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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ
7θ ΤΠΕ ΚΡΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
‘’ Ο ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ‘’
Πλθροφορίεσ : Ι. ΛΕΦΑΚΗ
Σθλζφωνο : 28210 22310
FAX :

28210-22329

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Αρικμ. 44 Π
ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ
Για Τπθρεςία ενοικίαςθσ ιδιόκτθτων ακινιτων που προορίηονται για κατοίκθςθ (CPV 70210000-6)
ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΗ

Γενικό Νοςοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ-Ψ.Σ.»

ΕΙΔΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

Πρόχειροσ Διαγωνιςμόσ

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ

Η χαμθλότερθ τιμι

ΧΡΟΝΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΠΕΜΠΣΗ 17-12-2015, ϊρα 11.00

ΣΟΠΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ

Γενικό Νοςοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ»

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

Κωδικόσ Αρικμοφ Εξόδου (ΚΑΕ)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΕΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗΗ

Τπθρεςία ενοικίαςθσ ιδιόκτθτων ακινιτων που προορίηονται
για κατοίκθςθ (CPV 70210000-6)

0813
17.400,00 € ςυμπ. ΦΠΑ

ΜΘΝΙΑΙΑ ΜΙΘΩΘ ΓΙΑ 5 ΕΣΘ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΙΘΩΗ

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Σο Γενικό Νοςοκομείο Χανίων-ΨΣ έχοντασ υπόψη του:
Σον Ν.3329/4-4-2005 (ΦΕΚ 81/Α/05) «Εκνικό φςτθμα Τγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και λοιπζσ
διατάξεισ» (Κεφάλαιο Β' Νοςοκομεία Ε..Τ.Κ.Α.)
Σο Π.Δ.715/79 περί μιςκϊςεων των Ν.Π.Δ.Δ. (Φ.Ε.Κ. 212/Α/10-9-79)
Σθν αρικμ.ΔΤ8/Β/οικ.70071 /30-6-2004 Απόφαςθ του ΤΤΚΑ «Προδιαγραφζσ Κτιριακισ υποδομισ Μονάδων
Ψυχοκοινωνικισ Αποκατάςταςθσ (Ξενϊνεσ & Οικοτροφεία) ςτα πλαίςια του προγράμματοσ Ψυχαργϊσ».
Η αρίκμ .οικ 52487/16-11-2001(ΦΕΚ18/Β/02) απόφαςθ του ΤΠΕΧΩΔΕ «ειδικζσ ρυκμίςεισ για τθν
εξυπθρζτθςθ ΑΜΕΑ ςε εξυπθρζτθςθ ΑΜΕΑ ςε υφιςτάμενα κτίρια»
Σθν αρικμ κζμα 25/πρκ 18/23-9-2015 απόφαςθ του Δ/κοφ υμβουλίου του Νοςοκομείου .
Σθν πίςτωςθ ςτον ΚΑ 0813 του προχπολογιςμοφ του Νοςοκομείο (Ψυχιατρικόσ Σομζασ) .
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ΠΡΟΜΘΡΤΕΙ
ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΗΜΟΙΟ μειοδοτικό διαγωνιςμό για τθν μίςκωςθ ακινιτου που αφορά τθν ςτζγαςθ του ξενϊνα
« ΝΑΛΔΕ» για τθν επόμενθ 5ετία με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ, προχπολογιςκείςασ ετιςιασ δαπάνθσ
17.400,00 ευρϊ.ςυμπ. ΦΠΑ
Ημερομθνία λιξθσ υποβολισ προςφορϊν: θ ΣΕΣΑΡΣΗ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ , ϊρα 14.00 ςτο Γραφείο Προμθκειϊν
του Γενικοφ Νοςοκομείου Χανίων.
Ημερομθνία αποςφράγιςθσ προςφορϊν θ ΠΕΜΠΣΗ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ, ϊρα 11.00 ςτο Γραφείο Προμθκειϊν
του Γενικοφ Νοςοκομείου Χανίων.
ο

Άρκρο 1 ΔΗΜΟΙΕΤΗ
ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
Θ Περίλθψθ τθσ παροφςασ Προκιρυξθσ του Διαγωνιςμοφ υποβλικθκε για δθμοςίευςθ :
•
•
•

Δθμοςίευςθ ςτο θλεκτρονικό πρόγραμμα Δι@φγειασ
Δθμοςίευςθ ςτο ΜΘΜΔΘ
ΑΝΑΡΣΗΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ : ΣΟ SITE ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ ΧΑΝΙΩΝ www. Chaniahospital.gr

•

Συχόν διευκρινίςεισ ι τροποποιιςεισ, που κα προκφψουν κα δθμοςιεφονται ςτον ίδιο δικτυακό τόπο και
κα αποτελεί ευκφνθ του ενδιαφερόμενου να λάβει γνϊςθ για αυτζσ.

•

Δθμοςίευςθ ςε 3 εφθμερίδεσ

•

το Διμο και ςτο Εμπορικό Επιμελθτιριο
ο

Άρκρο 2
ΑΡΜΟΔΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν κα γίνει ςτο Γρ. Προμθκειϊν από τθν επιτροπι αποςφράγιςθσ και
αξιολόγθςθσ των προςφορϊν που ορίηεται με απόφαςθ του Διοικθτι του νοςοκομείου. Πρόςωπα που
επιτρζπεται να παρευρεκοφν ςτθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν είναι τα παρακάτω:
α) Σα μζλθ τθσ επιτροπισ
β) Οι εκπρόςωποι των εταιρειϊν, που κα ςυμμετζχουν ςτον διαγωνιςμό (εφόςον ςυμμετζχουν με εκπρόςωπο
τουσ υποβάλλουν μαηί με τθν προςφορά τουσ παραςτατικό εκπροςϊπθςθσ).
ο

Άρκρο 3
ΠΡΟΟΝΣΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ

2.

Τπεφκυνθ διλωςθ ςφμφωνα με τθν παρ. 4 του άρκρου 8 του 1559/1986, με κεϊρθςθ γνθςίου
υπογραφισ, ςτθν οποία κα δθλϊνεται, ότι ζλαβε γνϊςθ των όρων τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ και ότι
αποδζχεται αυτοφσ πλιρωσ και ανεπιφφλακτα.
Περιγραφι του προςφερόμενου για εκμίςκωςθ ακινιτου και ςχεδιάγραμμα ι ςκαρίφθμα αυτοφ.

3.

Οικοδομικι άδεια του προςφερόμενου ακινιτου.

1.

