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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Θεσσαλονίκη, 29 / 11 / 2018

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Αρ. Πρωτ.: 46199

ης

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΡΓΟ: Διαμόρφωση Χώρου Το.Μ.Υ. Κατερίνης
( Θέση Παλαιού Νοσοκομείου )

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ( ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ )
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 4 /2018

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 55.737,09 €
Κ.Α.: 0863.01 ( Συντήρηση & Επισκευή Κτιρίων )
24.737,09 €
ΠΔΕ: Κωδ. Έργου: 2018ΣΕ09100035
31.000,00 € : ΣΑ Ε091

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η 3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας προκηρύσσει Συνοπτικό ( Πρόχειρο ) Διαγωνισμό σύμφωνα με το
άρθρο 117 του Ν.4412//2016 για την ανάθεση του έργου « ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ Το.Μ.Υ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ –
( ΘΕΣΗ ΠΑΛΑΙΟY ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ) », συνολικού προϋπολογισμού 55.737,09 € με το ΦΠΑ
1.Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας
Αναθέτουσα αρχή: 3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας
Οδός: Αριστοτέλους 16, Θεσσαλονίκη
Ταχ.Κωδ.: 546 23
Τηλ.: 2313-305221,224
e-mail: eraskou@3ype.gr, gananiadis@3ype.gr
Ιστοσελίδα: www.3ype.gr
2. Αντικείμενο έργου: Εργασίες που απαιτούνται για την διαμόρφωση χώρου στέγασης της Τοπικής Μονάδας
Υγείας ( Το.Μ.Υ. ) Κατερίνης – Θέση Παλαιού Νοσοκομείου
3.Πρόσβαση στα έγγραφα: Ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης
προσφέρεται στην ιστοσελίδα της 3ης Υ.Πε. www.3ype.gr. από 30/11/2018. Εναλλακτικά οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν επίσης να ζητήσουν την αποστολή των εγγράφων της σύμβασης μέσω e-mail. Αρμόδιοι
υπάλληλοι: Ράσκου Ελένη - Ανανιάδης Γιώργος. Τηλ: 2313 305221,224. e-mail: eraskou@3ype.gr,
gananiadis@3ype.gr
4.Κωδικό CPV : [45215100-8] - “Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια υπηρεσιών υγείας”
5.Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην έδρα της 3ης Υ.Πε. ( Αριστοτέλους 16,
Θεσσαλονίκη, 546 23) την 18/12/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.
Η ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών είναι η 18/12/2018, ημέρα Τρίτη και
ώρα 10:00 π.μ.
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Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
6. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς
φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
7. Εγγυήσεις: Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ενώ απαιτείται παροχή
εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με την παρ.1β του άρθρου 157 του ν.4281/2014 καi το
άρθρο 72 του Ν.4412/16, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς
Φ.Π.Α.
8. Δικαιούμενοι συμμετοχής:
1) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Εργοληπτικών
Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. για έργα κατηγορίας Α1 και άνω τάξη για έργα
κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, και Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, ή στα
Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων στην αντίστοιχη κατηγορία ΜΕΕΠ και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ.Δ.Σ., 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) 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.
2) Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
3) Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της
παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του Ν. 4412/2016.
9. Χρηματοδότηση: Η ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη για τις υπηρεσίες είναι 55.737,09 €
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Θα βαρύνει τον Κ.Α. 0863.01 ( Συντήρηση & Επισκευή Κτιρίων ) του
τακτικού προϋπολογισμού της 3ης Υ.Πε. οικονομικού έτους 2018 κατά 24.737,09 € και το Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων 2018 ( Κωδ. Έργου: 2018ΣΕ09100035 ) : ΣΑ Ε091 κατά 31.000,00 €
10. Χρόνος εκτέλεσης έργου: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε εξήντα (60) ημέρες και
αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
11. Δημοσίευση: Τα στοιχεία του διαγωνισμού αναρτώνται στο ΚΗΜΔΗΣ, στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ καθώς και στην
ιστοσελίδα της 3ης Υ.Πε. : www.3ype.gr
Ο Διοικητής της 3ης Υ.Πε. Μακεδονίας

Γεώργιος Κ. Κίρκος
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