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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

 
 

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ  

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 15/2017 
 
Υποβολής οικονομικής προσφοράς για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών 

επισκευής και συντήρησης Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου. 
 
Στην υπ’αριθμ. 13/19-07-2017, θέμα 10, συνεδρίαση του ΔΣ, αποφασίστηκε η δημοσίευση 
ανοικτής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου παροχής 
υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου για 
χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, με  μέσο μηνιαίο κόστος 12.250,00 χωρίς ΦΠΑ 24% και 
συνολική δαπάνη 36.750,00 €, χωρίς ΦΠΑ 24%, για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών του 
Νοσοκομείου. 
 
Το μηνιαίο τίμημα και οι τεχνικές προδιαγραφές της πρόσκλησης είναι σύμφωνα με τους 
όρους της προηγούμενης σύμβασης 250/2016, που προέκυψε από τον αντίστοιχο 
διαγωνισμό συμφωνία πλαίσιο με αρ. διακήρυξης 7/2013. 
 
Με αυτό το δεδομένο καλούνται εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο, να καταθέσουν 
προσφορά για να αναλάβουν το έργο της παροχής υπηρεσιών φύλαξης επισκευής και 
συντήρησης Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου. Η πρόσκληση θα αναρτηθεί στο 
Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον ιστότοπο του Νοσοκομείου. 
 
Οι προσφορές των συμμετεχουσών εταιριών θα κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο στο 
Πρωτόκολλο του Νοσοκομείου, μέχρι την Πέμπτη, 14-09-2017 και ώρα 10.00 πμ. Η 
αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την ίδια ημέρα, 14-09-2017 και ώρα 11.00 πμ, 
στην αίθουσα του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, από την αρμόδια επιτροπή, 
παρουσία των ενδιαφερομένων διαγωνιζομένων. 
 

Προϋπολογισμός για τους τρεις (3) μήνες 36.750,00€ χωρίς ΦΠΑ 24%, 45.570,00€ με ΦΠΑ. 
ΑΔΑ ΨΝ6846906Π-ΣΟΗ 

 

Στη σύμβαση που θα συναφθεί, θα προβλέπεται η δυνατότητα αυτοδίκαιης λύσης της, σε 

περίπτωση ολοκλήρωσης του δημόσιου διαγωνισμού. 

 
Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου.      
CPV 50710000-5 

 
Για τη συντήρηση των ηλεκτρομηχανικών εγκαταστάσεων με βάρδιες, όπως και των κεντρικών 
εγκαταστάσεων ατμού υψηλής και χαμηλής πίεσης (ατμογεννητριών ατμολέβητων και 
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εναλλακτών θερμότητας , απαιτούνται οι κάτωθι τεχνίτες ηλεκτρολόγοι και θερμαστές, ως 
επίσης και ένα μηχανολόγος ηλεκτρολόγος Π.Ε. ή Τ.Ε. , με αντίστοιχη εμπειρία.  

 
Α) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ: Οι ηλεκτρολόγοι καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, δύο (2) το 
πρωί –ένας (1) απόγευμα και ένας (1) νύχτα.   
Σάββατο - Κυριακές και Αργίες ένας (1) πρωί  ένας (1) απόγευμα και ένας (1) νύχτα. 
 
Β)   ΘΕΡΜΑΣΤΕΣ: Ένας (1) πρωί και ένας (1) απόγευμα από Δευτέρα μέχρι και Κυριακή, 
καθώς επίσης και τις αργίες δηλαδή ένας (1) πρωί και ένας (1) απόγευμα.  
Κατά την χειμερινή περίοδο, θα χρειαστούν νυχτερινές βάρδιες (έως & δεκαπέντε (15)  
βάρδιες), που θα καλύψουν έκτακτα καιρικά φαινόμενα. 
  
Γ)  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ  ΠΕ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Θα έχει την ευθύνη όλων των 
ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου όλο το 24ωρο.  
 
Δ ) Απαραίτητη προϋπόθεση η άμεση ανταπόκριση της εταιρείας σε περίπτωση έκτακτων 
βλαβών ή διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος (εντός δύο (2) ωρών ) το αργότερων.    
 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
 
Κάθε διαγωνιζόμενος πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 5ετή εμπειρία σε έργα συντήρησης – 
επισκευής μετασχηματιστών – υποσταθμών ή να δηλώσει συνεργασία με επιχείρηση, που θα 
έχει εμπειρία αυτή, γεγονός που θα αποδεικνύεται με έγγραφο αποκλειστικής συνεργασίας με 
την επιχείρηση αυτή για το συγκεκριμένο έργο. 
 
Η ανώτερη εμπειρία αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό καλής εκτέλεσης  του φορέα 
κατασκευής, υπογεγραμμένη από την εντεταλμένη αρχή του φορέα συνεργασίας, όπου θα 
περιγράφεται το έργο , θα αναφέρεται ο χρόνος εκτέλεσης του και θα βεβαιώνεται ότι αυτό 
εκτελέστηκε έντεχνα και εντός των συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων και η συνεργασία θα 
αποδεικνύεται με συμβολαιογραφική πράξη δήλωσης και αποδοχής της, αμφοτέρων των 
μερών. 
 
