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:
:

10.617.343,00 ΕΥΡΩ
Ε.Π. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 2007 – 2013
(Ε.Τ.Π.Α.): 10.617.343,00 €
ΚΩ∆. 2012ΕΠ00580071, ΣΑΕΠ0058

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ Α.Ε. (∆ΕΠΑΝΟΜ
Α.Ε.) προκηρύσσει ∆ιεθνή ∆ηµόσιο 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
∆ηµοσίων 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 «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ
ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΙ∆ΑΣ ¨ΜΠΟ∆ΟΣΑΚΕΙΟ¨»
συνολικού προϋπολογισµού 10.617.343,00 ΕΥΡΩ (µε τυχόν νέες εργασίες, αναθεώρηση
και ΦΠΑ (23%), εκ των οποίων 9.755.000,00 € για τις οικοδοµικές – Η/Μ εργασίες και
862.343,00 € για την προµήθεια – εγκατάσταση ιατρικού και ξενοδοχειακού
εξοπλισµού.
Ο προϋπολογισµός του έργου, όπως το έργο αναλυτικά περιγράφεται στην Μελέτη
∆ηµοπράτησης και τα λοιπά τεύχη της ∆ιακήρυξης, συµπεριλαµβανοµένων των Γενικών
Εξόδων και του Εργολαβικού Οφέλους, αναλύεται ως εξής:
Οικοδοµικές - Η/Μ εργασίες- Εξοπλισµός: 7.660.556,04 ΕΥΡΩ
Τυχόν νέες εργασίες (10%) για τις
Οικοδοµικές – Η/Μ εργασίες
: 695.946,42 ΕΥΡΩ
Εκτιµώµενη Αναθεώρηση
: 275.483,72 ΕΥΡΩ
Άθροισµα
: 8.631.986,18 ΕΥΡΩ
Φ.Π.Α. (23%)
: 1.985.356,82 ΕΥΡΩ
ΣΥΝΟΛΟ
: 10.617.343,00 ΕΥΡΩ
Αντικείµενο του έργου:
Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του κτιριολογικού προγράµµατος και την αισθητική ενσωµάτωση
των επεκτάσεων κρίθηκε αναγκαία η παρέµβαση σε τρία σηµεία του Νοσοκοµειακού
Συγκροτήµατος µε στόχο και τη λειτουργική ενσωµάτωση των επεκτάσεων.
α. Παρέµβαση: «άµεση» επέκταση