ο

Άρκρο 4
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΕΧΟΤΝ:
α) Όλα τα φυςικά ι νομικά πρόςωπα
β) υνεταιριςμοί
γ) Ενϊςεισ προμθκευτϊν που υποβάλλουν κοινι προςφορά
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ΑΡΘΡΟ 5ο
ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ

Οι προςφορζσ κα ςυνοδεφονται από γραμμάτιο παρακατακικθσ του Σαμείου Παρακατακθκϊν & Δανείων ι
από εγγυθτικι επιςτολι αναγνωριςμζνθσ Σράπεηασ ποςοφ ίςου με το εικοςτό (1/20) του ετιςιου ηθτουμζνου
μιςκϊματοσ, ωσ εγγφθςθ για το ότι οι διαγωνιηόμενοι κα προςζλκουν ςε ςφνταξθ του οικείου μιςκωτθρίου
ςυμβολαίου μζςα ςτθν οριςμζνθ προκεςμία και κα παραδϊςουν το μίςκιο ςτθν χριςθ του Θεραπευτθρίου
ςτθν κατάςταςθ που ςυμφωνικθκε και κατά τον οριηόμενο ςτθν διακιρυξθ χρόνο.
ο

Άρκρο 6
ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ

1.Όςοι επικυμοφν να λάβουν μζροσ ςτο διαγωνιςμό πρζπει να κατακζςουν εγγράφωσ τισ προςφορζσ μζχρι τθν
προθγοφμενθ εργάςιμθ θμζρα τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, ςτο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Νοςοκομείου
(Μτίριο Διοίκθςθσ).
2.Οι προςφορζσ μετά τθν αποςτολι τουσ παραλαμβάνονται από τθν αρμόδια υπθρεςία που διενεργεί τον
διαγωνιςμό.
3.Οι προςφορζσ μπορεί να αποςτζλλονται με οποιοδιποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξθ, με τθν
απαραίτθτθ προχπόκεςθ ότι αυτζσ κα ζχουν περιζλκει νόμιμα ςτθν αρμόδια Τπθρεςία, μζχρι τθν προθγοφμενθ
εργάςιμθ θμζρα τθσ θμερομθνίασ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ επί ποινι απόρριψθσ.
4.τισ περιπτϊςεισ που οι υποβαλλόμενεσ ι ταχυδρομικά αποςτελλόμενεσ προςφορζσ δεν πλθροφν τα
οριηόμενα από τισ διατάξεισ των προθγοφμενων παραγράφων του παρόντοσ άρκρου δεν λαμβάνονται υπόψθ.
4.1.Θ προςφορά υποβάλλεται απαραιτιτωσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο. Θ προςφορά
πρζπει να είναι δακτυλογραφθμζνθ, με αντίγραφο.
Όλα τα ζγγραφα τθσ προςφοράσ πρζπει να είναι οπωςδιποτε ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα είτε επίςθμθ μετάφραςθ
ςτθν Ελλθνικι, επικυρωμζνθ από το Τπουργείο Εξωτερικϊν ι άλλο αρμόδιο κατά το νόμο πρόςωπο επί ποινι
απόρριψθσ.
4.2 Θ προςφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν ςε αυτι διορκϊςεισ οι οποίεσ τθν κακιςτοφν αςαφι
κατά τθν κρίςθ τθσ επιτροπισ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν.
Εάν υπάρχει διόρκωςθ ςτθν προςφορά αυτι πρζπει να είναι κακαρογραμμζνθ και μονογραμμζνθ από τον
προςφζροντα.
4.3 Σα ςτοιχεία των προςφορϊν, τόςο τθσ κφριασ προςφοράσ, όςο και του αντιγράφου τθσ κα είναι
τοποκετθμζνα ςτον ίδιο φάκελο, με τον τρόπο που περιγράφεται παρακάτω. Θα φζρουν υπογραφζσ, ςφραγίδα
κλπ. Σου προμθκευτι, κα ςυνοδεφονται με τα prospectus και λοιπά ςτοιχεία που ορίηει διακιρυξθ και κα είναι
οπωςδιποτε τοποκετθμζνα-ςυνδεδεμζνα ςε δφο πλιρεισ χωριςτζσ ςειρζσ, ςε χωριςτά κλαςζρ, με τισ ενδείξεισ
«κφρια προςφορά» και «αντίγραφα προςφοράσ».
4.4 Ο προςφζρων κεωρείται ότι αποδζχεται ανεπιφφλακτα όλουσ τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ εκτόσ και αν
αναφζρει ρθτά ςτθν προςφορά του, τουσ όρουσ που είναι διαφορετικοί από τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ,
προκειμζνου να αξιολογθκοφν. Μετά τθν κατάκεςθ τθσ προςφοράσ δεν γίνεται αποδεκτι, αλλά απορρίπτεται
ωσ απαράδεκτθ, κάκε διευκρίνιςθ ι τροποποίθςθ ι απόκρυψθ όρου τθσ διακιρυξθσ ι τθσ προςφοράσ.
4.5.τον φάκελο κάκε προςφοράσ πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ:
1 .H λζξθ ΠΡΟΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.
2.Ο πλιρθσ τίτλοσ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ που διενεργεί τθν προμικεια
3.Ο αρικμόσ τθσ διακιρυξθσ
4.Θ θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ
5.τοιχεία του αποςτολζα.
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4.6. Μζςα ςτον κυρίωσ φάκελο τθσ προςφοράσ τοποκετοφνται όλα τα ςχετικά με τθν προςφορά ςτοιχεία, ωσ
εξισ:
Όλα τα ηθτοφμενα δικαιολογθτικά, τα τεχνικά ςτοιχεία και τα αντίγραφα, τοποκετοφνται ςε χωριςτό
ςφραγιςμζνο φάκελο, μζςα ςτον κυρίωσ φάκελο με τθν ζνδειξθ «ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ».
ΦΑΚΕΛΟ ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Ο φάκελοσ τεχνικισ προςφοράσ κα είναι κλειςτόσ, κα γράφει με ευκρινι τρόπο τον τίτλο του διαγωνιςμοφ και
τα ςτοιχεία του ιδιοκτιτθ/εκπροςϊπου ςτο εξωτερικό του μζροσ. Ο φάκελοσ πρζπει να περιζχει, με ποινι
αποκλειςμοφ όλα τα παρακάτω ςτοιχεία:
1.

Σεφχοσ μεγζκουσ Α4 με α) πλιρθ ςτοιχεία του ιδιοκτιτθ/ςυνιδιοκτθτϊν (ονοματεπϊνυμο, ΑΦΜ,
διεφκυνςθ αλλθλογραφίασ, διεφκυνςθ κατοικίασ, τθλζφωνο). ε περίπτωςθ ςυνιδιοκτθτϊν κα μπορεί
να ορίηεται με νόμιμο τρόπο εκπρόςωπόσ τουσ,β) αντίγραφο υφιςτάμενου Φφλλου Αδείασ από το
Πολεοδομικό Γραφείο και αντίγραφο του παραβόλου ςε περίπτωςθ διαδικαςίασ νομιμοποίθςθσ
ςφμφωνα με το Ν.4014 γ) τίτλουσ ιδιοκτθςίασ. Όλα τα παραπάνω ςτοιχεία κα είναι υπογεγραμμζνα
από τον ιδιοκτιτθ/ιδιοκτιτεσ ι τον εκπρόςωπό τουσ. Σο Φφλλο Αδείασ κα πρζπει να είναι κεωρθμζνο
ωσ γνιςιο αντίγραφο. Προςκόμιςθ Ζγκριςθσ Δόμθςθσ από τθν Πολεοδομία είναι προαιρετικι ςε αυτι
τθ φάςθ, θ φπαρξι τθσ όμωσ κα κεωρθκεί κετικό ςτοιχείο (ςτθν ευκφνθ του ιδιοκτιτθ είναι να
εξετάςει εάν το προςφερόμενο ακίνθτο είναι ικανό να αδειοδοτθκεί ςε περίπτωςθ πρόκριςισ του).

2.

_Σεφχοσ μεγζκουσ Α4 με περιεκτικι Λειτουργικι Περιγραφι του κτθρίου (υφιςτάμενθ κατάςταςθ) θ
οποία κα αναφζρεται με ςαφινεια ςε όλα κριτιρια τα οποία κίγονται ςτο παρόν τεφχοσ Σεχνικϊν
Προδιαγραφϊν (δθλ. περιγραφι κζςθσ, προςβαςιμότθτασ, εμβαδόν, χϊροι κλπ) κακϊσ και ό,τι άλλο
κρίνει ο ιδιοκτιτθσ απαραίτθτο για τθν κατανόθςθ του κτθρίου.

3.

