
ξ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣγΜΜΠΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΠΙΛΟΓΙ{Σ ΑΝΑΔΟΧΟγ

με κριτÞριο ανÜθεσηòτην πλÝον συμφÝρουσα απü οικονομικÞ Üποι|lη προσφορÜ και

αιιτικεßμενο την:

«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΑΣ ΤΡΙΩΡοΦΗΣ ψγΧΙΑτΡΙΚΗΣ

ΜΑΛΙΝΑΚΗ- ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΨγΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

Εκτιμþμενηò αξßαò 3,024.000 Ευρþ

(συμπεριλαμβανομÝνου του Φ.Π.Α.)

ΠτΕΡγΓΑΣ- ΔΩΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓιοΥ Γ.

Γ. Ν. ΧΑΝΙΩΝ »

ΑΡΘΡΟ 1.Εργοδüτηò:

Εργοδüτηò εßναι η «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟγ Γ. ΜΑΛΙΝΑΚΗ» ( Ν.

4558/2Οº8 ΦΕΚ Α º4Ο/2ΟL8), αποκαλοýμενη εÞεξÞò «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ

ΔΙΑΘΗΚΗΣ» που Ýχει Ýδρα στο Γενικü Νοσοκομεßο Χανßων «ο ¶γιοò Γεþργιοò» στιò

ΜουρνιÝò Δ.Ε Ελευθερßου ΒενιζÝλου του ΔÞμου Χανßων:

Δ/νση : Γενικü Νοσοκομεßο Χανßων ΜΟΥΡΝΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Ταχ.Κωδ. :73300

Τηλ. :282ºΟ278Ο7-6

E-mail: klironomiamalinaki@gmaiI.com,

προò την οποßα οι συμμετÝχοντεò θα απευθýνουν την αλληλογραφßα τουò.

ΑΡΘΡΟ 2. Αιιτικεßμενο του Ýργου:

2.1. Αιτεικεßμενο του Ýργου εßναι η ανÝγερση μÝχρι πλÞρουò αποπερατþσεωò μßαò

κτιριακÞò προσθÞκηò - νÝαò τπÝρυγαò, με ταυτüχρονη ενσωμÜτωση στην υπÜρχουσα

τπÝρυγα ΙΒ'του Γενικοý Νοσοκομεßου Χανßων, üπου στεγÜζεται η ΨυχιατρικÞ ΩινικÞ

του Γενικοý Νοσοκομεßου Χανßων, στην οποßα θα γßνει αλλαγÞ διαρρýθμισηò και

κÜθε τροποποßηση Þ επÝμβαση στιò υπÜρχουσεò κτιριακÝò και



ηλεκτρομηχανολογικÝò εγκαταστÜσειò του Γ.Ν.Χανßων. ¼λεò οι εργασßεò θα

πραγματοποιηθοýν στιò υφιστÜμενεò εγκαταστÜσειò του Γενικοý Νοσοχομεßου

Χανßων, στην θÝση «¶γιοò ΕλευθÝριοò» στιò ΜουρνιÝò, τηò Δ.Ε. Ελευθερßου gεγιζÝΤε

του ΔÞμου Χανßων. Το Κτßριο θα ανεγερθεß εντüò των ορßων του οικοπÝδιτυ τιι
Νοσοκομεßου, σýμÞωνα με τουò üρουò τηò απü 8.3.2018 σýμβασηò μεταξý τω

Ελληνικοý Δημοσßου και του Γενικοý Νοσοκομεßου Χανßων και τηò «ΕΠΙΤΡΟΠ}ßΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΔΙΑΘΗΚΗΣ Γ.Γ.ΜΑΛΙΝΑΚΗ», η οποßα κυρþθηκε με το Ν. 4558/1,S.2O1S,

ο οποßοò δημοσιεýτηκε στην Εφημερßδα τηò ΚυβερνÞσεωò, στο φýλλο 140/1.8.2013

(εφεξÞò «η Σýμβαση») καθþò και των τεχνικþν μελετþν που εκπονÞθηκαν με

μÝριμνατηò «ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΔΙΑΘΗΚΗΣ» και εγκρßθηκαν απü τη Διεýθυνση

Τεχνικþν Υπηρεσιþν του Υπουργεßου Υγεßαò και την Üδεια οικοδομÞò με Α/Α πρÜξηò

2Ο28Ο4/1,0.Ο2.2Ο21, την Ýγκριση τηò Διεýθυνσηò Τεχνικþν Υπηρεσιþν του

Υπουργεßου Υγεßαò Α3β/Γ.Π.79826 πτ/04.03.2020, την Ýγκριση τηò μελÝτηò

εφαρμογÞò Αρ.Πρωτ. Α3β Γ.Π.29917, την Ýγκριση Αρχαιολογßαò και την Ýγκριση του

Συμβουλßου ΑρχιτεκτονικÞò κ.α.. Η ΝÝα ΠτÝρυγα θα γßνει σε επÝκταση του Κτιρßου,

üπου στεγÜζεται σÞμερα η ΨυχιατρικÞ ΚλινικÞ του Νοσοκομεßου και η ακριβÞò χρÞση

και ο προσδιορισμüò των χþρων του κτιρßου και η ωφÝλιμη επιÞÜνειÜ τουò

αναγρÜÞονται στο συνημμÝνο κτιριολογικü πρüγραμμα, παρÜρτημα τηò «Σýμβασηò»

και Ýχουν αποτυπωθεß σòην προκαταρκτικÞ μελÝτη, καθþò και στιò λοιπÝò μελÝτεò

που Ýχουν συνταχθεß μÝχρι καιτη μελÝτη εφαρμογÞòτου κτιρßου καιτου εξοπλισμοý.

