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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
3/2018
ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
Το Νοσοκομείο Αφροδίσιων και Δερματικών Νοσημάτων «Ανδρέας Συγγρός»

Έχοντας υπόψη:
Τον Ν. 4412/2016 «Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»
Το Π.∆. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες»
Την υπ’ αριθμ. 1732/28-9-2017 απόφαση της Εφορείας του Νοσοκομείου, για επείγουσες εργασίες
του Νοσοκομείου μετά από την υπ αριθμ πρωτ 5718/18-9-2017 αναφορά του Υποδ/ντη Τεχνικής
υπηρεσιας.
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
Κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη σφραγισμένη προσφορά, σε κλειστό φάκελο, ο
οποίος θα φέρει την ένδειξη «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τις Εργασίες
ανακατασκευών και χρωματισμών Μικροβιολογικού και Αλλεργιολογικού εργαστηρίου, με
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι 14.000,00 € (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) σε βάρος του
ΚΑΕ 9123 του προϋπολογισμού του Νοσοκομείου Οικονομικού Έτους 2018.
Γίνονται δεκτές προσφορές μόνο για το σύνολο των εργασιών.
Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει την Πέμπτη 14/6/2018 και ώρα 12.30μμ στο χώρο του Γρ.
Προμηθειών του Νοσοκομείου (Ίωνος Δραγούμη 5, 1ος 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 13/6/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 μμ.
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1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές υποβάλλονται σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα περιλαμβάνει, όλα όσα
καθορίζονται στην παρούσα πρόσκληση. Ο γενικός αυτός κυρίως φάκελος θα αναφέρει τα πιο κάτω
στοιχεία:
1. Τη λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
2. Τον πλήρη τίτλο της Υπηρεσίας
3. Τον αρ. της πρόσκλησης.
4. Την ημερομηνία ανοίγματος των προσφορών
5. Τα στοιχεία του αποστολέα(επωνυμία και διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, φαξ και e-mail).
Ο φάκελος αυτός περιέχει τρεις επί μέρους, ανεξάρτητους φακέλους, δηλαδή:
Α. «Φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής», ο οποίος περιέχει:
Υπεύθυνη Δήλωση εις διπλούν του προσφέροντας στην οποία θα δηλώνεται ότι:
1. Αποδέχεται τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και η προσφορά του συντάχθηκε
σύμφωνα με αυτούς.
2. Οι προσφορές είναι σύμφωνες με τις τεχνικές απαιτήσεις που αναφέρονται στην τεχνική
περιγραφή των εργασιών.
Β. «Φάκελο Τεχνικής προσφοράς», ο οποίος περιέχει:
Τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς του συμμετέχοντα, όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα
πρόσκληση, σε έντυπη μορφή εις διπλούν, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη σε κάθε σελίδα. Ο
φάκελος αυτός περιέχει ιδίως τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τεχνική
επάρκεια (όπως αυτή περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή των εργασιών και χρησιμοποιούνται για
την αξιολόγηση της προσφοράς.
Σημειώνεται ότι επί ποινή απόρριψης στον φάκελο αυτό δεν μπορεί να περιλαμβάνονται
οικονομικά στοιχεία της προσφοράς.
Γ. «Φάκελο Οικονομικής προσφοράς», ο οποίος περιέχει:
 Τα στοιχεία της οικονομικής προσφοράς του συμμετέχοντα, σύμφωνα με τους όρους της
πρόσκλησης, εις διπλούν, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη σε κάθε σελίδα.
 Οι τιμές που θα δοθούν είναι δεσμευτικές καθ όλη την διάρκεια της σύμβασης (Στην τιμή
περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση για την παράδοση των
ειδών). Χωριστά θα αναφέρεται και ο ΦΠΑ.
