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ΠΡΟΚΛΗΗ 10/2022 

Γηα ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο πξνεγνύκελε δεκνζίεπζε (άξζξν 32, 
παξ. 2γ ηνπ Ν.4412/2016) γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ Καζαξηόηεηαο ζηνπο ρώξνπο ηνπ Π.Γ.Ν. 
Αιεμαλδξνύπνιεο, ζηνλ Ξελώλα ¨ηαύξνο Νηάξρνο¨ θαη ζηηο Δνκέο Φπρηθήο Τγείαο επζύλεο 
Π.Γ.Ν. Αιεμαλδξνύπνιεο ζπλνιηθήο πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο 120.000,00€ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 

 

Έρνληαο ππόςε: 

1. Ρν Λ. 4412/2016 (Α' 147) «Γεκφζηεο Ππκβάζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο 
Νδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)». 
2. Ρν Λ. 4782/2021 (Φ.Δ.Θ. 36/Α/09.03.2021), «Δθζπγρξνληζκφο, απινπνίεζε θαη αλακφξθσζε ηνπ 

ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, εηδηθφηεξεο ξπζκίζεηο πξνκεζεηψλ ζηνπο ηνκείο ηεο 
άκπλαο θαη ηεο αζθάιεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο γηα ηελ αλάπηπμε, ηηο ππνδνκέο θαη ηελ πγεία». 
3. Ρελ ππ. αξηζκ. 14/20 Γηαθήξπμε ηνπ Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Ζιεθηξνληθνχ Γηαγσληζκνχ, κε αληηθείκελν 
ηελ παξνρή ππεξεζηψλ Θαζαξηφηεηαο, Απνιχκαλζεο θαη Απεληφκσζεο/Κπνθηνλίαο  ζηνπο ρψξνπο ηνπ 
Ξ.Γ.Λ. Αιεμαλδξνχπνιεο,  ζηνλ Μελψλα ¨Πηαχξνο Ληάξρνο¨ θαη ζηηο Γνκέο Τπρηθήο γείαο επζχλεο Ξ.Γ.Λ. 
Αιεμαλδξνχπνιεο, ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 1.739.950,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α. 

24% γηα έλα (1) έηνο κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο ελφο (1) αθφκε  έηνπο. 

4. Ρελ αλάξηεζε ηεο ζρεηηθήο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο ζην ΔΠΖΓΖΠ κε Ππζηεκηθφ αξηζκφ: 95846 θαη 
ζην ΘΖΚΓΖΠ κε αξηζκφ ΑΓΑΚ:20PROC007147605. 
5. Ρηο πξνζθνξέο πνπ θαηαηέζεθαλ ειεθηξνληθά ζηα πιαίζηα ηνπ ελ ιφγσ δηαγσληζκνχ απφ ηηο θάησζη 
εηαηξίεο 

1. 3G FACILITIES SERVICES ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΞΑΟΝΣΖΠ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΥΛ ΘΑΗ 
ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΡΗΘΥΛ ΠΚΒΝΙΥΛ κε αξηζκφ ΔΠΖΓΖΠ 185273 
2. IPPIROTIKI FACILITY SERVICES ΑΛΥΛΚΝΠ ΗΓΗΥΡΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΞΑΟΝΣΖΠ ΞΖΟΔΠΗΥΛ 

ΘΑΘΑΟΗΠΚΝ  κε αξηζκφ ΔΠΖΓΖΠ 186872 
3. Θ/Μ ΑΛΝΓΗΘΖ SERVICES ΔΞΔ/ΓΔΘΑ Α.Δ κε αξηζκφ ΔΠΖΓΖΠ 186307 
4. Γ. ΓΔΠΞΝΗΛΑ Θ. ΘΑΕΑΘΝ & ΠΗΑ ΔΔ κε αξηζκφ ΔΠΖΓΖΠ 185337 

6. Ρελ ππ’ αξηζκ. Θ40/ΓΠ6/10-02-2021 Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ κε ηελ νπνία εγθξίλνληαη ηα 
απνηειέζκαηα (Ξξαθηηθφ Γηθαηνινγεηηθψλ Ππκκεηνρήο-Ρερληθήο Αμηνιφγεζεο θαη Ξξαθηηθφ Νηθνλνκηθήο 
Αμηνιφγεζεο) ηνπ Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Ζιεθηξνληθνχ Γηαγσληζκνχ ηεο ππ΄αξηζ.14/20 Γηαθήξπμεο 

(ΑΓΑ:6ΝΤΤ4690Υ3-8ΘΗ).  
7. Ρελ πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο, ΓΔΠΞΝΗΛΑ Θ. ΘΑΕΑΘΝ & ΠΗΑ ΔΔ κε αξηζκφ ΔΠΖΓΖΠ 185337 ε νπνία έγηλε 
απνδεθηή απφ ην Λνζνθνκείν κε ηελ ππ. αξηζ. Θ40/ΓΠ6/10-02-2021 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ. 

8. Ρελ κε Γεληθφ Αξηζκφ Θαηάζεζεο Α.Δ.Ξ.Ξ 459/02-03-2021 πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ηνπ Νηθνλνκηθνχ 
Φνξέα κε ηελ επσλπκία «IFS IPPIROTIKI FACILITY SERVICES S.A.» κε ην επηζπλαπηφκελν e-Ξαξάβνιν 
ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, θαηά ηεο ππ’ αξηζκ. Θ40/ΓΠ6/10-02-2021 απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ 
Ξ.Γ.Λ. Αιεμαλδξνχπνιεο. 

