβαση )  
2. Η Παρούσα ∆ιακήρυξη  
3. Η Οικονοµική Προσφορά του Αναδόχου .( συµπληρωµένο έντυπο της υπηρεσίας )  
4. Το  Τιµολόγιο Μελέτης 
5. Ο Προϋπολογισµός Μελέτης. 

6. Οι εγκεκριµένες Μελέτες, που θα χορηγηθούν στον Ανάδοχο σε ηλεκτρονική 

µορφή από την Υπηρεσία και περιλαµβάνουν τα Τεύχη των Τεχνικών 

Περιγραφών-Προδιαγραφών των Οικοδοµικών Εργασιών και των 

Ηλεκτροµηχανολογικών Εγκαταστάσεων ( τεύχη1 έως 4) , τα Εγκεκριµένα 

Σχέδια Αρχιτεκτονικών και Η / Μ , καθώς επίσης  και το έντυπο της 

Οικονοµικής Προσφοράς. 
7. Το Χρονοδιάγραµµα / Πρόγραµµα κατασκευής του έργου, όπως αυτό θα 

Υποβληθεί από τον Ανάδοχο , και τελικά θα εγκριθεί από την Υπηρεσία. 
 
Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασία 
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6.1 Επίσηµη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και όλα τα στοιχεία αυτής, καθώς και κάθε 
έγγραφο της Υπηρεσίας, θα είναι συντεταγµένα στην Ελληνική γλώσσα . 
 

 

Άρθρο 7: Εφαρµοστέα  Νοµοθεσία   
 

Για τη δηµοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύµβασης και την κατασκευή του, 
εφαρµόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νοµοθετηµάτων: 
 
 

7.1               Ο Ν. 1418/84  «∆ηµόσια Έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων » και το Π.∆ 609/85 
όπως    
                    τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν και ισχύουν σήµερα . 
7.2               Το  Π.∆ 102/87  όπως τροποποιήθηκε µε Π.∆ 103/ 97  
 
7.3              Η Απόφαση αρ.∆17γ/14/7/ΦΝ294/2002 του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.  
 
 
 
                    
7.4 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις , καθώς και 

λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά 
τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόµος, Π.∆.,Υ.Α.) και 
ερµηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας 
σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 
Άρθρο 8: Χρηµατοδότηση του Έργου, Φόροι, κ.λ.π.- Πληρωµή Αναδόχου 
 

8.1 Το έργο χρηµατοδοτείται από τον τακτικό προϋπολογισµό του ΓΝΑ «Ο 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»  (ΚΑΕ 0863)   και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για 
τα έργα αυτά .  

 
8.2 Τα Γενικά Έξοδα, τα έξοδα και οι Τόκοι των Εγγυητικών Επιστολών, το Όφελος κλπ. 

του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, δασµούς τέλη , νόµιµες εισφορές 
υπέρ τρίτων , Ασφαλιστικές Εισφορές ,Κρατήσεις  κ.λ.π. περιλαµβάνονται στο 
Εργολαβικό Αντάλλαγµα . 

                     Ο Φ.Π.Α βαρύνει τον Κύριο του έργου . Επίσης στο εργολαβικό αντάλλαγµα 
περιλαµβάνεται και κάθε δαπάνη που είναι απαραίτητη για την πλήρη και άρτια 
εκτέλεση του έργου , σύµφωνα µε την εγκεκριµένη Μελέτη . 

 

8.3 Η πληρωµή του κατ αποκοπή εργολαβικού τιµήµατος για ολόκληρο το έργο θα γίνει 
σε EΥΡΩ µετά την Βεβαιωµένη Περαίωση του συνόλου των Συµβατικών Εργασιών 
και εντός προθεσµίας δύο (2) µηνών από την ολοκλήρωση του έργου και την 
υποβολή από τον Ανάδοχο της  Πιστοποίησης (λογαριασµό) συνοδευοµένης από τα 
απαραίτητα 
δικαιολογητικά.  
 

8.4 Η Πληρωµή στον Ανάδοχο του εργολαβικού ανταλλάγµατος , που έχει υποβάλλει µε 
την Οικονοµική του Προσφορά , αποτελεί την πλήρη αποζηµίωση του για ολόκληρο 
το έργο και την ολοσχερή εξόφληση του για κάθε δαπάνη σχετική µε την εκτέλεση 
του έργου . 
Η αποζηµίωση του Αναδόχου υπόκειται στις Νόµιµες Κρατήσεις. 
 