•Επέκταση των Εξωτερικών Ιατρείων. Στην επέκταση αυτή ενσωµατώνονται όλοι οι χώροι του
κτιριολογικού προγράµµατος που αφορούν στα εξωτερικά ιατρεία Νευρολογικού
και Πόνου.
•Επέκταση του Παιδιατρικού Εξωτερικού Ιατρείου. Στην περιοχή του υπάρχοντος Παιδιατρικού
Εξωτερικού Ιατρείου ενσωµατώνονται όλοι οι χώροι του παιδοψυχιατρικού που
επεκτείνουν και ολοκληρώνουν το παιδιατρικό εξωτερικό ιατρείο.
Και οι δύο αυτές επεκτάσεις γίνονται σε συνέχεια των υπαρχόντων λειτουργικών τµηµάτων τα
οποία µε τους επιπλέον χώρους ολοκληρώνονται λειτουργικά. Προς διευκόλυνση
των περιγραφών οι επεκτάσεις αυτές χαρακτηρίστηκαν «άµεσες».
β. Παρέµβαση: «έµµεση» επέκταση
Οι υπόλοιπες απαιτήσεις του κτιριολογικού προγράµµατος που µπορούσαν να οργανωθούν
σχετικά αυτοτελώς καλύφθηκαν µε τη δηµιουργία της Νέας Πτέρυγας και του
Βρεφονηπιακού Σταθµού που για διευκόλυνση των περιγραφών χαρακτηρίστηκαν «έµµεση»
επέκταση.
Η Νέα Πτέρυγα αποτελεί προσθήκη κτιριακού τµήµατος η οποία λειτουργεί µε την υποστήριξη
των εξυπηρετήσεων του Νοσοκοµείου.
Επίσης, δηµιουργείται Μονάδα Χηµειοθεραπείας για την εξυπηρέτηση του µεγάλου αριθµού
καρκινοπαθών της περιοχής της ∆υτικής Μακεδονίας όπου διαπιστώνεται παντελής
έλλειψη τέτοιων δοµών.
Ο Βρεφονηπιακός Σταθµός αποτελεί χωριστό κτίριο.
Στο φυσικό αντικείµενο της πράξης περιλαµβάνεται η προµήθεια-εγκατάσταση ιατρικού και
ξενοδοχειακού εξοπλισµού.
Η εκπόνηση της µελέτης εφαρµογής – κατασκευαστικά σχέδια του έργου αποτελεί συµβατική
υποχρέωση του αναδόχου σύµφωνα µε το σύστηµα δηµοπράτησης που περιγράφεται στον
Κανονισµό Εκπόνησης Μελετών, Εκτέλεσης Έργων και συναφών Προµηθειών και Εργασιών
∆ΕΠΑΝΟΜ.
Τέλος, στο συµβατικό αντικείµενο του έργου περιλαµβάνεται και η προσαρµογή της µελέτης
εφαρµογής στις απαιτήσεις του Κανονισµού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ),
σύµφωνα µε την Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης (ΜΕΑ) την οποία έχει υποχρέωση να
εκπονήσει ο Ανάδοχος χωρίς πρόσθετη αποζηµίωση. Οποιαδήποτε πρόσθετη οικοδοµικήΗ/Μ εργασία ή/και επαύξηση µεγεθών των Η/Μ εγκαταστάσεων προκύψει από την µελέτη
εφαρµογής λαµβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις της ΜΕΑ αποτελούν υποχρέωση του
αναδόχου και περιλαµβάνονται στο εργολαβικό αντάλλαγµα.
Το έργο είναι ενταγµένο στο Ε.Π. Μακεδονίας- Θράκης 2007-2013 και χρηµατοδότησή του
είναι από (Ε.Τ.Π.Α.) ΚΩ∆. 2012ΕΠ00580071, ΣΑΕΠ0058.
2. Η παραλαβή και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 02/04/2013 ηµέρα Τρίτη και
ώρα 10:00π.µ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) ενώπιον Επιτροπής, στα Γραφεία της
∆ΕΠΑΝΟΜ 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 ∆ΕΠΑΝΟΜ 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 ∆ΕΠΑΝΟΜ όχι αργότερα από την
καθορισµένη ώρα της ηµέρας του διαγωνισµού.
3.

Στον διαγωνισµό µπορούν να συµµετάσχουν:

3.1 Μεµονωµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις.
α. Εγγεγραµµένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.∆.Ε.
η
του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., εφόσον ανήκουν στην πέµπτη (5 ) Τάξη για έργα κατηγορίας
οικοδοµικά και Η/Μ που να έχουν κατασκευάσει / ανακατασκευάσει ή να
κατασκευάζουν / ανακατασκευάζουν µόνες τους ή σε Κοινοπραξία Νοσοκοµειακές
υποδοµές κατά την τελευταία οκταετία
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
∆ηµόσιες Συµβάσεις (Σ.∆.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
2

Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π, που να έχουν κατασκευάσει / ανακατασκευάσει ή να
κατασκευάζουν / ανακατασκευάζουν µόνες τους ή σε Κοινοπραξία Νοσοκοµειακές
υποδοµές κατά την τελευταία οκταετία
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 /ανακατασκευάσει ή να κατασκευάζουν /
ανακατασκευάζουν µόνες τους ή σε Κοινοπραξία Νοσοκοµειακές υποδοµές κατά την
τελευταία οκταετία.
3.2

3.3

Κοινοπραξίες Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε
συνδυασµό µεταξύ τους. Επισηµαίνεται ότι Εργοληπτικές Επιχειρήσεις που
κοινοπρακτούν θα πρέπει η καθεµία να διαθέτει εργοληπτικό πτυχίο της
προαναφερόµενης τάξης σε οικοδοµικά ή σε Η/Μ έργα για την κάλυψη των κατηγοριών
των εργασιών του έργου και επίσης κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συµµετέχει στο
κοινοπρακτικό σχήµα µε ποσοστό όχι µικρότερο του 25%. Οι Κοινοπραξίες αυτές
µπορούν να υποβάλλουν προσφορές χωρίς να περιβληθούν υποχρεωτικά ιδιαίτερη
νοµική µορφή. Θα δηλώνουν όµως ότι θα συστήσουν Κοινοπραξία αν τους ανατεθεί το
έργο.
Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραµµένων στην 4η τάξη του Μ.Ε.Ε.Π. για
έργα κατηγορίας οικοδοµικά και Η/Μ, (αναβάθµιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).

