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ΘΕΜΑ: ΑΠΑΝΣΗΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ – ΔΙΕΤΚΡΙΝΗΕΙ 
 
ΧΕΣ.:  1. Η αρικμ. 14112/12.10.2017 επιςτολι χοριγθςθσ διευκρινίςεων τθσ εταιρείασ IPIROTIKI 

FACILITY SERVICES AE 
 2. Σο αρικμ. 14336/18.10.2017 διευκρινιςτικό ερϊτθμα τθσ εταιρείασ MY SERVICES 
 3. To αρικμ. 14369/19.10.2017 διευκρινιςτικό ερϊτθμα τθσ εταιρείασ 3G FACILITIES SERVICES 

AE  
 4. Σο αρικμ. 14749/25.10.2017 διευκρινιςτικό ερϊτθμα τθσ εταιρείασ ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΑΣΟ ΕΠΕ 
 5. Σο αρικμ.14774/26.10.2017 διευκρινιςτικό ερϊτθμα τθσ εταιρείασ IPIROTIKI FACILITY 

SERVICES AE 
 6. Σο αρικμ. 14907/30.10.2017 διευκρινιςτικό ερϊτθμα τθσ εταιρείασ ΑΝΟΔΙΚΗ SERVICES 
 7. Tο αρικμ. 15044/31.10.2017 ζγγραφο παροχισ διευκρινίςεων τθσ εταιρείασ ΤΑΔΕ FACILITY 

SERVICES AE 
 8. Tο αρικμ. 15084/01.11.2017 ζγγραφο παροχισ διευκρινίςεων τθσ εταιρείασ ΤΑΔΕ FACILITY 

SERVICES AE 
 9. Η αρικμ. 47/17 Δ/ξθ υπθρεςιϊν κακαριότθτασ 
 
 
Προσ απάντθςθ υποβλθκζντων ερωτθμάτων ςασ διευκρινίηουμε τα εξισ: 

1. i.τθ ςελίδα 62 που αφορά το Τπόδειγμα Οικονομικισ Προςφοράσ και θ ςτιλθ ΕΣΗΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΗΝΙΑΙΑ Χ 3 
ΜΗΝΕ) αντικακιςτάται ωσ εξισ: ΕΣΗΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΗΝΙΑΙΑ Χ 12 ΜΗΝΕ) 
ii.χετικά με τον πίνακα ανάλυςθσ οικονομικισ προςφοράσ του παραρτιματοσ ΙΙ. και ςτο κελί 6, τα 4 άτομα αφοροφν 
τθν βάρδια από ϊρα 1.00 ωσ 7.00 θ οποία αναλφεται ωσ εξισ: 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕ: 3 άτομα Χ 6 ϊρεσ Χ 5 θμζρεσ = 90 ϊρεσ νυχτερινι βάρδια τθν εβδομάδα 
ΑΒΒΑΣΟΚΤΡΙΑΚΑ: 2 άτομα Χ 6 ϊρεσ Χ 2 θμζρεσ = 24 ϊρεσ νυχτερινι βάρδια τθν εβδομάδα 
φνολο 114 ϊρεσ νυχτερινι βάρδια τθν εβδομάδα / 30 ϊρεσ (ϊρεσ του ατόμου εβδομαδιαίωσ)= 3,8 άτομα. Κατά 
ςυνζπεια, τα άτομα 6ωρθσ απαςχόλθςθσ για τθ νυχτερινι βάρδια του Νοςοκομείου είναι 4 

2. Η παράγραφοσ 2.2.3.6 του άρκρου 2.2.3 Λόγοι Αποκλειςμοφ διαμορφώνεται ωσ εξισ: Προςφζρων οικονομικόσ 
φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.4 μπορεί να 
προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία 
του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). 

