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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

1. Η 3
η
 Υγειονομική Περιφέρεια προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για την 

εκπόνηση της μελέτης «Μελέτη προσθήκης ορόφου και λειτουργική βελτίωση των κτιριακών εγκαταστάσεων 

του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς» συνολικής προεκτιμώμενης δαπάνης 1.583.820,06 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 

24 %) και περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών: 

 

1. 735.673,75  €  για μελέτη κατηγορίας    6 - Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων 

2. 26.608,69  €  για μελέτη κατηγορίας    7 - Ειδικές Αρχιτεκτονικές μελέτες  

3. 149.198,44   €  για μελέτη κατηγορίας    8 - Στατικές μελέτες 

4. 442.854,19 € για μελέτη κατηγορίας 9 - Μελέτες Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές,       

 Ηλεκτρονικές 

5. 9.137,77 €  για μελέτη κατηγορίας 10 -Μελέτες συγκοινωνιακών έργων & Κυκλοφοριακές 

 μελέτες  

6. 1.650,60  €  για μελέτη κατηγορίας   16 -Μελέτες Τοπογραφίας 

7. 9.415,23  €  για μελέτη κατηγορίας   21 -Γεωτεχνικές Μελέτες και έρευνες 

8. 2.696,16  €  για μελέτη κατηγορίας   27 - Περιβαλλοντικές Μελέτες 

και 206.585,23 €  για απρόβλεπτες δαπάνες 

 

CPV: 71320000-7  [ Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών ]     

  

Αντικείμενο της μελέτης είναι η εκπόνηση του συνόλου των μελετών ( Αρχιτεκτονικών, Στατικών, 

Ηλεκτρομηχανολογικών κ.λπ. ) με τις απαιτούμενες εγκρίσεις τους, προκειμένου για την έκδοση οικοδομικής 

άδειας  και των τευχών δημοπράτησης   

 

2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται 

στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών 6 – (Αρχιτεκτονικές μελέτες), 7 – (Ειδικές Αρχιτεκτονικές μελέτες),   

8- (Στατικές μελέτες), 9 – (Μελέτες Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές, Ηλεκτρονικές), 10 - (Μελέτες 

συγκοινωνιακών έργων & Κυκλοφοριακές μελέτες), 16 - (Μελέτες Τοπογραφίας), 21 - (Γεωτεχνικές Μελέτες 

και έρευνες)  και 27 – (Περιβαλλοντικές Μελέτες) 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 
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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. 

 

3. Οι προσφορές υποβάλλονται απο τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο 

άρθρο 14 της Διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.  

Συστημικός αριθμός διαγωνισμού A/A:  191931 

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον 

ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr. Στην 

ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.3ype.gr αναρτάται σχετική ενημέρωση με αναφορά στον συστημικό 

αριθμό διαγωνισμού και  διασύνδεση στον ανωτέρω ψηφιακό χώρο του ΕΣΗΔΗΣ  Δημόσια Έργα.  

 

4. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 23.01.2023, 

ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ. 

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 26.01.2023, ημέρα Πέμπτη 

και ώρα 10:00 π.μ. 

 

5. Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε οκτώ (8) 

μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού 

 

6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 31.676,40 € 

ισχύος τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες μεγαλύτερη από το χρόνο ισχύος των προσφορών. 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 15 μήνες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

 

7. Η μελέτη έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» με Κωδικό 

ΟΠΣ 5153439 και η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και 

συγκεκριμένα από την ΣΑΕΠ0051 με κωδικό εναρίθμου 2022ΕΠ00510023 

 

8. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» βάσει 

βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής 

 

9. Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα 

 

10. Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης  βαρύνουν τον ανάδοχο 

 

11. Προκήρυξη (SIMAP) της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 

09.12.2022 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

  

Ο Διοικητής 

της 3
ης

 Υγειονομικής Περιφέρειας 

 

 

Δρ. Παναγιώτης Μπογιατζίδης 
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