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ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ

: ΚΑΡΠΑΘΟΣ

ΕΡΓΟ

: «ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

:

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ

:

6.130.081,30 ΕΥΡΩ
Ε.Π. ΚΡΗΤΗ & ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007 – 2013
(Ε.Τ.Π.Α.): 6.180.081,30 €
ΚΩ∆. 2013ΣΕ09190000, ΣΑΕ0919

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
«ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ»
συνολικού προϋπολογισµού 6.130.081,30 € εκ των οποίων 4.803.526,18€ για τις
οικοδοµικές – Η/Μ εργασίες και 1.326.555,12€ 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: 4.693.554,42 ΕΥΡΩ
Τυχόν νέες εργασίες (10%)
: 469.355,44 ΕΥΡΩ
Εκτιµώµενη Αναθεώρηση για τις
Οικοδοµικές – Η/Μ εργασίες
: 121.642,98 ΕΥΡΩ
Άθροισµα
: 5.284.552,84 ΕΥΡΩ
Φ.Π.Α. (16%)
: 845.528,45 ΕΥΡΩ
ΣΥΝΟΛΟ
: 6.130.081,30 ΕΥΡΩ
Αντικείµενο του έργου:
Η συνολική δυναµικότητα του νοσοκοµείου είναι 22 κλίνες και η συνολική του έκταση είναι
3013,42 τ.µ.
Το έργο είναι νέο διώροφο κτίριο µε ισόγεια πτέρυγα βοηθητικών και Η-Μ χώρων.
Η διάρθρωση των επιµέρους τµηµάτων του Ισογείου είναι: Τµήµα εισόδου και υπηρεσιών
κοινού, τµήµα Φαρµακείου, Νεκροτοµείου, Βοηθητικών υπηρεσιών και προσωπικού, τµήµα
βοηθητικών χώρων αποθηκών και Η/Μ, διάδροµοι και κυκλοφορία, τµήµα εξεταστηρίων,
τµήµα Χειρουργείων και επειγόντων περιστατικών, τµήµα εργαστηρίων.

Στον πρώτο όροφο του κτιριακού συγκροτήµατος και περί τον κόµβο του κλιµακοστασίου
τοποθετούνται (κοντά αλλά και διαχωρισµένα µεταξύ τους) η µονάδα νοσηλείας µε τις
συνοδευτικές της χρήσεις, το τµήµα των εφηµερευόντων ιατρών και τα γραφεία της διοίκησης
του νοσοκοµείου. Η διάρθρωση των επιµέρους χώρων του 1ου ορόφου είναι:
Νοσηλεία, ∆ιοίκηση, διάδροµοι και κυκλοφορία.
Τέλος, το έργο περιλαµβάνει την προµήθεια & εγκατάσταση ιατρικού & ξενοδοχειακού
εξοπλισµού των ανωτέρω χώρων καθώς επίσης και την εκπόνηση της µελέτης εφαρµογής και
των σχεδίων «ως κατασκευάσθει» από τον ανάδοχο.
Επισηµαίνεται ότι, για λόγους διαφάνειας και ίσης µεταχείρισης αυτών που συµµετέχουν στο
διαγωνισµό, αλλά και συµµόρφωσης προς τις επιταγές της Κοινοτικής νοµοθεσίας και
νοµολογίας (υπόθεση C-496/99 P / Επιτροπή κατά CAS Succhi di Frutta SpA), το φυσικό και
οικονοµικό αντικείµενο των δηµοπρατούµενων έργων δεν πρέπει να µεταβάλλεται ουσιωδώς
κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης (βλ., άρθρο 9 της Σύµβασης).
Το έργο είναι ενταγµένο στο Ε.Π. Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου 2007-2013 και χρηµατοδότησή του
είναι από (Ε.Τ.Π.Α.) ΚΩ∆. 2013ΣΕ09190000, ΣΑΕ0919
2. Η παραλαβή και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 17/09/2013 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 τέταρτη (4 ) Τάξη για έργα κατηγορίας
οικοδοµικά και Η/Μ που να έχουν κατασκευάσει / ανακατασκευάσει Υγειονοµικές
µονάδες ανάλογου επιπέδου, µεγέθους και σηµασίας µε το δηµοπρατούµενο έργο
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
Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π, που να έχουν κατασκευάσει / ανακατασκευάσει µόνες
τους ή σε Κοινοπραξία Υγειονοµικές µονάδες ανάλογου επιπέδου, µεγέθους και
σηµασίας µε το δηµοπρατούµενο έργο 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 µόνες τους ή σε Κοινοπραξία
Υγειονοµικές µονάδες ανάλογου επιπέδου, µεγέθους και σηµασίας µε το
δηµοπρατούµενο έργο κατά την τελευταία οκταετία.
3.2

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
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νοµική µορφή. Θα δηλώνουν όµως ότι θα συστήσουν Κοινοπραξία αν τους ανατεθεί το
έργο.
4.

Τεχνική Ικανότητα
Κάθε διαγωνιζόµενος θα πρέπει να αποδείξει ότι έχει κατασκευάσει / ανακατασκευάσει
Υγειονοµικές µονάδες αναλόγου επιπέδου, µεγέθους και σηµασίας µε το έργο που
δηµοπρατείται µε τη διακήρυξη 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.

5.

Οι διαγωνιζόµενοι δύνανται, για την εκτέλεση της δηµοπρατούµενης σύµβασης, και
αναφορικά µε την απαιτούµενη 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.

6.

Η διάρκεια εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε (20) µήνες από την ηµέρα υπογραφής της
σύµβασης.

7.

Οι ενδεικτικές τµηµατικές προθεσµίες του έργου αναφέρονται στη σύµβαση

8.

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

9.

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».

10. 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
(Ταχυδροµικά ή ταχυµεταφορικά) των εγγράφων στοιχείων του διαγωνισµού, µε ευθύνη
και επιµέλεια του ενδιαφερόµενου.
Το σύνολο των συµβατικών τευχών παραλαµβάνεται µέχρι και την 12/09/2013
11. 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 105.691,06ΕΥΡΩ. 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.
12. Η Προϊστάµενη Αρχή από την οποία θα εγκριθεί το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας είναι το
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ∆ΕΠΑΝΟΜ 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%,
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)
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14. 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.
15. Η Περίληψη της ∆ιακήρυξης έχει αποσταλεί για δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 02/08/2013, επίσης σχετική περίληψη θα αποσταλεί για
δηµοσίευση στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της
Κυβερνήσεως στις 05/08/2013 και στον Ελληνικό τύπο στις 05/08/2013.

Αθήνα 31/07/2013
Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΤΑΚΗΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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