Άρθρο 9: Παροχή ∆ιευκρινίσεων για το ∆ιαγωνισµό    
 

 Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως συµπληρωµατικές πληροφορίες, διευκρινίσεις κ.λ.π. για το 
διαγωνισµό, αυτές θα παρέχονται από την αρχή που τον διεξάγει, το αργότερο δύο 
εργάσιµες ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία λήξης υποβολής των προσφορών. 

 
Άρθρο 10: Τεκµήριο από τη Συµµετοχή στο ∆ιαγωνισµό -  Ενηµέρωση  Τοπικών  Συνθηκών  
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Η υποβολή προσφοράς στο διαγωνισµό αποτελεί τεκµήριο ότι ο διαγωνιζόµενος 
έχει λάβει πλήρη γνώση αυτής της ∆ιακήρυξης και των λοιπών τευχών 
∆ηµοπράτησης και γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου.  
 
Ειδικότερα οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν να ενηµερωθούν πλήρως και λεπτοµερώς, 
και κατόπιν επισκέψεως στις υπάρχουσες Κτιριακές Εγκαταστάσεις του Νοσοκοµείου, 
και ιδιαίτερα στους χώρους που θα γίνει το έργο α) για τις προσβάσεις στον χώρο , 
την δυνατότητα εισόδου, β) για τις απαιτούµενες παροχές και σηµεία σύνδεσης των 
απαιτουµένων παροχών ( Ηλεκτρικών – Υδραυλικών – Κλιµατισµού κλπ) και γ) για 
να λάβουν γνώση για το πώς και που θα γίνεται η αποµάκρυνση τυχόν προιόντων 
αποξηλώσεων και  καθαιρέσεων. 
 
Επίσης θα ενηµερωθούν  για το ωράριο µέσα στο οποίο θα εκτελεί τις διάφορες 
εργασίες αφού λόγω ιδιαιτερότητας της χρήσης του κτιρίου ( Νοσοκοµείο ) πολλές 
εργασίες θα γίνονται Απογεύµατα – Σαββατοκύριακα , και πάντα εκτός ηµέρας 
Γενικής 
Εφηµερίας. 
 
 
 
 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

 
Άρθρο 11: Τίτλος, Προϋπολογισµός, Τόπος, Περιγραφή και Ουσιώδη Χαρακτηριστικά του 

Έργου 
 

11.1 Τίτλος του Έργου 
 

 Ο τίτλος του έργου είναι  :  
 « ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ». 
  

11.2 Προϋπολογισµός του  Έργου 
 

Ο συνολικός προϋπολογισµός Μελέτης / Υπηρεσίας του έργου ανέρχεται   σε 60.000,00 € 
                    ( ∆απάνη Εργασιών +  και Όφελος εργολάβου : πλέον  αναλογούντος Φ..Π.Α ( 24% )  

 
 

11.3 Τόπος Εκτέλεσης του Έργου  
 

 Νοσοκοµείο « ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 45 - 47 ΑΘΗΝΑ , 2
η
 ΣΤΑΘΜΗ Πτ. 

ΑΧΕΠΑ  
 
11.3 Τόπος Εκτέλεσης του Έργου  
 

 Νοσοκοµείο « ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 45 - 47 ΑΘΗΝΑ , 2
η
 ΣΤΑΘΜΗ Πτ. 

ΑΧΕΠΑ  
 
11.4 Ουσιώδη Χαρακτηριστικά του Έργου  
 Τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου είναι τα συνηµµένα τεύχη µε τις Τεχνικές 

Περιγραφές – Τεχνικές Προδιαγραφές των Οικοδοµικών και Ηλεκτροµηχανολογικών  
Εγκαταστάσεων καθώς και τα αντίστοιχα Σχέδια . 

 
Άρθρο 12: Προθεσµία Εκτέλεσης του Έργου 
 
 Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε Εξήντα (60) ηµερολογιακές 

ηµέρες και αρχίζει από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης.  
 
