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Ψηφιακά υπογεγραμμένο από GEORGIOS KIRKOS
Ημερομηνία: 2019.04.10 15:09:08 EEST
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ης

∆ΙΟΙΚΗΣΗ 3 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ)
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ

Θεσσαλονίκη, 02/04/2019
Aρ. Πρωτ. 15385
ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΙ∆ΑΙΑΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 149.970,00 €

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: Ε7/2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. Η Διοίκηση 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας
Περιφέρεια (Μακεδονίας) προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό μέσω του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.
σύμφωνα με το Ν.4412/2016,
για την ανάθεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΚΕΝΤΡΟΥ
ΥΓΕΙΑΣ
ΑΡΙΔΑΙΑΣ
ΑΡΙΔΑΙΑΣ»
με
προϋπολογισμό
149.970,00
ΕΥΡΩ
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
Η συνολική αξία εργασιών μαζί με Γ.Ε. & Ο.Ε, απρόβλεπτα,, αναθεώρηση και απολογιστικά ανέρχεται στο
ποσό των 120.943,55 ευρώ. Για
ια έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ το ποσό ανέρχεται στις 59.837,74 ευρώ
και για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ το ποσό ανέρχεται στις 28.966,99 ευρώ (CPV:
45000000-7).
2.. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν, ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση
στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό,
ει
δημόσια προσβάσιμο, χώρο "ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί" της
πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ηλεκτρονική σελίδα της 3ης ΥΠΕ
www.3ype.gr
Πληροφορίες
αρμόδιοι υπάλληλοι: Κωσταδήμας Χρήστος,
Χρήστος Ράσκου Ελένη
τηλ: 2313 305225, -221
fax: 2313 305211
e-mail: erga@3ype.gr, xkostadima@3
@3ype.gr, eraskou@3ype.gr
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά εγκεκριμένο υπόδειγμα της ΕΑΑΔΗΣΥ "Διακήρυξη Ανοιχτής
Διαδικασίας για τη σύναψη Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων Έργου κάτω των ορίων του Ν.
4412/2016, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά".
προσφορά
3. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
πύλ
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.
ΕΣΗΔΗΣ Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των
προσφορών ορίζεται η 07/05/2019,
/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. Η αποσφράγιση των προσφορών
θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά την 14/05/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 από την αρμόδια Επιτροπή
Ε
Διαγωνισμού.
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
μόνο
ο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Οι
Οι οικονομικοί φορείς προσφέρουν επιμέρους ποσοστά έκπτωσης
για κάθε ομάδα τιμών ομοειδώνν εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού, εκφραζόμενα σε
ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) και τα επιμέρους ποσοστά έκπτωσης πρέπει να βρίσκονται σε
ομαλή σχέση μεταξύ τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2(α)) του ν. 4412/2016.
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4. Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν
4412/16 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.
5. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε ορίζεται σε ενενήντα (90) ημέρες, από την
ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
6. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε
έργα κατηγορίας Α) ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω και Β)
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ και ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, 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 I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) 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 και των
παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του Ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή
προσφοράς. Σε 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).
7. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες, κατά τους όρους
της παρ. 1α του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, ύψους δύο χιλιάδων
τετρακοσίων δέκα οκτώ ευρώ και ογδόντα επτά λεπτών (2.418,87€), η οποία θα απευθύνεται προς την
3η Υ.ΠΕ., και θα έχει ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής των προσφορών, ήτοι μέχρι 07/12/2019. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι
έξι (6) μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, ήτοι μέχρι
07/11/2019.
8. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2018 του Υπουργείου Υγείας: ΣΑΕ
091, με Κωδικό Έργου 2018ΣΕ09100036. Προκαταβολή, σύμφωνα με το άρθρο 16.1 της Διακήρυξης, δε
θα χορηγηθεί.
9. Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης βαραίνουν τον ανάδοχο του έργου.
10. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τον Διοικητή της 3ης Υ.ΠΕ.

Ο Διοικητής
της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας
(Μακεδονίας)

Γεώργιος Κ. Κίρκος