Το Κτßριο θα ειιταχθεß διοικητικÜ και λειτουργικÜ στο Νοσοκομεßο και θα αποτελεß

ενιαßο σýνολο με αυτü.

2.2. Η νÝα αυτÞ λειτουργικÞ πτÝρυγα θα αποτελεßται απü το υÞιστÜμενο ισüγειο

κτßριο Ιβ, το οποßο θα μετασκευαστεß þσòε να αποτελÝσει ενιαßο και ομοιüμορφο

κòßριο συνολικοý καθαροý εμβαδοý τετρακοσßων πενÞιτòα τετραγωνικþν μÝτρων και

εßκοσι εννÝα εκατοστþν 45α,29 τ.μ., μη συμπεριλαμβανομÝνων των περιμετρικþν

τοßχων του υπÜρχοντοò κελýÞουò και τη νÝα κατ' επÝκταση προσθÞκη 3 ορüÞων,

συνολικοý εμβαδοý 1-.624,32 τ.μ.

Η νÝα κατ'επÝκταση προσθÞκη 3 ορüφων θα αποτελεßται απü :
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Α) ΣτÜθμη 4,20: Ισογεßου, συνολικοý εμβαδοý θ28,93 τ.μ. απü τα οποßα τα 752,81

τ.μ. θα εßιιαι ανοιχτüò χþροò στÜθμευσηò με 2L θÝσειò σεÜθμευσηò δýο

κλιμακοστÜσια και ιßfrλουò βοηθητικοýò χþρουò. (Σýνολο Ωειστþν χþρων :176,09

τ.μ.)

Β) ΣτÜθμη 0,00: 1ου ορüÞου, εμβαδοý κλειστþν χþρων 861,25 τ.μ.

Σ' αυτÞ τη στÜθμη, η νÝα κλινικÞ θα Ýχει τιò νοσηλευτικÝò μονÜδεò μÝσηò και

βραχεßαò νοσηλεßαò, που χωρßζονται μεταξý τουò απü δýο ελεγχüμενεò θýρεò.

ΠεριμετρικÜ χωροθετοýνται τα δωμÜτια των ασθενþν και οι βοηθητικοß χþροι

κεντρικÜ.

Γ) ΣτÜθμη +4,30: 2ου ορüφου, εμβαδοý κλειστþν χþρων586,98τ.μ.

Σ' αυτÞ τη στÜθμη +4.30, θα διαμορφωθοýν τα γραÞεßα - εξετασεÞρια ιατρþν,

ψυχολüγων και το γραφεßο του εφημερεýοντοò ιατροý. Επßσηò τα γραφεßα των

κοινωνικþν λειτουργþν, τÞ θεραπεßα οικογÝνειαò και χþρο ανÜπαυλαò του

προσωπικοý.

Στην ΔυτικÞ πλευρÜ με εßσοδο απ'ευθεßαò απü το κλιμακοστÜσιο θα διαμορφωθεß η

Ýκθεση του δωρητÞ μαζß με το γραφεßο τηò ΕπιτροπÞò εκτελεστþν τηò διαθÞκηò Γ.

ΜαλινÜκη.

Τα κτßρια Ια - Ιβ, üπου στεγÜζεται σÞμερα η ΨυχιατρικÞ ΚλινικÞ Ýχουν μελετηθεß για

τη στÝγαση δýο ανεξÜρτητων μονÜδων Λοιμωδþν και Aids αΜÜ δε λειτοýργησαν

ποτÝ ωò τÝτοια. Βρßσκονται στο Ν-Δ Üκρο του κτιριακοý συγκροτÞματοò του

Νοσοκομεßου. Πριν την Ýναρξη των εργασιþν, το κτßριο ΙΒ' (Aids) θα αδειÜσει και θα

δοθεß ωò εργοτÜξιο, ενþ η ΨυχιατρικÞ κλινικÞ θα συνεχßσει να λειτουργεß μüνο στο

κτßριο ΙΑ' (λοιμωδþν) μÝχρι και την ολοκλÞρωση τηò κατασκευÞò, οπüτε το ενιαßο

κτßριο θα αποδοθεß στην αρχικÞ λειτουργßα του, ωò ΨυχιατρικÞ ΚλινικÞ.

ΑΡΘΡΟ 3.Φýση του Ýργου - ΕφαρμοσòÝο Δßκαιο
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1. Το Ýργο θα εκτελεστεß σýμφωνα με τιò εγκεκριμÝνεò μελÝτεò εQαρμογÞò και τα

λοιπÜ συμβατικÜ τεýχη για παρÜδοση του σε πλÞρη, κανονικÞ και ασÞαλÞ

λειτουργßα. Οι εγκεκριμÝνεò μελÝτεò εÞαρμογÞò, αποτελοýν ανωιüστιαστο

παρÜρτημα τηò παροýσαòκαι θα διατεθοýν στουò υποψÞÞιουò Αναδüχουò κατüπιν

αιτÞματüò τουò.