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, με εξαίρεση τα συνημμένα στην τεχνική
προσφορά τα ενημερωτικά, τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα –εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό
περιεχόμενο που μπορούν να υποβληθούν στην Αγγλική γλώσσα.
Οι προσφορές, επί ποινή απόρριψης, δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, διαγραφές,
προσθήκες, διορθώσεις κλπ.
Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο των προσφορών χρησιμοποιούνται συντομογραφίες, για τη
δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τους συμμετέχοντες να αναφέρουν σε
ιδιαίτερο πίνακα, συνοδευτικό των προσφορών, τις συντομογραφίες αυτές με την εξήγηση της
έννοιας τους.
Στους ενδιαφερόμενους δίνεται η δυνατότητα να επισκεφθούν τους χώρους του Νοσοκομείου
όπου θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες και να ενημερωθούν για αυτές από την Τεχνική
Υπηρεσία του. Η ενημέρωση αυτή θα πραγματοποιείται από τον Υποδιευθυντή της Τεχνικής
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Υπηρεσίας του Νοσοκομείου, κο Δουβάρα Ιωάννη, κατά τις εργάσιμες ημέρες έως τις
12/6/2018, τις ώρες 9-12πμ. (Πληροφορίες τηλ 2107265250 - 2107265104)
2 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ-ΠΛΗΡΩΜΗ
Ο προμηθευτής βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις ως εξής:
ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 4% επί του πληρωτέου ποσού
ΥΠΕΡ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 2% επί του πληρωτέου ποσού
ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 0,06% επί της συνολικής
καθαρής αξίας
ΧΑΡΤ/ΜΟ 3% επί ΕΑΑΔΗΣ
ΟΓΑ ΧΑΡΤ/ΜΟΥ 20% επι κρατ.ΧΑΡΤ/ΜΟΥ
ΥΠΕΡ ΑΡΧΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 0,06%
ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% επί ΑΕΠΠ
ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 20% επι κρατ.ΧΑΡΤ/ΜΟΥ
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει έπειτα από την προσκόμιση του τιμολογίου και των
απαραίτητων δικαιολογητικών σε εύλογο χρονικό διάστημα ύστερα από την θεώρηση του σχετικού
χρηματικού εντάλματος από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
3 Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα διενεργηθεί από την τριμελή επιτροπή που
συγκροτήθηκε από τη Διεύθυνση του Νοσοκομείου.
4 Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης απαιτείται, το ύψος της οποίας θα αντιστοιχεί σε ποσοστό
5% επί της καθαρής αξίας της σύμβασης.
5 Η αποσφράγιση των προσφορών(δικαιολογητικά, τεχνική και οικονομική) θα γίνει ενιαία στον
ίδιο χώρο.
6 Ισχύς προσφοράς 90 μέρες.
7 Η διαδικασία θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 περί προμηθειών.
8 ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
Ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016 η κείμενη σχετική νομοθεσία.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ και
ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Στο Μικροβιολογικό και στο Αλλεργιολογικό εργαστήριο δεν έχουν γίνει εργασίες συντήρησης εδώ
και πολλά χρόνια . Οι συγκεκριμένοι χώρο και λόγω της παλαιότητας βρίσκονται σε πολύ κακή
κατάσταση και κρίνεται απαραίτητο να γίνουν οι πάρα κάτω εργασίες συντήρησης .
Β. ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
1] ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
α] Προστασία όλων των των πάγκων και των δαπέδων ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα στην
λειτουργία των εργαστηρίων .[ σκέπασμα των πραγμάτων με νάιλον, ώστε να μην εισχωρούν]
οι σκόνες.
