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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!
ΕΛΛΗΝΙΚΗ!ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ!ΥΓΕΙΑΣ!
ΔΙΟΙΚΗΣΗ!3ης!ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ!
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ!(!ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ!)!
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ!ΤΕΧΝΙΚΗΣ!ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ!
ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:!Ε5!/2018!

!
Θεσσαλονίκη,!!12!/!12!/!2018!
!
ΕΡΓΟ:!!Διαμόρφωση!Χώρου!Τοπικής!Μονάδας!Υγείας!!
(!Το.Μ.Υ.!)!Βέροιας!
!
Αριθ.!Πρωτ.:!!48678!

!
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:!33.000,00!!€!
!
!

!
!
ΠΕΡΙΛΗΨΗ!ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ!ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ!
!
!
1.! Η! 3η! Υγειονομική! Περιφέρεια! Μακεδονίας! προκηρύσσει!!Ανοιχτό! Ηλεκτρονικό! Διαγωνισμό!μέσω! του!
Εθνικού!Συστήματος!Ηλεκτρονικών!Δημοσίων!Συμβάσεων!(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)!σύμφωνα!με!το!Ν.4412/2016!για!την!
ανάθεση! του! έργου!«! Διαμόρφωση! Χώρου! Τοπικής! Μονάδας! Υγείας! (! Το.Μ.Υ.! )! Βέροιας! »! συνολικού!
προϋπολογισμού!33.000,00!€! συμπεριλαμβανομένου!ΦΠΑ.!
!
Η!συνολική!αξία!εργασιών!μαζί!με!Γ.Ε.!&!O.E.,!απρόβλεπτα!&!ΦΠΑ!ανέρχεται!στο!ποσό!των!!20.832,00! €! για!
έργα!κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ!και!στο!ποσό!των!12.168,00!€!για!έργα!κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ. !
!
2.!!Οι!ενδιαφερόμενοι!μπορούν!να!έχουν!ελεύθερη,!πλήρη,!άμεση!και!δωρεάν!ηλεκτρονική!πρόσβαση!στα!
έγγραφα! της! σύμβασης! στον! ειδικό,! δημόσια! προσβάσιμο,! χώρο! “ηλεκτρονικοί! διαγωνισμοί”! της! πύλης!
www.promitheus.gov.gr,!καθώς!και!!στην!ιστοσελίδα!της!3ης!Υ.Πε.!www.3ype.gr!
!
Πληροφορίες:!!!
Αρμόδιοι!υπάλληλοι:!Ράσκου!Ελένη!–!Ανανιάδης!Γεώργιος!!Τηλ:!2313!305221,224.!!!!!!!!!!!!!
ermail:!eraskou@3ype.gr!;!gananiadis@3ype.gr!
!
Η! διακήρυξη! του! έργου! έχει! συνταχθεί! κατά! το! εγκεκριμένο! υπόδειγμα! “! Διακήρυξη! Ανοικτής!
Διαδικασίας! για! την! σύναψη! Ηλεκτρονικών! Δημοσίων! Συμβάσεων! ! έργου! κάτω! των! ορίων! του!
Ν.4412/2016!με!κριτήριο!ανάθεσης!την!πλέον!συμφέρουσα!από!οικονομική!άποψη!με!βάση!την!τιμή!"
!
3.! Οι! προσφορές! υποβάλλονται! από! τους! ενδιαφερομένους! ηλεκτρονικά,! μέσω! της! διαδικτυακής! πύλης!
www.promitheus.gov.gr! του! Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.! Ως! ημερομηνία! και! ώρα! λήξης! της! προθεσμίας! υποβολής! των!
προσφορών! ορίζεται! η! 15/01/2019! ημέρα! Τρίτη! και! ώρα! 10:00! πμ.! Η! αποσφράγιση! των! προσφορών! θα!
διενεργηθεί! ηλεκτρονικά! την! 18/01/2019! ημέρα! Παρασκευή και! ώρα! 11:00! πμ.! από! την! αρμόδια!
Επιτροπή!Διαγωνισμού!της!3 ης!Υ.Πε.!
Το! σύστημα! προσφοράς! είναι! με! επιμέρους! ποσοστά! έκπτωσης! για! κάθε! ομάδα! εργασιών! του$
προϋπολογισμού+ με+ τα+ επιμέρους! ποσοστά! έκπτωσης! να! βρίσκονται! σε! ομαλή! σχέση! μεταξύ! τους!
σύμφωνα!με!το!άρθρο!95!παραγρ.!2!(α)!!του!Ν.!4412/16!.
!
4.! Στο! διαγωνισμό! γίνονται! δεκτοί! φυσικά! ή" νομικά! πρόσωπα," ή" ενώσεις! αυτών! που! δραστηριοποιούνται! σε!

!
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έργα!κατηγορίας!Οικοδομικών!(τάξη!Α1!!και$άνω)!και!Ηλεκτρομηχανολογικών!(τάξη%Α1%%και%άνω)!
5."Για"τη"συμμετοχή"στο"διαγωνισμό"απαιτείται"η"κατάθεση"εγγυητικής(επιστολής(ύψους&πεντακόσια!τριάντα!
δύο! ! (! 532,00! )! ΕΥΡΩ! και! ισχύ! τουλάχιστον* τριάντα* (30)* ημέρες! μετά% την% λήξη! του! χρόνου! ισχύος! της!
προσφοράς,!ήτοι!μέχρι!την!14/08/2019.!
6.!Το#έργο#χρηματοδοτείται#από#το#Πρόγραμμα#Δημοσίων#Επενδύσεων#του#Υπουργείου#Υγείας#και#ειδικότερα#
από$ τον$ Κωδικό$ αριθμό$ έργου$ 2018ΣΕ09100035 ,! «Διαμόρφωση! Χώρων! για! την! στέγαση! νέων! ! Τοπικών!
Ομάδων!Υγείας»,!της!ΣΑE!091.!
!Προκαταβολή!δεν!θα!χορηγηθεί.!
7.! Η! συνολική! προθεσμία! εκτέλεσης! του! έργου! ορίζεται! σε!! εξήντα! (60)! ημέρες!και! αρχίζει! από!την! ημέρα!
υπογραφής!της!σύμβασης.!
8.!Το!αποτέλεσμα!της!δημοπρασίας!θα!εγκριθεί!από$τον$Διοικητή$της$3ης!Υ.Πε.!!
!
!
!

!
!
!
!
!
!

Ο!Διοικητής!της!3ης!Υ.Πε.!Μακεδονίας!

Γεώργιος!Κ.!Κίρκος!

!

!
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