
   

 

 

   

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3
ης 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:  Ε3/2021 

 

Θεσσαλονίκη, 30/ 12 /2021 

Aρ. Πρωτ. 68981 

 

ΕΡΓΟ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ 3ης 

ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΔΕ: 2018ΣΕ09100032 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

1. Η Διοίκηση 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Μακεδονίας) προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό μέσω του 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), σύμφωνα με το Ν.4412/2016, 

για την ανάθεση του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ 3ης ΥΠΕ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» με προϋπολογισμό 150.000,00 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).  

Η συνολική αξία εργασιών μαζί με Γ.Ε. & Ο.Ε, απρόβλεπτα, αναθεώρηση και απολογιστικά ανέρχεται στο 

ποσό των 120.967,74 ευρώ (CPV: 45442110-1 & 45215100-8). 

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 (Α/Α 185664), καθώς και στην ηλεκτρονική σελίδα της 3
ης

 ΥΠΕ 

www.3ype.gr  

Πληροφορίες: Ε. Ράσκου, τηλ: 2310 005841, e-mail: meletes@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 με βάση την τιμή".  

3. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των 

προσφορών ορίζεται η 27/01/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00. Η αποσφράγιση των προσφορών θα 

διενεργηθεί ηλεκτρονικά την 03/02/2022 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. από την αρμόδια Επιτροπή 

Διαγωνισμού.  

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Οι οικονομικοί φορείς προσφέρουν επιμέρους ποσοστά έκπτωσης 

για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2(α) του ν. 4412/2016.  

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 τέσσερις (4) μήνες, από την 

ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 

6. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οικονομικοί φορείς που κατά την υποβολή της οικονομικής προσφοράς 

διαθέτουν τουλάχιστον την τεχνική στελέχωση και εμπειρία όπως ορίζονται στο άρθρο 100 του Ν. 

3669/2008, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και συγκεκριμένα στην παρ. 3β αυτού για όσους 



ΑΔΑ: 9Η89ΟΡΕΠ-80Χ



   

 

 

   

 

 

δραστηριοποιούνται στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. Οι οικονομικοί φορείς που δεν είναι 

εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον αντίστοιχη τεχνική στελέχωση 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παραπάνω παραγράφους. 

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 δεκαεννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (2.419,35€), η οποία θα απευθύνεται προς την 

3
η
 Υ.ΠΕ., και θα έχει ισχύ τουλάχιστον δέκα (10) μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία λήξης της 

προθεσμίας υποβολής των προσφορών, ήτοι μέχρι 26/12/2022. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 

δέκα (10) μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, ήτοι μέχρι 

26/11/2022. 
 

8. Το έργο χρηματοδοτείται από το Π.Δ.Ε., ΣΑΕ 091 με κωδικό έργου 2018ΣΕ09100032, και σύνολο 

προϋπολογισμού 150.000,00 ευρώ. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί, σύμφωνα με το άρθρο 16.1 της 

Διακήρυξης. 
 

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 

 

 

 

Δρ. Μπογιατζίδης Παναγιώτης 
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