3. Ο επόπτθσ που αναφζρεται ςτθν ςελίδα 61 τθσ Δ/ξθσ κα εργάηεται από ΔΕΤΣΕΡΑ ζωσ ΚΤΡΙΑΚΗ 

4. τθ ςελίδα 20 τθσ Δ/ξθσ το κριτιριο Β2 διαμορφϊνεται ωσ εξισ: «Β2: Αποδεικνφεται αφ’ ενόσ μεν από τθν 
κατάςταςθ μονίμου προςωπικοφ τουλάχιςτον 56 ατόμων που υπερκαλφπτουν το ςφνολο του απαιτοφμενου 
προςωπικοφ για τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν κακαριότθτοσ των χϊρων του Νοςοκομείου, θ οποία κα πιςτοποιείται από 

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

Βακμόσ Αςφαλείασ 

Ιωάννινα,  01.11.2017 

 

Αρικ. Πρωτ. : 15086 
 

 ΠΡΟ:  
1. IPIROTIKI FACILITY SERVICES AE 
2. MY SERVICES 
3. 3G FACILITIES SERVICES AE 
4. ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΑΣΟ ΕΠΕ 
5. ΑΝΟΔΙΚΗ SERVICES 
6. ΤΑΔΕ FACILITY SERVICES AE 
7. ΚΑΘΕ ΑΛΛΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

 
 

ΣΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ-Γραφείο Προμθκειών 

Σαχ. Δ/νςθ : Λεωφόροσ Μακρυγιάννθ 50 
Σ.Κ. : 450 01 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 
Πλθροφορίεσ : . Γκορίτςα  
Σθλζφωνο : 2651366625 
Fax : 2651029470 
E-mail : s.goritsa@gni-hatzikosta.gr 

 ΚΟΙΝ: 
1. Γραμ. Νοςοκ. Φ/Α/1/ 

 ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 
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τθν Επικεϊρθςθ Εργαςίασ (τελευταία εκδοκείσ κατάςταςθ) και αφ’ ετζρου από τθ προςκόμιςθ του αποδεικτικοφ 
κατάκεςθσ τθσ ΑΠΔ του τελευταίου τετραμινου». 

5. Η απαίτθςθ του εδαφίου (γ) τθσ παρ. 2.4.3.2 «Σεχνικι προςφορά» ςχετικά με τθν κατάκεςθ Κατάςταςθσ με 

ςτοιχεία του Ν. 3863/2010 διαγράφεται από το ςθμείο αυτό κακϊσ αποτελεί οικονομικό ςτοιχείο και εντάςςεται ςτθν 

παρ. 2.4.4. Περιεχόμενα Φακζλου «Οικονομικι Προςφορά». Σρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν προςφορϊν  

υγκεκριμζνα  ο  θλεκτρονικόσ υποφάκελοσ τθσ οικονομικισ προςφοράσ περιλαμβάνει: 

α) τθν θλεκτρονικι οικονομικι προςφορά που εξάγει το ςφςτθμα ψθφιακά υπογεγραμμζνθ ςε μορφι pdf  

β) το Τπόδειγμα Οικονομικισ Προςφοράσ του Παραρτιματοσ ΙΙ τθσ Δ/ξθσ ςυμπλθρωμζνο και ψθφιακά 

υπογεγραμμζνο ςε μορφι pdf και  

γ) Κατάςταςθ ςτθν οποία να αποτυπώνονται:  

α) Σον αρικμό των εργαηομζνων που κα απαςχολθκοφν ςτο ζργο  

β) Σισ θμζρεσ και τισ ϊρεσ εργαςίασ  

γ) Σθ ςυλλογικι ςφμβαςθ εργαςίασ ςτθν οποία τυχόν υπάγονται οι εργαηόμενοι  

δ) Σο φψοσ του προχπολογιςμζνου ποςοφ που αφορά τισ πάςθσ φφςεωσ νόμιμεσ αποδοχζσ αυτϊν των εργαηομζνων  

ε) Σο φψοσ των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν με βάςθ τα προχπολογιςκζντα ποςά  

ςτ) Σα τετραγωνικά μζτρα κακαριςμοφ ανά άτομο.  

6. i.Σα χαρτοκυτία μιασ χριςθσ (Hospital boxes) κα διατίκενται από το Νοςοκομείο 

ii.Οι ςάκοι πλαςτικοί (μεγάλοι) απορριμμάτων μιασ χριςθσ κα πρζπει να διακζτουν φςτθμα Διαςφάλιςθσ 

Ποιότθτασ ISO 9001. 

iii.O εξοπλιςμόσ που απαιτείται να διακζτει ο υποψιφιοσ για τθν εκτζλεςθ του ζργου πρζπει να είναι ιδιόκτθτοσ. 

