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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

1
η
  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ 

ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» 

 

 

 

                                                                                                                           Αθήνα: 25-11-2016 

                                                                                                               Αριθμ. Πρωτ.:23498                

 

Λ. Μεσογείων 152, 11527 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΠΕΚΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΤΗΛ: 210-7770700 

FAX: 210-7719982 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

 Δ΄ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, (CPV 50710000-5),ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ 

ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ 

(ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ) 

(Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη : € 45.000,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις ανάγκες της Υπηρεσίας. 

2. Τις διατάξεις του Ν.3329/05. 

3. Τις διατάξεις του Ν.3580/07. 

4. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016. 

5. Την 03/07-10-2016  Απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: 71ΞΘ469069-ΠΜΒ). 

6. Την 1916/21-11-2016 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ:79Ρ6469069-9ΑΟ). 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

 

Δ΄ Επαναληπτικό Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή 

(χαμηλότερη τιμή), για την ανάθεση των υπηρεσιών συντήρησης  των υδραυλικών και 

ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου για χρονικό διάστημα δέκα (10) μηνών 

και όχι πέραν της ολοκλήρωσης του αντίστοιχου διαγωνισμού του Π.Π.Υ.Υ. 2012, σύμφωνα 

με τις Τεχνικές Προδιαγραφές που εγκρίθηκαν με την 07/18-02-2015 Απόφαση του Δ.Σ του 

Νοσοκομείου και τους Γενικούς Όρους της παρούσας, προϋπολογιζόμενης δαπάνης € 

45.000,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  

ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

Γ. Ν. Ν Θ. Α. 

«Η ΣΩΤΗΡΙΑ» 

Κτήριο Διοίκησης 

Αίθουσα Δ.Σ. 

16-12-2016 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12:00 
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Οι προσφορές θα περιέρχονται στο πρωτόκολλο του Νοσοκομείου μέχρι τις 15-12-2016, 

ημέρα  ΠΕΜΠΤΗ  και ώρα 13:00μμ.  

 

Προσφορές που υποβάλλονται μετά τη λήξη του παραπάνω χρόνου δεν αποσφραγίζονται 

αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή. 

Το πλήρες τεύχος της διακήρυξης έχει δημοσιευθεί στo ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της 

αναθέτουσας αρχής (www.sotiria.gr) και στο Πρόγραμμα Δι@ύγεια. 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ  

ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

 

1.  ΓΕΝΙΚΑ 

 

Σκοπός της παρούσας είναι να καθοριστούν τα πλαίσια μέσα στα οποία θα γίνει η ανάθεση 

της λειτουργίας, συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών με την ανάδειξη αναδόχου 

παροχής υπηρεσιών συντήρησης 

 

2. ΟΡΟΛΟΓΙΑ – ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΟΡΩΝ 

 

Όπου στα κείμενα του παρόντος τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών γίνεται χρήση των 

παρακάτω όρων, η έννοια αυτών θα είναι η εξής: 

▪ «ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ» ή  «ΚΥΡΙΟΣ  ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ»: το Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος 

Αθηνών «Η ΣΩΤΗΡΙΑ». 

▪ «ΑΝΑΔΟΧΟΣ»: το νομικό ή φυσικό πρόσωπο στο οποίο ανατίθεται δια της σύμβασης η 

εκτέλεση του έργου 

▪ «ΕΡΓΟ»: το σύνολο των εργασιών και υποχρεώσεων του αναδόχου για τη λειτουργία, 

συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών του λεβητοστασίου ατμού που συμπεριλαμβάνονται 

στο αντικείμενο της σύμβασης. 

▪ «ΕΡΓΑΣΙΑ»: κάθε είδους ενέργεια, επέμβαση ή φροντίδα που είναι απαραίτητη και 

αναγκαία για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο καταρτίζεται η σύμβαση. 

▪ «ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ»: το Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η Σωτηρία» 

▪ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ»: το σύνολο των εργασιών και υποχρεώσεων του προσωπικού του αναδόχου 

▪ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ»: κάθε είδους εργασία που απαιτείται για την σωστή και ασφαλή λειτουργία 

των εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου.  

