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ΠΑΡΟΥΗ ΔΙΕΤΚΡΙΝΗΗ
ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 11Π/2020
ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
για ηις ΤΠΗΡΕΙΕ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΩΝ (CPV 50750000-7) για ένα (1) έηος
Αλαθνηλώλνπκε όηη ην Γεληθό Ννζνθνκείν Υαλίσλ «Ο ΑΓΙΟ ΓΔΩΡΓΙΟ» ύζηεξα από :
1. Σν Ν.4412/2016 (ΦΔΚ Α' 147/8-8-2016) Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ
θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ) όπσο ηζρύεη
κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ
2. Σε δηαθήξπμε κε αξηζκό 11Π/2020 γηα ηηο Τπεξεζίεο ζπληήξεζεο αλειθπζηήξσλ
(CPV 50750000-7) γηα έλα (1) έηνο (AΓΑΜ :20PROC006969526)
3. Σν ππ’ αξηζκ. 15250/13-07-2020 έγγξαθν ηεο πιεξεμνύζηαο δηθεγόξνπ Διηζάβεη
Πνιπκέξνπ
4. Σν ππ’ αξηζκ. 15327/14-07-2020 απαληεηηθό έγγξαθν ηεο Ννκηθήο πκβνύινπ ηνπ
Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Υαλίσλ
Έρνληαο ηεζεί δηεπθξηληζηηθό εξώηεκα, ζρεηηθό (3) ζην νπνίν δεηείηαη δηεπθξίληζε :
“ζύμθωνα με ηα αναθεπόμενα ζηεν ζελίδα 16 ηερ διακήπςξερ ςπό ηεν επικεθαλίδα
«Πλεποθοπίερ ζσεηικά με ηοςρ ςπεπγολάβοςρ ζηεν ικανόηεηα ηων οποίων δεν
ζηεπίδεηαι ο οικονομικόρ θοπέαρ», πλέον ηοσ ΤΕΥΔ ποσ θα σποβληθεί για ηην
ζσμμεηέτοσζα, απαιηείηαι και η σποβολή ΤΕΥΔ (πλήροσς ή μέροσς ασηού) για ηον
σπεργολάβο ποσ προηίθεηαι να τρηζιμοποιήζει η ζσμμεηέτοσζα ενηολέας μοσ ζε ποζοζηό
μεγαλύηερο ηοσ 30%, για ηην εκηέλεζη ηων πλειοδοηούμενων με ηον ανωηέρω διαγωνιζμό,
εργαζιών ζσνηήρηζης ηων ανελκσζηήρων ηοσ Γενικού Νοζοκομείοσ Φανίων.”
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Η Ννκηθή ζύκβνπινο ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Υαλίσλ απάληεζε κε ην ζρεηηθό (4):
“Σύμθωνα