9. Ρν πξαθηηθφ ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο εμέηαζεο ελζηάζεσλ/πξνδηθαζηηθψλ πξνζθπγψλ ηνπ Ξ.Γ.Λ. 
Αιεμαλδξνχπνιεο. 
10. Ρελ ππ’ αξηζκ. Θ ΔΖΓ 25/ΓΠ11/10-03-2021 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ Ξ.Γ.Λ. 
Αιεμαλδξνχπνιεο κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη ην πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο εμέηαζεο ελζηάζεσλ/πξνδηθαζηηθψλ 
πξνζθπγψλ ηνπ Ξ.Γ.Λ. Αιεμαλδξνχπνιεο (ΑΓΑ:ΥΕΙΦ4690Υ3-ΒΦΓ). 

ΠΡΟ:  

1. ΓΔΠΞΝΗΛΑ Θ. ΘΑΕΑΘΝ & ΠΗΑ 
ΔΔ 

2. IPPIROTIKI FACILITY 

SERVICES ΑΛΥΛΚΝΠ 
ΗΓΗΥΡΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΞΑΟΝΣΖΠ 
ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΘΑΘΑΟΗΠΚΝ 
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11. Ρελ εμέηαζε ηεο ΓΑΘ ΑΔΞΞ 459/02-03-2021 πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο ηνπ Νηθνλνκηθνχ Φνξέα κε ηελ 
επσλπκία «IFS IPPIROTIKI FACILITY SERVICES S.A.» απφ ηελ Αξρή Δμέηαζεο Ξξνδηθαζηηθψλ Ξξνζθπγψλ. 

12. Ρελ ππ’ αξηζκ. 762/2021 απφθαζε ηνπ 2νπ Θιηκαθίνπ ηεο ΑΔΞΞ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία: 
  «Γέσεηαι εν μέπει ηην Πποζθςγή. 

  Ακςπώνει ηην ςπ΄απιθ. Θ40/Γ6/10-02-2021 απόθαζη ηηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Γ.. ηος Π.Γ.Ν. 
Αλεξανδπούποληρ ηος διαγυνιζμού ηηρ ςπ΄απιθ.14/20 Γιακήπςξηρ για ηην ανάθεζη ηηρ ζύμβαζηρ παποσήρ 
ςπηπεζιών Θαθαπιόηηηαρ, Απολύμανζηρ και Απενηόμυζηρ/Μςοκηονίαρ  ζηοςρ σώποςρ ηος Π.Γ.Ν. 
Αλεξανδπούποληρ,  ζηον Ξενώνα ¨ηαύπορ Νιάπσορ¨ και ζηιρ Γομέρ Φςσικήρ Τγείαρ εςθύνηρ ηος 
πποαναθεπόμενος Νοζοκομείος, καθ’ μέπορ αποππίθθηκε η πποζθοπά ηηρ εηαιπείαρ IFS IPPIROTIKI 
FACILITY SERVICES S.A 
Γέσεηαι ηην Παπέμβαζη ηηρ ένυζηρ εηαιπειών «ΑΝΟΓΗΘΖ SERVICES Δ.Π.Δ.-ΤΓΔΘΑ Α.Δ.» και αποππίπηει 

αςηή ηηρ εηαιπείαρ «ΓΔΠΟΗΝΑ Θ. ΘΑΕΑΘΟΤ & ΗΑ ΔΔ». 
13. Ρελ ππ’ αξηζκ. Θ56/ΓΠ20/19-05-2021 (ΑΓΑ:ΥΓΦΖ4690Υ3-04Π) απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ 
ηνπ Ξ.Γ.Λ. Αιεμαλδξνχπνιεο κε ηελ νπνία ε Αλαζέηνπζα Αξρή απνθαζίδεη α) Ρε ζπκκφξθσζή ηεο κε ηελ 
ππ’ αξηζκ.762/2021 απφθαζε ηεο ΑΔΞΞ θαη ηελ αθχξσζε ηεο ππ΄αξηζ. Θ40/ΓΠ6/10-02-2021 απφθαζεο 
ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ Ξ.Γ.Λ. Αιεμαλδξνχπνιεο σο πξνο ην ζθέινο ηεο απφξξηςεο ηεο ηερληθήο 
πξνζθνξάο ηεο εηαηξείαο IFS IPPIROTIKI FACILITY SERVICES S.A., φπσο απηή θαηαηέζεθε ζηα πιαίζηα ηεο 

δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη β) Ρελ εθ’ λένπ ζχληαμε απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή ηνπ πξαθηηθνχ 
νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο κε ηελ εμέηαζε θαη ηελ ζπκπεξίιεςε ζε απηφ ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηεο 

εηαηξείαο IPPIROTIKI FACILITY SERVICES ΑΛΥΛΚΝΠ ΗΓΗΥΡΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΞΑΟΝΣΖΠ ΞΖΟΔΠΗΥΛ 
ΘΑΘΑΟΗΠΚΝ θαη ηελ εηζαγσγή ηνπ ζε επφκελν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην πξνο έγθξηζε. 
14. Ρελ πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο, IPPIROTIKI FACILITY SERVICES ΑΛΥΛΚΝΠ ΗΓΗΥΡΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ 
ΞΑΟΝΣΖΠ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΘΑΘΑΟΗΠΚΝ  κε αξηζκφ ΔΠΖΓΖΠ 186872 ε νπνία έγηλε απνδεθηή απφ ην 
Λνζνθνκείν κε ηελ ππ. αξηζ. Θ56/ΓΠ20/19-05-2021 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ. 

15. Ρν γεγνλφο φηη  γηα ηελ αλσηέξσ δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία εθθξεκεί ζην Γηνηθεηηθφ Δθεηείν Θνκνηελήο 
απφθαζε επί αίηεζε αλαζηνιήο/ αθχξσζεο ηεο εηαηξείαο «ΓΔΠΞΝΗΛΑ Θ. ΘΑΕΑΘΝ & ΠΗΑ ΔΔ» θαηά ηεο ππ΄ 
αξηζ. 762/2021 απφθαζε ηνπ 2νπ θιηκαθίνπ ηεο ΑΔΞΞ. 
16. Ρν  ππ΄αξηζ. 2006/17-01-2022 έγγξαθν κε ην νπνίν δεηνχληαη δηεπθξηλίζεηο απφ ηελ εηαηξεία 
IPPIROTIKI FACILITY SERVICES ΑΛΥΛΚΝΠ ΗΓΗΥΡΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΞΑΟΝΣΖΠ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΘΑΘΑΟΗΠΚΝ, 
πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί ε αμηνιφγεζε ηεο ππ΄αξηζ. 14/20 Γηαθήξπμεο ηνπ Γηεζλνχο Αλνηθηνχ 
Ζιεθηξνληθνχ Γηαγσληζκνχ. 

