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ΠΡΟΚΛΖΖ ΑΡΗΘΜ. 175/22 ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΑ
αλεύξεζεο αλαδόρνπ γηα ηελ έθδνζε κειέηεο ζηαηηθήο επάξθεηαο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο Β’ θάζεο
ηνπ Ν.4178/2013 ηεο δήισζεο απζαηξέησλ θηηζκάησλ ηνπ Γ.Ν. Ησαλλίλσλ «Γ.Υαηδεθώζηα»
πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο 19.220,00 € κε ΦΠΑ

Ο Γηνηθεηήο ηνπ Ννζνθνκείνπ, αθνύ έιαβε ππόςε:
(α) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ
(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ
(β) Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4782/2021 «Δθζπγρξνληζκόο, απινπνίεζε θαη αλακόξθσζε ηνπ ξπζκηζηηθνύ
πιαηζίνπ ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, εηδηθόηεξεο ξπζκίζεηο πξνκεζεηώλ ζηνπο ηνκείο ηεο άκπλαο θαη ηεο
αζθάιεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο γηα ηελ αλάπηπμε, ηηο ππνδνκέο θαη ηελ πγεία»
(γ) Tελ αξηζ. 24/10-11-2022 (ζ.7) Απόθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ (ΑΓΑ: ΧΓΤ346906Χ-ΚΥ5,
ΑΓΑΜ: 22REQ011600646)
(δ) Σελ αξηζ. πξση. 1266/15-11-2022 Απόθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο (ΑΓΑ: ΦΗΕΕ46906Χ-ΜΟΥ,
ΑΓΑΜ: 22REQ011604756)

ΠΡΟΚΑΛΔΗ
ηνπο ελδηαθεξόκελνπο λα θαηαζέζνπλ γξαπηέο ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο γηα ηελ έθδνζε κειέηεο
ζηαηηθήο επάξθεηαο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο Β’ θάζεο ηνπ Ν.4178/2013 ηεο δήισζεο απζαηξέησλ
θηηζκάησλ ηνπ Γ.Ν. Ησαλλίλσλ «Γ.Υαηδεθώζηα» πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο 19.220,00 € κε ΦΠΑ, κέτρη
ηελ Γεσηέρα 21-11-2022 θαη ώρα 10.00πκ.
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α. ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ
1.ΔΚΣΗΜΩΜΔΝΖ ΑΞΗΑ ΤΜΒΑΖ
Ζ εθηηκώκελε αμία ηεο ζύκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 19.220,00 € ζπκπ. ΦΠΑ. Γηα ηε δέζκεπζε
ηνπ ζπλνιηθνύ πνζνύ, έρεη ιεθζεί ε (δ) ζρεηηθή απόθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ ηεο
γηα ηα έηε 2022, 2023.

2.ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΤΜΒΑΖ
Ζ δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο νξίδεηαη από ηελ ππνγξαθή κέρξη θαη ηελ 31/12/2022.
Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη ηα παξαδνηέα (κειέηε ζηαηηθήο επάξθεηαο) θαη λα εθηειέζεη ηηο
απαξαίηεηεο ελέξγεηεο, πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ην Ν. 4178/213 νινθιήξσζεο ηεο Β’ θάζεο ηεο
δήισζεο απζαηξέησλ θηηζκάησλ ηνπ Γ.Ν. Ησαλλίλσλ, έσο ηελ 31/12/2022.