2. Η εκπüνηση των μελετþν ανÝγερσηò και εξοπλισμοý του Κτιρßου, καθþò και η

ανÝγερση του Κτιρßου και üλεò οι απαραßτητεò για την αποπερÜτωση και ολοΩÞρωση

του ¸ργου ενÝργειεò, καθþò και η διαχεßριση τηò κληρονομιαßαò περιουσßαò του

διαθÝτη για τον σκοπü τηò αποπερÜτωσηò του Ýργου, αλλÜ και η εκπλÞρωση των

üρωντηò διαθÞκηò απü την «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΔΙΑΘΗΚΗΣ», γßνονται σýμÞωνα

με τουò üρουò τηò «Σýμβασηò» και σε κÜθε περßπτωση χωρßò τουò περιορισμοýò τιò

διαδικασßεò και τον Ýλεγχο που επιβÜλλουν οι διατÜξειò του οργανισμοý του

Νοσοκομεßου Þ οι σχετικοß νüμοι περß εκτελÝσεωò δημοσßων Ýργων, παροχÞò

υπηρεσιþν, Þ προμηθειþν, χρηματοδοτοýμενων απü το Δημüσιο Þ Ü}ιλουò

Δημοσßουò Οργανισμοýò Þ απü ΝομικÜ πρüσωπα Δημοσßου Þ Ιδιωτικοý Δικαßου του

ευρýτερου δημüσιου τομÝα Þ Üλλεò τυχüν διατÜξειò περß εποπτεßαò και ελÝγχου των

δαπανþν και λογαριασμþν του Νοσοκομεßου. Ειδικüτερα η μελÝτη και η κατασκευÞ

του Κτιρßου, καθþò και η αγορÜ και η εγκατÜσταση του προβλεπüμενου στην

παροýσα εξοπλισμοý τηò ΝÝαò ΠτÝρυγαò, εßναι μÝχρι και του χρüνου παραδüσεωò

του Κτιρßου στο Νοσοκομεßο, εργο ιΟιωτικΟ - και - και δεν Ýχουν

επ'αυτοý εφαρμογÞ οι διατÜξειò οποιουδÞποτε νüμου και/ Þ διατÜγματοò που

αναÞÝροιιται στα δημüσια Ýργα και/ Þ διατÜγματοò που αναφÝρονται στα δημüσια

Ýργα καιΙ Þ στιò προμÞθειεò του Δημοσßου, üπωò üλων ενδεικτικÜ, του ν.4].82 /2oL3

περß Εθνικþν ΚληροδοτημÜτων, Ν.44L2/2Οt6 «Δημüσιεò ΣυμβÜσειò και

ΠρομÞθειεò», üλων εν γÝνει των σε εκτÝλεση των προαναφερθÝντων νüμων

εκδοθÝντων Þ μελλüντων να εκδοθοýν προεδρικþν διαταγμÜτων, üπωò üλοι οι

προαναφερθÝντεò νüμοι και τα σε εκτÝλεσÞ τουò εκδοθÝντα προεδρικÜ διατÜγματα

Ýχουν κατÜ καιροýò τροποποιηθεß και ισχýουν σÞμερα. Η «ΕΠΙΤΡοΠΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ

ΔΙΑΘΗΚΗΣ» θα υπογρÜψει σýμβαση με τον ΑνÜδοχο που θα αναδειχθεß για το

σýνολο του ¸ργου. ΚατÜ την εκπλÞρωση των υποχρεþσεþν τηò που απορρÝουν απü

τη «Σýμβαση», η «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΔΙΑΘΗΚΗΣ» αντιμετωπßζει üλουò τουò



υποψηÞßουò ισüτιμα και, χωρßò διαφßσειò ενεργεß με διαÞÜνεια κα,ι τηρεß την αρχÞ

τηò αποφυγÞò διακρßσεων λüγω εSυιχüτηταò Þυλεηχþν, θρησκευτικþν Þ Üλλων

λüγων.

ΑΡΘΡο 4. Επßβλεψη - Εποπτεßα - ΑσφÜλιση του Ýργου - ΥγιεινÞ και ΑσφÜλεια των

εργαζομÝνων και τρßτων:

1. Η επßβλεψ η αποσκοπεß στην εκπλÞρωση απü τον ΑνÜδοχο των üρων τηò σý μβασηò

εκτÝλεσηò του Ýργου, τηò τÞρησηò του χρονοδιαγρÜμματοò και τηò κατασκευÞò του

Ýργου σýμφωνα με την ισχýουσα νομοθεσßα για την υγιεινÞ και ασφÜλεια των

εργαζομÝνων, σýμφωνα με την εγκεκριμÝνη ΜελÝτη ΕφαρμογÞò και τα Τεýχη

ΔημοπρÜτησηò, τουò ισχýοντεò Κανονισμοýò και τουò κανüνεò τηò τÝχνηò και τηò

επισεÞμηò, þστε αυτü να ανταποκρßνεται σΓον προορισμü του.