_Σεφχοσ Α4 με περιεκτικι Σεχνικι Περιγραφι του κτθρίου ςτθν οποία κα περιγράφεται ςυνοπτικά ο
φζρων οργανιςμόσ, τα δομικά ςτοιχεία (τοίχοι, δάπεδα κλπ) του κτθρίου και οι υφιςτάμενεσ
θλεκτρομθχανολογικζσ εγκαταςτάςεισ. Επίςθσ κα αναφζρεται θ γενικι κατάςταςθ του κτθρίου κακϊσ
και τα ςθμεία ςτα οποία απαιτοφνται πρόςκετεσ εργαςίεσ. Θ Σεχνικι Περιγραφι κα είναι
ςφραγιςμζνθ-υπογεγραμμζνθ είτε από τον ιδιοκτιτθ είτε από διπλωματοφχο μθχανικό.

4.

Διλωςθ ςτατικισ επάρκειασ ςφραγιςμζνθ-υπογεγραμμζνθ από διπλωματοφχο πολιτικό μθχανικό
(κα μπορεί να ςυμπεριλθφκεί ςτο τεφχοσ τθσ Σεχνικισ Περιγραφισ). 5_Σοπογραφικό Διάγραμμα τθσ
ιδιοκτθςίασ, ςφραγιςμζνο-υπογεγραμμζνο είτε από τον ιδιοκτιτθ είτε από διπλωματοφχο μθχανικό.

5.

Τπεφκυνθ Διλωςθ ιδιοκτιτθ/ιδιοκτθτϊν ότι α) ζχει ανά χείρασ τα πρωτότυπα των εγγράφων και
ςτοιχείων τα οποία προςκομίηει ςε αντίγραφα β) τα ςτοιχεία του φακζλου προςφοράσ περιγράφουν
τθν πραγματικι κατάςταςθ του κτθρίου γ) αποδζχεται πλιρωσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ και τουσ
όρουσ των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν δ) ότι ςε περίπτωςθ μειοδοςίασ κα προχωριςει άμεςα για τθν
ζκδοςθ άδειασ αλλαγισ χριςθσ, και ςτθ ςυνζχεια ςτισ απαραίτθτεσ οικοδομικζσ εργαςίεσ
προκειμζνου το κτιριο να ςυμμορφωκεί πλιρωσ με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ.

6.

Προκειμζνου να γίνει οριςτικι αποδοχι του, ο ιδιοκτιτθσ προςκομίηει:
1_Σο φφλλο τθσ Άδειασ Δόμθςθσ (για τθν ανακεϊρθςθ/τροποποίθςθ). ε περίπτωςθ
αυκαιρζτου, για τθν ζκδοςθ τθσ Άδειασ Δόμθςθσ κα πρζπει εκ των πραγμάτων να ζχει
ολοκλθρωκεί θ νομιμοποίθςι του,
2_Πλιρθ ςειρά κεωρθμζνων ςχεδίων τθσ παραπάνω αδείασ και των ςχετικϊν
μελετϊν, ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι,
3_Θεωρθμζνθ μελζτθ πυραςφάλειασ από τθν παραπάνω άδεια,
4_Τπεφκυνθ διλωςθ του επιβλζποντοσ μθχανικοφ ότι οι ςχετικζσ μελζτεσ τθσ
οικοδομικισ άδειασ και τθσ πυραςφάλειασ ζχουν εφαρμοςκεί πλιρωσ,
5_ε ιςχφ πιςτοποιθτικό ενεργειακισ απόδοςθσ.

Θ Επιτροπι παραλαβισ ελζγχει τα παραπάνω δικαιολογθτικά και το διαμορφωμζνο κτιριο
προκειμζνου να το αποδεχτεί.
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Σα οικονομικά ςτοιχεία και τα αντίγραφα, τοποκετοφνται ςε χωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο, επίςθσ μζςα ςτον
κυρίωσ φάκελο με τθν ζνδειξθ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ».

4.7. ε περίπτωςθ ςυνυποβολισ με τθν προςφορά ςτοιχείων και πλθροφοριϊν εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα οι
προςφζροντεσ οφείλουν να ζχουν ςθμειϊςει επ' αυτϊν τθν ζνδειξθ «πλθροφορίεσ εμπιςτευτικοφ
χαρακτιρα». ε αντίκετθ περίπτωςθ κα δφναται να λαμβάνουν γνϊςθ αυτϊν των πλθροφοριϊν οι
ςυνδιαγωνιηόμενοι. Η ζννοια τθσ πλθροφορίασ εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα αφορά μόνο τθν προςταςία του
απορριτου που καλφπτει τεχνικά ι εμπορικά ηθτιματα τθσ επιχείρθςθσ του ενδιαφερομζνου.
Για τθν ευχερζςτερθ αναηιτθςθ των δικαιολογθτικϊν και γενικά όλων των ςτοιχείων τθσ προςφοράσ, θ
προςφορά κα ςυνοδεφεται από το ευρετιριο ςτο οποίο κα αναγράφεται το περιεχόμενο του κάκε
εγγράφου, με τθν αντίςτοιχθ αρίκμθςθ.
ο

Άρκρο 7
ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
1. Θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν γίνεται ενϊπιον τθσ επιτροπισ αποςφράγιςθσ και αξιολόγθςθσ των
προςφορϊν και των εκπροςϊπων των εταιρειϊν. Όςοι παρευρίςκονται ςτθν διαδικαςία αποςφράγιςθσ των
προςφορϊν λαμβάνουν γνϊςθ των ςυμμετεχόντων ςτο διαγωνιςμό κακϊσ επίςθσ και των τεχνικϊν ςτοιχείων
των προςφορϊν που κατατζκθκαν. Μετά το άνοιγμα των οικονομικϊν προςφορϊν οι ενδιαφερόμενοι μποροφν,
μετά από ςυνεννόθςθ με τον αρμόδιο υπάλλθλο, να λάβουν γνϊςθ των τιμϊν και των προςφορϊν των
ςυμμετεχόντων. ε καμία περίπτωςθ δεν δφνατε να λάβουν αντίγραφα ι φωτογραφίεσ των προςφορϊν των
άλλων εταιρειϊν.
2. Θ επιτροπι αποςφράγιςθσ & αξιολόγθςθσ προςφορϊν προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ
αποςφράγιςθσ των προςφορϊν, τθν θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται από τθν διακιρυξθ. Προςφορζσ που
υποβάλλονται ςτθν Επιτροπι μετά τθν ζναρξθ αποςφράγιςθσ, δεν αποςφραγίηονται, αλλά παραδίδονται ςτθν
Τπθρεςία για επιςτροφι, ωσ εκπρόκεςμεσ. Θ αποςφράγιςθ γίνεται με τθν παρακάτω διαδικαςία:
3.