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β] Προεργασία για τον χρωματισμό [τρίψιμο-στοκάρισμαα – βελατούρα] όλων των επιφανειών .
Εμβαδόν τοίχων Ε=620,00 τ.μ
γ] Χρωματισμός με ειδικά οικολογικά χρώματα . Ε=620,00 τ.μ
δ] Προεργασία και χρωματισμός με ριπολίνη [τρίψιμο-στοκάρισμαα ] όλων των ξύλινων
κουφωμάτων των χώρων.[15 πόρτες εσωτερικές και 2 εξώπορτες]
Οι πόρτες θα ξεκρεμαστούν, θα τριφτούν ώστε να φύγει το παλιό χρώμα, κατόπιν μερεμέτια, αστάρι
και δύο χέρια ριπολίνη νερού της χρωματικής επιλογής μας.
2] ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
α] Προστασία όλων των των πάγκων και των δαπέδων ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα στην
λειτουργία των εργαστηρίων .[ σκέπασμα των πραγμάτων με νάυλον, ώστε να μην εισχωρούν] οι
σκόνες.
β] Προεργασία για τον χρωματισμό [τρίψιμο-στοκάρισμαα – βελατούρα] όλων των επιφανειών .
Εμβαδόν τοίχων Ε=460,00 τ.μ
γ] Χρωματισμός με ειδικά οικολογικά χρώματα . Ε=460,00 τ.μ
δ] Προεργασία και χρωματισμός με ριπολίνη [τρίψιμο-στοκάρισμαα ] όλων των ξύλινων
κουφωμάτων των χώρων.[9 πόρτες εσωτερικές και 1 εξώπορτα]
Οι πόρτες θα ξεκρεμαστούν, θα τριφτούν ώστε να φύγει το παλιό χρώμα, κατόπιν μερεμέτια, αστάρι
και δύο χέρια ριπολίνη νερού της χρωματικής επιλογής μας.
3] ΛΟΥΤΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ Α’ ΟΡΟΦΟΥ
α] . Προεργασία για τον χρωματισμό [τρίψιμο-στοκάρισμαα – βελατούρα] όλων των επιφανειών .
Εμβαδόν τοίχων και οροφής 90.00 τ.μ –
β]
Προεργασία και χρωματισμό με ριπολίνη [τρίψιμο-στοκάρισμαα ] όλων των ξύλινων
κουφωμάτων των χώρων .[5 πόρτες λουτρών και 1 πόρτα εισόδου.]
4] ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΤΩΝ ΝΤΟΥΛΑΠΙΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
Στις εργασίες αυτές θα περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες.
α] Αντικατάσταση σε όλα τα φθαρμένα πορτάκια από μελαμίνη [τεμ. 20] και 6 πορτάκια από
βακελίτη
β] Αντικατάσταση σε όλες τις μπάζες των ντουλαπιών 50,00 .μ
γ] Αντικατάσταση μπάγκου νεροχυτών 7,00 μ.
5] ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΤΟΜΙΩΝ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ των χώρων του
μικροβιολογικού εργαστηρίου.
Γ. ΚΟΣΤΟΣ
Το κόστος του έργου προεκτιμάτε στο ποσόν των 14.000,00 €. πλέον του ΦΠΑ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
1. Τα υλικά καθώς και η ασφάλεια των εργαζομένων θα είναι ευθύνη του αναδόχου
2. Ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος πριν της έναρξης των εργασιών να κάνει εγγραφή του έργου
στο ΙΚΑ της περιοχής μας και να υποβάλει κατάσταση ημερομισθίων βάσει του αναλυτικό πίνακα
εργασιών, τα οποία στο τέλος του έργου [με δικά του έξοδα τα οποία θα περιλαμβάνονται στην
οικονομική του προσφορά] θα είναι υποχρεωμένος να εξοφλήσει στο ΙΚΑ και να μας προσκομίσει
το σχετικό παραστατικό.

4

ΑΔΑ: 6ΟΩΞ46907Μ-21Α

18PROC003213871 2018-06-06

3. Ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος πριν της έναρξης των εργασιών να συντάξει και να εκδώσει
σχετική Άδεια μικρής κλίμακας η οποία θα αφορά τις συγκεκριμένες εργασίες από την αρμόδια
πολεοδομία Αθήνας, λαμβάνοντας υπόψη ότι το κτίριο είναι διατηρητέο.
Ο εργολάβος πρέπει να γνωρίζει ότι οι εργασίες θα γίνονται Σαββατοκύριακα και απογεύματα και
σε χρόνο που θα εξυπηρετεί την λειτουργία των εργαστήριων, τα οποία κατά την διάρκεια των
εργασιών θα βρίσκονται σε λειτουργία
Τέλος ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει εργοληπτικό Α1 κατηγορίας [οικοδομικά] και άνω.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ - ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ
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