3.ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Οη ελδηαθερόκελοη ζα πρέπεη καδί κε ηελ προζθορά ηοσς λα επηζσλάυοσλ θαη ηα παραθάηφ:
ηελ πξνζθνξά πξέπεη λα πεξηέρνληαη ζε μερσξηζηό θάθειν ζε δύν αληίηππα (πξσηόηππν &
αληίγξαθν) ηα εμήο :
3.1. Φάθειος Γηθαηοιογεηηθώλ ζσκκεηοτής
α. Πηζηνπνηεηηθό ΓΔΜΖ ή ηζρύνλ θαηαζηαηηθό από όπνπ λα πξνθύπηνπλ εκθαλώο ηα κέιε ηνπ Γ ζε
πεξίπησζε ΑΔ, ΑΔΒΔ,ΑΒΔΔ ή ηνπ/ησλ δηαρεηξηζηή/ησλ ζε πεξίπησζε Ο.Δ, Δ.Δ,ΗΚΔ θαζώο θαη ν
λόκηκνο εθπξόζσπνο ηεο εηαηξείαο, κε ρξόλν έθδνζεο έσο 30 εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο
πξνζθνξάο.
Πξνο απόδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιόγσλ απνθιεηζκνύ από δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκνζίσλ
ζπκβάζεσλ ησλ παξ.1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016, παξαθαινύκε, καδί κε ηελ πξνζθνξά
ζαο, λα καο απνζηείιεηε ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά:
β. Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ όισλ ησλ κειώλ ηνπ Γ ή ηνπ δηαρεηξηζηή / ησλ κε ρξόλν έθδνζεο
έσο ηξεηο (3) κήλες πρηλ ηελ σποβοιή ηοσς).
γ. Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα πνπ λα αλαγξάθεη γηα ΚΑΘΔ ΝΟΜΗΜΖ ΥΡΖΖ ΔΚΣΟ ΔΗΠΡΑΞΖ ΚΑΗ
ΔΚΣΟ ΜΔΣΑΒΗΒΑΖ ΑΚΗΝΖΣΟΤ θαη λα είλαη ζε ηζτύ ηολ τρόλο σποβοιής ηοσς
δ. Αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα πνπ λα αλαγξάθεη ΓΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ
ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΚΑΗ ΣΧΝ ΝΠΓΓ θαη ΓΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΓΖΜΟΠΡΑΗΔ θαη λα είλαη ζε ηζτύ ηολ
τρόλο σποβοιής ηοσς.
ε. Τπεύζπλε δήισζε Ν. 1599/1986, πεξί κε επηβνιήο ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ηεο θύξσζεο
ηνπ νξηδόληηνπ απνθιεηζκνύ, ζύκθσλα ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. (άξζξν 74 παξ.4
Ν.4412/2016, όπσο ηξνπνπνηήζεθε από ην άξζξν 23 ηνπ Ν.4782/2021).
Οη ππεύζπλεο δειώζεηο γίλνληαη απνδεθηέο εθόζνλ έρνπλ ζπληαρζεί κεηά ηελ θοηλοποίεζε ηεο
παξνύζαο πξόζθιεζεο. (άξζξν 80 παξ.12 ηνπ Ν.4412/2016, όπσο πξνζηέζεθε κε ηελ παξ.7αδ ηνπ
άξζξνπ 43 ηνπ Ν.4605/2019).
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3.2 Φάθειος ηετληθής θαη οηθολοκηθής προζθοράς
α. Ζ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ζα πεξηιακβάλεη ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ζε δύν αληίγξαθα.
Σα θηίζκαηα γηα ηα νπνία απαηηείηαη κειέηε ζηαηηθήο επάξθεηαο είλαη ηα θάησζη κε αξηζκνύο:
-3623089 θηίξηα λέαο πηέξπγαο Ννζνθνκείνπ ηκήκαηα 4,7,8,9,10 θαη 11
-3623214 θηίξην πνιπδύλακνπ θέληξνπ
-3623147 θηίξην παιαηάο κνλάδαο
-3623173 θηίξην δηνίθεζεο θαη ςπρξνζηάζην
-3623187 εθθιεζία
-3623216 θπιηθείν
β. Ζ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ζα πεξηιακβάλεη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία, κε ηελ ηηκή ηεο πξνζθνξάο
ζε Δπξώ.
Θα πεξηγξάθεηαη ε πξνζθεξόκελε ηηκή ηεο ππεξεζίαο ρσξίο θαη κε ΦΠΑ. Ζ ηηκή ηεο πξνζθνξάο δελ ζα
πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηελ πξνϋπνινγηζζείζα δαπάλε.
ηελ ηηκή ζα πεξηιακβάλνληαη νη ηπρόλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, θαζώο θαη θάζε άιιε λόκηκε
επηβάξπλζε πνπ πξνβιέπεηαη από ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο, εθηόο από ηνλ ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ ζα δίδεηαη ζε
μερσξηζηή ζηήιε.
Αληηπξνζθνξέο ή ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη.
Πξνζθνξέο πνπ ζέηνπλ όξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
Οη ηηκέο ησλ Πξνζθνξώλ δελ ππόθεηληαη ζε κεηαβνιή θαηά ηε δηάξθεηα ηζρύνο ηεο Πξνζθνξάο. ε
πεξίπησζε πνπ δεηεζεί παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηεο Πξνζθνξάο, νη ππνςήθηνη Αλάδνρνη δελ
δηθαηνύληαη, θαηά ηε γλσζηνπνίεζε ηεο ζπγθαηάζεζήο ηνπο γηα ηελ παξάηαζε απηή, λα ππνβάιινπλ
λένπο πίλαθεο ηηκώλ ή λα ηνπο ηξνπνπνηήζνπλ.
ε πεξίπησζε αζπλήζηζηα ρακειήο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, εθαξκόδνληαη ηα πξνβιεπόκελα από ην
άξζξν 88 ηνπ λ. 4412/2016.
ηελ πεξίπησζε ηζόηηκσλ πξνζθνξώλ ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμύ
ησλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηζόηηκεο πξνζθνξέο. Ζ θιήξσζε γίλεηαη ελώπηνλ ηεο
Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνύ θαη παξνπζία ησλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο ηζόηηκεο
πξνζθνξέο.