Αποςφραγίηεται ο κυρίωσ φάκελοσ κακϊσ και οι υπόλοιποι φάκελοι τθσ προςφοράσ, μονογράφονται δε

και ςφραγίηονται από τθν επιτροπι όλα τα δικαιολογθτικά που υποβάλλονται κατά το ςτάδιο αυτό. Μετά τθν
αποςφράγιςθ των προςφορϊν το παραπάνω όργανο προβαίνει ςτθν καταχϊρθςθ αυτϊν που υποβάλλουν
προςφορζσ, κακϊσ και των δικαιολογθτικϊν που υπζβαλαν ςτο διαγωνιςμό, ςε πρακτικό το οποίο υπογράφει
και ςφραγίηει.
Ματά τθν προεπιλογι απορρίπτονται καταρχιν κτιρια τα οποία είναι ςαφϊσ ακατάλλθλα επειδι δεν πλθροφν
ςαφϊσ κάποιο από τα κριτιρια ςυμμόρφωςθσ του παρόντοσ. Διευκρινίηεται ότι ενδεχόμενα ελαττϊματα και
αποκλίςεισ από τα κριτιρια αυτά δεν κα αντιμετωπίηονται καταρχιν ωσ κριτιρια αποκλειςμοφ, εφόςον κατά
τθν κρίςθ τθσ Επιτροπισ αυτά μποροφν να ςυμπλθρωκοφν/αρκοφν ςχετικά εφκολα και χωρίσ ιδιαίτερα
χρονοβόρεσ διαδικαςίεσ. τα κτιρια τα οποία κρίνονται κατ'αρχιν κατάλλθλα εντοπίηονται τυχόν ςθμεία που
παρουςιάηονται ελλείψεισ και κατατάςονται κατά ςειρά αξιολόγθςθσ. Εάν κρικεί ςκόπιμο, θ Επιτροπι
Αξιολόγθςθσ ηθτά πρόςκετα ςτοιχεία και επιςκζπτεται το/τα κτιρια.
4. Σο οριςτικό πρακτικό κα υποβλθκεί ςτο Δ. για ζγκριςθ του αποτελζςματοσ του διαγωνιςμοφ.
5. Τπογράφεται θ ςφμβαςθ με τον ανάδοχο ςτον οποίο ζγινε θ κατακφρωςθ.
6. τουσ λοιποφσ ςυμμετζχοντεσ κα γίνει θ ενθμζρωςθ κατακφρωςθσ και επιςτροφι τθσ εγγυθτικισ
ςυμμετοχισ που ζχουν κατακζςει.

ο

Άρκρο 8

ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΙΜΗ
τθν οικονομικι προςφορά, κα αναγραφεί υποχρεωτικά θ προςφερόμενθ τιμι.
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Θ προςφερόμενθ τιμι κα δοκεί ςε Ευρϊ για το μθνιαίο μίςκωμα του κτθρίου, θ ανακεϊρθςθ/ τροποποίθςθ
τθσ άδειασ και οι ςυμπλθρωματικζσ οικοδομικζσ εργαςίεσ κα γίνουν με ζξοδα και ευκφνθ του αναδόχου πριν
τθν παράδοςθ του κτιρίου για μίςκωςθ.
τθν τιμι περιλαμβάνονται οι τυχόν υπζρ τρίτων κρατιςεισ ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ.
Προςφορά που κζτει όρο αναπροςαρμογισ, χωρίσ αυτό να προβλζπεται από τθν διακιρυξθ, απορρίπτεται ωσ
απαράδεκτθ.
Για τον ςκοπό αυτό κα ηθτθκοφν από τον προςφερκζντα να παραςχεκοφν εγγράφωσ οι αναγκαίεσ διευκρινιςεισ
ςχετικά με τον οικονομικό χαρακτιρα τθσ διαδικαςίασ καταςκευισ ι τισ τεχνικζσ λφςεισ που ζχουν επιλεγεί ι τισ
εξαιρετικά ευνοϊκζσ ςυνκικεσ που διακζτει ο προςφζρων για τθν προμικεια των ειδϊν ι τθν πρωτοτυπία των
προτεινόμενων προμθκειϊν τισ οποίεσ επαλθκεφει πριν τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ.
Θ Τπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτοιχεία απαραίτθτα για τθν τεκμθρίωςθ
των προςφερομζνων τιμϊν, οι δε εκμιςκωτζσ υποχρεοφνται να παρζχουν αυτά. Αποκλείεται ανακεϊρθςθ των
τιμϊν τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε αξίωςθ του αναδόχου πζραν του αρχικοφ προςφερόμενου ποςοφ.
Διευκρινίηεται ότι το νοςοκομείο, μετά τθν μίςκωςθ του κτθρίου κα αναλάβει τθν ευκφνθ ςυντιρθςθσ μόνον
για τα αναλϊςιμα τμιματα των εγκαταςτάςεων (ενδεικτικά αλλαγι λαμπτιρων και αςφαλειϊν πίνακα, απλζσ
υδραυλικζσ βλάβεσ, ςυντιρθςθ κλιματιςτικϊν). Θ γενικι ςυντιρθςθ του κτθρίου και των εγκαταςτάςεϊν του κα
βαρφνει αποκλειςτικά τον κφριο του ακινιτου (ενδεικτικά ςυντιρθςθ ανελκυςτιρα, μονϊςεισ, ςυςτιματα
κζρμανςθσ κλπ).
ο

ΑΡΘΡΟ 9
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ΣΟ ΧΑΜΗΛΟΣΕΡΟ
ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΘΩΜΑ
Για τθν ςειρά ιεράρχθςθσ και τθν τελικι επιλογι του αναδόχου λαμβάνεται υπόψθ:
1. Θ ςυμφωνία τθσ προςφοράσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ διακιρυξθσ.
2.
3.

Θ νομιμότθτα του κτθρίου.
Θ κζςθ του ςτθν πόλθ.

4.

Θ λειτουργικότθτα και θ επάρκεια των χϊρων.

5.

Θ προςπελαςιμότθτα και θ δυνατότθτα εξυπθρζτθςθσ ατόμων με ΑΜΕΑ.

6.

Θ επάρκεια εγκαταςτάςεων και δικτφων.

7.

Θ γενικι ποιότθτα και κατάςταςθ του κτθρίου

8.

Ο ανταγωνιςμόσ που αναπτφχκθκε.

9.

Σο χαμθλότερο μθνιαίο μίςκωμα.
ο

ΑΡΘΡΟ 10
ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
Μρίςεισ αποτελεςμάτων διαγωνιςμοφ.
Σο αρμόδιο για τθν αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ όργανο, με αιτιολογθμζνθ γνωμοδότθςι
του, μπορεί να προτείνει :
Α. Ματακφρωςθ ςτον μειοδότθ μετά τθν ανακεϊρθςθ τθσ οικοδομικισ άδειασ και τθν εναρμόνιςθ του κτιρίου με
τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ όπωσ αυτζσ κακορίηονται ςτθ διακιρυξθ.
Β. Ματαίωςθ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ και επανάλθψι του με τροποποίθςθ ι μθ των όρων και
των τεχνικϊν προδιαγραφϊν.
Γ. Ματαίωςθ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ και προςφυγι ςτθν διαδικαςία τθσ διαπραγμάτευςθσ, όταν
ςυντρζχει λόγοσ επείγοντοσ που δεν οφείλεται ςε υπαιτιότθτα τθσ Τπθρεςίασ.
Δ. Οριςτικι ματαίωςθ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ ςτισ εξισ περιπτϊςεισ: i) Όταν ο φορζασ δεν
χρειάηεται πλζον το κτίριο, είτε λόγω διακοπισ ι περιοριςμοφ τθσ δραςτθριότθτασ, για τθν οποία επρόκειτο να
χρθςιμοποιθκεί.
ii) Όταν ςυντρζχουν άλλοι λόγοι δθμοςίου ςυμφζροντοσ που επιβάλλουν τθ ματαίωςθ.