17. Ρν  ππ΄αξηζ. πξση. 5385/07-02-2022 έγγξαθν κε ηηο δηεπθξηλίζεηο ηεο εηαηξείαο  IPPIROTIKI FACILITY 
SERVICES ΑΛΥΛΚΝΠ ΗΓΗΥΡΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΞΑΟΝΣΖΠ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΘΑΘΑΟΗΠΚΝ θαη ηηο ηεθκεξηψζεηο 
απηψλ. 
18. Ρελ ζπλέρηζε ηεο αμηνιφγεζεο ηεο ππ΄αξηζ. 14/20 Γηαθήξπμεο ηνπ Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Ζιεθηξνληθνχ 
Γηαγσληζκνχ, κεηά ηελ παξνρή ησλ δεηνχκελψλ ζηνηρείσλ, απφ ηελ επηηξνπή αμηνιφγεζεο ε νπνία δελ έρεη 

αθφκε νινθιεξσζεί. 

20. Ρα πξνβιεπφκελα ζην Λ. 4013/2011 «Πχζηαζε Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ». 
21. Ρν άξζξν 2 ηνπ αλσηέξσ λφκνπ, ζχκθσλα κε ην νπνίν: «Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο λφκνπ σο 
δεκφζηεο ζπκβάζεηο λννχληαη νη δεκφζηεο ζπκβάζεηο πνπ έρνπλ σο αληηθείκελν ηελ  εθηέιεζε έξγσλ, ηελ 
πξνκήζεηα αγαζψλ θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ, θαηά ηελ εθάζηνηε έλλνηα απηψλ ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία 
γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο, φπσο ζήκεξα νξίδνληαη ζην Λ. 4412/16 θαη ζηηο Νδεγίεο 2014/24/ΔΔ & 
2014/25/ΔΔ». 
23. Ρα θαηψηαηα φξηα ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Λ. 4412/16 γηα ηηο Κε Θεληξηθέο Αλαζέηνπζεο Αξρέο, ηα νπνία 

νξίδνληαη γηα ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ ζην χςνο ησλ 209.000,00€ πιένλ ΦΞΑ. 
24. Ρα πξνβιεπφκελα ζηνλ Λφκν 4700/2020 «Δληαίν θείκελν Γηθνλνκίαο γηα ην Διεγθηηθφ Ππλέδξην, 
νινθιεξσκέλν λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα ηνλ πξνζπκβαηηθφ έιεγρν, ηξνπνπνηήζεηο ζηνλ Θψδηθα Λφκσλ γηα ην 
Διεγθηηθφ Ππλέδξην, δηαηάμεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή απνλνκή ηεο δηθαηνζχλεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» άξζξν 
324, ζχκθσλα κε ην νπνίν ππάγνληαη ζηνλ πξνζπκβαηηθφ έιεγρν Θιηκαθίνπ ηνπ Διεγθηηθνχ Ππλεδξίνπ 
δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο κε πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε άλσ ηνπ 1.000.000,00€, ελψ ζηνλ πξνζπκβαηηθφ 
έιεγρν ηνπ Δπηηξφπνπ ηνπ Διεγθηηθνχ Ππλεδξίνπ δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο κε πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε 

άλσ ησλ 300.000,00€ , κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ. 

26. Ρν ππ’ αξηζ. πξση.5800/09-02-2022 ηνπ Ξξντζηακέλνπ ηνπ Ρκήκαηνο Δπηζηαζίαο & Ηκαηηζκνχ  γηα 

ππνζηειέρσζε ηνπ Ρκήκαηνο κε ην νπνίν δεηείηαη ε επείγνπζα ελίζρπζε ησλ αλσηέξσ ηκεκάησλ κε ηνλ 
απαξαίηεην αξηζκφ εξγαδνκέλσλ. 

27. Ρηο απνκαθξχλζεηο κνλίκνπ πξνζσπηθνχ ιφγσ ζπληαμηνδνηήζεσλ θαη ε κε αλαπιήξσζε απηψλ. 

28. Ρν γεγνλφο φηη ελψ ην έηνο 2019 ππνγξάθεθαλ αηνκηθέο ζπκβάζεηο κε 93 εξγαδφκελνπο γηα ηελ παξνρή 
ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο ζηνπο ρψξνπο ηνπ Ξ.Γ.Λ. Αιεμαλδξνχπνιεο,  ζηνλ Μελψλα ¨Πηαχξνο Ληάξρνο¨ 
θαη ζηηο Γνκέο Τπρηθήο γείαο επζχλεο Ξ.Γ.Λ. Αιεμαλδξνχπνιεο, ελψ πιένλ ν αξηζκφο απηφο πεξηνξίδεηαη 
ζηα 75 άηνκα. 
29. Ρηο ηδηαίηεξα απμεκέλεο αλάγθεο παξνρήο ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο, θαζψο ην Ξ.Γ.Λ. Αιεμαλδξνχπνιεο 
έρεη νξηζηεί σο Λνζνθνκείν αλαθνξάο γηα ηνλ θνξσλνην. 