 

3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

 

3.1 Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις 

 

I. επιθεώρηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων με σκοπό τη διασφάλιση της 

καλής λειτουργίας 

II. αντικατάσταση των φθαρμένων υλικών και αναλωσίμων (λαμπτήρες, σταρτερ κ.α) 

III. μικροεπισκευες αντικατάσταση χαλασμένων φωτιστικών ρευματοδοτών, 

ρευματοληπτών , διακόπτων φωτισμού, διακόπτων κλήσης , ασφαλειών κ.α. 

IV. έλεγχος και χειρισμός πινάκων πυρανίχνευσης και συναγερμού 

                                   

3.2 Υδραυλικές εγκαταστάσεις 

 

1. επιθεώρηση των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης με σκοπό τη διασφάλιση της 

καλής λειτουργίας 

2. άμεση αντιμετώπιση μικροαποφράξεων, μικροδιαρροών, συμπεριλαμβανομένων 

των απαραιτήτων μικροϋλικων (λαστιχάκια, γωνιακά - ευθεία διακοπτάκια, σπιράλ, 

σιφώνια) 

3. έλεγχος και καθαρισμός των υδρορροών 
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4. έλεγχος για διαρροές σε σιφώνια νιπτήρων, νεροχυτών, σε μπαταριές και 

αντικατάσταση των φθαρμένων υλικών)    

 

4. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

Η στελέχωση του ανάδοχου σε προσωπικό για την συντήρηση και λειτουργία  των 

εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου θα είναι κατ’ ελάχιστον η εξής: 

 

Πρωί (07:00 – 15:00) : Δύο (2) Υδραυλικοί  

                            Ένας (1) Ηλεκτρολόγος  

 

Το ανωτέρω προσωπικό θα καλύπτει τη λειτουργία και συντήρηση  σε πρωινή (07:00 – 

15:00) βάρδια. Τις υπόλοιπες ώρες και μόνο για τις υδραυλικές εγκαταστάσεις θα υπάρχει 

σε περίπτωση βλάβης δυνατότητα ενημέρωσης από τηλέφωνο και άμεσης ανταπόκρισης 

εντός μια μισής (1,5) ώρας για την αποκατάσταση της βλάβης. 

 Ένας (1) Διπλωματούχος Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Πολυτεχνείου, 

υπεύθυνος της επίβλεψης, λειτουργίας και αποκατάστασης βλαβών, εκπρόσωπος και 

αντίκλητος του αναδόχου, ο οποίος θα είναι σε ετοιμότητα επί 24ώρου βάσεως και θα 

παρευρίσκεται στο Νοσοκομείο όταν εκτελούνται εργασίες αποκαταστάσεως βλαβών ή 

όταν κρίνεται απαραίτητο για την γενικότερη επίβλεψη του έργου, παρουσία και της 

Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου.  

Ο αριθμός και τα ονόματα των τεχνικών κάθε βάρδιας, θα καθορίζονται από τις εκάστοτε 

ανάγκες λειτουργίας και συντήρησης σύμφωνα με την ισχύουσα βιομηχανική νομοθεσία, 

με πρόγραμμα βαρδιών που θα καθορίζεται από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου  

 

Προσόντα Προσωπικού:  

 

Ο Ηλεκτρολόγος να έχει επαγγελματική άδεια Α` ειδικότητας τουλάχιστον 3
ης

 βαθμίδας 

(Π.Δ.108/12/6/2013 ) και ο Υδραυλικός την άδεια τουλάχιστον του Αρχιτεχνίτη για τις 

εργασίες της 1
ης

 Ειδικότητας (Π.Δ. 112/12) 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται με υπεύθυνη δήλωση να δηλώσουν μετά 

την κατακύρωση και πριν την υπογραφή της σύμβασης ότι η ανάδοχος εταιρεία θα 

καταθέσει υποχρεωτικά τα δικαιολογητικά για τα προσόντα των τεχνικών που θα 

απαρτίζουν το προσωπικό της . 

Όλα τα μέλη του προσωπικού του Αναδόχου υπόκεινται στην έγκριση της Τεχνικής 

Υπηρεσίας. 