Άρθρο 13: ∆ιαδικασία επιλογής Αναδόχου – Περιεχόµενο  Οικονοµικών Προσφορών 
 
13.1  Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει µε Πρόχειρο Μειοδοτικό ∆ιαγωνισµό   
  

13.2 Η Οικονοµική Προσφορά των διαγωνιζοµένων, θα περιλαµβάνει το εργολαβικό 
αντάλλαγµα Κατ Αποκοπήν για ολόκληρο το έργο .Στο ποσό την Οικονοµικής 
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Προσφοράς περιλαµβάνεται η πλήρης  και ολοσχερής αποζηµίωση του Αναδόχου 
για το σύνολο του έργου που αναλαµβάνει  

                  Αναλυτικότερα στην Οικονοµική Προσφορά περιλαµβάνονται τα εξής: 
 

1. Η αξία όλων εργασιών και υλικών , που σύµφωνα µε την εγκεκριµένη Μελέτη της     
    Υπηρεσίας, απαιτούνται για την ολοκληρωµένη εκτέλεση του έργου. 

2. Τα έξοδα και οι τόκοι των εγγυητικών επιστολών 

3. Τα έξοδα Συµµετοχής στον παρόντα ∆ιαγωνισµό 

4. Τα έξοδα για τις κάθε είδους δαπάνες τόσο του ιδίου του Αναδόχου όσο και των    
    συνεργατών του κάθε ειδικότητας ,δηλαδή για µισθούς ηµεροµίσθια κανονικής και  
     υπερωριακής εργασίας , εργασίας κατά τις ηµέρες αργιών και εορτών κλπ, 
επιδόµατα  
     αδείας, αποζηµιώσεις κάθε είδους Ασφαλιστικές εισφορές και κρατήσεις κύριας 
και  
     επικουρικής ασφάλειας ( ΤΣΜΕ∆Ε – ΙΚΑ  κλπ ) , έξοδα µετακινήσεων και συναφή  
κ.λ.π  

5.  Τα έξοδα για φόρους κάθε φύσεως ( πλην του Φόρου Προστιθέµενης Αξίας Φ.Π.Α  
     που βαρύνει τον Εργοδότη ) ,δασµούς εισφορές νόµιµες υπέρ τρίτων , κρατήσεις 
κλπ. 

6. Τα γενικά και επισφαλή έξοδα του Αναδόχου , δηλαδή τα έξοδα λειτουργίας του  
     Γραφείου (λογαριασµοί για παροχές δικτύων κοινής ωφέλειας), Σχεδίων,  
     Πιστοποιήσεων  Αποτυπώσεων , και γενικά κάθε µορφής φόρων και 
Ασφαλιστικών  
     Εισφορών. 

7.  Οι τυχόν Αναθεωρήσεις τιµών των υλικών και των εργασιών για όλο το χρονικό 
     διάστηµα εκτέλεσης του έργου. 

8. Το όφελος του Εργολάβου. 

9.  Τα έξοδα για τυχόν συµπληρωµατικών µελετών που  θα απαιτηθούν . 

10. Κάθε άλλη ∆απάνη που δεν αναφέρεται ρητά παραπάνω , αλλά που είναι 
απαραίτητη  
      για την πλήρη και άρτια εκτέλεση του αναλαµβανόµενου έργου. 

 
   13.3        Κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να υποβάλει µόνο µία Οικονοµική Προσφορά , που δεν  
                  επιτρέπεται να έχει τιµή µεγαλύτερη από την Προυπολογιζοµένη ∆απάνη του Έργου . 
 
Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης – Ανάδειξη Αναδόχου  
                    Η Ανάθεση κατασκευής του έργου θα γίνει υποχρεωτικά στην Εργοληπτική Επιχείρηση ή    
                     Κοινοπραξία που θα προσφέρει την Χαµηλότερη Τιµή , µε τον όρο ότι καλύπτει όλες τις 
                     προυποθέσεις Συµµετοχής στον ∆ιαγωνισµό. 
 
Άρθρο 15: Εγγύηση Συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό 
                    
15.1  ∆εν  απαιτείται  

 
 Άρθρο 16: Εγγυήσεις καλής Εκτέλεσης του Έργου 
 

Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης 
κατά την παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν.3263/2004, που ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί 
του προϋπολογισµού του έργου, χωρίς τον  Φ.Π.Α., ήτοι ποσού 3.000,00 €. 
 