ΑΔΑ: ΨΔΓΚ4690Ω3-ΗΝΠ
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30. Ρν ππ’ αξηζκ. Θ20/ΓΠ10/29-03-2022 (ΑΓΑ:6Λ6Τ4690Υ3-ΑΔ6) Απφζπαζκα Ξξαθηηθνχ ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
Ππκβνπιίνπ ηνπ Ξ.Γ.Λ. Αιεμαλδξνχπνιεο ζχκθσλα κε ην νπνίν ην ΓΠ νκφθσλα απνθάζηζε (παξαηίζεηαη 

απηνχζην ην θείκελν): 
«Α) Σην έγκπιζη διενέπγειαρ διαππαγμάηεςζηρ συπίρ πποηγούμενη δημοζίεςζη καηά ηα πποβλεπόμενα ζηο 

άπθπο 32 ηος Ν.4412/2016 «Πποζθςγή ζηην διαδικαζία με διαππαγμάηεςζη συπίρ πποηγούμενη 
δημοζίεςζη» με ηιρ εηαιπείερ: 
- ΓΔΠΟΗΝΑ Θ. ΘΑΕΑΘΟΤ & ΗΑ ΔΔ υρ αςηή ηηρ οποίαρ η ηεσνική πποζθοπά  ζηα πλαίζια  ηηρ διαγυνιζηικήρ 
διαδικαζίαρ ηηρ ςπ΄απιθ. 14/20 Γιακήπςξηρ έσει γίνει αποδεκηή από ηο Νοζοκομείο με ηην ςπ. απιθ. 
Θ40/Γ6/10-02-2021 απόθαζη ηος Γιοικηηικού ςμβοςλίος. 
- IPPIROTIKI FACILITY SERVICES ΑΝΧΝΤΜΟ ΗΓΗΧΣΗΘΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΘΑΘΑΡΗΜΟΤ υρ 
αςηή ηηρ οποίαρ η ηεσνική πποζθοπά ζηα πλαίζια ηηρ διαγυνιζηικήρ διαδικαζίαρ ηηρ ςπ΄απιθ. 14/20 

Γιακήπςξηρ έσει γίνει αποδεκηή από ηο Νοζοκομείο με ηην ςπ. απιθ. Θ56/Γ20/19-05-2021  απόθαζη ηος 
Γιοικηηικού ςμβοςλίος 
Β) Ζ διαππαγμάηεςζη θα αθοπά ηην ππόζλητη 15 αηόμυν πος θα απαζσολούνηαι ζηον ηομέα ηηρ 
καθαπιόηηηαρ ζηοςρ σώποςρ ηος Π.Γ.Ν. Αλεξανδπούποληρ,  ζηον Ξενώνα ¨ηαύπορ Νιάπσορ¨ και ζηιρ Γομέρ 
Φςσικήρ Τγείαρ εςθύνηρ Π.Γ.Ν. Αλεξανδπούποληρ, για σπονικό διάζηημα έξι (6) μηνών, ζςνολικήρ 
πποϋπολογιζθείζαρ δαπάνηρ 120.000,00€ ζςμπεπιλαμβανομένος Φ.Π.Α. 

Γ) Θπιηήπιο καηακύπυζηρ θα είναι πλέον ζςμθέποςζα από οικονομική άποτη πποζθοπά, αποκλειζηικά βάζει 
ηιμήρ. 

Γ)Ζ ζύμβαζη πος θα πποκύτει, θα διακοπεί συπίρ καμία ςποσπέυζη ηος Νοζοκομείος ένανηι ηηρ αναδόσος 
εηαιπείαρ ζε πεπίπηυζη ολοκλήπυζηρ ηηρ διαγυνιζηικήρ διαδικαζίαρ ηηρ ςπ΄απιθ. 14/20 Γιακήπςξηρ». 

 
πλνπηηθή Πεξηγξαθή Φπζηθνύ θαη Οηθνλνκηθνύ Αληηθεηκέλνπ ηεο ύκβαζεο 
 

Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο είλαη ε δηάζεζε δεθαπέληε (15) εξγαδνκέλσλ νη νπνίνη ζα απαζρνινχληαη 
επηθνπξηθά κε ην ήδε ππάξρνλ πξνζσπηθφ κε αληηθείκελν ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο ζηνπο 
ρψξνπο ηνπ Ξ.Γ.Λ. Αιεμαλδξνχπνιεο,  ζηνλ Μελψλα ¨Πηαχξνο Ληάξρνο¨ θαη ζηηο Γνκέο Τπρηθήο γείαο 
επζχλεο Ξ.Γ.Λ. Αιεμαλδξνχπνιεο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα έμη (6) κελψλ. Ν Αλάδνρνο νθείιεη λα δηαζέηεη ζε 
ζπλερή βάζε ζην Ξ.Γ.Λ. Αιεμαλδξνχπνιεο δεθαπέληε (15) θαζαξηζηέο/ζηξηεο κε θαζεζηώο κεξηθήο 
απαζρόιεζεο (6 ώξεο εκεξεζίσο) θαη 5λζήκεξεο εξγαζίαο ζε φιεο ηηο βάξδηεο, (Γεπηέξα έσο 
Ξαξαζθεπή ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Παββάηνπ, ησλ αξγηψλ θαη ησλ Θπξηαθψλ), βάζεη πξνγξάκκαηνο πνπ 

ζα νξίδεηαη απφ ην ηκήκα Δπηζηαζίαο & Ηκαηηζκνχ. Πε πεξίπησζε απνπζίαο ππαιιήινπ ιφγσ άδεηαο (πρ 
θαλνληθήο, αλαξξσηηθήο θ.ά) ν αλάδνρνο δεζκεχεηαη λα ηνλ αληηθαζηζηά ρσξίο θαζπζηέξεζε ψζηε ην 
Λνζνθνκείν λα έρεη πάληα ζηε δηάζεζή ηνπ δεθαπέληε (15) εξγαδφκελνπο.    

Ζ πξνο αλάζεζε παξνρή ππεξεζηψλ θαηαηάζζεηαη ζηνλ αθφινπζν θσδηθφ ηνπ Θνηλνχ Ιεμηινγίνπ δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ (CPV) : 90911200-8 – «πεξεζίεο θαζαξηζκνχ θηηξίσλ». 
 