Την Επßβλεψη των εργασιþν θα εκτελÝσει, επιβλÝπων Þ ομÜδα επιβλεπüγτωγ

μηχανικþν üπωò αυτÞ θα ορισòεß απü σχετικÞ σýμβαση με την «ΕΠΙΤΡοΠΗ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΔΙΑΘΗΚΗΣ» και η οποßα θα γνωστοποιηθεß πριν την Ýναρξη των

εργασιþν στον ΑνÜδοχο. ΑναφορικÜ με το ρüλο τηò ΤεχνικÞò Υπηρεσßαò του

Νοσοκομεßου, εφαρμüζονται τα Üρθρα 1-, 3 και 4τηò «Σýμβασηò» (N.455s/2o18, ΦΕΚ

140l0]_.0s.201s).

2. Ο ΑνÜδοχοò υποχρεοýται να τηρεß üλουò τουò κανüνεò ασφÜλειαò κατασκευÞò και

αναλαμβÜνει να διασÞαλßσει üτι θα τηροýνται üλεò οι διατÜξειò περß κοινωνικÞò

ασÞÜλισηò και υγιεινÞò και ασφÜλειαò των εργαζομÝνων στο εργοτÜξιο, τüσο απü

τον ßδιο, üσο και απü τουò υπεργολÜβουò Þ τρßτουò που απασχολεß στο Ýργο Þ σε

οποιοδÞποτε τμÞμα αυτοý. Σε περßπτωση ατυχÞματοò ευθýνεται αποκλεισεικÜ ο

ΑνÜδοχοò.

3. ΚατÜτην κατασκευÞ του Ýργου, αρμüδιοιγιατην επßτüπου εφαρμογÞ των μÝτρων

ασÞαλεßαò και υγιεινÞò εßναι οι επιβλÝπο\τΓεò μηχανικοß του Αναδüχου, κατüπιγ

προτÜσεωò του Αναδüχου και αποδοχÞò τουò απü την «ΕΠΙΤΡοΠΗ ΕΚΤΕΛΕΣτΩΝ

ΔΙΑΘΗΚΗΣ», οι οποßοι επιβλÝποντεò μηχανικοß του Αναδüχου φÝρουν την ευθýνη τηò
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καθημερινÞò ασÞÜλειαò και τÞρησηò των μÝτρων υγιεινÞò κατÜ την εκτÝλεση των

εργασιþν.

4. ο ΑνÜδοχοò υποχρεοýται να ασÞαλßζει το Ýργο με δαπÜνεò του, κατÜ παντüò

κινδýνου, απü την Ýναρξη μÝχρι καιτην παραλαβÞ του Ýργου και για κÜθε ζημßα στο

προσωπικü, τουò εργαζομÝνουò, εßτε σεο Ýργο Þ στο τμÞμα του Ýργου επß του οποßου

εκτελεßται η εργασßα, εßτε σε οποιονδÞποτε τρßτο.

5. Το Νοσοκομεßο Þ το Δημüσιο Þ η «ΕΠΙΤΡοΠΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΔΙΑΘΗΚΗΣ» Þ η ΤεχνικÞ

Υπηρεσßα του Νοσοκομεßου, ουδεμßα φÝρουν ευθýνη για τη μη τÞρηση των μÝτρων

ασφαλεßαò καθþò και τηò τÞρησηò των μÝτρων υγιεινÞò κατÜ την εκτÝλεση των

εργασιþν.

6. Ο ΑνÜδοχοò θα Ýχειτην αποκλειστικÞ ευθýνη γιατην ποιüτητατων εκτελοýμεγωγ

εργασιþν και την υποχρÝωση συμμüρφωσηò στιò υποδεßξειò των ανωτÝρω

μηχανικþν.

ΑΡΘΡΟ 5. ΥποεπιτροπÞ ΔιενÝργειαò του Διαγωνισμοý:

1-. Ο διαγωνισμüò διεξÜγεται απü την «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚτΕΛΕΣτΩΝ ΔιΑΘΗκΗΣ

Γ.Γ.ΜΑΛΙΝΑΚΗ».

2- Τα Üτομα που απαρτßζουν την «ΕΠΙΤΡοΠΗ ΕΚτΕΛΕΣΤΩΝ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

Γ.Γ.ΜΑΛΙΝΑΚΗ», ενεργοýν, δεσμεýουν την ΕπιτροπÞ και δεσμεýονται Ýναιιτι τρßτωγ

συλλογικÜ.

3. Η «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΔΙΑΘΗΚΗΣ Γ.Γ.ΜΑΛΙΝΑΚΗ» Ýχει την αρμοδιüτητα

τηò τελικÞò επιλογÞò του Αναδüχου, με βÜση τα αναÞερüμενα στο Üρθρο 11 κριτÞρια

επιλογÞò και ýστερα απü εισÞγηση τηò «ΥΠοΕΠΙΤΡοΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΙΕΑΣ ΤοΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜοΥ».