Ο χρόνος  εγγύησης και υποχρεωτικής συντήρησης του έργου (άρθρο 54 του Π.∆ 
609/85) ορίζεται σε 2 χρόνια χωρίς ιδιαίτερο αντάλλαγµα προς τον Ανάδοχο . 
 

Άρθρο 17: Ηµεροµηνία Λήξης της Προθεσµίας Παραλαβής των Προσφορών 
 

Ως ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών στο διαγωνισµό, 
στην Κεντρική Γραµµατεία του Νοσοκοµείου 3

ος
 όροφος Παλαιό Κτίριο ορίζεται η – 

08/07/2016, ηµέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται έως 
11:30 π.µ.  
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Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί ο ∆ιαγωνισµός  την προαναφερθείσα 
ηµεροµηνία ή αν διεξαχθεί µεν αλλά δεν κατατεθεί καµιά προσφορά, θα διενεργηθεί 
σε νέα ηµεροµηνία που θα καθορίσει µε πράξη της η Προϊσταµένη Αρχή. 
 
     

Άρθρο 18: Χρόνος Ισχύος  Προσφορών 
 Κάθε υποβαλλόµενη προσφορά δεσµεύει το συµµετέχοντα στο διαγωνισµό για 
διάστηµα έξι (6) µηνών από την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. 

 
 
 
 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Γ΄ 
 

 
Άρθρο 19: ∆ικαιούµενοι Συµµετοχής στο  ∆ιαγωνισµό  
  

Στο διαγωνισµό δικαιούνται να συµµετάσχουν : ( Επαγγελµατικά  Προσόντα  Εγγραφής ) 

 
19.1 Μεµονωµένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις:   

 Εγγεγραµµένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη  

και άνω για έργα κατηγορίας Οικοδοµικών και στην τάξη Α1 και άνω για έργα  Κατηγορίας 

      Ηλεκτροµηχανολογικών. 

 

19.2  Κοινοπραξίες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις σε οποιονδήποτε συνδυασµό µεταξύ τους, και 
υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συµµετέχει στο κοινοπρακτικό σχήµα 
µε ποσοστό όχι µικρότερο του 25% της καλούµενης κατηγορίας.  

19.3         Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραµµένων στην ίδια τάξη του Μ.Ε.Ε.Π. για 
έργα  κατηγορίας Οικοδοµικών – Η/Μ  . 

19.4 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ενός 
κοινοπρακτικού σχήµατος. Γίνονται επίσης δεκτές και µεµονωµένες εργοληπτικές 
επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ΄ εφαρµογή  της παρ. 9 του 
άρθρου 16 του ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι 
ισχύουσες διατάξεις για τη συµµετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισµούς για 
την κατασκευή ∆ηµοσίων Έργων. 

 
Άρθρο 20: Επαγγελµατικά Προσόντα   (στοιχεία Επαγγελµατικής και Τεχνικής  Καταλληλότητας )  
 

Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση, που µετέχει στο διαγωνισµό, µεµονωµένα ή ως µέλος 
Κοινοπραξίας, οφείλει να διαθέτει τα παρακάτω Επαγγελµατικά Προσόντα:  

1. Να µη βρίσκεται σε Πτώχευση, Εκκαθάριση, Αναγκαστική ∆ιαχείριση . 

2.  Να µην έχουν καταδικαστεί αµετάκλητα οι διαχειριστές σε περίπτωση οµόρρυθµων 
(Ο.Ε.), ετερόρρυθµων (Ε.Ε.) και εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ο Πρόεδρος 
και ο ∆ιευθύνων σύµβουλος σε περίπτωση ανώνυµης εταιρείας (Α.Ε.), τα Φυσικά 
Πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή του σε κάθε άλλη περίπτωση και τα αντίστοιχα 
κατά το δίκαιο της αλλοδαπής επιχείρησης πρόσωπα για : 

     α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση  β) δωροδοκία  γ) απάτη,  

     δ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες  ε) υπεξαίρεση  στ) απάτη  

     ζ) εκβίαση  η) πλαστογραφία θ) ψευδορκία ι) δωροδοκία  κ) δόλια χρεοκοπία . 

 

              3.   Να µην έχει διαπράξει Πειθαρχικό παράπτωµα για το οποίο της επιβλήθηκε ποινή που 
της     

                  στερεί το δικαίωµα συµµετοχής σε ∆ηµοπρασίες ∆ηµοσίων Έργων . 
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              4. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις στις εργοληπτικές οργανώσεις εφ όσον είναι       

                  Εγγεγραµµένη. 