Ζ ζπλνιηθή πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε ηεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 120.000,00€ 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ 24%, εθηηκψκελε αμία ρσξίο ΦΞΑ: 96.774,19€ (ΦΞΑ: 23.225,80€). 
 
Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε έμη (6) κήλεο. 
 
Ζ ζχκβαζε ζα αλαηεζεί κε ην θξηηήξην ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο, βάζεη 
ηηκήο. 

Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο δίδεηαη ζην ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Η. 

Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο είλαη ν ηαθηηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ Λνζνθνκείνπ. Ζ 
δαπάλε γηα ηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε βαξχλεη ηελ κε Θ.Α.: 042901α ζρεηηθή πίζησζε ηνπ ηαθηηθνχ 
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2022 ηνπ Ξαλεπηζηεκηαθνχ Γεληθνχ Λνζνθνκείνπ Αιεμαλδξνχπνιεο 
(ΑΓΑ:6ΔΙ44690Υ3-Ν5Θ) 

Δθαξκνζηέν εζληθφ δίθαην είλαη ην ειιεληθφ δίθαην φπσο απηφ ηζρχεη θαηά ηελ εκεξνκελία δηαθήξπμεο ηεο 
πξφζθιεζεο ζε δηαπξαγκάηεπζε.  

 

Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ 

Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ είλαη ε 18-04-2022 θαη ώξα 15:00. Νη 
πξνζθνξέο ζα ππνβιεζνχλ ζηελ πιαηθφξκα ηνπ ΔΠΖΓΖΠ θαη ζα πξέπεη λα ζηαινχλ ην αξγφηεξν έσο ηελ 
εκεξνκελία απνζθξάγηζεο ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν (Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο-Ρερληθή Ξξνζθνξά-
Νηθνλνκηθή πξνζθνξά) ζηελ ππεξεζία ηνπ Λνζνθνκείνπ κε αλαθνξά ζηνλ ηίηιν ηεο πξφζθιεζεο. 

ΑΔΑ: ΨΔΓΚ4690Ω3-ΗΝΠ
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Ζ δηαδηθαζία ζα δηελεξγεζεί κε ρξήζε ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκφζησλ Ππκβάζεσλ 
(ΔΠΖΓΖΠ) Ξξνκήζεηεο θαη πεξεζίεο ηνπ  ΝΞΠ ΔΠΖΓΖΠ (Γηαδηθηπαθή Ξχιε www.promitheus.gov.gr)  

 

Δεκνζίεπζε ζε εζληθό επίπεδν 

Ρν πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο θαηαρσξήζεθε ζην Θεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Κεηξψν Γεκνζίσλ 
Ππκβάζεσλ (ΘΖΚΓΖΠ) θαη ζηνλ ηζηφηνπν http://et.diavgeia.gov.gr/.  

Ρα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαηαρσξήζεθαλ ζηε ζρεηηθή ειεθηξνληθή δηαδηθαζία 
ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο ζην ΔΠΖΓΖΠ, ε νπνία έιαβε Ππζηεκηθφ Αχμνληα Αξηζκφ: 158849 θαη 
αλαξηήζεθαλ ζηε Γηαδηθηπαθή Ξχιε (www.promitheus.gov.gr) ηνπ ΝΞΠ ΔΠΖΓΖΠ.  

Ζ πξφζθιεζε θαηαρσξήζεθε ζην δηαδίθηπν, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ζηε δηεχζπλζε (URL):   
www.pgna.gr. 

Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύκβαζεο 

Νη νηθνλνκηθνί θνξείο δεζκεχνληαη φηη: 

α) ηεξνχλ θαη ζα εμαθνινπζήζνπλ λα ηεξνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ,  ηηο 
ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη 

εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο 
ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη 

ζην Ξαξάξηεκα Σ ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016. Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη 
θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ηηο αξκφδηεο 
δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο,  

β) δελ ζα ελεξγήζνπλ αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, 
αιιά θαη θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ, 

γ) ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα δηαθπιάμνπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ 
ραξαθηεξηζζεί σο ηέηνηεο. 

δ) παξαηηνχληαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπο ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο 
Αξρήο γηα αλαβνιή – καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ. 

ε) ζπκκνξθψλνληαη κε φινπο ηνπο φξνπο θαη απαηηήζεηο ηνπ Ξαλεπηζηεκηαθνχ Γεληθνχ Λνζνθνκείνπ 
Αιεμαλδξνχπνιεο.   

Επηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο 

Όιεο νη επηθνηλσλίεο θαζψο θαη φιεο νη αληαιιαγέο πιεξνθνξηψλ, εθηεινχληαη κε ηε ρξήζε ηεο 
πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (ΔΠΖΓΖΠ), ε νπνία είλαη 
πξνζβάζηκε κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο Ξχιεο (www.promitheus.gov.gr). 

Γιώζζα 

Όια ηα έγγξαθα ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

Εγγπήζεηο  

Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο δελ απαηηείηαη (άξζξν 31Α ηνπ Λ. 4412/2016). Ξξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο απαηηείηαη εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ίζε κε πνζνζηφ 4% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο 
εθηφο ΦΞΑ θαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 ηνπ λ. 4412/2016. Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ππέξ 
ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ζηελ πεξίπησζε παξαβίαζεο, απφ ηνλ αλάδνρν, ησλ φξσλ πνπ νξίδνληαη ζηε 
ζχκβαζε. 

 
 
Λόγνη απνθιεηζκνύ  

πεχζπλε Γήισζε ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηεο εηαηξίαο φηη δελ ζπληξέρνπλ εηο 
βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα νη ιφγνη απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Λ. 4412/2016 φπσο απηφ 
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.   