4. Η «ΥΠΟΕΠΙΤΡοΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤοΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» Ýχει συγκροτηθεß με

απüφαση τηò «ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΔΙΑΘΗΚΗΣ Γ,Γ.ΜΑΛΙΝΑΚΗ», ληÞθεßσα κατÜ

τη συνεδρßαση τηò 1,/3/2ο22, δυνÜμει του υπ'αριθμüν 5 πρακτικοý και Ýχει την
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ευθýνη τηò εισÞγησηò επιλογÞòτου Αναδüχου, ýστερα απü μελÝτη των ΦακÝλιιττωιτ
υπΟψηφßων Αναδüχων, στην «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΔßΑΘΗκΗΣ Γ.Γ.ΜΑΛιΝΑκΗ», r.η

οποßα και θα αποÞασßσει για την ανÜδειξη αυτοý.

ΑΡΘΡΟ 6. ΕκτÝλεση εργασιþν:

1. Οι εργασßεò περιλαμβÜνουν:

α) Τιò ΟικοδομικÝò εργασßεò του υφιστÜμενου και του υπü ανÝγερση νÝου κτιρßου και

τιò διαμορφþσειò του περιβÜλλοντοò χþρου.

β) Τιò ΗλεκτρικÝò, ΜηχανολογικÝò και ΥδραυλικÝò ΕγκαταστÜσειò του ¸ργου (και του

περιβÜλλοντοò χþρου), Þτοι την προμÞθεια και εγκατÜσòαση üλων των υλικþν και

μηχανημÜτων για την ýδρευση, αποχÝτευση, εγκατÜσταση πυρüσβεσηò,

πυρανßχνευσηò, κλιματισμü - αερισμü, ηλεκτρολογικÜ ισχýοò, συστÞματα ασθενþν

ρευμÜτων, ανελκυστÞρεò κ.λ.π).

2. οι προò εκτÝλεση εργασßεò αναλýονται στα Τεýχη ΕÞαρμογÞò σòιò ΤεχνικÝò

ΠεριγραφÝò - ΤεχνικÝò ΠροδιαγραφÝò του ¸ργου και τα λοιπÜ συμβατικÜ τεýχη του

Ýργου και περý,αμβÜνουν την ΑρχιτεκτονικÞ, ΣτατικÞ και Η/Μ ΜελÝτη του κτιρßου

και του περιβÜλλοντοò αυτοý χþρου και τιò λοιπÝò μελÝτεò.

ΑΡΘΡΟ 7. Δικαιοýμενοι συμμετοχÞò:

Δικαιοýμενοι συμμετοχÞò εßναι εργοληπτικÝò - κατασκευαστικÝò επιχειρÞσειò.

ΓßνοιΙται δεκτοß ανÜδοχοι - εργολÜβοι που αιιταποκρßνονται σε üλα τα ακüλουθα

ελÜχιστα επßπεδα οικονομικÞò και χρηματοοικονομικÞò επÜρκειαò:

(α) ΔιαθÝτουν πιστοληπτικÞ Þ δανειοληπτικÞ ικανüτητα για χρηματοδüτηση (εκτüò

εγγυηΤΙΚþν επιστολþν), η οποßα ανÝρχεται στο ποσü των εκατü χιλιÜδωγ ευρþ

(]-00,000,00€) τουλÜχιστον και θα αποδεικνýουν με τραπεζικÝò βεβαιþσειò



(β) Για τιò τρειò τελευταßεò οικονομικÝò χρÞσειò που προηγοýνται τηò οικονομικÞò

χρÞσηò εντüò τηò οποßαò υποβÜλλεται η προσÞορÜ, να Ýχουν ελÜχιστο κýκλο

εργασιþν κατÜ μÝσο üρο ßσο Þ μεγαλýτερο με το Þμισυ του κατ' αποκοπÞν (χωρßò

Φ.Π.Α.) τιμÞματοò τηò προσφορÜò τουò.

(γ} Να εßναι ο λüγοò των Ιδßων Κεφαλαßων/ Σýνολο Υποχρεþσεων ωò προò ωò προò

την τελευταßα κλεισμÝνη χρÞση>0,40.

Για την απüδειξη των (β) και (γ) θα πρÝπει να προσκομßζονται ισολογισμοß,

οικονομικÝò χρÞσειò κλπ.

Σε περßπτωση Κοινοπραξßαò οι απαιτÞσειò υπü α, β, γ θα πρÝπει να καλýπτο\τΓαι

αθροιστικÜ απü üλα τα μÝλη τηò.

Για τη συμμετοχÞ στην παροýσα διαδικασßα οι υποψÞφιοι οικονομικοß Þορεßò επß

ποινÞ αποκλεισμοý θα πρÝπει:

Να Ýχουν αποδεδειγμÝνη εμπειρßα σε κατασκευÝò οικοδομημÜτων ανÜλογου

μεγÝθουò με το ¸ργο. Τοýτο αποδεικνýεται με σχετικÝò βεβαιþσειò καλÞò εκτÝλεσηò

των Ýργων που Ýχουν κατασκευÜσει την τελευταßα δεκαετßα, υπογεγραμμÝνεò απü

τον εκÜστοτε εργοδüτη Þ το νüμιμο εκπρüσωπο αυτοý.

Σε περßπτωση Κοινοπραξßαò η ανωτÝρω απαßτηση θα πρÝπει να καλýπτεται απü üλα

τα μÝλη τηò.