              5. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, όσον αφορά στην καταβολή των Εισφορών   

                   Κοινωνικής Ασφάλισης, σύµφωνα µε την ισχύουσα Ελληνική νοµοθεσία. 

              6.  Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, όσον αφορά στην Καταβολή των Φόρων  . 

 

                 Τα δικαιολογητικά αυτά ( 1- 6 )  την ηµέρα του ∆ιαγωνισµού δηλαδή  της Κατάθεσης 

                  Οικονοµικής Προσφοράς  και των άλλων ∆ικαιολογητικών   στον ∆ιαγωνισµό θα  

                  αποδεικνύονται µε δήλωση Ν.1599/86 όπως αναφέρεται και στο άρθρο 21.2, και θα    

                  µπορούν να συµπεριλαµβάνονται  και  σε µία ενιαία ∆ήλωση του Ν.1599 / 86  . 

                

Άρθρο 21:  ∆ικαιολογητικά  Συµµετοχής ( Συγκεντρωτικά εκτός των αναφεροµένων στο άρθρο 22 )  
 

Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση που συµµετέχει στη δηµοπρασία, µεµονωµένα ή ως µέλος 
Κοινοπραξίας, οφείλει να αποδείξει ότι πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 19 ( 
επαγγελµατικά προσόντα εγγραφής ) και ότι διαθέτει τα προσόντα του προηγούµενου  
άρθρου 20, (στοιχεία επαγγελµατικής και τεχνικής  καταλληλότητας ) προσκοµίζοντας τα 
παρακάτω δικαιολογητικά: 
 

21.1           ∆ικαιολογητικά Επαγγελµατικής Εγγραφής ( την ηµέρα του ∆ιαγωνισµού )  
 

α. Προκειµένου περί Εργοληπτικής Επιχείρησης εγγεγραµµένης  στο  Μ.Ε.Ε.Π.  

    Αντίγραφο πιστοποιητικού εγγραφής σε αυτό στην τάξη και κατηγορία που ορίζεται στο 

άρθρο 19 της παρούσας.. Τα δικαιολογητικά επαγγελµατικής εγγραφής, προκειµένου να 

γίνουν αποδεκτά, θα πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ  κατά την ηµεροµηνία  λήξης  της 

παραλαβής των προσφορών. 

  
21.2             ∆ικαιολογητικά Επαγγελµατικής & Τεχνικής Καταλληλότητας (την ηµέρα του 

διαγωνισµού ) 

Η εκπλήρωση των προυποθέσεων  του άρθρου 20  περιπτώσεις 1 - 6 αποδεικνύεται µε 
τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων α έως στ ως εξής  :  

           α. Για την περίπτωση 1  µε Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599 / 86 ότι η προσφέρουσα 

επιχείρηση δεν τελεί υπό Πτώχευση  ,Εκκαθάριση  και Αναγκαστική ∆ιαχείριση  

                  Πιστοποιητικά περί µη θέσεως σε εκκαθάριση δεν προσκοµίζονται από τις Ατοµικές 

Εργοληπτικές Επιχειρήσεις . 

           β.  Για την περίπτωση 2 Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599 / 86  ότι οι ∆ιαχειριστές δεν 

διώκονται για τα αναφερόµενα στο άρθρο 20.2 ( αναλυτικά 1προς 1 ) . 

           γ.  Για την περίπτωση 3 Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599 / 86  νόµιµου εκπροσώπου της 

Εργοληπτική  Επιχείρησης ότι δεν της επιβλήθηκε πρόστιµο για πειθαρχικό παράπτωµα –

ποινή η οποία δεν  της στερεί το δικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό. 

          δ.  Για την περίπτωση 4 Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599 / 86   Εκπλήρωσης των 

Οικονοµικών τους υποχρεώσεων προς τις  Επαγγελµατικές  Εργοληπτικές ενώσεις ή 

υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραµµένες σε τέτοιες  οργανώσεις. 