ΑΔΑ: ΩΕ0846907Τ-ΝΦΠ

15PROC003369830
2015-11-25
Ε. Ειδικά ςε περιπτϊςεισ διαγωνιςμϊν με κριτιριο τθ χαμθλότερθ τιμι ςτουσ οποίουσ υποβάλλεται μία μόνο
προςφορά ι τελικά γίνεται αποδεκτι μία μόνο προςφορά και εφόςον δεν υπάρχουν ςυγκριτικά ςτοιχεία τιμϊν
είτε προθγοφμενων διαγωνιςμϊν είτε τθσ αγοράσ που να επιβεβαιϊνονται με παραςτατικά, ο διαγωνιςμόσ
ματαιϊνεται και επαναλαμβάνεται υποχρεωτικά. τον επαναλθπτικό διαγωνιςμό και εφόςον ςυντρζχουν εκ
νζου οι παραπάνω περιςτάςεισ, ο διαγωνιςμόσ ολοκλθρϊνεται με διαπραγμάτευςθ τθσ τιμισ

ο

ΑΡΘΡΟ 11

ΤΜΒΑΕΙ
τον εκμιςκωτι ςτον οποίο ζγινε κατακφρωςθ ι ανάκεςθ προμικειασ, αποςτζλλεται ςχετικι ςφμβαςθ που
περιλαμβάνει τουλάχιςτον τα παρακάτω ςτοιχεία :
Α. Σον τόπο και χρόνο υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ
Β. Σα ςυμβαλλόμενα μζρθ
Γ. Σο προσ μίςκωςθ κτίριο
Δ. Σο μθνιαίο μίςκωμα
Ε. Σον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοςθσ του κτιρίου που αφορά τθν ςτζγαςθ του ξενϊνα «ΝΑΪΑΔΕ» που
ςτεγάηει 12 ζνοικουσ για τθν επόμενθ 5ετία.
Σ. Σισ Σεχνικζσ προδιαγραφζσ
Η. Σισ προβλεπόμενεσ εγγυιςεισ
Θ. Σισ προβλεπόμενεσ ριτρεσ
Θ. Σον τρόπο επίλυςθσ των τυχόν διαφορϊν
Ι. Σον τρόπο και χρόνο πλθρωμισ
Σο κείμενο τθσ ςφμβαςθσ κατιςχφει κάκε άλλου κειμζνου ςτο οποίο τοφτο ςτθρίηεται, όπωσ προςφορά,
διακιρυξθ και απόφαςθ κατακφρωςθσ ι ανάκεςθσ εκτόσ κατάδθλων ςφαλμάτων ι παραδρομϊν.
ε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ, εφόςον ςυμφωνιςουν προσ τοφτο και τα δφο ςυμβαλλόμενα
μζρθ μπορεί να τροποποιείται θ ςφμβαςθ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου.

ΧΡΟΝΟ ΙΧΤΟ ΤΜΒΑΗ
Διάρκεια τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ορίηεται για το χρονικό

διάςτθμα

5 (πζντε)

ετϊν

από

τθν

θμερομθνία υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ
.......................................... μζχρι ..................................................και με δικαίωμα μονομερισ παράταςθ τθσ
ςφμβαςθσ, μετά από απόφαςθ Δ.. του νοςοκομείου.
ο

ΑΡΘΡΟ 12 ΧΡΟΝΟ
ΠΑΡΑΔΟΗ ΕΡΓΟΤ
1. Ο εκμιςκωτισ υποχρεοφται να παραδϊςει το κτιριο αμζςωσ μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, και μζςα
ςτα χρονικά όρια που κα οριςτεί αυτι ϊςτε να είναι το κτίριο κατάλλθλο και να εξυπθρετεί άτομα
ΑΜΕΑ, επί ποινισ αποκλειςμοφ.
2. Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ για τθ διοίκθςθ του φορζα οργάνου, μπορεί φςτερα από γνωμοδότθςθ
του αρμόδιου οργάνου, να μετατίκεται. Μετάκεςθ επιτρζπεται μόνο όταν ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ
ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ παράδοςθ των
ςυμβατικϊν ειδϊν. τισ περιπτϊςεισ μετάκεςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου, δεν επιβάλλονται κυρϊςεισ
ςφμφωνα με το ΠΔ 118/07.
ο

ΑΡΘΡΟ 13
ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΣΟΤ ΕΚΜΙΘΩΣΟΤ- ΛΤΗ ΤΜΒΑΗ
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1. Σο Κδρυμα δεν υπόκειται ςε καμιά αποηθμίωςθ υπζρ εκμιςκωτι για τισ εκ κακισ καταςκευισ του
κτιρίου αν από τυχαίο γεγονόσ ι ανωτζρα βία επζλκουν βλάβεσ ςτο ακίνθτο.
2.

Εάν το ακίνθτο κατά τθ διάρκεια τθσ μίςκωςθσ περιζλκει με οποιοδιποτε νόμιμο τρόπο ςτθν
κυριότθτα, νομι επικαρπία, χριςθ κ.λ.π. άλλου προςϊπου θ μίςκωςθ ςυνεχίηεται αναγκαςτικά ςτο
πρόςωπο του νζου ιδιοκτιτθ ο οποίοσ κεωρείται εκμιςκωτισ, ςε αυτόν δε καταβάλλονται τα
μιςκϊματα αφοφ κοινοποιθκεί ςτο Κδρυμα ο νόμιμοσ τίτλοσ.

3.

Ο εκμιςκωτισ υποχρεοφται εφ'όςον διαρκεί θ μίςκωςθ να ενεργεί ςτο ακίνθτο τισ αναγκαίεσ
επιςκευζσ και να επανορκϊςει τισ φκορζσ από τθ ςυνικθ χριςθ, μζςα ςε εφλογθ προκεςμία από τθ
ςχετικι ειδοποίθςθ από τθ ςτεγαηόμενθ μονάδα του νοςοκομείου. ε περίπτωςθ άρνθςθσ εκμιςκωτι,
το νοςοκομείο ζχει δικαίωμα ι να διακόψει τθν καταβολι των μιςκωμάτων μζχρι τθν εκτζλεςθ των
εργαςιϊν ι να προβεί ςτθν μονομερι λφςθ τθσ μίςκωςθσ και τθν με διαγωνιςμό θ απ'ευκείασ
μίςκωςθ άλλου ακίνθτου ςε βάροσ του εκμιςκωτι. Σο ποςόν τθσ δαπάνθσ παρακρατείται από τα
πρϊτα μετά τθν επιςκευι μιςκϊματα που πρόκειται να πλθρωκοφν, μετά από βεβαίωςθ τθσ Σεχνικισ
Τπθρεςίασ του νοςοκομείου.

4.

Σο νοςοκομείο ωσ μιςκωτισ μπορεί κατά τθ διάρκεια τθσ μίςκωςθσ και χωρίσ καμία αποηθμίωςθ του
εκμιςκωτι να λφςει μονομερϊσ τθν μίςκωςθ εάν :
•

Ματαργθκεί το ςφνολο ι μζρουσ των ςτεγαηόμενων υπθρεςιϊν.

•

Μεταφερκοφν οι ςτεγαηόμενεσ υπθρεςίεσ ςε ακίνθτο τθσ ιδιοκτθςίασ του.

•

Προςφερκεί από τρίτο θ δωρεάν χριςθ κατάλλθλου ακινιτου για το υπόλοιπο χρόνο τθσ
μίςκωςθσ.

•

Αναδιοργανωκεί θ ςτεγαηόμενθ Μονάδα κατά τθν διάρκεια τθσ μίςκωςθσ, ϊςτε το ακίνθτο
να μθν εξυπθρετεί τισ ανάγκεσ τθσ ι να μθν είναι απαραίτθτο .

•

Μεταφερκεί ςε άλλο τόπο θ ςτεγαηόμενθ Μονάδα ζςτω προςωρινά.

