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ΠΕΡΙΛΗΧΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ
1. Σο Γενικό Νοσοκομείο άμου «Άγιος Παντελεήμων», προκηρύσσει ανοιχτή διαδικασία επιλογής αναδόχου
για την ανάθεση του έργου «ΠΛΗΡΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΚΟΙΣΨΝΨΝ ΙΑΣΡΙΚΟΤ ΚΑΙ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΟΤ
ΠΡΟΨΠΙΚΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΝΟΜΑΡΦΙΑΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ ΑΜΟΤ», εκτιμώμενης αξίας 378.250,00
ΕΤΡΩ (με ΥΠΑ 17%), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με
βάση την τιμή, μέσω του Εθνικού υστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων υμβάσεων (Ε..Η.ΔΗ..). ΚΩΔΙΚΟ
CPV 45453000-7. Η οικονομική προσφορά θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
95 παρ.2α του ν.4412/2016.
Σο έργο συντίθεται από τα ακόλουθα είδη εργασιών
Α/Α
ΕΙΔΟ ΕΡΓΑΙΨΝ
ΔΑΠΑΝΗ
1.
Δαπάνη εργασιών
238.239,20
2.
Γεν. έξοδα & Όφελος εργολάβου (ΓΕ+ΟΕ)
42.883,06
3.
Απρόβλεπτα (15%)
42.168,34
4.
Υ.Π.Α. 17%
54.959,40
5.
ΤΝΟΛΟ
378.250,00
Η Δαπάνη εργασιών αναλύεται σε ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ : 243.543,78 € (με Γ.Ε.& Ο.Ε., απρόβλεπτα) και
ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΦΑΝΟΛΟΓΙΚΑ: 79.746,82 € (με Γ.Ε.& Ο.Ε., απρόβλεπτα)
2. Αντικείμενο του έργου είναι η ανακαίνιση και η επισκευή του τριώροφου κτιρίου με υπόγειο, ιδιοκτησίας
του Γενικού Νοσοκομείου άμου „‟Άγιος Παντελεήμων„‟, που βρίσκεται στο Ο.Σ. 87α του χεδίου Πόλεως
άμου. Έχει όψεις σε τέσσερεις δημοτικές οδούς, που είναι, η παραλιακή δημοτική οδός Θεμιστοκλή
οφούλη, η εσωτερική παράλληλη εμπορική οδός Λυκούργου Λογοθέτη, μια ανώνυμη δημοτική οδό κάθετος
στις προαναφερόμενες, και η επίσης κάθετος δημοτική οδός Άρεως. Σο κτίριο έχει εμβαδόν σε κάθε όροφο
319,30 μ2 και συνολικό εμβαδόν 957,90 μ2. Σο υπόγειο έχει εμβαδόν 231,30 μ2 και δεν επεκτείνεται κάτω
από το κατάστημα του ισογείου. Σο οικόπεδο στο οποίο βρίσκεται το κτίριο, έχει εμβαδόν 375,44 μ2. Σο
κτίριο έχει κύρια όψη επί της παραλιακής οδού Θεμιστοκλή οφούλη, όπου στο ισόγειο όπως αναφέρθηκε
υπάρχει κατάστημα σε λειτουργία, εμβαδού 88,09 μ2.
υγκεκριμένα η επισκευή θα αφορά τα τρία (3) διαμερίσματα του ισογείου, το (1) ένα του θυρωρού, τα έξι (6)
διαμερίσματα του Α‟ ορόφου, τα έξι (6) διαμερίσματα του Β‟ ορόφου και όλους τους κοινόχρηστους χώρους
των τριών ορόφων του κτιρίου, το υπόγειο και το δώμα. Σα διαμερίσματα είναι όλα δίχωρα εκτός αυτό του
θυρωρού, που είναι μονόχωρο. το κατάστημα δεν θα γίνει κάποια επέμβαση. Οι εργασίες είναι οι
απαραίτητες, προκειμένου το κτίριο των κατοικιών, να ξαναγίνει κατοικήσιμο.
3. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού υστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων υμβάσεων (ΕΗΔΗ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέχρι την 30/10/2018 ημέρα
Σρίτη και ώρα 09:30 π.μ. σε ηλεκτρονικό φάκελο.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί από τη Διεύθυνση Σεχνικών Τπηρεσιών του
Δήμου άμου, μέσω της παραπάνω διαδικτυακής πύλης, την 30/10/2018 ημέρα Σρίτη και ώρα 10:00
π.μ.
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή
υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο
ηλεκτρονικό σύστημα (Ε..Η.ΔΗ.. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την σχετική
διαδικασία εγγραφής. Προσφέρεται ελεύθερη και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης
στον ειδικό προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗ,
καθώς και στην ιστοσελίδα του φορέα κατασκευής www.islandofsamos.gr και της αναθέτουσας αρχής
nosokomiosamou.gr. Πληροφορίες στα τηλέφωνα της Δ/νσης Σεχνικών Τπηρεσιών Δήμου άμου,
Δερβενακίων & Α. Αλέξη 1, Διοικητήριο άμος Σ.Κ. 83100 Σηλ.: 22733 53527, fax : 22730 27521 κ.
Αθανάσιο Αποστόλου. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το πρότυπο τεύχος διακήρυξης ανοικτής
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διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του ν.4412/2016 (Α'
147) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, της
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων υμβάσεων (έγκριση των τευχών με την υπ' αριθμ. 127/29.11.2017
απόφαση της Αρχής).
5. το διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:
Υυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΨΝ
και σε έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΦΑΝΟΛΟΓΙΚΨΝ και έχουν δικαίωμα σύναψης σύμβασης για το
αντίστοιχο ποσό των κατηγοριών, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 11 της αναλυτικής διακήρυξης, σε συνδυασμό
με το άρθρο 100 του Ν.3669/2008 και τους ειδικότερους όρους του άρθρου 76 του Ν.4412/2016 και που
είναι εγκατεστημένα σε :
α) σε κράτος – μέλος της Ένωσης
β) σε κράτος – μέλος του Ευρωπαικού Οικονομικού Φώρου (Ε.Ο.Φ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη .Δ.. στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1,2,4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος Ι της ως άνω υμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ‟
της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα, είτε ως μέλος ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2,3 και 4 του άρθρου 19 παρ. 254
και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή
προσφοράς. ε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια
που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. κοινοπραξία).
6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 6.465,81
ΕΤΡΨ και ισχύος τουλάχιστον μέχρι τις 30/05/2019. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6)
μήνες από την ημερομηνία δημοπράτησης. την περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση
συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών
φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
7. Η συνολική προθεσμία αποπεράτωσης του συμβατικού αντικειμένου του έργου ορίζεται σε δώδεκα (12)
μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της εργολαβικής σύμβασης.
8. Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)2017 ΑΕ 388 με
(Κωδικό MIS : 2017Ε38800004), Πρόγραμμα Ειδικού κοπού για το Βόρειο Αιγαίο 2017-2020.
9. Δεν Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής.
10. Η προσφορά των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει δύο ηλεκτρονικούς υποφακέλους με την ένδειξη
«Δικαιολογητικά υμμετοχής» και με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος
«Δικαιολογητικά υμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει το Συποποιημένο Έντυπο
Τπεύθυνης Δήλωσης ( ΣΕΤΔ ) και την εγγύηση συμμετοχής.
11. Σα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
12. Ένσταση κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής υποβάλλεται εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την
κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η ένσταση κατά της
διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη
δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για
τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της
υποβολής των προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του
υποσυστήματος, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή
ηλεκτρονικού αρχείου Portal Document Format (PDF). Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται,
με την υποβολή της, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού 600 ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 127
του ν. 4412/2016.
13. Σο αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Διοικητικό υμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου
άμου „‟Άγιος Παντελεήμων„‟.
14. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
15. Η παρούσα Περίληψη Διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗ, στον Ελληνικό Σύπο σύμφωνα με το
άρθρο 66 ν. 4412/2016 και αναρτάται στο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr.
άμος, 24 / 09 / 2018
Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ ΑΜΟΤ
«ΑΓΙΟ ΠΑΝΣΕΛΕΗΜΩΝ»
ΛΑΖΑΡΟ ΘΕΟΥΙΛΟ