           ε.  Για την περίπτωση 5  Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενηµερότητας µε Υπεύθυνη δήλωση 

του Ν.1599 / 86  ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις της Εργοληπτικής Επιχείρησης 
όσο αφορά την καταβολή των εισφορών Κοινωνικής Ασφάλισης σύµφωνα µε τη 

νοµοθεσία του κράτους  

           στ.  Για την περίπτωση 6 αποδεικτικά Φορολογικής Ενηµερότητας για χρέη προς το 

Ελληνικό ∆ηµόσιο, τόσο µεµονωµένα όσο και για τις Κοινοπραξίες στις οποίες συµµετέχει 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599 / 86    
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Όλα τα ανωτέρω (α) έως και ( στ ) στοιχεία , προκειµένου να είναι παραδεκτή η 
προσφορά του διαγωνιζοµένου , θα πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ κατά την 
ηµεροµηνία λήξης της παραλαβής των προσφορών. Αν στις ειδικές διατάξεις που 
διέπουν την έκδοση τους δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος των δικαιολογητικών , 
θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ηµεροµηνία έκδοσης εντός των έξη µηνών που 
προηγούνται της ηµεροµηνίας λήξης της παραλαβής των  προσφορών .  
 

21.3            Από τον Ανάδοχο θα ζητηθούν πριν την υπογραφή  της Σύµβασης να προσκοµίσει 
νόµιµα    
                   Επικυρωµένα Φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών του άρθρου 20.  Παρ.1 έως 6 
,όπως  
                  αναφέρονται και στο άρθρο 21.1 και θα πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ  κατά την ηµεροµηνία   
                  λήξης  της παραλαβής των προσφορών. 

 
Επισηµαίνεται ότι τα µέλη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού δεν επικυρώνουν φωτοαντίγραφα 
των δικαιολογητικών των διαγωνιζόµενων κατά ή µετά το διαγωνισµό. Όλα τα 
δικαιολογητικά πρέπει να περιέχονται στο φάκελο των δικαιολογητικών και να είναι ήδη 
επικυρωµένα µε νόµιµο τρόπο, κατά την υποβολή του φακέλου. Τα δικαιολογητικά 
παραµένουν στο φάκελο και δε νοείται επίδειξη και απόσυρσή τους από τους 
διαγωνιζόµενους.  
 
Εφόσον διαπιστωθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο ότι ο διαγωνιζόµενος υπέβαλε ψευδή 
δήλωση κατά την παροχή σηµαντικών πληροφοριών που ζητούνται στον εν λόγω 
διαγωνισµό, αποκλείεται. 
 

   
Άρθρο 22 : Περιεχόµενο Φακέλου Προσφοράς 
 
 Ο Φάκελος της Προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζοµένων περιλαµβάνει, επί 

ποινή αποκλεισµού, τον Φάκελο ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής και Σφραγισµένο 
Φάκελο Οικονοµικής Προσφοράς, σύµφωνα µε τα κατωτέρω: 
 

22.1 Ο Φάκελος των ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής περιέχει επί ποινή αποκλεισµού όλα τα 
δικαιολογητικά (και µε τις διακρίσεις) που αναφέρονται στο άρθρο 21 και επιπλέον 
(επίσης επί ποινή αποκλεισµού):  

1.  Το Φ.Ε.Κ ίδρυσης τις τροποποιήσεις του ( για τους διαγωνιζόµενους µε µορφή  
Α.Ε  & Ε.Π.Ε)  επικυρωµένο αντίγραφο ή απόσπασµα καταστατικού του 
διαγωνιζοµένου και των εγγράφων τροποποιήσεων του ( για Ο.Ε  και Ε.Ε ) . 

         Τέτοια έγγραφα και Υπεύθυνη ∆ήλωση δεν προσκοµίζεται σε περίπτωση 
ατοµικών Εργοληπτικών Επιχειρήσεων . 

2.    Απόφαση του αρµοδίου , κατά το Καταστατικό οργάνου της Εργοληπτικής 
Επιχείρησης περί συµµετοχής στο συγκεκριµένο διαγωνισµό (επί ατοµικής 
εργοληπτικής επιχείρησης δεν ζητείται )  

          ∆εν θα γίνονται δεκτές  αποφάσεις που αφορούν γενικά την συµµετοχή σε 
δηµοπρασίες Σε περίπτωση Κοινοπραξίας ιδιωτικό συµφωνητικό για την σύσταση 
της και τα ποσοστά συµµετοχής των κοινοπρακτούντων µελών (εφόσον 
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις ελάχιστα ποσοστά συµµετοχής σε 
κοινοπραξία) , και δήλωση των νοµίµων εκπροσώπων των κοινοπρακτούντων ότι 
σε περίπτωση ανάληψης του έργου θα ορίσουν κοινό εκπρόσωπο  µε 
συµβολαιογραφική πράξη κατά το άρθρο 35 παρ.4 του Π.∆ 609 / 85. 

