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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ :

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :
ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ:

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. ΓΙΑ
ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, 200
ΚΛΙΝΩΝ» ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΑΚΗΣ
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟY ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
221.400 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
1. Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α.Ε.
(ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.) προκηρύσσει Δημόσιο διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία μεταξύ
φυσικών ή νομικών προσώπων εγγεγραμμένων στα αντίστοιχα επαγγελματικά μητρώα 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 προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στον
διαγωνισμό αυτό για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών: Συμβούλου
υποστήριξης της ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. για τη σύνταξη της Μελέτης δημοπράτησης του
έργου: «Ανέγερση Νέου Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής, 200 κλινών» στην
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, προεκτιμώμενης αμοιβής 221.400 €
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με το Ν. 3316/2005 και τα
εκτελεστικά του διατάγματα και αποφάσεις, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία αποστολής
της περιληπτικής Προκήρυξης για δημοσίευση στον Ελληνικό Τύπο και με τους όρους της
Προκήρυξης.
2. Η συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή ανέρχεται σε 180.000 € (χωρίς ΦΠΑ) και επιμερίζεται

ως εξής:
α. όσον αφορά τις κατηγορίες μελετών:
1. 70.477,70 € πλέον Φ.Π.Α. για υπηρεσίες που αντιστοιχούν σε μελέτη κατηγορίας 6
2. 39.261,55 € πλέον Φ.Π.Α. για υπηρεσίες που αντιστοιχούν σε μελέτη κατηγορίας 8
3. 70.477,70 € πλέον Φ.Π.Α. για υπηρεσίες που αντιστοιχούν σε μελέτη κατηγορίας 9
και β) όσον αφορά τις μονάδες φυσικού αντικειμένου ή τις μονάδες απασχόλησης:
1. 60.340,50 € πλέον Φ.Π.Α. για Κατηγορία Προσωπικού Α
2. 24.136,20 € πλέον Φ.Π.Α. για Κατηγορία Προσωπικού Β
3. 95.740,26 € πλέον Φ.Π.Α. για Κατηγορία Προσωπικού Γ

Το αντικείμενο της προς ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών αφορά στην Παροχή
υπηρεσιών Συμβούλου υποστήριξης της ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. για τη σύνταξη της Μελέτης
δημοπράτησης του έργου: «Ανέγερση Νέου Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής, 200
κλινών» στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
2. Η παραλαβή και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 08/09/2011 ημέρα
Πέμπτη και ώρα 10:00 π.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.
Οι φάκελοι συμμετοχής στο διαγωνισμό υποβάλλονται με οποιονδήποτε τρόπο
κρίνουν πρόσφορο οι διαγωνιζόμενοι, αρκεί να περιέλθουν στο πρωτόκολλο της
Υπηρεσίας που διεξάγει το διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα
(προθεσμία) που καθορίζεται.
Η Υπηρεσία δεν φέρει ευθύνη για την ασφάλεια του περιεχομένου των φακέλων μέχρι
την παραλαβή τους, ούτε για οποιαδήποτε καθυστέρηση άφιξης αυτών και οι
Διαγωνιζόμενοι φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη της έγκαιρης υποβολής των
προσφορών τους. Ρητώς αποκλείεται η παραλαβή με ευθύνη της Υπηρεσίας των
φακέλων και λοιπών εγγράφων από τα κατά τόπους καταστήματα ταχυδρομικών
εταιρειών.
3. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν νομικά πρόσωπα αυτοτελώς ή σε
σύμπραξη ή κοινοπραξία, που διαθέτουν κατ΄ ελάχιστον την εξής γενική
επαγγελματική εμπειρία και στελέχωση:
1)

στην κατηγορία μελέτης 6 (Αρχιτεκτονικές Μελέτες), πτυχίο τάξης Ε’,

2)

στην κατηγορία μελέτης 8 (Στατικές Μελέτες), πτυχίο τάξης Ε’,

3)

στην κατηγορία μελέτης 9 (Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες), πτυχίο τάξης Ε’,

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αυτοτελώς ή
σε σύμπραξη ή σε κοινοπραξία που θα συσταθεί ή έχει συσταθεί, εφόσον τα ίδια ή τα
μέλη τους (επί συμπράξεων ή κοινοπραξιών):
1.

είναι εγγεγραμμένα στα Ελληνικά Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων / Εταιριών
Μελετών και διαθέτουν την εμπειρία και στελέχωση της προκήρυξης, όπως
αποδεικνύεται με αντίστοιχα δικαιολογητικά και το πτυχίο του άρθρου 39 του
ν. 3316/05 και (μέχρι την έκδοση των πτυχίων κατά το άρθρο αυτό) του ν.
716/77 και των εκτελεστικών του διαταγμάτων, ή

2.

προέρχονται από χώρες - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που τηρούν αντίστοιχα
μητρώα, σύμφωνα με το άρθρο 52 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ και είναι
εγγεγραμμένα σε τάξεις και κατηγορίες μελετών ή υπηρεσιών αντίστοιχες με
εκείνες της προκήρυξης, ή

3.