Απαξαίηεηα Δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο (επί πνηλή απνθιεηζκνύ) 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.pgna.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: ΨΔΓΚ4690Ω3-ΗΝΠ
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1. Ρελ πεχζπλε Γήισζε ηεο παξαγξάθνπ «Ιφγνη απνθιεηζκνχ» ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο. 
2. Απνδεηθηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο (γηα ζπκκεηνρή ζε δηαγσληζκφ) εθδηδφκελν απφ ηελ 

Α.Α.Γ.Δ. πνπ λα είλαη ελ ηζρχ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηνπ. 
3. Απνδεηθηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα απφ ηνλ e-ΔΦΘΑ πνπ λα είλαη ελ 

ηζρχ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηνπ. 
4. πεχζπλε Γήισζε ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηεο εηαηξίαο φηη δελ έρεη 
εθδνζεί δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ γηα ηελ αζέηεζε ησλ 
ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 
5. πεχζπλε Γήισζε ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε πεξί κε νςηγελψλ κεηαβνιψλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ 
άξζξνπ 104 ηνπ λ. 4412/2016. 

Απαξαίηεηα γηα ηελ Σερληθή πξνζθνξά (επί πνηλή απνθιεηζκνύ) 

πεχζπλε Γήισζε ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηεο εηαηξίαο:  
1. πεξί απνδνρήο ησλ φξσλ ηεο ππ’ αξηζκ. 14/20 Γηαθήξπμεο θαη εθπιήξσζεο φισλ ησλ ηερληθψλ 
πξνδηαγξαθψλ θαη απαηηήζεσλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο (βι. Ξαξάξηεκα Η ηεο παξνχζαο).  
2. γηα ηελ απνδνρή θαη ηήξεζε θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ηεο παξαγξάθνπ «Αξρέο 
εθαξκνδφκελεο ζηε δηαδηθαζία ζχκβαζεο» ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο. 
3. φηη ε νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά θαιχπηεη ην ειάρηζην λφκηκν εξγαηηθφ θφζηνο (ηηο απνδνρέο πάζεο 

θχζεσο θαη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο) ζχκθσλα κε ηελ ηξέρνπζα εξγαηηθή θαη αζθαιηζηηθή λνκνζεζία. 

4. Όηη ν Αλάδνρνο ζα εμαζθαιίδεη αλειιηπψο ζην Λνζνθνκείν ην ζπκθσλεκέλν αξηζκφ πξνζσπηθνχ 
δεθαπέληε (15) εξγαδνκέλσλ  
5. Όηη ζα ηεξεί ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο πγηεηλήο θαη  αζθάιεηαο ησλ 
εξγαδνκέλσλ θαη είλαη απνθιεηζηηθά θαη κφλνο ππεχζπλνο πνηληθά θαη αζηηθά γηα θάζε αηχρεκα πνπ 
ήζειε ζπκβεί ζην πξνζσπηθφ ηνπ. 
6. Όηη ην πξνζσπηθφ δελ ηεξεί θακία ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο κε ην Ξ.Γ.Λ. Αιεμαλδξνχπνιεο 

7. Ρν πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιεζεί λα είλαη εκβνιηαζκέλν θαηά ηνπ COVID-19. 
 

Οηθνλνκηθή πξνζθνξά (επί πνηλή απνθιεηζκνύ) 

 
Πηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα αλαγξάθεηαη έλα ζπλνιηθό ηίκεκα γηα φιν ην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ έμη (6) 
κελψλ, ζην νπνίν ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ζα αλαιχνληαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ νη απαηηήζεηο πνπ 
αλαθέξνληαη ζην άξζξν 68 ηνπ Λ. 3863/2010: 

 
 Ν αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ζα απαζρνιεζνχλ, ν νπνίνο ζα είλαη δέθα πέληε (15) 

άηνκα 6σξεο θαη 5λζήκεξεο απαζρφιεζεο. 
 Ζ ζπιινγηθή ζχκβαζε εξγαζίαο ζηελ νπνία ππάγνληαη νη εξγαδφκελνη 

 Ρν χςνο ηνπ πξνυπνινγηζκέλνπ πνζνχ πνπ αθνξά ηηο πάζεο θχζεσο λφκηκεο απνδνρέο θαη 
ην χςνο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ κε βάζε ηα πξνυπνινγηζζέληα πνζά, γηα ηνπο 

δεθαπέληε (15) εξγαδνκέλνπο κε ηελ εηδηθφηεηα ηνπ θαζαξηζηή γηα ρξνληθφ δηάζηεκα έμη (6) 
κελψλ. Ρν θφζηνο ζα ππνινγηζηεί κε βάζε ηελ ηξέρνπζα εξγαηηθή θαη αζθαιηζηηθή 
λνκνζεζία (θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο). Πε πεξίπησζε αιιαγήο ηεο 
εξγαηηθήο θαη αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο νη νηθνλνκηθνί θνξείο ππνρξενχληαη λα ηελ 
ηεξήζνπλ ρσξίο επηπιένλ επηβάξπλζε ηνπ Λνζνθνκείνπ.  

 Θα ππνινγηζηνχλ 22 εκεξνκίζζηα/κεληαίσο. 
 Γηα ην ιφγν φηη δελ κπνξεί λα πξνβιεθζεί κε αθξίβεηα ε έλαξμε θαη ιήμε ηεο ζχκβαζεο πνπ 

ζα ππνγξαθεί θαη θαηά ζπλέπεηα ν αξηζκφο ησλ επίζεκσλ αξγηψλ θαη Θπξηαθψλ πνπ 
ζπκπίπηνπλ ζην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο ζχκβαζεο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο θαινχληαη λα 
ζπλππνινγίζνπλ ζηελ νηθνλνκηθή ηνπο πξνζθνξά ζπλνιηθά 150 εκέξεο εξγαζίαο Θπξηαθήο ή 
Αξγίαο νη νπνίεο ζα θαηαλεκεζνχλ ζην ζχλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ θαη θαηά ηε ρξνληθή 
δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαηά ηελ θξίζε ηνπ ππεχζπλνπ πξνγξάκκαηνο. Πεκεηψλεηαη φηη ζε 
πεξίπησζε απαζρφιεζεο Θπξηαθήο ή Αξγίαο ζα είλαη ζηα πιαίζηα ηεο 5λζήκεξεο εξγαζίαο 
ζπλεπψο εθφζνλ έρεη ήδε ππνινγηζζεί ην εκεξνκίζζην δεηείηαη ν ππνινγηζκφο κφλν ηεο 

πξνζαχμεζεο 75%. 