Το προσωπικό με ευθύνη του αναδόχου θα είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο, θα γνωρίζει 

άριστα τη δομή και λειτουργία των  εγκαταστάσεων, δικτύων και θα έχει στη διάθεσή του 

τα απαραίτητα εργαλεία  ώστε να μπορεί ανά πάσα στιγμή να επέμβει για την 

αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης προκύψει. 

 Ο ανάδοχος οφείλει να απομακρύνει αμέσως, κάθε μέλος του προσωπικού που  κρίνεται 

ως ακατάλληλο ή δείχνει αμέλεια ασυγχώρητη ως προς τα καθήκοντά του ή 

συμπεριφέρεται άπρεπα. 

 

 

5. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 

Στις τεχνικές προσφορές των συμμετεχόντων θα πρέπει να προσκομιστούν τα παρακάτω με 

ποινή αποκλεισμού τους από το διαγωνισμό: 

 

• Πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001: 2008 στη λειτουργία και συντήρηση 

ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων  

• Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει να προσκομίσουν δικαιολογητικά απόδειξης 

της εμπειρίας τους στη λειτουργία, συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών των 

εγκαταστάσεων για τουλάχιστον μία διετία. Για το λόγο αυτό απαιτούνται: 
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- κατάσταση Νοσοκομείων Ιδιωτικών και Δημοσίων, των οποίων έχουν αναλάβει τη 

λειτουργία τους, καθώς και έγγραφες βεβαιώσεις των Ιδρυμάτων από όπου θα προκύπτει η 

καλή εκτέλεση της εργασίας. Στην κατάσταση θα φαίνεται με σαφήνεια το χρονικό 

διάστημα της εργασίας.  

 - βεβαίωση στην οποία θα αναφέρεται το ειδικευμένο προσωπικό που απασχολεί η 

επιχείρηση, ήτοι φωτοαντίγραφο της θεωρημένης από την  επιθεώρηση εργασίας 

κατάστασης προσωπικού καθώς και επαγγελματικές άδειες που κατέχει έκαστος τεχνικός. 

 

6. ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

  

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέτει όλα τα απαιτούμενα  εργαλεία για  την ομαλή 

και σωστή λειτουργία των εγκαταστάσεων του  Νοσοκομείου.  

 

7. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ 

  

Με τον όρο αποκατάσταση βλαβών εννοούνται όλες οι εργασίες αποκατάστασης φθορών, 

ζημιών  των εγκαταστάσεων  από τον ανάδοχο που θα προκύψουν κατά την διάρκεια της 

σύμβασης.  

Η προμήθεια των απαραιτήτων ανταλλακτικών θα γίνεται μετά από συνεννόηση και 

έγκριση από τον Εργοδότη. 

Το κόστος προμήθειας ανταλλακτικών για την αποκατάσταση βλαβών θα βαρύνει το 

Νοσοκομείο. Το κόστος των ανταλλακτικών θα είναι συμβατό με τις  τρέχουσες τιμές της 

αγοράς. Οι εργασίες αποκατάστασης βλαβών περιλαμβάνονται στις συμβατικές 

υποχρεώσεις χωρίς πρόσθετη αμοιβή. 

 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

1. Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται πριν την υποβολή της προσφοράς τους να 

επισκεφτούν τις προς συντήρηση εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου προκειμένου να 

λάβουν γνώση για τις αναγκαίες εργασίες συντήρησης του εξοπλισμού που αναφέρεται 

στην παρούσα. 

Για την επίσκεψή τους θα λάβουν σχετική Βεβαίωση από την Τεχνική Υπηρεσία του 

Νοσοκομείου, την οποία θα πρέπει να συμπεριλάβουν στο φάκελο της προσφοράς 

τους.  

 

2. Κάθε προσφορά υποβάλλεται, επί ποινή αποκλεισμού, μέσα σε καλά σφραγισμένο 

φάκελο σύμφωνα με το άρθρο 92 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 στον οποίο θα 

αναγράφονται ευκρινώς:  

Α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ  

Β. Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής  

Γ. Ο αριθμός της Διακήρυξης  

Δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού – η καταληκτική ημερομηνία υποβολής  

προσφορών &  

Ε. Τα στοιχεία του αποστολέα (οικονομικού φορέα).  