Για να λυκεί θ ςφμβαςθ ςφμφωνα με τα ανωτζρω απαιτείται ζγγραφθ ειδοποίθςθ ςτον εκμιςκωτι εξιντα
(60) τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τθ ςχετικι ειδοποίθςθ για τθν κακοριηόμενθ θμερομθνία λφςθσ τθσ
μίςκωςθσ βάςει τθσ οποίασ παφει και κάκε υποχρζωςθ του Ν.Π.Δ.Δ. για τθν καταβολι του μιςκϊματοσ.

ΑΡΘΡΟ 14

ο

ΚΤΡΩΕΙ ΚΑΣΑ ΣΟΤ ΕΚΜΙΘΩΣΗ
Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του
αρμόδιου οργάνου και καταπίπτει υπζρ του νοςοκομείου θ εγγυθτικι ςυμμετοχισ του ςτον διαγωνιςμό όταν:
1. Σου ζγινε θ ανακοίνωςθ κατακφρωςθσ και δεν προςιλκε να υπογράψει τθν ςφμβαςθ μζςα ςτθν προκεςμία
του ορίςτθκε.
2. ε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν εκτελεί τθ ςφμβαςθ, που του ανατζκθκε ςφμφωνα με όςα προβλζπονται
ςτθ παροφςα διακιρυξθ.
3. ε κακυςτζρθςθ τθσ παράδοςθσ του κτιρίου ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ ι αδιαφορίασ και μθ ςυμμόρφωςθσ
με τισ υποδείξεισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
4. Θ μίςκωςθ του νζου κτιρίου γίνεται ςε βάροσ του ζκπτωτου εκμιςκωτι ςφμφωνα με το άρκρο 33 παρ.3 του
Π.Δ715/79.

ο

ΑΡΘΡΟ 15
ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΣΗΕΙ
Όλεσ οι πλθρωμζσ κα γίνονται ςε ευρϊ, με βάςθ το N. 4152/2013 (ΦΕΜ 107/Α/2013) και τισ λοιπζσ ιςχφουςεσ
διατάξεισ και με τθν προςκόμιςθ των νομίμων δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ.
κατά το χρόνο πλθρωμισ και ςε χρόνο προςδιοριηόμενο από τθν αναγκαία διοικθτικι διαδικαςία.

ΑΔΑ: ΩΕ0846907Τ-ΝΦΠ

15PROC003369830
2015-11-25
Θ πλθρωμι του μθνιαίου μιςκϊματοσ κα γίνεται κάκε μινα με τθν ζκδοςθ των ςχετικϊν χρθματικϊν
ενταλμάτων που κεωροφνται από τθν αρμόδια ελεγκτικι υπθρεςία.
Για όλεσ τισ πλθρωμζσ κα εκδίδονται τα απαραίτθτα νόμιμα παραςτατικά / δικαιολογθτικά.

ΚΡΑΣΗΕΙ :
Οι νόμιμεσ κρατιςεισ που επιβαρφνουν τον προμθκευτι είναι .
1. Μ.Σ.Π.Τ. ειδϊν 1,5%(υπθρεςιϊν 3%) & 0,024 % χαρτόςθμο και ΟΓΑ χαρτοςιμου.
2.Ο φόροσ προςτικζμενθσ αξίασ (ΦΠΑ) επί τθσ αξίασ των τιμολογίων βαρφνει το Νοςοκομείο.

ΑΡΘΡΟ 16

ο

ΓΕΝΙΚΑ

Για τυχόν κζματα που δεν προβλζπεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ ιςχφουν οι διατάξεισ του Π.Δ. 715/79 και του
Π.Δ. 118/07 και των αναλογικϊν εφαρμοηόμενων προσ αυτζσ διατάξεισ ΑΜ και των λοιπϊν νομοκετθμάτων και
υπεφκυνα για τθν επίλυςθ κάκε νομικισ διαφοράσ είναι τα Δικαςτιρια.

Ο ΑΝ.ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΝΟΤΑΚΑ
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ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΉΣΩΝ

Δθμόςιο τακτικό μειοδοτικό διαγωνιςμό για τθν μίςκωςθ ακινιτου που κα ςτεγάςει το Διαμζριςμα Γ για
τθν επόμενθ 5τία, με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ, προχπολογιςκείςασ ετιςιασ δαπάνθσ : 7.560
ευρϊ.

1. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΑΚΙΝΗΣΟΤ
Σο μιςκωτζο ακίνθτο πρζπει να ζχει επαρκείσ χϊρουσ για τθν φιλοξενία 15 ενοίκων κακϊσ και για το
προςωπικό. Σο μικτό εμβαδόν του ακινιτου κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον 450 m2, κα πρζπει δε να βρίςκεται
ςτθν ευρφτερθ περιοχι τθσ πόλθσ των Χανίων και να εξυπθρετείται κατά προτίμθςθ από Μζςα Μαηικισ
Μεταφοράσ. Σο κτίριο κα πρζπει να πλθροί τισ παρακάτω προδιαγραφζσ (ενδεχόμενεσ αποκλίςεισ δεν
αποτελοφν κριτιριο αποκλειςμοφ εφ' όςον μποροφν να διορκωκοφν):

Σο κτίριο κα πρζπει να ζχει ανεγερκεί με νόμιμθ Οικοδομικι Αδεια ι να είναι νομίμωσ Τφιςτάμενο
ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. Νζα Οικοδομικι Άδεια απαιτείται ςτθν περίπτωςθ πρόςκετων
οικοδομικϊν εργαςιϊν/διαρρυκμίςεων/επιςκευϊν ι και ςτθν περίπτωςθ Αλλαγισ Χριςθσ του κτιρίου
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτον ΓΟΚ.

Να διακζτει ςφςτθμα πυραςφάλειασ (μζτρα πυρόςβεςθσ και πυρανίχνευςθσ) ςφμφωνο με τθν
ιςχφουςα νομοκεςία (Π.Δ.71/88) και εγκεκριμζνο από τθν Πυροςβεςτικι Τπθρεςία. Εάν αυτό δεν
υφίςταται, ο εκμιςκωτισ κα δεςμεφεται με τθν προςφορά του για τθν τοποκζτθςθ του με
αποκλειςτικι του ευκφνθ και δαπάνθ και πριν τθν ζναρξθ τθσ μίςκωςθσ.

Να διακζτει ςφςτθμα κεντρικισ κζρμανςθσ που κα καλφπτει όλουσ τουσ χϊρουσ. Να διακζτει
εγκατεςτθμζνα κλιματιςτικά ςε όλουσ τουσ κφριουσ χοίρουσ. Να διακζτει θλιακοφσ κερμοςίφωνεσ
χωρθτικότθτασ τουλάχιςτον 1000 λίτρων ηεςτοφ νεροφ. Εναλλακτικά κα υπάρχουν εγκατεςτθμζνοι και
θλεκτρικοί κερμοςίφωνεσ ςτα αντίςτοιχα WC και κουηίνεσ. (Εάν τα παραπάνω δεν υφίςτανται ο
εκμιςκωτισ κα δεςμεφεται με τθν προςφορά του για τθν τοποκζτθςθ τουσ με αποκλειςτικι του
ευκφνθ και δαπάνθ και πριν τθν ζναρξθ τθσ μίςκωςθσ.)

Να διακζτει ςφγχρονθ θλεκτρολογικι εγκατάςταςθ καταλλιλου ιςχφοσ, θ οποία κα προςτατεφεται με
αυτόματουσ διακόπτεσ διαρροισ (θλεκτροςτόπ).

Σα δάπεδα (ιδιαιτζρωσ ςτουσ χϊρουσ υγιεινισ) κα πρζπει να μθν είναι ολιςκθρά. Η φπαρξθ
ςκαλοπατιϊν (εςωτερικά και εξωτερικά) δεν είναι αποδεκτι εκτόσ εάν καλφπτονται με ράμπεσ
κατάλλθλθσ κλίςθσ 5%.