με ηην Καηεσθσνηήρια Οδηγία 23 ηης ΔΑΓΗΣΥ με ΑΓΑ

Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Δ και με ΘΔΜΑ: «Διδικά θέμαηα ζσμπλήρωζης ηοσ Τσποποιημένοσ
Δνηύποσ Υπεύθσνης Γήλωζης (ΤΔΥΓ) και ηοσ Δσρωπαϊκού Δνιαίοσ Δγγράθοσ
Σύμβαζης (ΔΔΔΣ)» έτοσν επιζημανθεί ηα ακόλοσθα «ε πεξίπηωζε πνπ ν
νηθνλνκηθόο θνξέαο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ππό κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο,
ηκήκα/ηα ηεο ζύκβαζεο ην/α νπνίν/α ππεξβαίλεη/νπλ ζωξεπηηθά ην πνζνζηό ηνπ ηξηάληα
ηνηο εθαηό (30%) ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζύκβαζεο, ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ππνβάιιεη
ρωξηζηά ΣΔΤΓ/ΔΔΔ, όπνπ παξαηίζεληαη νη πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθωλα κε
ηηο ελόηεηεο Α θαη Β ηνπ Μέξνπο II θαη ζύκθωλα κε ην Μέξνο ΙΙI ηνπ ΣΔΤΓ/ ΔΔΔ γηα
θάζε έλαλ από ηνπο ππεξγνιάβνπο».
Σύμθωνα δε με ηην ως άνω Καηεσθσνηήρια Οδηγία 23 (ζελ. 18 ασηής)
«Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ππεξγνιάβνπο, ζηελ ηθαλόηεηα ηωλ νπνίωλ δελ ζηεξίδεηαη ν
νηθνλνκηθόο θνξέαοΣν ωο άλω πεδίν ζπκπιεξώλεηαη κόλν ζηελ πεξίπηωζε πνπ ν πξνζθέξωλ
πξνηίζεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ππεξγνιάβνπο, θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ππό αλάζεζε
ζύκβαζεο, ζηηο ηθαλόηεηεο ηωλ νπνίωλ δελ ζηεξίδεηαη. Δάλ, πεξαηηέξω, ζηεξίδεηαη ζηνλ
ππεξγνιάβν θαη γηα νξηζκέλε/ εο ηθαλόηεηεο, ήηνη ζε έλα ή πεξηζζόηεξα από ηα
θξηηήξηα επηινγήο ηνπ Μέξνπο IV, ηόηε ζπκπιεξώλεη κόλν ηελ Δλόηεηα Γ
«Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ζηηο ηθαλόηεηεο άιιωλ ΦΟΡΔΩΝ» θαη όρη ηελ
παξνύζα (Γ).Δπηζεκαίλεηαη όηη θαη ζηηο δύν ωο άλω πεξηπηώζεηο ν νηθνλνκηθόο θνξέαο
επηπξόζζεηα ζπκπιεξώλεη ην πεδίν κε αξηζκ. 10 ηεο Δλόηεηαο Γ (Σερληθή θαη
επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα) ηνπ Μέξνπο IV, ην νπνίν αλαθέξεηαη ζην πνζνζηό ηεο
ζύκβαζεο πνπ ν πξνζθέξωλ νηθνλνκηθόο θνξέαο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη κε
ππεξγνιαβία. Δηδηθόηεξα, ωο πξνο ην ωο άλω πεδίν ηεο Δλόηεηαο Γ, θαη εθόζνλ
απαηηείηαη ε ζπκπιήξωζή ηνπ, ζύκθωλα κε ηα αλωηέξω, ζπκπιεξώλεηαη ε ζρεηηθή
έλδεημε Ναη/Όρη θαη, ζηελ πεξίπηωζε πνπ ζπκπιεξώλεηαη ε έλδεημε «Ναη» παξαηίζεηαη
πεξαηηέξω ζρεηηθόο θαηάινγνο ηωλ πξνηεηλόκελωλ ππεξγνιάβωλ θαη ηνπ πνζνζηνύ ηεο
ζύκβαζεο πνπ ζα αλαιάβεη λα εθηειέζεη έθαζηνο εμ απηώλ. (…)
Eλ πξνθεηκέλω επηζεκαίλνληαη ηα αθόινπζα: 40. Δλλνείηαη όηη, ζε θάζε
πεξίπηωζε, θαηά ηελ νπνία ν πξνζθέξωλ νηθνλνκηθόο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζε κία ή
πεξηζζόηεξεο ηθαλόηεηεο ηνπ ππεξγνιάβνπ ηνπ, ηόηε ππνρξεωηηθά ππνβάιιεη ρωξηζηό
ΔΔΔ/ ΣΔΤΓ απηνύ, αλεμάξηεηα από ην πνζνζηό ηεο ππεξγνιαβίαο θαη ην ζπκπιεξώλεη
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ζύκθωλα κε ηα πξναλαθεξζέληα ζηελ Δλόηεηα Γ «ηήξημε ζηηο ηθαλόηεηεο άιιωλ
θνξέωλ».
Σσνεπώς, ζύμθωνα με ηα παραπάνω κι εν προκειμένω, απαιηείηαι η
ζσνσποβολή τωριζηού ΔΔΔΣ/ ΤΔΥΓ για ηον σπεργολάβο, ποσ προηίθεηαι να
τρηζιμοποιήζει ο ζσμμεηέτων οικονομικός θορέας.”
Καηόπιν ηων ανωηέρω και ζύμθωνα με ηο άρθρο 121 Ν 4412/2016
ΣΡΟΠΟΠΟΙΕΙ
Α) ΣΗΝ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 11Π/2020

ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ

ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ για ηις ΤΠΗΡΕΙΕ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΩΝ (CPV 50750000-7)
για ένα (1) έηος κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε
πξνζθνξά κόλν βάζεη ηηκήο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηνπ Ννζνθνκείνπ ζηα εμήο ζεκεία:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
Καηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξώλ: 22-07-2020 ημέρα Σεηάρηη και ώρα 09:00π.μ.
Ηιεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ: 22-07-2020 ημέρα Σεηάρηη και ώρα 11:00π.μ.

Β) Η αλσηέξσ Πξάμε ζα επηθπξσζεί ζε επόκελν Γηνηθεηηθό πκβνύιην.

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ

ΜΠΕΑ ΓΕΩΡΓΙΟ

