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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

 Για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο «ΜΕΤΑΦΟΡΑ  ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 

ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ GLASSART » 

 

 

 

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών 

Έχοντας άποψη : 

1.Το Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

2.Τη με αριθμ.158/2016 Απόφαση της Αρχής με θέμα «Έγκριση του "Τυποποιημένου Εντύπου 

Υπεύθυνης Δήλωσης" (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), για 

διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών» (Β΄ 3698). 

3.Οι υπ' αριθμ.44η/207 θέμα 33   με ΑΔΑ : ΩΛ4Η46906Λ-Μ3Ρ & 3η/2018 με ΑΔΑ : 

Ω4ΦΚ46906Λ-Ι6Κ  αποφάσεις  ΔΣ για την δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο «ΜΕΤΑΦΟΡΑ  ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΙΣΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ GLASSART ».    

Προσκαλεί τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο να καταθέσουν προσφορά για να 

αναλάβουν το έργο παροχής υπηρεσιών «ΜΕΤΑΦΟΡΑ  ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΙΣΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ GLASSART »,  Προϋπολογισμός: 15.000,00€ χωρίς ΦΠΑ 24% και 

18.600,00 με ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 



προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές που 

περιγράφονται στο ΤΜΗΜΑ  A  

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους Προμηθευτές για (120) εκατόν είκοσι ημέρες από 

την επόμενη μέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.  

Η ισχύς των Προσφορών είναι δυνατό να παραταθεί, εφ’ όσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα 

Αρχή, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το παραπάνω οριζόμενο 

Η πρόσκληση θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ στο ΚΗΜΔΗΣ και στον ιστότοπο  του 

Νοσοκομείου www.agandreashosp.gr  

Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.  

Οι προσφορές των συμμετεχουσών εταιρειών θα κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο στο 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Γραφείο Προμηθειών ΚΤΙΡΙΟ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ (ΤΑΧΥΡΥΘΜΟ 

ΚΤΙΡΙΟ) 2ος όροφος,  όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη , μέχρι την 15 ημέρα Τετάρτη 

και  ώρα 11:00πμ   

Τυχόν προσφορές που  θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα 

είναι εκπρόθεσμες και  θα επιστραφούν  

Η αποσφράγιση θα γίνει στο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  ΠΑΤΡΩΝ Γραφείο Προμηθειών ΚΤΙΡΙΟ Γ. 

ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ  (ΤΑΧΥΡΥΘΜΟ ΚΤΙΡΙΟ)  2ος όροφος,  την 15  ημέρα Τετάρτη  και  ώρα 11:00πμ 

ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού που έχει  συγκροτηθεί 

ειδικά για το σκοπό αυτό με σχετική απόφαση του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ . 

Κατά την αποσφράγιση των προσφορών από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του 

Διαγωνισμού, μπορούν να παρίστανται οι ενδιαφερόμενοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι τους. 

 

Α.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ –ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

«ΜΕΤΑΦΟΡΑ  ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ GLASSART »   

          CPV-60100000-9 

Ο κάθε υποψήφιος ανάδοχος να καταθέσει ξεχωριστή Οικονομική και Τεχνική Προσφορά. Να 

αναφέρεται ξεκάθαρα ο χρόνος υλοποίησης του έργου. 

 

Διαστάσεις – Χώροι πραγματοποίησης των εργασιών 

Ο κάθε υποψήφιος ανάδοχος πριν από την κατάθεση της προσφοράς του θα πρέπει να λάβει 

πλήρη και καλή γνώση της υπάρχουσας κατάστασης του εν λόγω συγκροτήματος, των 

http://www.agandreashosp.gr/


ηλεκτρομηχανολογικών του δικτύων και των παρακείμενων εγκαταστάσεων, τόσο στο χώρο 

που είναι ήδη εγκατεστημένο, στη ΝΜΝΘ, όσο και στο χώρο που θα μετεγκατασταθεί, στο 

ΓΝΠ. Επίσης, θα πρέπει να λάβει υπόψη και τις δυσκολίες και τις απαιτήσεις ασφαλείας κατά 

την διαδικασία μεταφοράς. 

