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: ΕΠΕΚΤΑΣΗ - ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ,
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

: 20.019.860,45 ΕΥΡΩ
:

Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2007 – 2013
(Ε.Τ.Π.Α.): 20.019.860,45 €
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
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:
«ΕΠΕΚΤΑΣΗ - ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»
1ο ΥΠΟΕΡΓΟ :ΕΠΕΚΤΑΣΗ - ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ,
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
συνολικού προϋπολογισμού 20.019.860,45 ΕΥΡΩ (με τυχόν νέες εργασίες, αναθεώρηση και
ΦΠΑ (23%), εκ των οποίων 17.517.900,23 € για τις οικοδομικές – Η/Μ εργασίες και
2.501.960,22 € για την προμήθεια – εγκατάσταση ιατρικού εξοπλισμού, με κατ’ αποκοπήν
τίμημα, για πλήρως περαιωμένη εργασία και αναλύεται ως εξής:

.

Οικοδομικές - Η/Μ εργασίες+ Εξοπλισμός: 14.604.453,92
Τυχόν νέες εργασίες (10%) για τις
Οικοδομικές – Η/Μ εργασίες
: 1.257.033,99
Εκτιμώμενη Αναθεώρηση
:
414.821,40
Άθροισμα
: 16.276.309,31
Φ.Π.Α. (23%)
: 3.743.551,14
ΣΥΝΟΛΟ
: 20.019.860,45
Αντικείμενο του έργου:

ΕΥΡΩ
ΕΥΡΩ
ΕΥΡΩ
ΕΥΡΩ
ΕΥΡΩ
ΕΥΡΩ

Η επέκταση και αναδιαρρύθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Βέροιας αφορά την εκτέλεση
οικοδομικών και Η/Μ εργασιών και την Προμήθεια – Εγκατάσταση Ιατρικού Εξοπλισμού.
Η προσθήκη κατ΄ επέκταση του νοσοκομείου περιλαμβάνει δυο νέες πτέρυγες, την
πτέρυγα Ξ και την πτέρυγα Ν και η αναδιαρρύθμιση πραγματοποιείται σε τμήμα της
υπάρχουσας πτέρυγας Α στον 1ο όροφο.
Το έργο περιλαμβάνει επίσης και την προμήθεια - εγκατάσταση του Ιατρικού εξοπλισμού
του κτιρίου σύμφωνα με την σχετική μελέτη.
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), η οποία βασίζεται στο
τεύχος προδιαγραφών εκπόνησης μελετών – ενεργειακή μελέτη της μελέτης
δημοπράτησης και την οποία έχει υποχρέωση να εκπονήσει ο Ανάδοχος χωρίς πρόσθετη
αποζημίωση. Οποιαδήποτε πρόσθετη οικοδομική-Η/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.
2. Η παραλαβή και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 06/11/2012 ημέρα Τρίτη και
ώρα 10π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) ενώπιον Επιτροπής που θα συστήσει με
απόφασή του το Δ.Σ. της ΔΕΠΑΝΟΜ, 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.
3.

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν:

3.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις.
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 / 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
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 / 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
κατασκευάσει /ανακατασκευάσει ή να κατασκευάζουν /
ειδικότερα να έχουν
ανακατασκευάζουν μόνες τους ή σε Κοινοπραξία Νοσοκομειακές υποδομές 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 (παρ.21.1.α διακήρυξης) τόσο σε οικοδομικά όσο και σε Η/Μ
έργα 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.
4.

Χρηματοοικονομική Επάρκεια
Η χρηματοοικονομική επάρκεια της εργοληπτικής επιχείρησης θα πρέπει να είναι ίση ή
ανώτερη των 1.700.000 ΕΥΡΩ. Η παραπάνω χρηματοοικονομική επάρκεια, σε περίπτωση
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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 Διακήρυξη.

7.

Η διάρκεια εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε (36) 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 Διαγωνισμού.

10. 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».
11. Τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται από τη ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ, οδός ΤΣΟΧΑ 5 (Πληροφορίες κ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΚΟΛΦΗ τηλ. 2108701660-723) μέχρι και την 31/10/2012. 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. κατά τις
εργάσιμες μέρες και ώρες 10:00-14:00 αζημίως.
12. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό 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 325.526,19 ΕΥΡΩ. Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται στη Δημόσια
Α.Ε. (ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε) και σε
Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων
περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της,
σύμφωνα με το υπόδειγμα της ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ.
13. Η Προϊστάμενη Αρχή από την οποία θα εγκριθεί το αποτέλεσμα της δημοπρασίας είναι το
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΕΠΑΝΟΜ 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
ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ.
15. Τα έξοδα των εκ του νόμου απαραιτήτων
αναδείχθηκε Ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο
πληρωμής. Τα έξοδα δημοσιεύσεων των
ανάθεση του ίδιου αντικειμένου, καθώς και
δημοσιεύσεων βαρύνουν τη ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.
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δημοσιεύσεων της Διακήρυξης στην οποία
και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό
τυχόν προηγούμενων διαγωνισμών για την
τα έξοδα των μη απαραίτητων εκ του νόμου

16.Η Περίληψη της Διακήρυξης έχει αποσταλεί για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 20/09/2012, επίσης σχετική περίληψη θα αποσταλεί για
δημοσίευση στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως στις 21/09/2012 και στον Ελληνικό τύπο στις 21/09/2012.

Αθήνα 28/08/2012
Ο Διευθύνων Σύμβουλος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΤΑΚΗΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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