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ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ -ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ,
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ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ
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:

Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
2007 – 2013 (Ε.Τ.Π.Α.): 26.005.380,00€
ΚΩΔ. 2012ΣΕ09190005 ΣΑΕ 0919

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
1. Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α.Ε. (ΔΕΠΑΝΟΜ
Α.Ε.) προκηρύσσει Διεθνή Δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό (ανοικτή διαδικασία) μεταξύ
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ε.Ο.Χ. (Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου), των χωρών που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων
του Π.Ο.Ε. (Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου) και τα κράτη με τα οποία έχει συνάψει
σχετικές συμφωνίες η Ευρωπαϊκή Ένωση και προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να
συμμετάσχουν στον διαγωνισμό αυτό για την ανάδειξη μειοδότη - αναδόχου του έργου:
ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ -ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ, ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Π.Γ.Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ,
1ο ΥΠΟΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ -ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ, ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ
ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΤΟΥ Π.Γ.Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ
συνολικού προϋπολογισμού 26.005.380,00€ εκ των οποίων 19.575.930,00 € για τις
οικοδομικές – Η/Μ εργασίες και 6.429.450,00€ για την προμήθεια – εγκατάσταση
ιατρικού εξοπλισμού, με κατ’ αποκοπήν τίμημα, για πλήρως περαιωμένη εργασία και
αναλύεται ως εξής:
Οικοδομικές - Η/Μ εργασίες + Ιατρικός Εξοπλισμός
: 19.199.145,25 ΕΥΡΩ
Τυχόν νέες εργασίες (10%) για τις Οικοδομικές – Η/Μ εργασίες : 1.397.195,01 ΕΥΡΩ
Εκτιμώμενη Αναθεώρηση οικοδ. Η/Μ εργασιών
:
546.245,11 ΕΥΡΩ
Άθροισμα
Φ.Π.Α. (23%)
ΣΥΝΟΛΟ

: 21.142.585,37 ΕΥΡΩ
:

4.862.794,63 ΕΥΡΩ

: 26.005.380,00 ΕΥΡΩ

Αντικείμενο του έργου:
Το έργο αφορά στη μελέτη, κατασκευή νέας πτέρυγας χειρουργείων-διοίκησης-κεντρικής
αποστείρωσης και πλυντηρίων, την ανακατασκευή υπάρχουσας πτέρυγας χειρουργείων
και την προμήθεια-εγκατάσταση ιατρικού εξοπλισμού στο Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ.