 Δθηηκάηαη φηη ε έλαξμε ηεο Πχκβαζεο ζα είλαη κεηά ην πέξαο ηεο 30-04-2022. Γηα ηνλ ιφγν 
απηφ θαη πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζνχλ νη ζπκκεηέρνπζεο εηαηξίεο ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ 
δψξσλ, ηεξψληαο ε Αλαζέηνπζα Αξρή ηηο αξρέο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο σο πξνο ηελ 
αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ δεηείηαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ν ππνινγηζκφο ηνπ Γψξνπ 
Σξηζηνπγέλλσλ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα έμη (6) κελψλ θαη φρη ηνπ Γψξνπ Ξάζρα. 

 Δπίδνκα Αδείαο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα έμη (6) κελψλ. 
 Πεκεηψλεηαη φηη ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ επηδνκάησλ θαη δψξσλ ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε 

νη θάζε είδνπο πξνζαπμήζεηο (πρ Θπξηαθή ή Αξγία) 
 Λα ιεθζεί ππφςε νη θξάηεζε ππέξ παηδηθψλ θαηαζθελψζεσλ 
 Άδεηα αληηθαηαζηαηψλ ή απνδεκίσζε αδείαο  

ΑΔΑ: ΨΔΓΚ4690Ω3-ΗΝΠ





 

Σελίδα 6 

 Νη βάξδηεο πξνζαξκφδνληαη κεηαμχ ηνπ δηαζηήκαηνο 06:00-22:00. Ρν πξνζσπηθφ ζα 
ελαιιάζζεηαη ζε θπιηφκελν σξάξην, ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Λνζνθνκείνπ. 

 Ρν εξγνιαβηθφ θέξδνο. Ξξνζθνξέο κε αζπλήζηζηα ρακειφ πνζνζηφ εξγνιαβηθνχ θέξδνπο ζα 
θξίλνληαη αλάινγα θαη έπεηηα απφ εηδηθή αηηηνιφγεζε πνπ ζα απαηηεζεί απφ ηνλ νηθνλνκηθφ 

θνξέα αλ θαη εθφζνλ ηνπ δεηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 
 Ρα δηνηθεηηθά θφζηε θαη θφζηε αλαισζίκσλ (πξνκήζεηα ζηνιήο, θαζαξηζκφο ζηνιήο θ.ά).  
 Πεκεηψλεηαη φηη ζηελ παξνχζα ηα πιηθά θαζαξηφηεηαο θαη ηα κεραλήκαηα θαζαξηζκνχ δελ 

βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν. 
 Ξάζεο θχζεσο θξαηήζεηο1 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηεο παξαθξάηεζεο Φ.Δ. 8%. 
 Ρα ηεηξαγσληθά κέηξα θαζαξηζκνχ αλά άηνκν (ΓΔΛ ΕΖΡΔΗΡΑΗ ΠΡΖΛ ΞΑΟΝΠΑ) 

 

πεχζπλε Γήισζε φηη νη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα 
δηάζηεκα έμη (6) κελψλ απφ ηελ επφκελε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ.  
 
Νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη ζηαζεξέο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη δελ αλαπξνζαξκφδνληαη.  

Υο απαξάδεθηεο ζα απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο ζηηο νπνίεο: α) δελ δίλεηαη ηηκή ζε ΔΟΥ ή θαζνξίδεηαη  ζρέζε 
ΔΟΥ πξνο μέλν λφκηζκα, β) δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, κε ηελ επηθχιαμε  ηνπ 

άξζξνπ 102 ηνπ λ. 4412/2016, θαη γ) ε ηηκή ππεξβαίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ζχκβαζεο. 

 

Η ζύγθξηζε ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην έλα θαη κνλαδηθό 
πξνζθεξόκελν ζπλνιηθό ηίκεκα εθόζνλ ειεγρζεί ε νξζόηεηα ηεο επηκέξνπο αλάιπζεο ηεο 
νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο. 

 

Ηιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ 

 
Γηα ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ην αξκφδην φξγαλν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ήηνη ε επηηξνπή 
δηελέξγεηαο/επηηξνπή αμηνιφγεζεο, πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο 
φισλ ησλ θαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ην άξζξν 100 ηνπ λ. 4412/2016, αθνινπζψληαο ηα εμήο ζηάδηα: 

 Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ (ππφ)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο-Ρερληθή Ξξνζθνξά» θαη 
ηνπ (ππφ)θαθέινπ «Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά», ζηηο 20-04-2022 θαη ώξα 12:00. 

 

Πην ζηάδην απηφ ηα ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζθξαγίδνληαη είλαη πξνζβάζηκα κφλν ζηα κέιε ηεο 

Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ θαη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 

 
Α) ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ελ ζπλερεία ζηελ 
αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ ησλ πξνζθεξφλησλ ησλ νπνίσλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο 

έθξηλε πιήξε. Ζ αμηνιφγεζε γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο θαη ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο 
νινθιεξψλεηαη κε ηελ θαηαρψξηζε ζε πξαθηηθφ ησλ πξνζθεξφλησλ, ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ειέγρνπ θαη 
ηεο αμηνιφγεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ. 
 