Η απαιτούμενη εμπειρία και η ανωτέρω πράξη συνεργασίας αποτελούν δικαιολογητικά του 
φακέλου του διαγωνιζόμενου, επί ποινή αποκλεισμού. 
 
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 
 

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν δικαιολογητικά απόδειξης της εμπειρίας τους 
σε παρόμοια έργα συντήρησης Η/Μ εγκαταστάσεων Νοσοκομείων για αυτό το λόγο 
απαιτούνται: 

1) Κατάσταση ιδιωτικών ή δημοσίων Νοσοκομείων, ξενοδοχείων και βιομηχανιών, των 
οποίων έχουν αναλάβει τη συντήρηση,  

 
2) Έγγραφες βεβαιώσεις των ανωτέρω φορέων, από τις οποίες θα προκύπτει η καλή 

εκτέλεση της εργασίας.  
 

3) Κατάσταση εργασιών σε συντηρήσεις – επισκευές, κατασκευές εγκαταστάσεων μέσης 
τάσης και το χρονικό διάστημα της εργασίας. 

 
4) Κατάσταση προσωπικού που απασχολεί η επιχείρηση, θεωρημένη από την 

επιθεώρηση εργασίας και η επαγγελματική άδεια εκάστου. Σε αυτή θα πρέπει να 
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φαίνεται σαφώς, αν στο μόνιμο προσωπικό συμπεριλαμβάνονται ηλεκτρολόγοι, 
θερμαστές, αδειούχοι εγκαταστάτες – συντηρητές και οι άδειες, που αυτοί κατέχουν, 
καθώς και τεχνολόγοι και διπλωματούχοι ηλεκτρολόγοι ή μηχανολόγοι μηχανικοί. 

 
5) Κατάσταση προσωπικού που θα χρησιμοποιηθεί για την ανάληψη της εργασίας αυτής 

και οι επαγγελματικές άδειες, που το προσωπικό αυτό διαθέτει και η σχέση εργασίας 
με τον προσφέροντα. 

 
6) Το τεχνικό προσωπικό (ηλεκτρολόγοι –θερμαστές) που απασχολεί η επιχείρηση  θα 

πρέπει να έχουν  τουλάχιστον  τριετή   αποδεδειγμένη εμπειρία. 
 

7) Βεβαίωση από τη Διεύθυνση της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΓΝΑ ΚΑΤ, από την οποία 
θα γίνει σαφές ότι επισκέφθηκαν τις Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις του 
Νοσοκομείου και έλαβαν γνώση για το μέγεθος και τις ιδιαιτερότητες αυτών. 

 
Β. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ  
 
1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, 
συνεταιρισμοί, συμπράξεις, κοινοπραξίες και ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής, που εργάζονται και λειτουργούν νομίμως στην Ελλάδα, σύμφωνα με 
το άρθρο 25 του Ν. 4412/16. 
 
2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Οι προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης, σε συμμόρφωση με 
τις τεχνικές προδιαγραφές και κατατίθενται μέσα σε έναν ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, που 
περιλαμβάνει τρεις επί μέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους φακέλους: α) φάκελος 
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», β) φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», γ) φάκελος 
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», που κάθε ένας περιέχει αντιστοίχως τα στοιχεία των 
κατωτέρω παραγράφων 3. Α, Β,Γ. 
Ο ενιαίος και οι επί μέρους σφραγισμένοι, ανεξάρτητοι φάκελοι θα αναγράφουν: 

 Τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου 

 Ο ενιαίος φάκελος «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Οι επί μέρους «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

  Τον τίτλο της πρόσκλησης, την επωνυμία του διενεργούντος και την ημερομηνία 
διενέργειας. 
 
2Α. ΦΑΚΕΛΟΣ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» 
 
O φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» περιλαμβάνει: 
 

α) Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 
4412/2016, όπως εγκρίθηκε με την υπ’αριθμ. 158/2016 απόφαση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., ως 
προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες 
αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις του Ν. 4412/2016 και ειδικά ότι δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του 
άρθρου 73 παρ. 1, 2 & 4 και του άρθρου 74, για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται 
ή μπορούν να αποκλεισθούν και ότι πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής, τα οποία έχουν 
καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 75 (εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο). 
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Το ΤΕΥΔ υποβάλλουν, σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν. 4412/16: 
i) οι διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των 
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.). 
ii)  όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.). 
 
Οι ενώσεις φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 
 
Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει, χωρίς καθυστέρηση, να παρέχουν στην αναθέτουσα αρχή 
όλα τα δικαιολογητικά και έγγραφα που αναφέρουν στην υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του 
άρθρου 79 του Ν. 4412/2016, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, τόσο κατά τη 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης, όσο και κατά την εκτέλεση αυτής. 
 
Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης 
(ΤΕΥΔ) διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.kat-
hosp.gr), στη διαδρομή : ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ-ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ► ΝΕΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ, καθώς 
και στον ιστότοπο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ (www.eaadhsy.gr) στο πεδίο «Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) και οδηγίες συμπλήρωσής του». 
 
β) Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει, στην 

οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα να δηλώνει την αποδοχή, πλήρως και 

ανεπιφύλακτα, των όρων της παρούσας διακήρυξης, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα. 

 
2Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 
O φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιλαμβάνει όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά που 
τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια του οικονομικού φορέα και αναφέρονται στους όρους και 
τις τεχνικές προδιαγραφές του Α΄ ΤΜΗΜΑΤΟΣ της παρούσας πρόσκλησης.  

 
 

2Γ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιέχει συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής 
προσφοράς, στο οποίο θα αναγράφονται, επί ποινή αποκλεισμού, εκτός των άλλων, τα 
παρακάτω (αρ. 92 παρ. 5 Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με το αρ. 68 παρ. 2 περ. γ΄ Ν. 
3863/2010): 
 

 ο αριθμός των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο έργο 

 οι ημέρες και οι ώρες εργασίας 

 η συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι, αντίγραφο της 
οποίας επισυνάπτεται υποχρεωτικά στην προσφορά 

 το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού, που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες 
αποδοχές αυτών των εργαζομένων 

 το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά 
 
Τα ανωτέρω στοιχεία θα εξειδικεύονται σε χωριστό κεφάλαιο της προσφοράς. 

 
Πέραν των ανωτέρω, θα πρέπει να υπολογίζεται εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους 
παροχής των υπηρεσιών, των αναλωσίμων, του εργολαβικού τους κέρδους και των νομίμων 
υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων. 
 

http://www.kat-hosp.gr/
http://www.kat-hosp.gr/
http://www.eaadhsy.gr/
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Στην οικονομική προσφορά θα αναφέρεται το ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό (%), καθώς και η 
τιμή του παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ (εφόσον υπάρχει), ή αλλιώς να αναγράφεται ότι δεν 
υπάρχει καταχωρημένη τιμή στο παρατηρητήριο τιμών κατά τη συγκεκριμένη ημερομηνία 
υποβολής της προσφοράς. 
Διευκρινίζεται ότι η τιμή της προσφοράς δεν  υπόκειται σε καμία αναπροσαρμογή ή 
αναθεώρηση, για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία. Θα ισχύει και θα δεσμεύει τον οικονομικό 
φορέα, μέχρι την πλήρη εκτέλεση της σύμβασης. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται 
δεκτές.  
 
3. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ  

 
Η κατακύρωση γίνεται στον διαγωνιζόμενο που προσφέρει τη χαμηλότερη συνολική τιμή, για 
την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον η προσφορά του είναι αποδεκτή με βάση τους όρους της 
πρόσκλησης. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές, με την ίδια ακριβώς τιμή. 
 
Σε περίπτωση ισοτιμίας, ο ανάδοχος θα επιλέγεται με κλήρωση από το αρμόδιο όργανο 
παρουσία των οικονομικών φορέων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 90 του Ν. 4412/2016.  
 
Ο προσφέρων (προσωρινός ανάδοχος) στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, οφείλει 
να προσκομίσει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 
ειδοποίησης σε αυτόν, τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 80 του Ν. 
4412/2016. 
  
4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρεις (3) μήνες.  
 
5. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

 

 Εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται. 

 Εγγύηση καλής εκτέλεσης, σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ 
(αρ. 72 παρ.1 Ν. 4412/2016). 

 
6. ΠΛΗΡΩΜΗ 
 
Η πληρωμή της αξίας της υπηρεσίας, πραγματοποιείται με την εξόφληση του 100% της 
συμβατικής αξίας, μετά την οριστική παραλαβή της υπηρεσίας για εφάπαξ υπηρεσία ή 
τμηματικά, που αναλογεί στην τμηματική παραλαβή της υπηρεσίας ανά μήνα ή όπως άλλως 
συμφωνηθεί μεταξύ του αναδόχου και της υπηρεσίας. 
Η πληρωμή θα πραγματοποιείται ύστερα από την προσκόμιση των δικαιολογητικών που 
απαιτούνται, βάσει του άρθρου 200 του Ν. 4412/2016.  
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
7. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

 
Ψυχική Υγεία 2%, Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) 0,06%, 
χαρτόσημο 3% επί ΕΑΑΔΗΣΥ, ΟΓΑ 20% επί χαρτοσήμου ΕΑΑΔΗΣΥ, φόρος προμηθευτών 
8%. Οι κρατήσεις που θα εφαρμοστούν τελικώς είναι αυτές που θα ισχύουν την ημερομηνία 
έκδοσης του εντάλματος. 
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8.  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 
 
Για κάθε θέμα που δεν αναφέρεται ρητώς στην παρούσα πρόσκληση ισχύει η κείμενη 
Νομοθεσία για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως ορίζεται 
στο Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147/08-08-2016). 
 
 
 
                                                                                                   Διοικητής 
                                                                                    Νικόλαος Κοντοδημόπουλος 
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