Η ΕπιτροπÞ μπορεß να αποκλεßει κÜθε συμμετÝχοντα απü τη διαγωνισòικÞ

διαδικασßα: α) εÜν διαθÝτει επαρκþò εýλογεò ενδεßξειò που οδηγοýν στο

συμπÝρασμα üτι ο συμμετÝχων συνÞψε συμφωνßεò με Üλλουò συμμετÝχο\τΓεò με

στüχο τη στρÝβλωση του αν[αγωνισμοý, β) εÜν ο συμμετÝχων Ýχει επιδεßξει σοβαρÞ

Þ επαναλαμβανüμενη πλημμÝλεια κατÜ την εκτÝλεση ουσιþδουò απαßτησηò στο

πλαßσιο προηγοýμενηò σýμβασηò που εßχε ωò αποτÝλεσμα την πρüωρη καταγγελßα

τηò προηγοýμενηò σýμβασηò, αποζημιþσειò Þ Üλλεò παρüμοιεò κυρþσειò, γ) εÜν ο

συμμετÝχων Ýχει κριθεß Ýνοχοò εκ προθÝσεωò σοβαρþν απατηλþν δηλþσεων, κατÜ

την παροχÞ των πληροφοριþν που απαιτοýνται για την εξακρßβωση τηò απουσßαò

των λüγων αποκλεισμοý Þ την πλÞρωση των κριτηρßων επιλογÞò, Ýχει αποκρýψει τιò
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Þ δεν τα

απαιτοýνται δ) εÜν ο συμμετÝχων επιχειρεß να επηρεÜσει με αθÝμιτο τρüπο τη

διαδικασßα λÞφηò αποÞÜσεων τηò «ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΔΙΑΘΗΚΗΣι), να

αποκτÞσει εμπιστευτικÝò πληροφορßεò που ενδÝχεται να του αποφÝρουν αθÝμιτο

πλεονÝκτημα σΓη διαδικασßα σýναψηò σýμβασηò Þ να παρÜσχει με απατηλü τρüπο

παραπλανητικÝò πληροφορßεò που ενδÝχεται να επηρεÜσουν ουσιωδþò τιò

αποφÜσειò που αÞοροýν σòον αποκλεισμü, την επιλογÞ Þ την ανÜθεση.

ΑΡΘΡΟ 8. Προθεσμßα εκτÝλεσηò του Ýργου-ΠοινικÝò ρÞτρεò για την παραβßαση

αυτÞò:

1. Η Ýναρξη των εργασιþν υπü του Αναδüχου θα λÜβει χþρα αμελλητß και

πÜντωò üχι πÝραν του ενüò (]_) μηνüò απü την υπογραφÞ τηò σýμβασηò. Ωò

ημερομηνßα Ýναρξηò των εργασιþν λογßζεται η ημÝρα εγκατÜστασηò του Αναδüχου

στο εργοτÜξιο. οι υποψÞφιοι ΑνÜδοχοι υποχρεοýνται μαζß με την οικονομικÞ

προσφορÜ τουò, να υποβÜλουν χρονοδιÜγραμμα εκτÝλεσηò του Ýργου, το οποßο θα

αξιολογηθεß μεταξý ÜΜων ωò κριτÞριο για την επιλογÞ του Αναδüχου. Η

αποπερÜτωση του Κτιρßου, περιλαμβανομÝνηò και τηò διαρρýθμισηò του

περιβÜλλοντοò του Κτιρßου χþρου και τηò προμÞθειαò, τοποθÝτησηò, εγκατÜστασηò

και θÝσηò σε λειτουργßα του προβλεπüμενου σΓη σýμβαση εξοπλισμοý θα

πραγματοποιηθεß εντüò εßκοσι Ýξι (26) μηνþν το αργüτερο απü την

Ýναρξη των κατασκευαστικþν εργασιþν, δηλαδÞ απü την ημερομηνßα

εγκατÜστασηò του Αναδüχου στο εργοτÜξιο.

2. Με τη σýμβαση ορßζονται οι ποινικÝò ρÞτρεò, οι οποßεò καταπßπτουν υπÝρ του

Εργοδüτη, κατüπιν εισÞγησηò του επιβλÝποντοò μηχανικοý του Ýργου, αν ο ΑνÜδοχοò

υπερβεß με υπαιτιüτητÜ του τη συνολικÞ και τιò τεθεßσεò απü τον ßδιο, δια του

υποβληθÝντοò χρονοδιαγρÜμματοò, τμηματικÝò προθεσμßεò κατασκευÞò του Ýργου.

