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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.3/2016
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ- ΛΟΥΤΡΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΞΟΔΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Το Νοσοκομείο Ανδρέας Συγγρός έχοντας υπόψη:
1. Την αρ.πρωτ.1709/27-1-2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου με την οποία
εγκρίθηκε η διενέργεια του πρόχειρου διαγωνισμού
2. Την κείμενη σχετική νομοθεσία

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

1.ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ συνολικού προϋπολογισμού 73.800€ συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. σε βάρος του ΚΑΕ 9523 του προϋπολογισμού του Νοσοκομείου,
με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ- ΛΟΥΤΡΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΞΟΔΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

2. Ο διαγωνισμός θα γίνει την Πέμπτη 10/3/2016 και ώρα 12.30μμ στο χώρο του Γρ. Προμηθειών του
ος
Νοσοκομείου (Ίωνος Δραγούμη 5, 1 όροφος), ενώπιον αρμόδιας επιτροπής που έχει ορισθεί γι’ αυτό το
σκοπό. Οι προσφορές θα κατατεθούν στο Πρωτόκολλο του Νοσοκομείου και η λήξη κατάθεσής τους είναι
στις 10/3/2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30μμ.

3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές υποβάλλονται σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα περιλαμβάνει επί ποινή
αποκλεισμού, όλα όσα καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη. Ο γενικός αυτός κυρίως φάκελος θα
αναφέρει τα πιο κάτω στοιχεία:
-Τη λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
-Τον πλήρη τίτλο της Υπηρεσίας
-Τον αρ. της διακήρυξης.
-Την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
-Τα στοιχεία του αποστολέα(επωνυμία και διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, φαξ και e-mail).
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Ο φάκελος αυτός περιέχει τρεις επί μέρους, ανεξάρτητους φακέλους, δηλαδή:
Α. «Φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής», ο οποίος περιέχει:
Υπεύθυνη δήλωση εις διπλούν της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει στην οποία
θα
-Αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού
-Δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη
απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
-Δηλώνεται ότι δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση και δεν τελούν σε διαδικασία
κήρυξης πτώχευσης, εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης.
-Δηλώνεται ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι
-Δηλώνεται ότι είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών του υποχρεώσεων όσο και των
υποχρεώσεών του εν γένει προς το Δημόσιο τομέα.
-Δηλώνεται ότι δεν έχουν διαπράξει πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο τους έχει επιβληθεί ποινή που τους
στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαγωνισμούς.
-Δηλώνεται ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο κατά την ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού.
- Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης
υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας.
Β. «Φάκελο Τεχνικής προσφοράς», ο οποίος περιέχει:
1.Το χαρτί ενημέρωσης που θα έχει χορηγηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία έπειτα από την επίσκεψη στους
χώρους του Νοσοκομείου όπου θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες.
2. Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης και εμπρόθεσμης παραλαβής έργου από Δημόσια ή Ιδιωτικά Νοσοκομεία
κατά την τελευταία διετία (όπως αυτές ζητούνται στο άρθρο ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ).
Γ. «Φάκελο Οικονομικής προσφοράς», ο οποίος περιέχει:
Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς του διαγωνιζόμενου, το οποίο θα δοθεί από το Νοσοκομείο, εις
διπλούν, υπογεγραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας και σφραγισμένο.
Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλλει μόνο μία προσφορά.
Όλοι οι επί μέρους φάκελοι θα πρέπει να φέρουν τις ανωτέρω ενδείξεις με μόνη διαφορά αντί της ένδειξης
«ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα πρέπει να αναγράφουν το είδος του επί μέρους φακέλου («ΦΑΚΕΛΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»
ή «ΦΑΚΕΛΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»).
Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές, επί ποινή απόρριψης, δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες,
διορθώσεις κλπ.
4. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ο κάθε συμμετέχων πρέπει:
Α. Να επισκεφθεί τους χώρους του Νοσοκομείου όπου θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες και να ενημερωθεί
για το έργο από την Τεχνική Υπηρεσία του. Η ενημέρωση αυτή θα πραγματοποιηθεί από τον Υποδιευθυντή
της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου, κο Δουβάρα Ιωάννη, στις 7 Μαρτίου 2016, ημέρα Δευτέρα και
ώρες 9.00πμ-12.00μμ. Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης θα παραδοθεί στους συμμετέχοντες τεχνική
περιγραφή του έργου και χαρτί που θα αποδεικνύει την επίσκεψη, το οποίο θα συμπεριληφθεί υποχρεωτικά
στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς του.
Β. Να έχει πραγματοποιήσει αντίστοιχα έργα σε Δημόσια ή Ιδιωτικά Νοσοκομεία κατά την τελευταία διετία.
Αυτό αποδεικνύεται με την προσκόμιση στην τεχνική του προσφορά βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης και
εμπρόθεσμης παραλαβής των έργων.
5.ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ
Η διάρκεια του έργου ορίζεται σε 15 ημερολογιακές ημέρες και άρχεται με την υπογραφή τη σύμβασης. Η δε
εκτέλεση του θα γίνει σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη, την τεχνική έκθεση, την προσφορά του
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διαγωνιζόμενου και τη σύμβαση. Ως τόπος εργασιών ορίζονται τα Εξωτερικά Ιατρεία του Νοσοκομείου, τα
οποία είναι απαραίτητο να σημειωθεί ότι λόγω της καθημερινής εφημερίας δεν γίνεται να τεθούν εκτός
λειτουργίας και κατά συνέπεια το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών θα γίνει εκτός ωρών λειτουργίας τους και
Σαββατοκύριακα.
6. Η ποιοτική παραλαβή θα διενεργηθεί από τριμελή επιτροπή που θα συγκροτηθεί από τη Διεύθυνση του
Νοσοκομείου, για το σκοπό αυτό.
7.ΠΛΗΡΩΜΗ- ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η πληρωμή του τιμολογίου θα γίνει, μετά την παραλαβή του έργου από την αρμόδια επιτροπή και με την
έκδοση του σχετικού εντάλματος, εντός 60 ημερών και έπειτα από την προσκόμιση φορολογικής και
ασφαλιστικής ενημερότητας.
Ο προμηθευτής βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις ως εξής:
ΥΠΕΡ ΨΥΧ.ΥΓΕΙΑΣ 2% επί του πληρ.ποσού
ΦΟΡΟΣ 3% επί του πληρ.ποσού
ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 0,10% επί της συνολικής
καθαρής αξίας
ΧΑΡΤ/ΜΟ 3% επί ΕΑΑΔΗΣ
ΟΓΑ ΧΑΡΤ/ΜΟΥ 20% επι κρατ.ΧΑΡΤ/ΜΟΥ
8.Εγγυητική επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται.
9.Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης απαιτείται να κατατεθεί για την υπογραφή της σύμβασης, το ύψος
της οποίας θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ.
10. Η αποσφράγιση των προσφορών (τεχνική και οικονομική) θα γίνει ενιαία στον ίδιο χώρο.
11. Ισχύς προσφοράς τρεις μήνες.
12. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07 περί προμηθειών.
13. ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
Ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 και η κείμενη σχετική νομοθεσία

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ – ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
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