7.  τθ ςελίδα 32 θ παρ. 5.1.2 αντικακίςταται ωσ εξισ: 
Σον Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ 

νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α., τθν παροχι τθσ υπθρεςίασ ςτον τόπο και με τον τρόπο που 

προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:  

α) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ 

και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Τπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων επιβάλλεται 

(άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει). τθν παραπάνω κράτθςθ παρακρατείται επίςθσ το αναλογοφν Χαρτόςθμο 3% 

υπζρ Δθμοςίου και ΟΓΑ χαρτοςιμου 20% επί του χαρτοςιμου. 

β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΠΑ, τθσ αρχικισ, κακϊσ και 

κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Σο ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο 

όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων υμβάςεων και Προμθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 

του άρκρου 36 του ν. 4412/2016 

γ) Κράτθςθ φψουσ 2% υπζρ των οργανιςμϊν Ψυχικισ Τγείασ, ςφμφωνα με το Ν.3580/2007 και τθν 

Δ.Τ6α/ΓΠ/οικ.36932/17-3-2009 Κ.Τ.Α. (ΦΕΚ545Β’/24-03-2009). 

δ) Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ 

αξίασ 8 % επί του κακαροφ ποςοφ (άρκρο 24 του Ν. 2198/94, όπωσ ιςχφει). 

ε) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ 

και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Τπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν (Α.Ε.Π.Π), κακϊσ και των 

λοιπϊν λεπτομερειϊν εφαρμογισ τθσ παραγράφου 3, του άρκρου 350 του ν. 4412/2016 (Αϋ147). τθν παραπάνω 

κράτθςθ παρακρατείται επίςθσ το αναλογοφν Χαρτόςθμο 3% υπζρ Δθμοςίου και ΟΓΑ χαρτοςιμου 20% επί του 

χαρτοςιμου 

ε περίπτωςθ τροποποίθςθσ των διατάξεων τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ περί νόμιμων κρατιςεων ι/και φόρου 

ειςοδιματοσ ι οποιαδιποτε άλλθ τροποποίθςθ/ςυμπλιρωςθ τυχόν διατάξεων, οι όροι τθσ Προκιρυξθσ, κακϊσ και 

τθσ φμβαςθσ που πρόκειται να υπογραφεί µε τον Ανάδοχο, ςυμμορφϊνονται µε τισ νζεσ διατάξεισ. 

 
8.  το Παράρτθμα ΙΙΙ. Τποδείγματα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν τθσ ςελίδασ 64, το ςθμείο των δυο υποδειγμάτων Α και Β 

που αναφζρεται: «Σο ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να ςασ 

καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι 

μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ» αντικακίςταται ωσ εξισ: «Σο 

ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να ςασ καταβάλουμε ολικά ι 

μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, 
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μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ» ςφμφωνα και με τα όςα αναφζρονται ςτθν παρ.2.1.5 τθσ 

Δ/ξθσ» 

 

Επιπλζον διευκρινίηονται τα εξισ: 

 τθ ςελίδα 36 και ςυγκεκριμζνα ςτο Μζροσ Α. του παραρτιματοσ Ι οι χϊροι Κακαριότθτασ διαμορφϊνονται 

ωσ εξισ: 