Όλες οι διαστάσεις που αναφέρονται στο παρακάτω σκαρίφημα είναι προσεγγιστικές. Ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να μεταβεί στους εκάστοτε χώρους στη ΝΜΝΘ και στο ΓΝΠ και να 

επιμετρήσει. Η ακριβής θέση μετεγκατάστασης του συγκροτήματος, μέσα στο χώρο του 

πάρκινγκ ανατολικά της Νέας Πτέρυγας του ΓΝΠ, θα καθοριστεί κατόπιν συνεργασίας του 

Αναδόχου με την Τεχνική Υπηρεσία του ΓΝΠ, ικανοποιώντας κατά προτεραιότητα τις 

απαιτήσεις ασφάλειας, επάρκειας και λειτουργικότητας των εγκαταστάσεων του ΓΝΠ, την 

εύκολη πρόσβαση του προσωπικού και των πολιτών, καθώς και τις καταλληλότερες τεχνικές 

λύσεις για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του συγκροτήματος και οικονομία. 

Ο κάθε υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να περιλαμβάνει στην Τεχνική του Προσφορά 

λεπτομερώς και επί ποινή αποκλεισμού τεχνική περιγραφή, κατασκευαστικά στοιχεία και 

απαιτήσεις τόσο για την κατασκευή της απαραίτητης βάσης για την τοποθέτηση του κτιριακού 

συγκροτήματος στο νέο χώρο, όσο και τις απαιτήσεις για τα καλώδια παροχής των κεντρικών 

πινάκων ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικού δικτύου και δικτύου πληροφορικής και των 

απαραίτητων συνδέσεων κρύου – ζεστού νερού και αποχέτευσης του συγκροτήματος.  

 

Χρόνος πραγματοποίησης εργασιών 

Οι εργασίες να πραγματοποιηθούν κατά το δυνατό με την παρουσία προσωπικού που θα 

καθοριστεί από την Τεχνική Υπηρεσία του ΓΝΠ, τόσο στους χώρους της Ν.Μ.Ν. Θώρακος όσο 

και στους χώρους του ΓΝΠ. Ο χρόνος πραγματοποίησης των εργασιών να προκαθοριστεί από 

τον Ανάδοχο του έργου σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία του ΓΝΠ. Λόγω των 

ιδιαίτερων συνθηκών ασφαλείας και απαιτήσεων λειτουργίας των Νοσοκομείων, η εκτέλεση 

των εργασιών δύναται να αναβληθεί ή να διακοπεί εκτάκτως μετά από άμεση εντολή της 

Τεχνικής Υπηρεσίας μέχρις ότου αρθούν οι αιτίες που επέβαλλαν την αναβολή ή την διακοπή 

των εργασιών (η άρση των αιτιών θα πρέπει να γίνει με ενέργειες και έξοδα του Αναδόχου, 

εφόσον το πρόβλημα προέκυψε λόγω των εκτελούμενων από αυτόν εργασιών). 



Σημειώνεται ότι η μεταφορά του συγκροτήματος των οικίσκων θα πραγματοποιηθεί μετά την 

ολοκλήρωση της κατασκευής της νέας βάσης και των σχετικών δικτύων, έργο που θα 

αναλάβει άλλος Ανάδοχος. Η συνεργασία όλων θεωρείται προϋπόθεση (Τ.Υ. και Ανάδοχοι). 

Οι εργασίες να πραγματοποιηθούν από τον Ανάδοχο βάσει των παρακάτω Τεχνικών 

Προδιαγραφών. 

