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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2/ΤΥ/2018
1. Το Γ.Ν.Θ «Γ. Παπανικολάου» προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες προσφορές για την
ανάθεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.»

προϋπολογισμού μελέτης εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων και τετρακοσίων ευρώ
(74.400,00 €) με ΦΠΑ, σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/2016.
Η προϋπολογιζόμενη συνολική δαπάνη του έργου σε ευρώ αναλύεται ως εξής:
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48.426,15

€

ΓΕ+ΟΕ 18%
ΑΘΡΟΙΣΜΑ
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 5%
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

8.716,71
57.142,86
2.857,14
0,00
60.000,00
14.400,00
74.400,00

€
€
€
€
€
€
€

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού καθώς και το
έντυπο της οικονομικής προσφοράς στην ιστοσελίδα του του Νοσοκομείου www. gpapanikolaou.gr ( ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ)
H διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί απλουστευμένη με βάση το υπόδειγμα διακήρυξης ανοικτής
διαδικασίας (κάτω των ορίων του άρθρου 5 του Ν.4412/2016 – ΦΕΚ 147) της ΕΑΑΔΗΣΥ.
3. Ο συνοπτικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 12/06/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ. (ώρα
λήξης) στο γραφείο του τμήματος Προμηθειών του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου», από την αρμόδια
Επιτροπή Διαγωνισμού.
Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί ο διαγωνισμός την προαναφερθείσα ημερομηνία ή
αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα
καθορίσει με πράξη της η Αναθέτουσα Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με fax πέντε (5)
τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού,
και την ίδια ώρα (10 π.μ). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί δεύτερη ή και τρίτη φορά με
τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, άρθρο 98 παράγραφος 1 περίπτωση α του Ν.4412/2016.
Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως, παρέχονται σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη
διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες το αργότερο την προηγούμενη ημέρα
του διαγωνισμού δηλ. στις 11-6-2018
Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού
και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει
τιμής του άρθρου 86 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσι ών».
Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα υποβληθεί σε ακέραιες μονάδες κατά το
σύστημα με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 125 του Ν. 4412/2016.
4. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:

4. 1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που
δραστηριοποιούνται ως εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.), που
τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω, με βάση το ισχύον
ανώτατο όριο προϋπολογισμού και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την
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δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων
συμβάσεων.
4.2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσηςi.
4.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76
του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή
προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι
τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ
κοινοπραξία).
5. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Τακτικό προϋπολογισμό του Νοσοκομείου έτους 2018. Υπόκειται
σε κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 0,06% στις
συμβάσεις που υπάγονται στο Ν.4013/2011, για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. Εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται.
6. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή που είναι το Διοικητικό
Συμβούλιο του Γ.Ν.Θ «Γ. Παπανικολάου».
Πληροφορίες-τεύχη-έντυπα οικονομικής προσφοράς κ Σερβέτα Γεώργιο τηλ.: 2313307184 και η κ.
Βαλουκτσή Μαριάννα για τεχνικά θέματα τηλ.: 2313307910.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
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