Χώροι κακαριότθτασ  – Αρικμόσ απαςχολουμζνων ατόμων 
Οι χϊροι κακαριςμοφ είναι:   
α) Ιςόγειο με τα γραφεία  τθσ Δ/κθσ Τπθρεςίασ. 
    Ε.Ι.- χϊροι νοςθλείασ=1.903m2 + Eργαςτιρια -Γραφεία=1169m2 +  
    Κλιμακοςτάςια-κοινόχρθςτοι=568m2.  Δ/κι Τπθρεςία  569m2           φνολο: (4.209m2) 
β) Όλοσ ο 1οσ  όροφοσ   
    Θάλαμοι - χϊροι νοςθλείασ (Α&Β Χειρουργικι+ ΩΡΛ+ Ορκοπεδικι + Γνακοπροςωπικι  
   +Ουρολογικι+Α&Β Πακολογικι)=3.220m2 + Γραφεία-Βοθκθτικοί χϊροι=842m2 +  
    κλιμακοςτάςια=788m2.                                                                          φνολο: (4.850m2) 
γ) Ο 2οσ όροφοσ  μαηί με τα  Χειρουργεία. 
    Θάλαμοι- χϊροι νοςθλείασ (Γυναικολογικι+Οφκαμολογικι+Καρδιολογικι+   
    Παιδιατρικι) = 2.972m2 + ΜΕΘ -Χειρουργεία =1500 m2. + Γραφεία -Βοθκθτικοί   
   χϊροι=422m2 + κλιμακοςτάςια=481m2.                                                φνολο: (5.375m2) 
δ) Όλο το 1ο  υπόγειο.      
    Θάλαμοι- χϊροι νοςθλείασ(Νεφρολογικι+ΜΣΝ) =967m2 Εργαςτιρια-Ιατρεία   
    =835m2  + Αιμοδυναμικό =148m2. + Γραφεία-Βοθκθτικοί χϊροι=438m2  
    + κλιμακοςτάςια=613m2.  Δ/κι Τπθρεςία  212m2.                                φνολο: (3.213m2) 
ε) Από το 2ο υπόγειο θ Κουηίνα -Σραπεηαρία - Δ/κι Τπθρεςία  497m2         φνολο: (497m2) 
ςτ) Σο 3ο υπόγειο.  
    Αποςτείρωςθ= 530 m2  + Βοθκθτικοί χϊροι=106m2 + κλιμακοςτάςια=144m2.   φνολο: (780m2) 
η)  Χϊροι φαρμακείου & όλο το ιςόγειο παλαιάσ πτζρυγασ (καμάρεσ).                        φνολο: (677m2) 
θ) Κτίριο αποκατάςταςθσ  - χολι ΣΕΕ(Παλαιό Χατηθκϊςτα) .   
    Θάλαμοι- χϊροι νοςθλείασ=408m2 + κλιμακοςτάςια-κοινόχρ. =228m2   + Γραφεία- 
    Βοθκθτικοί χϊροι=277m2 .                                                                                       φνολο: (913m2) 
κ) Κακαριςμόσ του αφλειου  χϊρου                                                                φνολο: (7.500m2 περίπου) και 
ι) Η μεταφορά των απορριμμάτων ςτο χϊρο αποκομιδισ του Νοςοκομείου. 
υνολικι  επιφάνεια: 28.014 τ.μ. 

 
 

 τθν παρ. 2.4.3.2 «Σεχνικι προςφορά» τθσ ςελίδασ 23 και ςτθν περίπτωςθ β) αναφζρονται τα εξισ:  
«β) Σθν  τεχνικι προςφορά του ςυμμετζχοντα θ οποία  κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ 

προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί από τθν ανακζτουςα αρχι με το κεφάλαιο «Απαιτιςεισ-Σεχνικζσ 

Προδιαγραφζσ» του Παραρτιματοσ I τθσ Διακιρυξθσ, περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ 

απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται. Περιλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των 

οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλόλθτα των προςφερόμενων υπθρεςιϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, 

ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο ωσ άνω Παράρτθμα».  

Επιςθμαίνεται ότι ςτθν τεχνικι προςφορά ο ςυμμετζχων κα πρζπει να επιςυνάπτει και όςα αναφζρονται 

ςτα ςτοιχεία απόδειξθσ των κριτθρίων αξιολόγθςθσ Α1, Α2, Α3, Α4, Β1, Β2 και Β3 κακώσ αποτελοφν 

ςτοιχεία βακμολόγθςθσ. 

 

 Σο ςθμείο του άρκρου 4. Ε.ΧΑΡΣΙ – ΤΓΕΙΑ – ΧΕΙΡΟΠΕΣΕΣΕ – ΑΚΟΤΛΕ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ – 
ΚΡΕΜΟΑΠΟΤΝΑ  του ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ Ι. , Β.ΓΕΝΙΚΕ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ που αναφζρει «Να 
κατατεκοφν μελζτεσ ςυμβατότθτασ με τα αλκοολικά αντιςθπτικά του νοςοκομείου μασ (Sterillium και 
Hibitane). Να αναφζρονται ςαφϊσ τα ςυςτατικά του προϊόντοσ ςτθν ετικζτα του(ςτα ελλθνικά) και να 
κατατεκοφν 3 (τρία) δείγματα ςτθν κανονικι τουσ ςυςκευαςία» αντικακίςταται ωσ εξισ: «Να αναφζρονται 
ςαφϊσ τα ςυςτατικά του προϊόντοσ ςτθν ετικζτα του(ςτα ελλθνικά)» 
 

 
                                  Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ 
 
 
 
                          ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΚΑΡΒΟΤΝΗ 
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