Η ένδειξη « ΠΡΟΣΟΧΗ ! Η προσφορά να μην αποσφραγιστεί»  

Οι προσφέροντες υποβάλλουν την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο που θα 

εμπεριέχει τους υποφακέλους που αναφέρονται ακολούθως, κατά την διαδικασία του 

άρθρου 92 παρ. 2 του Ν.4412/2016 και σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις. 

       «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» : σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο   

τοποθετούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά (επί ποινής απόρριψης):  
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(1) Ενημερωμένη Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/86, 

συμφώνως περ. (αα) του εδ.(β) του άρθρου 93 του Ν 4412/2016, η οποία πρέπει να 

φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της 

καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του 

γνήσιου υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ και στην οποία :  

(α) να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν.  

(β) να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημερομηνία έκδοσής της:  

1) Δεν υπάρχει εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κάποιο αδίκημα  

από τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016,  

2) Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις του 

συμφώνως  παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016,  

3) Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες καταστάσεις στην παρ. 4 του άρθρου  

73 του Ν. 4412/2016  

4) Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο συμφώνως παρ. 2 του άρθρου 75 του 

Ν. 4412/2016. (γ) Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση, εφόσον απαιτηθεί από την 

Αναθέτουσα Υπηρεσία για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των 

δικαιολογητικών που αφορούν τα αναφερόμενα στην παρούσα διακήρυξη συμφώνως 

του άρθρου 80 του Ν.4412/2016 και εφόσον ο διαγωνισμός κατακυρωθεί στον 

προσφέροντα να οφείλει σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των είκοσι (20) ημερών από την 

σχετική έγγραφη ειδοποίηση της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, να 

προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως ορίζεται στο άρθρο 103 του Ν. 

4412/2016.  

       (2) Αποδεικτικό έγγραφο νομιμοποίησης του προσφέροντος (παραστατικό /έγγραφο   

       σύστασης εταιρείας) συμφώνως περ. (γγ) του εδ. (β)του άρθρου 93 του Ν.4412/2016.  

(3) Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό 

με εκπρόσωπο τους συμφώνως περ. (δδ) του εδ. (β) του άρθρου 93 του Ν 4412/2016.  

«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» :  

Σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο (επί ποινή απόρριψης) με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τοποθετούνται σύμφωνα με το άρθρο 94 του Ν 4412/2016 τα έγγραφα 

και τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια καθώς και όσα στοιχεία 

και έγγραφα αναφέρονται στους όρους και στις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, 

προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των προσφορών, απαραίτητα σε 

δύο αντίγραφα (εκ των οποίων το ένα πρωτότυπο και το δεύτερο φωτοαντίγραφο). 

 «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ» :  

        Σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο (επί ποινή απόρριψης) με την ένδειξη    

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ»τοποθετείται η οικονομική προσφορά απαραίτητα σε δύο 

αντίγραφα (εκ των οποίων  το ένα πρωτότυπο και το δεύτερο φωτοαντίγραφο) – άρθρο 

92& 95 του Ν. 4412/2016.  

Ως κριτήριο για την επιλογή του αναδόχου θα είναι αυτό της πλέον συμφέρουσας από 

οικονομική  άποψη προσφοράς, μόνο βάσει τιμής, σε ευρώ.  

Στο φάκελο της οικονομικής προσφοράς οφείλει κάθε διαγωνιζόμενος και στην 

περίπτωση νομικού προσώπου ή ένωσης προσώπων ο νόμιμος εκπρόσωπός του να 

καταθέσει την αντίστοιχη σελίδα με την τιμή των προσφερομένων ειδών του 

παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ (εφόσον υπάρχει) της τελευταίας καταχώρησης πριν το 

διαγωνισμό ή αλλιώς να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υπάρχει το είδος 

καταχωρημένο στο παρατηρητήριο τιμών τη συγκεκριμένη ημερομηνία της υποβολής 

της προσφοράς (με ποινή απόρριψης).  
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Η τιμή προσφοράς δεν υπόκειται σε καμία αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση, για 

οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, θα ισχύει δε και θα δεσμεύει τον Ανάδοχο μέχρι τη πλήρη 

εκτέλεση της σύμβασης.  