Οι ποινικÝò ρÞτρεò καταπßπτουν με αιτιολογημÝνη απüÞαση τηò «ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΔΙΑΘΗΚΗΣ» και παρακρατοýνται απü τον αμÝσωò επüμενο λογαριασμü

του Ýργου. Η κατÜπτωση των ποινικþν ρητρþν για υπÝρβαση τηò εγκεκριμÝνηò
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συνολικÞò προθεσμßαò δεν ανακαλεßται. Η ποινικÞ ρÞτρα που επιβÜλλεται σòον

ανÜδοχο για κÜθε ημÝρα υπÝρβασηò τηò εγκεκριμÝνηò προθεσμßαò ορßζεται σε

δεκαπÝντε (15%) τηò μÝσηò ημερÞσιαò αξßαò του Ýργου και επιβÜλλεται για αριθμü

ημερþν ßσο με το εßκοσι τοιò εκατü (2ογο) τηò προβλεπüμενηò απü τη σýμβαση

αρχικÞò συνολικÞò προθεσμßαò. Για τιò επüμενεò ημÝρεò μÝχρι ακüμα δεκαπÝντε τοιò

εκατü (15%) τηò αρχικÞò συνολικÞò προθεσμßαò, η ποινικÞ ρÞτρα για κÜθε ημÝρα

ορßζεται σε εßκοσι τοιò εκατü (2ο%) τηò μÝσηò ημερÞσιαò αξßαò του Ýργου. Οι ποινικÝò

ρÞτρεò, που επιβÜλλονται για την υπÝρβαση τηò εγκεκριμÝνηò συνολικÞò προθεσμßαò

δεν επιτρÝπεται να υπερβοýν συνολικÜ ποσοστü Ýξι τοιò εκατü (6%) τηò αξßαò τηò

σýμβασηò, χωρßò Φ.Π.Α. Εφüσον, στη σýμβαση ορßζονται τμηματικÝò προθεσμßεò,

ορßζονται υποχρεωτικÜ και το ποσοστü των ποινικþν ρητρþν ανÜ ημÝρα υπÝρβασηò,

καθþò και ο συνολικüò χρüνοò για την επιβολÞ τουò. Το συνολικü ποσü τηò ποινικÞò

ρÞτραò για υπÝρβαση των αποκλειστικþν τμηματικþν προθεσμιþν δεν μπορεß να

ξεπερÜσει σε ποσοστü το τρßα τοιò εκατü (3%) τηò αξßαò τηò σýμβασηò, χωρßò Φ.Π.Α.

3. Η επιβολÞ ποινικþν ρητρþν δεν αναιρεß το δικαßωμα τηò «ΕΠΙΤΡοΠΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΔΙΑΘΗΚΗΣ» να καταγγεßλει τη σýμβαση λüγω παρÜβασηò των

προθεσμιþν εκτÝλεσηò του Ýργου.

ΑΡΘΡΟ 9. Χρηματοδüτηση του Ýργου - Οικονομικü αντικεßμενο:

]-. Η συνολικÞ δαπÜνη για την ανÝγερση και τον εξοπλισμü τηò ΝÝαò ΠτÝρυγαò, θα

γßνει αποκλειστικÜ απü την Ωηρονομιαßα Περιουσßα του διαθÝτη, πλÝον

οποιουδÞποτε ποσοý τüκων προκýψει απü την κατÜθεση του ποσοý του ΔιαθÝτη, σε

Ýντοκη τραπεζικÞ κατÜθεση Þ Üληη τραπεζικÞ επÝνδυση, κατÜτην απüλυτη κρßση και

επιλογÞ τηò «ΕΠΙΤΡοΠΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣτΩΝ ΔΙΑΘΗΚΗΣ», μÝχρι την ολοκλÞρωση του

¸ργου. Διευκρινßζεται üτι το ¸ργο, üπωò αυτü λειτουργικÜ περιγρÜÞεται στο

Κτιριολογικü Πρüγραμμα, δεν εßναι δημüσιο Ýργο και δεν θα βαρýνει τον Κρατικü

Προýπολογισμü.

2. Το συμβατικü αντικεßμενο εßναι ßσο με το συνολικü ποσü του τιμÞματοò üπωò αυτü

προκýπτει απü το τιμολüγιο τηò προσÞορÜò του Αναδüχου. Τα γενικÜ Ýξοδα, üÞελοò
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Τr;»#^.π. του Αναδüχου και οι ειδκÝò ελαΦρýνσειò απü φüρουò δασμοýò κ.Lτι

καθορßζονται στο Üρθρο 12 του Ν.4558/ΦΕκ 14ο/01.08.2018.

3. Η πληρωμÞ στον ΑνÜδοχο του εργολαβικοý αιιταΠÜγματοò γßνεται τμηματικÜ ανÜ

τετρÜμηνο με βÜση τιò επιμετρÞσειò των εργασιþν που Ýχουν εκτελεσθεß.

ΜετÜ απü τη λÞξη του τετραμÞνου, ο ΑνÜδοχοò συιτòÜσσει λογαριασμü βÜσει των

εργασιþν που εκτελÝσθηκαν. Οι λογαριασμοß αυτοß στηρßζοιτται στιò επιμετρÞσειò

των εργασιþν που γßνοιιται απü τον ßδιο και τον επιβλÝπο\πα μηχανικü του Ýργου.