 

Μέτρα ασφαλείας - Προφυλάξεις 

Ο Ανάδοχος κατά τη διάρκεια των εργασιών θα πρέπει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα 

ασφάλειας για την προστασία των εργαζόμενων του, του προσωπικού του Νοσοκομείου, των 

ασθενών και γενικά όλων των διερχόμενων στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών, τόσο στους 

χώρους των εγκαταστάσεων της ΝΜΝΘ, όσο και στους χώρους του ΓΝΠ. Ειδικότερα κατά την 

μεταφορά των τμημάτων των οικίσκων με τα μεταφορικά του μέσα, ο Ανάδοχος οφείλει να 

λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και προφυλάξεις που προβλέπονται από τον Νόμο 

(Κ.Ο.Κ., ΚΤΕΟ οχημάτων, ασφάλιση για τυχόν ατυχήματα ή ζημιές κ.α.). 

 

Υποχρεώσεις μετά την ολοκλήρωση των εργασιών 

Μετά το πέρας του έργου, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να απομακρύνει τα άχρηστα υλικά 

και υλικά συσκευασίας (σε χώρο που θα υποδείξει το Νοσοκομείο), να πραγματοποιήσει ότι 

μερεμετίσματα απαιτούνται για την ολοκλήρωση της εργασίας. Ακόμα να αποκαταστήσει 

τυχόν ζημιές ή φθορές που μπορεί να έχουν προκληθεί στο συγκρότημα των οικίσκων, καθώς 

και στις παρακείμενες εγκαταστάσεις  στους χώρους της ΝΜΝΘ & του ΓΝΠ. Ο Ανάδοχος 

οφείλει να παραδώσει τόσο τους εσωτερικούς χώρους των οικίσκων όσο και τον περιβάλλοντα 

χώρο αυτών (των οικίσκων), καθαρό και λειτουργικό. Επιπλέον, μετά το πέρας των εργασιών, 

οφείλει να παραδώσει στην Τεχνική Υπηρεσία του ΓΝΠ δελτίο εργασιών, σχέδια της κάτοψης 

του συγκροτήματος τόσο σε έντυπη όσο και ηλεκτρονική μορφή (αρχεία AUTOCAD .dwg) και 

τα χαρακτηριστικά των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν, καθώς και τυχόν οδηγίες για την 

συντήρηση του κτιριακού συγκροτήματος. 

 

Εμπειρία και πιστοποιητικά 



Η Ανάδοχος εταιρεία θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία (με 

πελατολόγιο που θα συμπεριλαμβάνεται στην τεχνική προσφορά) σε εργασίες 

συναρμολόγησης – αποσυναρμολόγησης ή ακόμη και κατασκευής συστημάτων δόμησης 

ανάλογου τύπου και μεγέθους. Να διαθέτει πιστοποίηση κατά EN ISO 9001, ISO 14001 και 

ISO 18001. Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά. 

 

Εγγύηση 

Ο Ανάδοχος να παρέχει εγγύηση καλής και ασφαλούς εγκατάστασης για την δομική αντοχή 

των οικίσκων, των υγρομονώσεων στους αρμούς σύνδεσης, των εσωτερικών 

ηλεκτρομηχανολογικών δικτύων για τουλάχιστον δύο (2) έτη. 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Το έργο αφορά τις παρακάτω βασικές εργασίες: 

 Αποξήλωση προκατασκευασμένου συγκροτήματος οικίσκων κατασκευής GLASSART 

τύπου METRON 2401/3802 επιφάνειας περίπου 218τ.μ. και αποσύνδεση όλων των 

εσωτερικών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων που βρίσκεται στις  

εγκαταστάσεις της Νοσηλευτικής Μονάδας Νοσημάτων Θώρακος στη διεύθυνση 

Γηροκομείου 118.  

 Μεταφορά των οικίσκων οδικώς με μεταφορικά μέσα του Αναδόχου σε απόσταση 

περίπου 4 χιλιομέτρων. 

 Επανεγκατάσταση του συγκροτήματος των οικίσκων σε θέση ανατολικά της Νέας 

Πτέρυγας του ΓΝΠ, στη διεύθυνση Καλαβρύτων 37, πάνω σε κατάλληλη βάση, που 

θα έχει κατασκευαστεί από άλλον εργολάβο, σύμφωνα με τις υποδείξεις του 

Αναδόχου. 