προέρχονται από χώρες - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που δεν τηρούν μητρώα
των προηγούμενων παραγράφων ή κράτη, που έχουν κυρώσει την συμφωνία
για τις δημόσιες συμβάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, είναι
εγγεγραμμένα στα Επαγγελματικά/ Εμπορικά Μητρώα του Παραρτήματος IX Γ
της οδηγίας 2004/ 18ΕΚ ή στα αντίστοιχα μητρώα των χωρών τους, και
διαθέτουν γενική εμπειρία αντίστοιχη αυτής που απορρέει από την εγγραφή
στο Μητρώο Μελετητών – Εταιρειών / Γραφείων Μελετών, δηλαδή στελεχικό
δυναμικό με εμπειρία σε αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, κατά το άρθρο 39
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του Ν.3316/05.
Η σύμπραξη των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε
διαφορετικές κατηγορίες μελετών. Σε περίπτωση σύμπραξης στην ίδια κατηγορία, ο
μέγιστος αριθμός συμπραττόντων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους τρεις (3), επί ποινή
αποκλεισμού της διαγωνιζόμενης σύμπραξης.
4. Ειδική Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα
Κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να διαθέτει επιπλέον και ειδική τεχνική και
επαγγελματική ικανότητα η οποία αποδεικνύεται:
α) από την παροχή παρόμοιων με την υπό ανάθεση υπηρεσιών, οι οποίες

εκτελέσθηκαν με συμβάσεις του υποψήφιου φυσικού ή νομικού προσώπου, κατά
την τελευταία πενταετία.
Ως παρόμοιες υπηρεσίες νοούνται τα παρακάτω είδη:
• υπηρεσίες αντίστοιχου μεγέθους και απαιτήσεων με το υπό ανάθεση έργο,
• Ελάχιστη απαιτούμενη προϋπόθεση συμμετοχής είναι να έχει υλοποιήσει ένα
(1) αντίστοιχο έργο την τελευταία πενταετία που να αφορά σε υπηρεσίες
εκπόνησης μελέτης μεγάλου κτιριακού συγκροτήματος. Ιδιαίτερα δε για τα
αρχιτεκτονικά και ηλεκτρομηχανολογικά γραφεία θα πρέπει αποδεδειγμένα να
έχουν υλοποιήσει έργο την τελευταία πενταετία που να αφορά σε υπηρεσίες
εκπόνησης μελέτης (αρχιτεκτονικής, Η/Μ) Νοσοκομείου. Τα ανωτέρω θα
αποδεικνύονται από πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής ή πρωτόκολλο
παραλαβής ή σύμβαση ή από φωτοαντίγραφα αποδεικτικών πληρωμής και
εξόφλησης.
β) Να διαθέτει το εξειδικευμένο προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την
ανάληψη του έργου, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στο Τεύχος Τεχνικών
Δεδομένων
Επί συμπράξεων και κοινοπραξιών στην ίδια κατηγορία, η ειδική καταλληλότητα που
απαιτείται μπορεί να προκύπτει είτε από έναν μόνο από τους συμπράττοντες στην ίδια
κατηγορία μελέτης.
5. Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται
σε 3 μήνες από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού.
6. Ο Χρόνος Ισχύος των προσφορών είναι έξι (06) μήνες από την ημερομηνία
διεξαγωγής του Διαγωνισμού.
7. Η Προκήρυξη και τα τεύχη που την συνοδεύουν διατίθενται από τη ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.
(οδός Τσόχα 5, Τ.Κ. 115 21, Αθήνα, Πληροφορίες : Γκόλφη Π., τηλ.:210 – 8701
660) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Οι Ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα παραπάνω τεύχη, μέχρι και
οκτώ (8) ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, από
τα γραφεία της Υπηρεσίας που διεξάγει τον διαγωνισμό με την καταβολή του ποσού
των 50 €, δηλαδή συγκεκριμένα μέχρι τις 31.08.2011
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν και ταχυδρομικώς τα στοιχεία του
διαγωνισμού
που διατίθενται, με πληρωμή του παραλήπτη. Η Υπηρεσία
παραδίδει τα τεύχη διαγωνισμού στα γραφεία της, στην ταχυδρομική υπηρεσία
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της επιλογής του ενδιαφερομένου, χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξή
τους.
8. Για την συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής,
ποσού 3.600,00 €, η οποία συνίσταται είτε α) σε εγγυητικές επιστολές του ΤΣΜΕΔΕ ή
τραπεζών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. του Ε.Ο.Χ,. ή του Π.Ο.Ε., είτε β) σε σύσταση παρακαταθήκης
αντίστοιχου ποσού ή χρεογράφων αντίστοιχης αξίας στο Τ.Π.Δ. (άρθρο 24 παρ. 2 του
ν. 3316/05).
9. Η Προϊστάμενη Αρχή από την οποία θα εγκριθεί το αποτέλεσμα της δημοπρασίας
είναι το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.
10. Ο Ανάδοχος κατά την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού οφείλει να καταθέσει
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, η οποία θα πρέπει να ανταποκρίνεται στους
όρους της Συγγραφής Υποχρεώσεων. Το ποσό της εγγυητικής επιστολής καλής
εκτέλεσης θα ανέρχεται σε ποσοστό 5%, της προεκτιμώμενης αμοιβής της σύμβασης.
11. Η Περίληψη της Προκήρυξης θα δημοσιευθεί α) στο ενημερωτικό δελτίο και στην
ιστοσελίδα του ΤΕΕ και β) στον ελληνικό τύπο, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.
Τα έξοδα των εκ του νόμου απαραίτητων δημοσιεύσεων της περιληπτικής
Προκήρυξης βαρύνουν τον Ανάδοχο δεν μπορεί να είναι ανώτερα των 300 ΕΥΡΩ
και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής της σύμβασης. Τα έξοδα
δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων διαγωνισμών για την ίδια σύμβαση,
καθώς και τα έξοδα των μη απαραίτητων εκ του νόμου δημοσιεύσεων, βαρύνουν
την Αναθέτουσα Αρχή και καταβάλλονται από τις πιστώσεις της υπηρεσίας για
την ανατιθέμενη σύμβαση.

Αθήνα 29/07/2011
Ο Διευθύνων Σύμβουλος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΤΑΚΗΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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