 

3.  Τα στοιχεία της Νοµιµοποίησης του Φυσικού Προσώπου που υποβάλει την 
προσφορά για λογαριασµό της Εργοληπτικής Επιχείρησης δηλαδή  Υπεύθυνη 
δήλωση του Ν.1599 / 86 ,όπως ισχύει (ήτοι του νοµίµου εκπροσώπου ή 
εξουσιοδοτηµένου οµόρρυθµου εταίρου σε περίπτωση Ο.Ε και Ε.Ε , του 
εξουσιοδοτηµένου διαχειριστή σε περίπτωση Ε.Π.Ε  , και του εξουσιοδοτηµένου 
µέλους σε περίπτωση  Α.Ε )   
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         Σε περίπτωση Κοινοπραξίας υποβάλλονται  στοιχεία νοµιµοποίησης των 
εκπροσώπων των κοινοπρακτουσών επιχειρήσεων , αν την προσφορά καταθέτουν 
όλοι µαζί οι κοινοπρακτούντες ή συµβολαιογραφικό έγγραφο διορισµού του κοινού 
εκπροσώπου της Κοινοπραξίας .  

 

                      4.      Υπεύθυνες Επιπλέον ∆ηλώσεις  του  Ν.1599 / 86 για τα ακόλουθα : 
                               Κατά την ηµέρα του ∆ιαγωνισµού εκτός των ∆ικαιολογητικών και Υπευθύνων  
                                 ∆ηλώσεων του Ν. 1599/86 που αναφέρονται στα άρθρα 20 , 21.1 , και 21,2 ,θα 
                                προσκοµίσει επί πλέον τις  παρακάτω  4 υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.1599/86  
                                αναλυτικά  ή σε µία ενιαία δήλωση και οι 4 δηλώσεις   : 
 
                            1. Ότι η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας 

Πρόσκλησης ,  
                               των οποίων όρων έλαβε γνώση και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα , και ότι θα  
                               εφαρµόσει πλήρως την εγκεκριµένη Μελέτη . 
 
                           2. Ότι παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσης για απόφαση του Φορέα 

Κατασκευής    
                               του Έργου , αναβολής  ή ακύρωσης του διαγωνισµού , για λόγους δηµοσίου 
                               συµφέροντος 
                              
                         3.  Ότι όλα τα υλικά , µηχανήµατα κλπ που θα χρησιµοποιηθούν από τον Ανάδοχο για 

την  
                              κατασκευή του έργου θα είναι καινούργια και αµεταχείριστα , εκτός αυτών που θα  
                              δοθούν από την Τεχνική Υπηρεσία ( Η Εξωτερική Μονάδα Κλιµατισµού , και οι 

Κασέτες  
                             οροφής που αποτελούν µέρος του  Συστήµατος  VRV  για τον Κλιµατισµό των 

Χώρων ) 
 
                          4.  Ότι θα ορίσει  Επιβλέποντες Μηχανικούς για το έργο µε  ανάλογα  πτυχία και 

εµπειρία      
                               Για τέτοιο   το έργο.  
 
 
22.2 Ο σφραγισµένος φάκελος «Οικονοµικής Προσφοράς» περιέχει συµπληρωµένο το 

έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς της Υπηρεσίας. 
 

Το έντυπο της Οικονοµικής Προσφοράς υπογράφεται, επί ποινή αποκλεισµού, από το 
νόµιµο εκπρόσωπο της εργοληπτικής επιχείρησης ή της Κοινοπραξίας και όλες οι σελίδες 
µονογράφονται από τον ίδιο (µονογραφές που τυχόν λείπουν συµπληρώνονται µετά το 
άνοιγµα των προσφορών. Ακόµα κι αν αρνηθεί να τα µονογράψει ο διαγωνιζόµενος, τα 
µονογράφει η Ε.∆. – άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). Επίσης, εφόσον λείπουν, 
συµπληρώνονται από τον προσφέροντα µετά το άνοιγµα των προσφορών τα 
ονοµατεπώνυµα των προσφερόντων και οι σφραγίδες των επιχειρήσεων. Σε κάθε 
περίπτωση οι ελλείψεις αυτές δεν θεωρούνται λόγος αποκλεισµού από τη δηµοπρασία.   
 