Το σημείο που θα ανεγερθεί η Νέα πτέρυγα Διοίκησης-Χειρουργείων, κεντρικής
αποστείρωσης και πλυντηρίων αποτελεί χώρο μέσα στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις του
Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ και έχει σκοπό να εξυπηρετήσει τις αυξημένες ανάγκες λειτουργίας του
Νοσοκομείου. Η νέα πτέρυγα κατασκευάζεται παραπλεύρως του υπάρχοντος κτιρίου, έχει
περίγραμμα σε σχήμα Γ και αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, όροφο και δώμα.
Τμήμα της αποτελεί και το κτίσμα που κατασκευάζεται πίσω από το υπάρχον κτίριο και σε
επαφή μαζί του προκειμένου να συνδέσει λειτουργικά τους χώρους της νέας πτέρυγας και του
υπάρχοντος κτιρίου στο επίπεδο του υπογείου και του ορόφου. Το κτίριο τοποθετείται στην
βορειοανατολική πλευρά του οικοπέδου και συνδέεται στην δυτική πλευρά του με την
υπάρχουσα πτέρυγα των Χειρουργείων. Η υπάρχουσα πτέρυγα χειρουργείων
ανακατασκευάζεται τόσο στο υπόγειο του υπάρχοντος κτιρίου, όσο και στον όροφο.
Οι εσωτερικές τοιχοποιίες σε μεγάλο ποσοστό ανακατασκευάζονται, ενώ όσες παραμένουν
επενδύονται με γυψοσανίδες. Τα κουφώματα εσωτερικά και εξωτερικά τοποθετούνται
καινούργια. Επίσης, τα δάπεδα τοποθετούνται εκ νέου.
Εξ ολοκλήρου νέα κατασκευή αποτελεί το κεκλιμένο επίπεδο από οπλισμένο σκυρόδεμα που
προτείνεται να κατασκευασθεί από την στάθμη του ορόφου μέχρι τη στάθμη του ακάλυπτου
στην περιοχή της ΜΕΘ προκειμένου να αποτελέσει όδευση διαφυγής σε περίπτωση κινδύνου.
Επίσης κατασκευάζεται εκ νέου χώρος για το πρωτοξείδιο του αζώτου εμβαδού 24 μ2. στον
ακάλυπτο του κτιρίου. Κατασκευάζεται από οπτοπλινθοδομή και επιστεγάζεται με πλάκα
οπλισμένου σκυροδέματος.
Τέλος, στο έργο συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια - εγκατάσταση ιατρικού εξοπλισμού καθώς
και η σύνταξη και υποβολή των σχεδίων «ως κατασκευάσθει».
Η παραλαβή και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 19/03/2013 ημέρα Τρίτη και
ώρα 10π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) ενώπιον Επιτροπής, στα Γραφεία της
ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε., Τσόχα 5, Τ.Κ. 115 21, Τηλ. 210 – 8701600, FAX : 210 – 8701601.
Προσφορές μπορεί επίσης να υποβληθούν ταχυδρομικά ή μέσω εταιρειών διακίνησης
εντύπων με απόδειξη στο πρωτόκολλο της ΔΕΠΑΝΟΜ με ευθύνη του προσφέροντος σε
σχέση με το περιεχόμενο και το χρόνο άφιξης. Αυτές οι προσφορές θα ληφθούν υπόψη
μόνον εφόσον παραδοθούν σφραγισμένες στο Πρωτόκολλο της ΔΕΠΑΝΟΜ όχι αργότερα
από την καθορισμένη ώρα της ημέρας του διαγωνισμού.
Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:
3.
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε.
του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην πέμπτη (5η) ή έκτη (6η) Τάξη για έργα
κατηγορίας οικοδομικά και Η/Μ που να έχουν κατασκευάσει ή να κατασκευάζουν
μόνες τους ή σε Κοινοπραξία Γενικό Νοσοκομείο κατά την τελευταία οκταετία. Επίσης
θα πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγμένα εμπειρία σε προμήθεια και εγκατάσταση
ιατρικού εξοπλισμού Γενικού Νοσοκομείου.
β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα
οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του
Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π, που να έχουν κατασκευάσει ή να κατασκευάζουν μόνες
τους ή σε Κοινοπραξία Γενικό Νοσοκομείο κατά την τελευταία οκταετία. Επίσης θα
πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγμένα εμπειρία σε προμήθεια και εγκατάσταση ιατρικού
εξοπλισμού Γενικού Νοσοκομείου.
γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη και
ειδικότερα να έχουν κατασκευάσει ή να κατασκευάζουν μόνες τους ή σε Κοινοπραξία
Γενικό Νοσοκομείο κατά την τελευταία οκταετία. Επίσης θα πρέπει να διαθέτουν
αποδεδειγμένα εμπειρία σε προμήθεια και εγκατάσταση ιατρικού εξοπλισμού Γενικού
Νοσοκομείου.
Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ
σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τον όρο ότι οι εργοληπτικές
επιχειρήσεις που κοινοπρακτούν και είναι της κατηγορίας οικοδομικών ή Η/Μ έργων,
πρέπει να ανήκουν όλες σε μία από τις καλούμενες στη δημοπρασία τάξεις (5ης ή 6ης )
και είτε να είναι όλες της ίδιας τάξης ή να διαφέρουν κατά μία τάξη.
Η καθεμία από τις επιχειρήσεις που κοινοπρακτούν, συμμετέχει στην
κοινοπραξία με ποσοστό όχι μικρότερο του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%). Οι
Κοινοπραξίες αυτές μπορούν να υποβάλλουν προσφορά χωρίς να περιβληθούν
2.