ε περίπτωςθ που το κτίριο κα διακζτει πζραν του ενόσ ορόφουσ κα πρζπει απαραίτθτα να διακζτει
αςανςζρ, με άδεια λειτουργίασ, κατάλλθλο για ΑΜΕΑ (διαςτάςεισ καλάμου τουλάχιςτον 1,10 Χ 1,40)
ςφμφωνο με τισ νόμιμεσ διατάξεισ.

Οι πόρτεσ των υπνοδωματίων και των WC κα είναι ανοιγόμενεσ προσ τα ζξω ι ςυρόμενεσ.

Σα ςτθκαία των εξωςτϊν ι θμιυπαίκριων χϊρων κα πρζπει να είναι φψουσ τουλάχιςτον1,10 μ.

Η φπαρξθ εξωτερικϊν χϊρων (αυλι-βεράντεσ) κα κεωρθκεί επιπλζον κριτιριο επιλογισ.

Να διακζτει μπάνιο με W.C. και νιπτιρα κατάλλθλο για ΑΜΕΑ 4 εμβαδοφ 4,5 τ.μ. περίπου. Απαραίτθτα
κα υπάρχει και ζνα δεφτερο WC για το προςωπικό.

Σα υπνοδωμάτια κα είναι μονόκλινα ι των 2 ατόμων κατά το μζγιςτο ε κάκε υπνοδωμάτιο κα
υπάρχει και ντουλάπα ιματιςμοφ. Οι ενδεικτικζσ διαςτάςεισ για τα μονόκλινα υπνοδωμάτια είναι 10
m2 και για τα δίκλινα 12 m2 περίπου (κακαρζσ διαςτάςεισ που δεν περιλαμβάνουν τισ ντουλάπεσ).

Η κουηίνα κα πρζπει να ζχει κατ' ελάχιςτον εμβαδόν 9 m2 περίπου και να διακζτει τισ απαραίτθτεσ
εγκαταςτάςεισ (θλεκτρολογικζσ & υδραυλικζσ).

Να διακζτει ζναν τουλάχιςτον χϊρο για γραφείο των επαγγελματιϊν τθσ δομισ.
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Να διακζτει κοινόχρθςτουσ χϊρουσ: α) κακιςτικό, το οποίο κα μπορεί να εξυπθρετεί τουλάχιςτον τα
2/3 των ενοίκων ταυτόχρονοσ, β) Σραπεηαρία γ) αίκουςα πολλαπλϊν χριςεων, όπου αυτό είναι
δυνατόν.

Να διακζτει αποκθκευτικό χϊρο για τθν φφλαξθ ειδϊν κακαριότθτασ.

