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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  (ΤΥ 2/2019) 
 

1. Το Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών «ΛΑΪΚΟ» (αναθέτουσα Αρχή) 
̟ροκηρύσσει συνο̟τικό διαγωνισµό για την ανάθεση του έργου «Εκτέλεση 
εργασιών συντήρησης εγκαταστάσεων κλιµατισµού έτους 2019» 
̟ροϋ̟ολογισµού 57.532,26 συν ΦΠΑ (Α∆Α: ΩΚΟ74690Ω8-ΛΞ∆). Το σύνολο 
του ̟ροϋ̟ολογισµού αφορά εργασίες Η/Μ εγκαταστάσεων. 

2. ∆ιευθύνουσα Υ̟ηρεσία του έργου είναι η Τεχνική Υ̟ηρεσία και 
Προϊσταµένη Αρχή το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Νοσοκοµείου.  

3. Το έργο χρηµατοδοτείται α̟ό τον ̟ροϋ̟ολογισµό του Νοσοκοµείου 
(ΚΑΕ 0879α). 

4. Η τηρούµενη διαδικασία είναι αυτή της εκτέλεσης έργων 
Νοσηλευτικών Ιδρυµάτων (Ν. 4412/16, Π.∆.103/97, ό̟ως έχουν τρο̟ο̟οιηθεί 
και ισχύουν). 

5. Στον διαγωνισµό γίνονται δεκτές: 
α) Μεµονωµένες εργολη̟τικές ε̟ιχειρήσεις εγγεγραµµένες στο ΜΕΕΠ της 

κατηγορίας Η/Μ εγκαταστάσεων. 
β) Κοινο̟ραξίες εργολη̟τικών ε̟ιχειρήσεων της κατηγορίας Η/Μ 

εγκαταστάσεων. 
6. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στα γραφεία Τ.Υ Νοσοκοµείου στις 11-04-

2019, ηµέρα Πέµ̟τη και ώρα λήξης υ̟οβολής ̟ροσφορών 10.00̟.µ. 
7. Το σύστηµα υ̟οβολής είναι µε ενιαίο ̟οσοστό έκ̟τωσης στον 

̟ροϋ̟ολογισµό της υ̟ηρεσίας. 
8. Η ̟ροσφορά υ̟οβάλλεται έως την ̟αρα̟άνω ηµέρα και ώρα είτε α) µε 

κατάθεση στο ̟ρωτόκολλο της υ̟ηρεσίας, είτε β) µε κατάθεση στην ε̟ιτρο̟ή 
του διαγωνισµού. 

9. Η ̟ροσφορά των διαγωνιζόµενων ̟εριλαµβάνει: Α) φάκελο 
δικαιολογητικών συµµετοχής και Β) σφραγισµένο φάκελο οικονοµικής 
̟ροσφοράς.  

 
Α) Ο φάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής ̟εριλαµβάνει: 
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α) Συµ̟ληρωµένο το Τυ̟ο̟οιηµένο Έντυ̟ο Υ̟εύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) 
̟ου χορηγείται µε τα άλλα έντυ̟α του διαγωνισµού. Το ΤΕΥ∆ είναι 
̟ροσαρµοσµένο στους όρους του συγκεκριµένου διαγωνισµού. Σε ̟ερί̟τωση 
διαγωνιζόµενης κοινο̟ραξίας υ̟οβάλλεται ΤΕΥ∆ α̟ό όλα τα µέλη. 

β) Σε ̟ερί̟τωση διαγωνιζόµενης κοινο̟ραξίας, υ̟οβάλλεται δήλωση 
σύστασης, υ̟ογεγραµµένη α̟ό τους νόµιµους εκ̟ρόσω̟ους των µελών. 

γ) Εγγυητική ε̟ιστολή συµµετοχής σε ̟οσοστό 2% του ̟ροϋ̟ολογισµού 
της υ̟ηρεσίας χωρίς Φ.Π.Α. δηλαδή ̟οσού 1.150,65 Ευρώ σύµφωνα µε τους 
όρους του άρθρου 302 του Ν.4412/2016. 

δ) Βεβαίωση υ̟ογεγραµµένη α̟ό την Τεχνική Υ̟ηρεσία του 
Νοσοκοµείου µε την ο̟οία θα α̟οδεικνύεται η ε̟ί τό̟ου ε̟ίσκεψη και 
έλεγχος των ̟ραγµατικών συνθηκών εκτέλεσης του έργου. 

Β) Ο φάκελος οικονοµικής ̟ροσφοράς ̟εριλαµβάνει συµ̟ληρωµένο το 
«έντυ̟ο οικονοµικής ̟ροσφοράς» της Υ̟ηρεσίας. 

10. Οι ενδιαφερόµενοι µ̟ορούν να ̟αραλάβουν τα συµβατικά τεύχη του 
διαγωνισµού (∆ιακήρυξη, ΤΕΥ∆, Τεχνική Περιγραφή, Προϋ̟ολογισµός) 
καθώς και έντυ̟ο οικονοµικής ̟ροσφοράς α̟ό την έδρα της Υ̟ηρεσίας, 
Αγίου Θωµά 17 Γουδή. 

11. Κατά την ̟ληρωµή θα γίνουν οι εξής κρατήσεις σε ̟οσοστό: 
 

i. Φόρος εργολάβων µηχανικών: 3%. 
ii. Εισφορά υ̟έρ Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ.: 0,06%. 
iii. Χαρτόσηµο ε̟ί της κράτησης Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ.: 0,003%. 
iv. Εισφορά υ̟έρ ΟΓΑ υ̟έρ του χαρτοσήµου κράτησης 

Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ.: 0,0006%. 
v. Υ̟έρ Ψυχικής Υγείας : 2% ε̟ί της αξίας των τιµολογίων µετά την 

αφαίρεση του ΦΠΑ Ν. 3580/07 άρθρο 3 (ΦΕΚ 134/Α/18-6-07), ΚΥΑ 
∆Υ6α/Γ.Π. οικ. 36932/17-3-09 ΦΕΚ 545 Β΄24-3-2009. 

vi. Υ̟έρ Αρχής εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ): 
0,06% (άρθρο 350 ̟αρ. 3 του Ν. 4412/2016). 

vii.  Υ̟έρ Τρα̟εζικού Λογαριασµού Τ.Ε.Ε. της ΥΑ: 
∆ΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466 (ΦΕΚ 2235/Β΄/29-07-2017): 6‰. 

 
12. Τα τεύχη χορηγούνται στους ενδιαφερόµενους µέχρι και τη ∆ευτέρα 

08-04-2019. 
12α. Πληροφορίες δίνονται στα τηλέφωνα 213206 – 1121 και 213206 – 1587. 
 

 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ 
 

 Β. ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ 
 

Η ∆/ΝΤΡΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
     ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 
      Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
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