2

υποχρεωτικά ιδιαίτερη νομική μορφή. Η κοινοπραξία, αν της ανατεθεί το έργο,
υποχρεούται να περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή ( σύσταση κοινοπραξίας με
ιδιωτικό συμφωνητικό).
4. Χρηματοοικονομική Επάρκεια
Η χρηματοδοτική ικανότητα της εργοληπτικής επιχείρησης θα πρέπει να είναι ίση ή ανώτερη
των 2.000.000,00 ΕΥΡΩ. Η παραπάνω χρηματοδοτική ικανότητα, σε περίπτωση Κ/ξίας
εργοληπτικών επιχειρήσεων θα καλύπτεται από επιμέρους τραπεζικές βεβαιώσεις για κάθε
μία από τις συμμετέχουσες στην Κ/ξία εργοληπτικές επιχειρήσεις, το δε άθροισμα αυτών θα
καλύπτει το ανωτέρω όριο.
5. Τεχνική Ικανότητα
Όλες οι Επιχειρήσεις που θα ενδιαφερθούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό υποχρεούνται
να πληρούν και να αποδεικνύουν τις προϋποθέσεις επαγγελματικής επάρκειας, αξιοπιστίας,
εμπειρίας, τεχνικής και χρηματοοικονομικής ικανότητας σύμφωνα με τα ειδικά οριζόμενα στη
Διακήρυξη.
Συγκεκριμένα κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει να αποδείξει ότι έχει κατασκευάσει ή
κατασκευάζει Γενικό Νοσοκομείο κατά την τελευταία οκταετία, από μόνος του ή σε
Κοινοπραξία. Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος είναι Κοινοπραξία, αρκεί ένα εκ των μελών
της να έχει την απαιτούμενη εμπειρία.
Επίσης κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένα εμπειρία σε προμήθεια και
εγκατάσταση ιατρικού εξοπλισμού Γενικού Νοσοκομείου κατά την τελευταία οκταετία και
συγκεκριμένα να έχει προμηθεύσει και εγκαταστήσει ιατρικό εξοπλισμό ανάλογο του
προϋπολογισμού και είδη ανάλογα των δημοπρατουμένων σε Γενικό Νοσοκομείο κατά την
τελευταία οκταετία. Η απαιτούμενη αυτή εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μόνο αν πραγματικά
προέρχεται από την ανάληψη και υλοποίηση εκ μέρους του διαγωνιζομένου προμήθειας και
εγκατάστασης ιατρικού εξοπλισμού Γενικού Νοσοκομείου που να έχει ολοκληρωθεί εντός της
τελευταίας 8ετίας και όχι από την συμμετοχή του ή την σύμπραξή του με οποιαδήποτε μορφή
στην υλοποίηση του αναλόγου αυτού έργου με άλλη εξειδικευμένη εταιρεία, επιχείρηση ή οίκο
εξοπλισμού.
6. Οι διαγωνιζόμενοι δύνανται, για την εκτέλεση της δημοπρατούμενης σύμβασης, και
αναφορικά με την απαιτούμενη χρηματοοικονομική επάρκεια και τεχνική ικανότητα, να
στηριχθούν στις δυνατότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους
με τους τελευταίους (φορείς), υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην Διακήρυξη.
7. Η διάρκεια εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε (30) μήνες από την ημέρα υπογραφής της
σύμβασης.
Οι ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στο Σχέδιο Σύμβασης.
8. Ο Χρόνος Ισχύος των προσφορών είναι εννέα (09) μήνες από την ημερομηνία διεξαγωγής
του Διαγωνισμού.
9. Στον παρόντα διαγωνισμό έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 3886/2010 για την «Δικαστική
Προστασία κατά τη σύναψη των Δημοσίων Συμβάσεων – ΟΔΗΓ. 89/665 & 92/13/ΕΟΚ».
10. Τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται από τη ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ, οδός ΤΣΟΧΑ 5 (Πληροφορίες κ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΚΟΛΦΗ τηλ. 2108701660-723) μέχρι και την 14/03/2013.
Τα Τεύχη δημοπράτησης ήτοι η Διακήρυξη, το Σχέδιο Σύμβασης, η Συγγραφή
Υποχρεώσεων, το Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής και η Περίληψη της διακήρυξης, οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα κατεβάσουν από την επίσημη ιστοσελίδα της ΔΕΠΑΝΟΜ
Α.Ε. (www.depanom.gr). Η μελέτη δημοπράτησης σε ηλεκτρονική μορφή, το Έντυπο
Οικονομικής Προσφοράς και ο Πίνακας Ανάλυσης διατίθενται στα γραφεία της ΔΕΠΑΝΟΜ
Α.Ε., με σχετική εξουσιοδότηση, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες 10:00-14:00 αζημίως.
11. Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό κατατίθενται από τους διαγωνιζόμενους σύμφωνα
με το υπόδειγμα, εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του
προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των 422.851,71 ΕΥΡΩ. Οι
εγγυητικές επιστολές απευθύνονται στη Δημόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσηλευτικών
Μονάδων Α.Ε. (ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ) και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να
είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της, καλύπτοντας τις απορρέουσες υποχρεώσεις της
εκάστοτε Εταιρείας / Κοινοπραξίας και των μελών της ατομικά και αλληλεγγύως
12. Η Προϊστάμενη Αρχή από την οποία θα εγκριθεί το αποτέλεσμα της δημοπρασίας είναι το
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.
13. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούνται να προσκομίσει εγγυητική
επιστολή καλής και εμπρόθεσμης εκτέλεσης του έργου ισόποσης με το 10% του ποσού της
προσφοράς του προσαυξημένου κατά ποσοστό 10% για τυχόν νέες εργασίες εάν η έκπτωση
είναι μέχρι 20% της προεκτιμώμενης δαπάνης του έργου. Για έκπτωση μεγαλύτερη του 20%,
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ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει εγγύηση καλής εκτέλεσης που ισούται με
10% του προϋπολογισμού του έργου μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Σε περίπτωση αναδόχου κοινοπραξίας, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης είναι πάντοτε κοινές
υπέρ όλων των μελών της.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερα
πιστωτικά ιδρύματα, ανεξαρτήτως του ύψους τους, σύμφωνα με το υπόδειγμα της ΔΕΠΑΝΟΜ
ΑΕ.
14. Τα έξοδα των εκ του νόμου απαραιτήτων δημοσιεύσεων της Διακήρυξης στην οποία
αναδείχθηκε Ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό
πληρωμής. Τα έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων διαγωνισμών για την ανάθεση
του ίδιου αντικειμένου, καθώς και τα έξοδα των μη απαραίτητων εκ του νόμου δημοσιεύσεων
βαρύνουν τη ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.
15. Η Περίληψη της Διακήρυξης θα αποσταλεί για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης την 01/02/2013, επίσης σχετική περίληψη θα αποσταλεί για δημοσίευση
στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως στις
04/02/2013 και στον Ελληνικό τύπο στις 04/02/2013.

Αθήνα 01/02/2013
Ο Διευθύνων Σύμβουλος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΤΑΚΗΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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