Σο ακίνθτο κα παραδοκεί βαμμζνο εςωτερικά – εξωτερικά.
Οι παραπάνω τεχνικζσ προδιαγραφζσ κα μποροφν να καλυφκοφν από τον εκμιςκωτι μετά τθν κατακφρωςθ του
διαγωνιςμοφ και τθν υπογραφι του μιςκωτθρίου ςυμβολαίου, εντόσ ευλόγου χρονικοφ διαςτιματοσ που κα
οριςκεί από το Νοςοκομείο .
Η επιτροπι αξιολόγθςθσ των ακινιτων που κα προςφερκοφν κα μπορεί κατά τθν επίςκεψθ τθσ ςτα
προςφερκζντα ακίνθτα να ηθτιςει από τουσ ιδιοκτιτεσ και οποιεςδιποτε άλλεσ διαμορφϊςεισ και μετατροπζσ
κρίνει ςφμφωνα με τον υφιςτάμενο ΕΟΚ και τθν αρικμ. οικ.52487/16-11-2001 (ΦΕΚ 18/Β/02) Απόφαςθ του
Τ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Ειδικζσ ρυκμίςεισ για τθν εξυπθρζτθςθ ςε υφιςτάμενα κτίρια».
1. Ο εκμιςκωτισ κα επιβαρυνκεί με τισ νόμιμεσ κρατιςεισ,
2. Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Π.Δ.715/79. άρκρα 26-37.
3. Η διάρκεια τθσ μίςκωςθσ κα είναι για πζντε (5) χρόνια, με μονομερζσ δικαίωμα του Νοςοκομείο για
δίμθνθ παράταςθ τθσ.
4. Σο μίςκωμα κα είναι ςτακερό κακ' όλθ τθν διάρκεια τθσ μίςκωςθσ.
5. τθν προςφορά πρζπει απαραίτθτα να αναγράφεται ότι ο προςφζρων ζλαβε γνϊςθ των όρων
διακιρυξθσ τουσ οποίουσ αποδζχεται πλιρωσ και ανεπιφφλακτα. Η προςφορά δεςμεφει τον
προςφζροντα για ςαράντα πζντε (45) θμζρεσ από τθν θμερομθνία διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ,
πρζπει
δε
να
περιζχει
απαραιτιτωσ:
Α) Περιγραφι του προςφερομζνου για εκμίςκωςθ ακινιτου και αρχιτεκτονικό ςχζδιο κάτοψθσ αυτοφ.
Β) Σο αιτοφμενο μίςκωμα.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Γ) Σουσ νόμιμουσ τίτλουσ ιδιοκτθςίασ του ακινιτου, κακϊσ και τθν άδεια οικοδομισ.
Οι προςφορζσ κα ςυνοδεφονται από γραμμάτιο παρακατακικθσ του Σαμείου Παρακατακθκϊν & Δανείων ι
από εγγυθτικι επιςτολι αναγνωριςμζνθσ Σράπεηασ ποςοφ ίςου με το εικοςτό (1/20) του ετιςιου
ηθτουμζνου μιςκϊματοσ, ωσ εγγφθςθ για το ότι οι διαγωνιηόμενοι κα προςζλκουν ςε ςφνταξθ του οικείου
μιςκωτθρίου ςυμβολαίου μζςα ςτθν οριςμζνθ προκεςμία και κα παραδϊςουν το μίςκιο ςτθν χριςθ του
Νοςοκομείου ςτθν κατάςταςθ που ςυμφωνικθκε και κατά τον οριηόμενο ςτθν διακιρυξθ χρόνο.
Ο εκμιςκωτισ υποχρεοφται να παραδϊςει κατά τον ςυμφωνθκζντα χρόνο το μίςκιο ςτθν χριςθ του
Νοςοκομείου, κατάλλθλο και ςφμφωνα προσ τουσ όρουσ διακιρυξθσ, διαφορετικά θ μίςκωςθ λφεται από το
Νοςοκομείο υπζρ του οποίου καταπίπτει θ κατατεκείςα εγγφθςθ.
Ο εκμιςκωτισ υποχρεοφται πριν τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ μίςκωςθσ να εξαςφαλίςει από τθν Πολεοδομία τθσ
Νομαρχιακισ Αυτοδιοίκθςθσ Χανίων, τθν τυχόν απαραίτθτθ αλλαγι τθσ χριςθσ του ακινιτου ςε κτίριο
Κοινωνικισ Πρόνοιασ ςφμφωνα με το Π.Δ. 71/88.
Ο εκμιςκωτισ καλείται γραπτϊσ και με απόδειξθ να παραςτεί είτε αυτοπροςϊπωσ είτε δι'
εξουςιοδοτθμζνου προςϊπου κατά τθν παραλαβι ι τθν εισ αυτόν απόδοςθ του μιςκίου, αν αρνθκεί δε να
προςζλκει κατά τθν απόδοςθ, ςυντάςςεται περί τοφτου από τθν επιτροπι πρωτόκολλο.
Η παραλαβι του μιςκίου από το Θεραπευτιριο δεν απαλλάςςει τον εκμιςκωτι από τθν ευκφνθ για
ελλείψεισ ι για πάςθσ φφςεωσ ελαττϊματα του μιςκίου, κατά τισ περί μιςκϊςεων διατάξεισ του Αςτικοφ
Κϊδικα.
Η μίςκωςθ κα λιξει κατά τον χρόνο που ορίηεται ςτθν ςφμβαςθ. Σο Νοςοκομείο υποχρεοφται όπωσ κατά
τον χρόνο αυτό παραδϊςει το μίςκιο ςτον εκμιςκωτι, εκτόσ αν ςυμφωνικθκε ότι μπορεί να το παραδϊςει
μεταγενζςτερα, όχι πάντωσ πζρα των δφο (2) μθνϊν από τθν λιξθ τθσ μίςκωςθσ.
Σο Νοςοκομείο δεν υπόκειται ςε καμία αποηθμίωςθ υπζρ του εκμιςκωτι για τισ εκ τθσ ςυνικουσ χριςθσ ι
κακισ καταςκευισ του κτιρίου και εκ τυχαίου γεγονότοσ ι ανωτζρασ βίασ, επερχόμενεσ βλάβεσ ι ηθμιζσ ςτο
μίςκιο. Η ζννοια τθσ ςυνικουσ χριςθσ επί μιςκϊςεων των Ν.Π.Δ.Δ. είναι ευρφτερθ των κοινϊν μιςκϊςεων.
Εάν κατά τθν διάρκεια τθσ μίςκωςθσ, το ακίνθτο περιζλκει με οποιονδιποτε νόμιμο τρόπο ςτθν κυριότθτα,
νομι, επικαρπία άλλου προςϊπου, θ μίςκωςθ ςυνεχίηεται αναγκαςτικά ςτο πρόςωπο του νζου ιδιοκτιτθ
κεωρουμζνου αυτοφ ωσ εκμιςκωτοφ. ' αυτόν δε κα καταβάλλονται από το Νοςοκομείο τα μιςκϊματα
αφοφ κοινοποιθκεί ςε αυτό ο νόμιμοσ τίτλοσ.
Ο εκμιςκωτισ υποχρεοφται εφ' όςον διαρκεί θ μίςκωςθ να ενεργεί ςτο ακίνθτο τισ αναγκαίεσ επιςκευζσ και
να επανορκϊνει τισ φκορζσ από τθν ςυνικθ χριςθ, μζςα ςε εφλογθ προκεςμία από τθν ςχετικι ειδοποίθςθ
τθσ ςτεγαηόμενθσ υπθρεςίασ του Νοςοκομείου.
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15. ε περίπτωςθ άρνθςθσ του εκμιςκωτι, το Νοςοκομείο ζχει το δικαίωμα ι να διακόψει τθν καταβολι των
μιςκωμάτων μζχρι τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν ι να προβεί ςτθν μονομερι λφςθ τθσ μίςκωςθσ και τθν με
διαγωνιςμό ι απ' ευκείασ μίςκωςθ άλλου αναλόγου ακινιτου ςε βάροσ του εκμιςκωτι ι να ενεργιςει
αυτό τισ αναγκαίεσ επιςκευζσ ςε βάροσ του εκμιςκωτι. Σο ποςόν τθσ δαπάνθσ παρακρατείται από τα
πρϊτα μετά τθν επιςκευι μιςκϊματα, που πρόκειται να πλθρωκοφν μετά από βεβαίωςθ τθσ Σεχνικισ
Τπθρεςίασ του Ψυχιατρικοφ Σομζα του Νοςοκομείου
16. Σο Νοςοκομείο ωσ μιςκωτισ μπορεί κατά τθν διάρκεια τθσ μίςκωςθσ και χωρίσ καμία αποηθμίωςθ του
εκμιςκωτι, να λφςει μονομερϊσ τθν μίςκωςθ εάν:
α) Καταργθκεί θ Τπθρεςία θ οποία ςτεγάηεται.
β) Μεταφζρει τθν ςτεγαηόμενθ Τπθρεςία ςε ακίνθτο ιδιοκτθςίασ του.
γ) Προςφερκεί από τρίτο θ δωρεάν χριςθ καταλλιλου ακινιτου για τον υπόλοιπο χρόνο
τθσ μίςκωςθσ,
δ) Αναδιοργανωκεί θ Τπθρεςία του Ψυχιατρικοφ Σομζα κατά τθν διάρκεια τθσ μίςκωςθσ,
ϊςτε το μίςκιο να μθν εξυπθρετεί τισ ανάγκεσ αυτισ ι να μθν είναι απαραίτθτο.
ε) Μεταφερκεί ςε άλλο τόπο θ Τπθρεςία αυτι, ζςτω και προςωρινά. Για τθν κατά τα
ανωτζρω μονομερι λφςθ τθσ μίςκωςθσ, απαιτείται θ ζγγραφθ ειδοποίθςθ του
εκμιςκωτι εξιντα (60) τουλάχιςτον θμζρεσ νωρίτερα από τθν κακοριηόμενθ ςε αυτιν
θμερομθνία λφςθσ τθσ μίςκωςθσ, πζραν τθσ οποίασ παφει κάκε υποχρζωςθ του
1.

2.
3.
4.
5.

6.

Νοςοκομείου για καταβολι μιςκϊματοσ.
Εάν ο μειοδότθσ ςτον οποίο κατακυρϊκθκε ο διαγωνιςμόσ δεν προςζλκει για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ
εντόσ δζκα πζντε (15) θμερϊν από τθν ςχετικι ζγγραφθ ειδοποίθςθ του, το Δ/κό υμβοφλιο κθρφςςει
ζκπτωτο τον ανακθρυχκζντα μειοδότθ και καταπίπτει υπζρ του Νοςοκομείου θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του
ςτον διαγωνιςμό. Η μίςκωςθ του νζου κτιρίου γίνεται ςε βάροσ του μειοδότθ.
Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να λαμβάνουν γνϊςθ του διαγωνιςμοφ τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ από το
Γραφείο Προμθκειϊν του Ιδρφματοσ.
Η διάρκεια τθσ μίςκωςθσ κα είναι για πζντε (5) χρόνια με μονομερζσ δικαίωμα του Ν.Π.Δ.Δ. για δίμθνθ
παράταςθ τθσ ςφμβαςθσ.
Σα μιςκϊματα κα καταβάλλονται ςτον εκμιςκωτι κατά το πρϊτο δεκαιμερο του επόμενου μινα.
Η υπογραφείςα ςφμβαςθ μίςκωςθσ κα μπορεί να τροποποιείται (πλθν του οικονομικοφ ςκζλουσ) φςτερα
από απόφαςθ του Δ/κοφ υμβουλίου του Νοςοκομείου , με τθν ςφμφωνθ γνϊμθ και των δφο μερϊν. Σο
Νοςοκομείο διατθρεί και το μονομερζσ δικαίωμα τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ που κα υπογραφεί ωσ προσ
τθν ζναρξθ, λιξθ και χρονικι διάρκεια τθσ, εάν προκφψουν γεγονότα που ςυνιςτοφν ανωτζρα βία και δεν
μποροφν να προβλεφκοφν κατά τθν υπογραφι τθσ.
Οι διαφορζσ που τυχόν κα προκφψουν, κα επιλφονται με ςχετικι απόφαςθ του Δ/κοφ υμβουλίου του
Νοςοκομείου .