4.

Χρηµατοοικονοµική Επάρκεια
Η χρηµατοοικονοµική επάρκεια της εργοληπτικής επιχείρησης θα πρέπει να είναι ίση ή
ανώτερη των 800.000,00 ΕΥΡΩ. Η παραπάνω χρηµατοοικονοµική επάρκεια, 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
Κάθε διαγωνιζόµενος θα πρέπει να αποδείξει ότι έχει κατασκευάσει / ανακατασκευάσει ή
κατασκευάζει / ανακατασκευάζει Νοσοκοµειακές υποδοµές 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.

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 ∆ιακήρυξη.

7.

Η διάρκεια εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε (30) µήνες από την ηµέρα υπογραφής της
σύµβασης.

8.

Οι ενδεικτικές τµηµατικές προθεσµίες του έργου αναφέρονται στην διακήρυξη.

9.

Ο Χρόνος Ισχύος των προσφορών είναι εννέα (09) µήνες από την ηµεροµηνία διεξαγωγής
του ∆ιαγωνισµού.

10. Στον παρόντα διαγωνισµό έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του Ν. 3886/2010 για την «∆ικαστική
Προστασία κατά τη σύναψη των ∆ηµοσίων Συµβάσεων – Ο∆ΗΓ. 89/665 & 92/13/ΕΟΚ».
11.

Τα στοιχεία του διαγωνισµού διατίθενται από τα γραφεία της ∆ΕΠΑΝΟΜ ΑΕ και
παραλαµβάνονται από τον ενδιαφερόµενο ή εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό του.
Τα Τεύχη δηµοπράτησης ήτοι η ∆ιακήρυξη, 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
∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. (www.depanom.gr). Η µελέτη δηµοπράτησης σε ηλεκτρονική µορφή, το
Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς και ο Πίνακας Ανάλυσης διατίθενται στα γραφεία της
∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε., µε σχετική εξουσιοδότηση, κατά τις εργάσιµες µέρες και ώρες 10:0014:00 αζηµίως. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα περί εξ’ αποστάσεων λήψεως
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Γραµµατοσειρά: 10 pt

(Ταχυδροµικά ή ταχυµεταφορικά) των εγγράφων στοιχείων του διαγωνισµού, µε ευθύνη
και επιµέλεια του ενδιαφερόµενου.
Το σύνολο των συµβατικών τευχών παραλαµβάνεται µέχρι και την 28/03/2013
12. Για τη συµµετοχή στο ∆ιαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συµµετοχής υπό µορφή
Εγγυητικής Επιστολής, και για ποσό ίσο µε το 2% επί του προϋπολογισµού, χωρίς Φ.Π.Α
ήτοι στο ποσό των 172.639,72 ΕΥΡΩ. Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται στη ∆ηµόσια
Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων
Α.Ε. (∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε) και σε
περίπτωση διαγωνιζόµενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των µελών της,
σύµφωνα µε το υπόδειγµα της ∆ΕΠΑΝΟΜ ΑΕ.
13. Η Προϊστάµενη Αρχή από την οποία θα εγκριθεί το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας είναι το
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.
14. 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%,
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
∆ΕΠΑΝΟΜ ΑΕ. (παράρτηµα Α της διακήρυξης)
15. Τα έξοδα των εκ του νόµου απαραίτητων δηµοσιεύσεων της διακήρυξης της δηµοπρασίας
θα ανέλθουν το πολύ στο ποσό των 4.500,00 ΕΥΡΩ, βαρύνουν τον Ανάδοχο και
εισπράττονται µε τον πρώτο λογαριασµό πληρωµής του έργου. Τα έξοδα δηµοσιεύσεων των
τυχόν προηγούµενων διαγωνισµών για το ίδιο έργο, καθώς και τα έξοδα των µη
απαραίτητων εκ του νόµου δηµοσιεύσεων, βαρύνουν τον κύριο του έργου και καταβάλλονται
από τις σχετικές πιστώσεις.
16. Η Περίληψη της ∆ιακήρυξης έχει αποσταλεί για δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 14/02/2013, επίσης σχετική περίληψη θα αποσταλεί για
δηµοσίευση στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της
Κυβερνήσεως στις 15/02/2013 και στον Ελληνικό τύπο στις 15/02/2013.

Αθήνα 14/02/2013
Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΤΑΚΗΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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