Στην προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε 

άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία μη συμπ/νου του ΦΠΑ. Σε 

περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικών και 

ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως  

Τόσο η τεχνική όσο και η οικονομική προσφορά θα πρέπει να έχουν συνταχθεί στην 

Ελληνική γλώσσα.  

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν 

υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι 

καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο 

παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και 

σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν 

σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου 

αξιολόγησης των προσφορών.  

Οι προσφορές που δεν ανταποκρίνονται στους όρους της διακήρυξης αυτής ή είναι σε 

δέσμευση ή θέτουν όρους και προϋποθέσεις, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες,  

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

3. Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται : 

• Με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α., ανά μήνα. 

• Ποσοστό αναλογούντος Φ.Π.Α.  

 

4. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για χρονικό διάστημα 3 

μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Εάν οι διαγωνιζόμενοι 

κληθούν να παρατείνουν την ισχύ των προσφορών τους, σύμφωνα με τον Ν. 

4412/2016, άρθρο 97, παρ. 4 και αποδεχθούν την παράταση, οι προσφορές τους 

ισχύουν και τους δεσμεύουν και για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα Προσφορά 

που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη, 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται 

εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ’ 

ανώτατο όριο 3 μήνες. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου 

παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά 

ματαιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα 

ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 

συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την 

προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου, 

είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με 

όσους παρέτειναν τις προσφορές τους. 

 

5. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

       Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι  

        περιπτώσεις:  

       • Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού ζητείται.  

       • Έλλειψη πλήρους και αιτιολογημένης τεκμηρίωσης της κάλυψης των ελάχιστων  

προϋποθέσεων συμμετοχής στο διαγωνισμό, εφόσον αιτηθεί από την αναθέτουσα 

αρχή.  

       • Προσφορά με χρόνο υλοποίησης μεγαλύτερο από τον προβλεπόμενο.  

       •  Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος.  

       • Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης και δεν προκύπτει με 

σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή είναι υπό αίρεση.  
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      • Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, χωρίς αυτό να προβλέπεται από τη 

διακήρυξη.  

      • Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από απαράβατους όρους της Διακήρυξης  

      • Προσφορά που περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα και δεν  

διορθώνονται / αποσαφηνίζονται όταν αιτηθούν από την αναθέτουσα αρχή.  

      • Έλλειψη κατάθεσης δειγμάτων, εφόσον αιτηθεί από την αναθέτουσα αρχή.  

      • Προσφορά η οποία είναι εναλλακτική, χωρίς αυτό να προβλέπεται από τη διακήρυξη.  

      • Η οικονομική προσφορά υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της παρούσας διακήρυξης.  

      • Η οικονομική προσφορά είναι υπερβολικά χαμηλή σύμφωνα με το Ν 4412/2016 άρθρ.  

88.  

      • Παρουσιάζει κατά την πλήρως και επαρκώς αιτιολογημένη κρίση της Επιτροπής του  

        Διαγωνισμού ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της  

παρούσας διακήρυξης.  

      • Όταν οι προσφερόμενες τιμές είναι ανώτερες από αυτές του παρατηρητηρίου τιμών  

της  ΕΠΥ (αν υπάρχουν)  

      • Για οποιονδήποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρέει από την παρούσα διακήρυξη.  

       Το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου δικαιούται βάσει του έννομου συμφέροντός 

του κατά την ελεύθερη κρίση του και αζημίως γι' αυτό, να απορρίπτει ή να αποδέχεται 

μερικώς ή ολικώς, τις προσφορές. Το Νοσοκομείο επίσης δικαιούται να ακυρώνει μέρος 

ή ολόκληρο το διαγωνισμό, ή να τον αναβάλλει, είτε τέλος να υπαναχωρεί. Επίσης το 

Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα κατά την αποκλειστική κρίση του και αζημίως για 

αυτό να ματαιώσει ή να επαναλάβει το διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο της 

διαδικασίας. 