Επισηµαίνονται σχετικά µε την Οικονοµική Προσφορά τα εξής:  
 
 Είναι υποχρέωση των διαγωνιζοµένων να συµπληρώσουν το Έντυπο Οικονοµικής 
Προσφοράς της Υπηρεσίας που θα δοθεί στους συµµετέχοντες. Αποκλείονται 
διαγωνιζόµενοι που δεν συµπληρώνουν ουσιώδες µέρος των στοιχείων της προσφοράς 
τους.  
 
Α. Αποκλείονται από τον διαγωνισµό προσφορές , στις οποίες δεν αναγράφεται 
ολογράφως και αριθµητικώς το προσφερόµενο ποσό του  κατ αποκοπή 
εργολαβικού ανταλλάγµατος για ολόκληρο το έργο εκτός του ΦΠΑ  . 
 
Β. Η ολόγραφη αναγραφή  υπερισχύει της αντίστοιχης αριθµητικής σε περίπτωση 
ασυµφωνίας . 
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Γ. Αν παρουσιαστούν α) επουσιώδεις ελλείψεις στην αναγραφή των στοιχείων της 
οικονοµικής προσφοράς (πλην εκείνων που επιφέρουν αποκλεισµό), β) διαφορές µεταξύ 
της ολόγραφης και της αριθµητικής τιµής ή γ) λογιστικά σφάλµατα στα αθροίσµατα, τα 
γινόµενα ή τη στρογγυλοποίηση, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού διορθώνει τα σφάλµατα και 
αναγράφει την ορθή οικονοµική προσφορά.   
  
 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄ 

 

 

Άρθρο 23: ∆ιάφορες ρυθµίσεις  
 
23.1  Η έγκριση κατασκευής του ∆ηµοπρατούµενου Έργου και η διάθεση της σχετικής  
                     πίστωσης, αποφασίστηκε µε την  α) αριθ 12

 
Απόφαση της 89

ης
  Συνεδρίας του ∆.Σ 

στις 13 Ιανουαρίου 2016 του Νοσοκοµείου  <<ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ >> .β ) την Απόφαση 
                  της ∆ιοίκησης της 1

ης
  Υγειονοµικής Περιφέρειας Αττικής µε αριθ. 11848 /  16-3-2016 

                    και γ) της Απόφασης 3 της 100
ης

 Συνεδρίας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 
Νοσοκοµείου στις 18-5- 2016 για Επανάληψη του ∆ιαγωνισµού 

 
23.2       Λοιπά θέµατα που δεν αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση και αφορούν την 

ανάθεση κατασκευή και παραλαβή του έργου , ρυθµίζονται από τα οριζόµενα στην 
εφαρµοστέα Νοµοθεσία του άρθρου 7 του παρόντος 

 
23.3        Ο Ανάδοχος του έργου έχει την υποχρέωση να συντάξει πλήρη κατασκευαστικά σχέδια 

και να παραδώσει στην Υπηρεσία πριν την Παραλαβή του Έργου ( Προσωρινή – 
Οριστική θα γίνει ταυτόχρονα λόγω του µικρού αντικειµένου του έργου ) σε δύο 
αντίτυπα και σε Ηλεκτρονική µορφή ( πχ AUTOCAD) 

 
23.4            Οι Ποινικές Ρήτρες που επιβάλλονται στον Ανάδοχο για τυχόν υπέρβαση της 

προθεσµίας       
                   Περαίωσης του έργου θα ορίζονται στην σύµβαση σύµφωνα µε το άρθρο 36 του  
                   Π.∆ 609/85. 

 
Αθήνα,      Ιούνιος   2016 

 

 

   

   

Η ∆ΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 

«ΓΝΑ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ  ΑΘΗΝΩΝ-

ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» 

Π.ΓΚΟΥΛΑΚΗ - ΜΗΤΣΑΚΗ 

 

 

 

 

Θεωρήθηκε για την ακρίβεια  
Η Προϊσταµένη της Γραµµατείας 
 
 
 
Ηµεροµηνία:      
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