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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ( T Y 1/2010) 
 

1. Το Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών «ΛΑΪΚΟ» προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισµό 
για την ανάθεση του έργου «Επέκταση ογκολογικού τµήµατος» προϋ-
πολογισµού 36.500, ευρώ συν Φ.Π.Α. Από το ποσόν του προϋπολογισµού 
25.850,00 αφορούν οικοδοµικές εργασίες και 10.650,00 ευρώ Η/Μ εγκατα-
στάσεις. 

2. Η τηρούµενη διαδικασία είναι αυτή της εκτέλεσης έργων Νοσηλευτικών Ιδρυ-
µάτων (Ν.3263/04, Ν.1418/84, Π.∆609/85, Π∆ 103/97, απόφαση ∆17γ/ ΦΝ/ 
294/ 20-2-2002 ΥΠΕΧΩ∆Ε) 

3. Στον διαγωνισµό γίνονται δεκτές: 
α) Μεµονωµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραµµένες στο ΜΕΕΠ εφ’ 
όσον ανήκουν στην Α1, Α2 και 1η τάξη της κατηγορίας οικοδοµικών έργων και 
ταυτόχρονα στις κατηγορίες Α1 και άνω της κατηγορίας Η/Μ εγκαταστάσεων. 
β) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εφόσον ανήκουν στην Α1, Α2 
και 1η τάξη της κατηγορίας οικοδοµικών έργων και στην Α1, Α2 και 1η τάξη της 
κατηγορίας Η/Μ εγκαταστάσεων. 

4. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στα γραφεία ∆.Τ.Υ Νοσοκοµείου στις 9 Νοέµβρη 
2010 ηµέρα Τρίτη και ώρα λήξης υποβολής προσφορών 10.00 και το σύστη-
µα υποβολής προσφορών είναι µε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης στον προϋπο-
λογισµό της υπηρεσίας. 

5. Η προσφορά των διαγωνιζοµένων περιλαµβάνει φάκελο δικαιολογητικών 
συµµετοχής και σφραγισµένο φάκελο οικονοµικής προσφοράς 
 
Ο φάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής περιλαµβάνει: 

- Αντίγραφα των εργοληπτικών πτυχίων των συµµετεχόντων 
- Υπεύθυνη δήλωση του προσώπου που υπογράφει την προσφορά ότι αποτελεί 
νόµιµο εκπρόσωπο της επιχείρησης και έχει το δικαίωµα εκπροσώπησης (εκτός 
περίπτωσης ατοµικών εργοληπτικών επιχειρήσεων). 
- Αντίγραφο της απόδειξης πληρωµής της δαπάνης προµήθειας των συµβατικών 
τευχών 
- Σε περίπτωση διαγωνιζόµενης κοινοπραξίας υποβάλετε δήλωση υπογεγραµµέ-
νη από τους νοµίµους εκπροσώπους των µελών για τη σύσταση της κοινοπραξί-
ας 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν τα συµβατικά τεύχη του διαγωνι-
σµού (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισµός και σχέδια) από την έδρα της Υπη-
ρεσίας, Αγίου Θωµά 17 Γουδί . 



6. Τα τεύχη χορηγούνται στους ενδιαφερόµενους µέχρι και την Πέµπτη 4-11-10 
και µε την καταβολή της δαπάνης αναπαραγωγής (10 Ευρώ) στο ταµείο του 
Νοσοκοµείου 
Πληροφορίες δίνονται στο τηλέφωνο 210-7456321 
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