 

6. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΙΜΩΝ  

       Η επιτροπή αριθμεί, μονογράφει και αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους των 

προσφορών και ελέγχει αν υπάρχουν, σε κάθε κυρίως φάκελο, τρεις υποφάκελοι με την 

ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

Εάν δεν υπάρχουν οι τρεις υποφάκελοι, ο προσφέρων αποκλείεται από την περαιτέρω 

διαδικασία αξιολόγησης και οι υποβληθέντες υποφάκελοι παραμένουν κλειστοί στην 

Υπηρεσία. Κατά την συνεδρίαση, η Επιτροπή του Διαγωνισμού αποσφραγίζει τον 

κυρίως φάκελο προσφοράς, καθώς και τους φακέλους δικαιολογητικών και τους 

φακέλους των τεχνικών και οικονομικών προσφορών, μονογράφει και σφραγίζει όλα τα 

δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό ανά φύλλο και την τεχνική 

προσφορά ανά φύλλο καθώς και την οικονομική προσφορά ανά φύλλο και καταγράφει 

στο πρακτικό της τα στοιχεία που περιέχονται σ’ αυτούς. Η Επιτροπή του Διαγωνισμού 

μπορεί κατά τη διάρκεια του σταδίου αυτού να ζητήσει διευκρινίσεις από τους 

διαγωνιζομένους επί των υποβληθέντων στοιχείων. Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής 

αξιολόγησης, η επιτροπή εξετάζει τις Οικονομικές Προσφορές των εταιρειών που έγιναν 

τεχνικά αποδεκτές. Εάν στο Διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές για την ανάθεση είναι 

ασυνήθιστα χαμηλές, θα ζητείται εγγράφως η αιτιολόγηση της σύνθεσης της 

προσφοράς πριν την αποδοχή της. Η εξακρίβωση της σύνθεσης της Προσφοράς θα 

γίνεται με την παροχή διευκρινίσεων εκ μέρους του υποψήφιου Αναδόχου. Στο τέλος 

της διαδικασίας και με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών 

η Επιτροπή του Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό, στο οποίο αναδεικνύει την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής με την παραπάνω 

περιγραφείσα διαδικασία αξιολόγησης , το οποίο εγκρίνεται από το αρμόδιο όργανο 

της Υπηρεσίας.  
 
7. Κριτήριο αξιολόγησης προσφορών -κρίση αποτελεσμάτων διαγωνισμού  

      (Ν.4412/2016 άρθρα 100 & 105 ) .  

      Κριτήριο για την επιλογή του Αναδόχου, θα είναι αυτό της πλέον συμφέρουσας από  

      οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής.  

       Η κατακύρωση γίνεται από την αρμόδια επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού και   

αφορά στον προμηθευτή με την χαμηλότερη τιμή, εκ των προμηθευτών των οποίων οι 



8/9 

προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές, με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους 

όρους της διακήρυξης. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή 

και που είναι σύμφωνες με τους όρους και  τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.  

       Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση,  

απορρίπτεται ως  απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη, γνωμοδότηση του αρμόδιου 

για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου.  

       Ως απαράδεκτες απορρίπτονται, επίσης, οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις 

από τις  τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.  

       Η κατακύρωση του διαγωνισμού εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του 

Νοσοκομείου το οποίο έχει το δικαίωμα να ακυρώσει ή να ματαιώσει το διαγωνισμό, 

εάν κατά την κρίση του οι τιμές που επιτεύχθηκαν είναι ασύμφορες για την υπηρεσία, ή 

για οποιοδήποτε άλλο λόγο. 

 

8. Εγγυήσεις (ν. 4412/2016 άρθρο 72)  

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύματα του άρθρου 72 παρ. 3 και εφόσον 

δεν είναι διατυπωμένες στην ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύονται από επίσημη 

μετάφραση.  

• Εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται.  

• Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.  

Ο Ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής  

εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, προ ή κατά την υπογραφή της, το ύψος της οποίας 

καθορίζεται σε ποσοστό 5% της συμβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ., η οποία θα ισχύει δύο 

(2) μήνες επιπλέον του χρόνου ολοκλήρωσης των υπηρεσιών  

Σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων του, ο υποψήφιος Ανάδοχος κηρύσσεται 

έκπτωτος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου κατόπιν 

εισηγήσεως του οργάνου που είναι αρμόδιο για τον έλεγχο των παρεχόμενων 

υπηρεσιών και επιβάλλονται σε αυτόν οι κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 

203 του Ν 4412/2016. 