Β) ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ απνζθξάγηζε ηνπ ζπλφινπ ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ  ησλ 
ζπκκεηερφλησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, ησλ νπνίσλ ηα 
δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη ε ηερληθή πξνζθνξά θξίζεθαλ απνδεθηά, ζπληάζζεη πξαθηηθφ ζην νπνίν 

θαηαρσξίδνληαη νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο θαηά ζεηξά κεηνδνζίαο θαη εηζεγείηαη αηηηνινγεκέλα ηελ απνδνρή 
ή απφξξηςή ηνπο, ηελ θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηελ αλάδεημε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ. 

                                                           
1 α) Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ 

και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 
4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει). β) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και 
κρατιςεων τθσ αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Προδικαςτικϊν 
Προςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016). γ) Κράτθςθ 2% υπζρ των οργανιςμϊν ψυχικισ υγείασ επί τθσ αξίασ 
του τιμολογίου τθσ ςφμβαςθσ μετά τθν αφαίρεςθ του ΦΠΑ και κάκε άλλου παρακρατοφμενου ποςοφ υπζρ τρίτων 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ αυτοφ 
ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 
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Πηε ζπλέρεηα, εθφζνλ ην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο εγθξίλεη ηα αλσηέξσ πξαθηηθά, 
εθδίδεηαη απφθαζε γηα ηα  απνηειέζκαηα  φισλ ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ («Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο», 

«Ρερληθή Ξξνζθνξά» θαη «Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά»). 

Ζ αλσηέξσ απφθαζε επέρεη ζέζε θαηαθχξσζεο θαη θνηλνπνηείηαη ζε φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ 

έιαβαλ κέξνο ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο κέζσ «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ΔΠΖΓΖΠ.  

Κεηά ηελ έθδνζε θαη θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο έγθξηζεο ησλ απνηειεζκάησλ νη πξνζθέξνληεο ιακβάλνπλ 
γλψζε ησλ ινηπψλ ζπκκεηερφλησλ ζηε δηαδηθαζία θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβιήζεθαλ απφ απηνχο, κε 
ελέξγεηεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 

Θαηά ηεο απφθαζεο ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ελψπησλ ηεο ΑΔΞΞ θαηά ηα πξνβιεπφκελα ησλ άξζξσλ 
360 έσο 365 ηνπ Λ.4412/2016 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.   

Ζ απφθαζε θαζίζηαηαη νξηζηηθή, εθφζνλ ζπληξέμνπλ νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο ζσξεπηηθά: 

Α) θνηλνπνηεζεί ε απφθαζε θαηαθχξσζεο ζε φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο. 
Β) παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία άζθεζεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο. 
 
ύλαςε ύκβαζεο 

Κεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο απφθαζεο ε αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν ζε έθδνζε εγγπεηηθήο 

επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο (βι. παξ. «Δγγπήζεηο») θαη ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

 

Παξαθνινύζεζε ηεο ύκβαζεο 

Ζ παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο Πχκβαζεο θαη ε δηνίθεζε απηήο ζα δηελεξγεζεί απφ αξκφδηα επηηξνπή 

ε νπνία ζα νξηζζεί κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηνπ Λνζνθνκείνπ θαη ε νπνία θαη ζα εηζεγείηαη  ζην αξκφδην 
απνθαηλφκελν φξγαλν γηα φια ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζήθνπζα εθηέιεζε φισλ ησλ φξσλ ηεο 
ζχκβαζεο θαη ζηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ. 

 

Σξόπνο Πιεξσκήο 

Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε ηνλ πην θάησ ηξφπν :  

Ρν 100% ηεο αμίαο ηνπ ηηκνινγίνπ πνπ ζα εθδίδεηαη αλά κήλα. 

Ζ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ 
πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 200 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016, θαζψο θαη θάζε άιινπ 

δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ 
πιεξσκή.  

Ρνλ Αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε 
λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α., γηα ηηο εξγαζίεο ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη 

ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

Δηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο, λα θαηαγγείιεη ηε 
ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηεο, εθφζνλ: 

α) νινθιεξσζεί ε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία ηεο ππ’ αξηζκ. 14/20 Γηαθήξπμεο  

β) εάλ ππνρξεσζεί απφ δηθαζηηθή αξρή 

γ) ε ζχκβαζε ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 

4412/2016, πνπ ζα απαηηνχζε λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο  

δ) ν αλάδνρνο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ 

αλαθέξνληαη ζην άξζξν 73 ηνπ Λ. 4412/2016 θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα έπξεπε λα έρεη απνθιεηζηεί απφ ηε 
δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, 

ε) ε ζχκβαζε δελ έπξεπε λα αλαηεζεί ζηνλ αλάδνρν ιφγσ ζνβαξήο παξαβίαζεο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ 
ππέρεη απφ ηηο Ππλζήθεο θαη ηελ Νδεγία 2014/24/ΔΔ, ε νπνία έρεη αλαγλσξηζηεί κε απφθαζε ηνπ 
Γηθαζηεξίνπ ηεο Έλσζεο ζην πιαίζην δηαδηθαζίαο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 258 ηεο ΠΙΔΔ. 

ζη) ν αλάδνρνο θαηαδηθαζηεί ακεηάθιεηα, θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, γηα έλα απφ ηα 
αδηθήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 73 ηνπ Λ. 4412/2016. 

δ) ν αλάδνρνο πησρεχζεη ή ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ηεζεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε 
απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή αλαζηείιεη ηηο 
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επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο θαη δελ ηεξεί ηνπο φξνπο απηήο ή 
εάλ βξεζεί ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε, πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε 

εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ.  

 

Παξάξηεκα Ι - Σερληθέο πξνδηαγξαθέο  

Ρν θπζηθφ αληηθείκελν ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ππ’ 
αξηζκ. 14/20 Γηαθήξπμεο θαη εηδηθφηεξα ζηα άξζξα εθείλα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνρή πξνζσπηθνχ πξνο 
ην Λνζνθνκείνπ, ηηο ππνρξεψζεηο θαη αξκνδηφηεηέο ηνπ.  
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