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ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΤΗΣ
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ
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ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ΄΄

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

:

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

:

1.130.760,00 ΕΥΡΩ
Ε.Π. «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 20072013» (Ε.Τ.Π.Α.)
ΚΩΔ. 2010ΣΕ09190010 ΣΑΕ 091/9

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
1. Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α.Ε.
(ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.) προκηρύσσει 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 «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ - ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΤΗΣ
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΄΄ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ΄΄», συνολικού προϋπολογισμού 1.130.760,00 ΕΥΡΩ (με τυχόν
νέες εργασίες, αναθεώρηση και ΦΠΑ), με κατ’ αποκοπήν τίμημα, για πλήρως
περαιωμένη εργασία.
Αντικείμενο του έργου είναι οι παρεμβάσεις και βελτιώσεις της γαστρεντερολογικής
κλινικής που βρίσκεται στην Β’ πτέρυγα του πέτρινου κτιρίου του Π.Γ.Ν. ΄΄ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ΄΄ της Θεσσαλονίκης όπως αυτές περιγράφονται στην μελέτη
δημοπράτησης του έργου.
2. Η παραλαβή και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 12/04/2011 ημέρα
Τρίτη και ώρα 10:00 (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(ΜΕΕΠ) που τηρείται
στη Γ.Γ.Δ.Ε του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε εφόσον ανήκουν στην Δεύτερη ή Τρίτη (2η ή 3η)
τάξη για έργα κατηγορίας Οικοδομικά και Η/Μ, ή κοινοπραξίες αυτών.
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) ή
από τα κράτη με τα οποία έχει συνάψει σχετικές συμφωνίες η Ευρωπαϊκή Ένωση,
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. ή κοινοπραξίες τέτοιων
επιχειρήσεων.
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, ή κοινοπραξίες τέτοιων επιχειρήσεων.
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 2ης ή 3ης τάξης 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.

Η διάρκεια εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής
της σύμβασης.

5.

Ο Χρόνος Ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την
ημερομηνία διεξαγωγής του Διαγωνισμού.

6.

Τα στοιχεία του διαγωνισμού διατίθενται από τα γραφεία της ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ και
παραλαμβάνονται από τον ενδιαφερόμενο ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του με
την καταβολή: 30 ΕΥΡΩ, για τα Τεύχη «Διακήρυξη Ανοικτής Δημοπρασίας», Σχέδιο
Σύμβασης, Συγγραφή Υποχρεώσεων και 100 ΕΥΡΩ για τη μελέτη δημοπράτησης
συμπεριλαμβανομένου του εντύπου οικονομικής προσφοράς, έως πέντε (5)
εργάσιμες ημέρες μετά την πληρωμή των αντιστοίχων ποσών στο Ταμείο της
ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ ,ώρες 10:00-14:00.
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 Τετάρτη
06/04/20011.

7.

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 18.386,35 ΕΥΡΩ. Οι εγγυητικές επιστολές
απευθύνονται στη Δημόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων
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Α.Ε. (ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε) και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να
είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της, σύμφωνα με το υπόδειγμα της ΔΕΠΑΝΟΜ
ΑΕ.
8.

Η Προϊστάμενη Αρχή από την οποία θα εγκριθεί το αποτέλεσμα της δημοπρασίας
είναι το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.

9. 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.
10. 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.
11. Η Περίληψη της Διακήρυξης θα αποσταλεί στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων
Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως στις 11/03/2011 και στον Ελληνικό
τύπο στις 11/03/2011.
.

Αθήνα 11/03/2011
Ο Διευθύνων Σύμβουλος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΤΑΚΗΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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