 

9. Η χρονική ισχύς της σύμβασης ορίζεται στους δέκα (10) μήνες και όχι πέραν της 

ολοκλήρωσης του αντίστοιχου διαγωνισμού του Π.Π.Υ.Υ. 2012 με δικαίωμα του 

Νοσοκομείου να παρατείνει μονομερώς τον χρόνο αυτόν για δύο (2) ακόμα μήνες 

ύστερα από έγγραφη ανακοίνωση.  
      Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρουσιαστεί στο Νοσοκομείο για την υπογραφή 

της σχετικής σύμβασης εντός είκοσι (20) ημερών, από την έγγραφη ειδοποίησή του και 

να προσκομίσει τα δικαιολογητικά της εκπροσώπησής του και την εγγυητική επιστολή 

καλής εκτέλεσης. Κατά τα λοιπά ισχύουν σχετικά οι διατάξεις του άρθρου 105 του Ν. 

4412/2016.  

        Σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεών του, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος με 

απόφαση του Δ.Σ του Νοσοκομείου και επιβάλλονται σε αυτόν οι κυρώσεις που 

προβλέπονται από το άρθρο 203 του Ν 4412/2016. 

 

10. Η πληρωμή θα γίνεται σε διάστημα δύο (2) μηνών από την έκδοση του σχετικού 

τιμολογίου. 

 

11. Τον ΑΝΑΔΟΧΟ βαρύνουν οι κρατήσεις επί του καθαρού ποσού, όπως ισχύουν κάθε 

φορά, σήμερα δε είναι οι εξής: 

1) 2,00% Ν. 3580/07 & Ν. 3846/2010  

2) 0,06% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ (επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου 

20%) 

που παρακρατούνται (προς απόδοση) κατά την πληρωμή του από το Νοσοκομείο. 
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Παρακράτηση φόρου εισοδήματος αρθ. 24 Ν. 2198/94. 

• Ο φόρος προστιθεμένης αξίας βαρύνει το Νοσοκομείο όπως ο Νόμος ορίζει. 

 

 

12. Ενστάσεις-Προσφυγές 

1.Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από 

το άρθρο 127 του Ν.4412/2016.  

        2. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε   

(5) μέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.  

        3.Για την άσκηση ένστασης κατά πράξης της Αναθέτουσας Αρχής, η προθεσμία 

άσκησης της είναι πέντε (5) μέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης 

στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.  

       4. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιων της Αναθέτουσας Αρχής.  

       5. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται με την κατάθεση της ένστασης, η   

καταβολή παραβόλου υπέρ Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της 

εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Το παράβολο αυτό 

αποτελεί δημόσιο έσοδο. Επιστρέφεται δε, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το 

αποφασίζον διοικητικό όργανο.  

        7. Η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει επί της ένστασης εντός προθεσμίας δέκα (10) 

ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. 

 

13. Για την κατακύρωση  θα λαμβάνεται υπόψη και η προηγούμενη συμβατική 

συμπεριφορά του αναδόχου. 

 

14. Απαγορεύεται η σε οιονδήποτε τρίτο (φυσικό η νομικό πρόσωπο) ενεχυρίαση και 

εκχώρηση της σχετικής σύμβασης και των απαιτήσεων που απορρέουν από αυτήν 

καθώς και η  με οποιοδήποτε τρόπο μεταβίβαση των υποχρεώσεων του Αναδόχου. 

 

15. Γίνεται ειδική μνεία ότι για κάθε περίπτωση που δεν καθορίζεται από την παρούσα 

ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016. 

 

16. Ο Ανάδοχος ως προς την τήρηση των όρων της σύμβασης που θα υπογραφεί θα 

υπάγεται στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων των Αθηνών. 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

 

 

ΠΕΤΡΟΣ ΛΥΡΙΝΤΖΗΣ 

 