4.ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Οη πξνζθνξέο απνζθξαγίδνληαη ηελ νξηδόκελε από ηελ παξνύζα πξόζθιεζε εκεξνκελία θαη ώξα από
ηελ αξκόδηα επηηξνπή. Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ (Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο, Σερληθή θαη
Οηθνλνκηθή) ζα γίλεη εληαία ζηνλ ίδην ρξόλν. Μεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ ε Αλαζέηνπζα
Αξρή πξνβαίλεη ζηελ αμηνιόγεζε απηώλ, εθαξκνδόκελσλ ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ.
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Οη πξνζθνξέο παξαιακβάλνληαη εληόο ηεο νξηζζείζαο από ηελ παξνύζα πξόζθιεζε εκεξνκελίαο θαη
πξσηνθνιινύληαη.

Πξνζθνξέο

πνπ

απνζηέιινληαη

ειεθηξνληθά

ζηελ

ππεξεζία

πέξαλ

ηεο

πξναλαθεξόκελεο εκεξνκελίαο θαη ώξαο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη επηζηξέθνληαη.
Ζ αξκόδηα Δπηηξνπή, ζε επόκελε θιεηζηή ζπλεδξίαζε, ηελ ίδηα ή ζε δηαθνξεηηθή κέξα, πξνβαίλεη ζηελ
θαηαρώξηζε, αμηνιόγεζε ησλ αλσηέξσ ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξώλ ζε πξαθηηθό ην νπνίν ζπληάζζεη θαη
πξνηείλεη ηελ θαηαθύξσζε ηνπ δηαγσληζκνύ.
Σν αλσηέξσ πξαθηηθό εγθξίλεηαη κε απόθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ηνπ λνζνθνκείνπ θαη
θνηλνπνηείηαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο.
ηελ πεξίπησζε ηζόηηκσλ πξνζθνξώλ ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμύ
ησλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηζόηηκεο πξνζθνξέο. Ζ θιήξσζε γίλεηαη ελώπηνλ ηεο
Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνύ θαη παξνπζία ησλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο ηζόηηκεο
πξνζθνξέο.