 Ο Ανάδοχος οφείλει να αποσυνδέσει και να επανασυνδέσει (κατά την μετεγκατάσταση 

στο ΓΝΠ) τις εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις κρύου και ζεστού από ειδικευμένο 

προσωπικό με κατάλληλες άδειες εξασκήσεως επαγγέλματος καθώς και με κατάλληλα 

υλικά με πιστοποιητικά CE , σύμφωνα πάντα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας εθνικής  



νομοθεσίας για τις υδραυλικές εγκαταστάσεις και των Τεχνικών Οδηγιών του Τ.Ε.Ε. 

(2411/86 - Εγκαταστάσεις σε κτίρια και οικόπεδα - Διανομή κρύου - ζεστού νερού). 

 Ο Ανάδοχος οφείλει να αποσυνδέσει και να επανασυνδέσει (κατά την μετεγκατάσταση  

στο ΓΝΠ) τις εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις αποχέτευσης από ειδικευμένο 

προσωπικό με κατάλληλες άδειες εξασκήσεως επαγγέλματος καθώς και με κατάλληλα 

υλικά με πιστοποιητικά CE , σύμφωνα πάντα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας εθνικής 

νομοθεσίας για τις εγκαταστάσεις αποχέτευσης και των Τεχνικών Οδηγιών του Τ.Ε.Ε. 

(2412/86 - Εγκαταστάσεις σε κτίρια και οικόπεδα - Αποχετεύσεις). 

 Ο Ανάδοχος οφείλει να αποσυνδέσει και να επανασυνδέσει (κατά την μετεγκατάσταση 

στο ΓΝΠ) τις εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ισχυρών και ασθενών ρευμάτων 

(τηλεφώνων και δικτύου) από ειδικευμένο προσωπικό με κατάλληλες άδειες 

εξασκήσεως επαγγέλματος καθώς και με κατάλληλα υλικά με πιστοποιητικά CE , 

σύμφωνα πάντα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας για τις 

ηλεκτρικές  εγκαταστάσεις (πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384).  

 Ο Ανάδοχος οφείλει να αποσυνδέσει με ασφάλεια (χωρίς φλόγα ή σπινθήρες) τις 

σωληνώσεις του δικτύου οξυγόνου που διέρχεται μέσα από τους χώρους του 

συγκροτήματος αλλά δεν έχει τη υποχρέωση να τους επανασυνδέσει  κατά την 

επανεγκατάσταση του συγκροτήματος. 

 Ο Ανάδοχος οφείλει να πραγματοποιήσει υγρομονώσεις σε όλους τους αρμούς και τις 

συνδέσεις του συγκροτήματος. 

 Ο Ανάδοχος οφείλει να κλείσει με μεταλλικό πάνελ πολυουρεθάνης τόσο το άνοιγμα 

πλάτους περίπου 2 μέτρων στον τοίχο απέναντι από την έξοδο κινδύνου 2 (κατά την 

μετεγκατάσταση στο ΓΝΠ) όσο και το αντίστοιχο άνοιγμα πλάτους περίπου 2 μέτρων 

στο διάδρομο σύνδεσης του συγκροτήματος με το κτήριο της Κλινικής στη Ν.Μ.Ν. 

Θώρακος. 

Ακολουθεί σκαρίφημα της κάτοψης του συγκροτήματος των οικίσκων (Εικόνα 1). 



 

 

                                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 Ν4412/16. 

                   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). 

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 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 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 ). 

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 παρουσία των οικονομικών φορέων, όπως προβλέπεται στο άρθρο90 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 κατόπιν συνεννοήσεως με την Τεχνική Υπηρεσία.  

 

                             5.ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται. 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης, σε ποσοστό 5% επί τηςαξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ(αρ. 72 

παρ.1 Ν. 4412/2016 

 

                                 6.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. 

 



 

 

                              7. 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). 

 

 

 

                                                                                             Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

                                                                                 του Γενικού   Νοσοκομείου Πατρών  

                                                                                            Θεόδωρος Σερεμέτης                          

 

                              