5.ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΖ – ΥΡΟΝΟ ΗΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ –ΠΑΡΑΓΟΖ –ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΣΩΝ
ΔΗΓΩΝ - ΔΓΓΤΖΔΗ
Κξηηήξην θαηαθύξσζεο & ηειηθήο επηινγήο Πξνκεζεπηή είλαη ε ζπκθεξόηεξε από νηθνλνκηθήο άπνςεο
πξνζθνξά βάζεη ηηκήο (ρακειόηεξε ηηκή) γηα ην ζύλνιν ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ. Οη πξνζθνξέο
πνπ ζα θαηαηεζνύλ ζα πξέπεη λα έρνπλ ηζρύ ηξηάληα (30) εκέξεο από ηελ απνζθξάγηζή ηνπο.
Γελ απαηηείηαη εγγύεζε ζσκκεηοτής θαη εγγύεζε θαιής εθηέιεζες ηες ζύκβαζες.

6.ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΩΜΖ - ΚΡΑΣΖΔΗ
Γηα όιεο ηηο πιεξσκέο ζα εθδίδνληαη ηα απαξαίηεηα λόκηκα παξαζηαηηθά θαη δηθαηνινγεηηθά. Από θάζε
ηηκνιόγην ηνπ Πξνκεζεπηή ζα γίλνληαη όιεο νη λόκηκεο θξαηήζεηο, ζύκθσλα κε ηνπο ηζρύνληεο θάζε
θνξά Νόκνπο θαη ζρεηηθέο Δγθπθιίνπο ησλ αξκόδησλ Τπνπξγείσλ. Σν πξσηόθνιιν δηαπίζησζεο
εξγαζηώλ ζα γίλεη κε ηε παξαιαβή ησλ παξαδνηέσλ. Σν ηηκνιόγην ζα εθδνζεί από ηνλ αλάδνρν από 0101-2023.
Οη θξαηήζεηο νη νπνίεο βαξύλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή είλαη νη αθόινπζεο:
α) Κξάηεζε 0,07% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θόξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο
αξρηθήο, θαζώο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζύκβαζεο Τπέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ
πκβάζεσλ επηβάιιεηαη (άξζξν 4 Ν.4013/2011 όπσο ηζρύεη)
β) Κξάηεζε ύςνπο 0,02% ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, εθηόο ΦΠΑ, ηεο
αξρηθήο, θαζώο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζύκβαζεο. Σν πνζό απηό παξαθξαηείηαη ζε θάζε πιεξσκή
από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζην όλνκα θαη γηα ινγαξηαζκό ηεο Γεληθήο Γηεύζπλζεο Γεκνζίσλ
πκβάζεσλ θαη Πξνκεζεηώλ ζύκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 4412/2016
γ) Κξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θόξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο
αξρηθήο, θαζώο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζύκβαζεο Τπέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθώλ
Πξνζθπγώλ επηβάιιεηαη (άξζξν 350 παξ.3 ηνπ Ν.4412/2016, ΚΤΑ 1191/14.03.2017 - ΦΔΚ
969/22.03.2017 ηεύρνο Β'2
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Οη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππόθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρύνλ αλαινγηθό ηέινο ραξηνζήκνπ 3% θαη ζηελ επ’
απηνύ εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ 20%.
δ) Κξάηεζε ύςνπο 2% ππέξ ησλ νξγαληζκώλ Φπρηθήο Τγείαο, ζύκθσλα κε ην Ν.3580/2007 θαη ηελ
Γ.Τ6α/ΓΠ/νηθ.36932/17-3-2009 Κ.Τ.Α. (ΦΔΚ545Β’/24-03-2009).
ε) Με θάζε πιεξσκή ζα γίλεηαη ε πξνβιεπόκελε από ηελ θείκελε λνκνζεζία παξαθξάηεζε θόξνπ
εηζνδήκαηνο αμίαο 8% επί ηνπ θαζαξνύ πνζνύ (άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94, όπσο ηζρύεη)
Ο αλαινγνύλ Φ.Π.Α. επί ηνηο εθαηό (%) βαξύλεη ην Ννζνθνκείν. Σα έμνδα ηεο κεηαθνξάο θαη
θνξηνεθθόξησζεο ησλ πιηθώλ ζα γίλνπλ κε επηβάξπλζε ηνπ πξνκεζεπηή.

Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ

ΠΤΡΗΓΩΝ ΓΔΡΓΔΜΔΕΖ
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