Απαγορεýεται να περιλαμβÜνονται στον λογαριασμü εργασßεò που δεν Ýχουν

επιμετρηθεß. Ο λογαριασμüò αυτüò αποτελεß πλÞρη απüδειξη των εκτελεσθεισþν

εργασιþν εÞüσον υπογρÜφεται απü τον/ τουò επιβλÝποιιτεò μηχανικοýò τηò

«ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΔΙΑΘΗΚΗΣ» και εÞüσον φÝρει την Ýγκριση τηò ΤεχνικÞò

Υπηρεσßαò του Νοσοκομεßου και εßναι πληρωτÝοò εντüò (30) τριÜιιτα ημερþν απü την

ÝγκρισÞ του και απü την προσκüμιση φορολογικÞò και ασÞαλιστικÞò ενημερüτηταò

και συγκεκριμÝνα εντüò 30 ημερþν απü την προσκüμιση του τελευταßου

δικαιολογητικοý. οποιοσδÞποτε Üλλοò τρüποò απüδειξηò εργασιþν απαγορεýεται.

ΕιδικÜ για τον τελευταßο λογαριασμü, προýπüθεση πληρωμÞò του και προýπüθεση

για να καταστεß ληξιπρüθεσμοò και απαιτητüò ο λογαριασμüò αυτüò, εßναι η

προσκüμιση αποδεικòικοý εξüÞλησηò του ΕΦΚΑ, Þτοι των ασÞαλισεικþν εισÞορþν

üλου του προσωπικοý που θα απασχοληθεß στο Ýργο.

Ο αρμüδιοò επιβλÝπων μηχανικüò Þ η αρμüδια ομÜδα επιβλεπüντων μηχανικþν που

θα οριστεß απü την «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΔΙΑΘΗΚΗΣ», υπογρÜφει τον

λογαριασμü, διαπιστþνονταò üτι οι ποσüτητεò εßναι σýμÞωνεò με τιò υποβληθεßσεò

επιμετρÞσειò και τα επιμετρητικÜ στοιχεßα και οι τιμÝò σýμÞωνεò με τη σýμβαση. Σε

περßτπωση που δεν προσκομßζονται τα παραπÜνω δικαιολογητικÜ, η «ΕΠΙΤΡοΠΗ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΔΙΑΘΗΚΗΣ» δýναται να παρακρατεß το τßμημα σε αντßστοιχο ποσü τηò

οÞειλÞò και να το αποδßδει στο Δημüσιο Þ/ και στα ασφαλιστικÜ Ταμεßα και η

παρακρÜτηση αυτÞ και η απüδοσÞ του στο Δημüσιο Þ τον ΕΦΚΑ, τεκμαßρεται ωò

πληρωμÞ προò τον ΑνÜδοχο.
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¼λεò οι πληρωμÝò που γßνοιτται στον ανÜδοχο κατÜ τη διÜρκεια κατασκευÞò του

Ýργου, με βÜση τουò λογαριασμοýò, αποτελοýν πÜντοτε καταβολÝò Ýναντι του

εργολαβικοý ανταλλÜγματοò που εκκαθαρßζεται με την παραλαβÞ του Ýργου.

4. Η «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΔΙΑΘΗΚΗΣ» θα καλýψει δια τηò κληρονομιαßαò

περιουσßαò τιò δαπÜνεò κατασκευÞò και ολοκλÞρωσηò του ¸ργου. Ο προýπολογισμüò

του ¸ργου, ανÝρχεται (πο ποσü των 3.024.000 ευρþ κατÜ μÝγιστο,

συμπεριλαμβανομÝνου ΦΠΑ και ασÞαλιστικþν εισφορþν του προσωπικοý που θα

απασχοληθεß στο ¸ργο.

5. Η σýμβαση ανÜθεσηòÝργου καιγενικÜ κÜθε σýμβαση που θα συνÜψει η ΕπιτροπÞ

στα πλαßσια τηò εκτÝλεσηò του ¸ργου, καθþò επßσηò και üλα τα τιμολüγια και οι

αποδεßξειò που θα εκδοθοýν αναφορικÜ με τιò συμβÜσειò αυτÝò, απαλλÜσσονται απü

κÜθε φüρο, πλην ΦΠΑ, τÝλοò Þ τÝλοò χαρτοσÞμου, δικαßωμα Þ κρÜτηση Þ εισφορÜ

υπÝρ του Δημοσßου, των ΟΤΑ Þ οποιουδÞποτε τρßτου, σýμÞωνα με το Üρθρο 12 τηò

«Σýμβασηò».

ΑΡΘΡΟ 10. ΧρονοδιÜγραμμα διαγωνισòικÞò διαδικασßαò

1. Οι υποψÞφιοι ΑνÜδοχοι καλοýιτται να υποβÜλουν προσÞορÝò εντüò (45)

σαρÜντα-η με ρþν η μερþν απü την τελευταßα δη μοσßε υση τη ò παροý σαò πρüσκλη ση ò

υποβολÞò προσÞορþν. Σε περßτπωση αποστολÞò τηò προσÞορÜò ταχυδρομικÜ,

λογßζεται ωò ημερομηνßα κατÜθεσηò τηò προσÞορÜò, η ημερομηνßα που φÝρει η

σφραγßδα του ταχυδρομεßου. Αποκλεßεται ωò απüδειξη του χρüνου κατÜθεσηò

προσÞορþν, η αποστολÞ δια ηλεκτρονικοý ταχυδρομεßου

2. Ο χρüνοò ισχýοò τηò προσÞορÜò ορßζεται σε Ýξι (6) μÞνεò απü την καταληκτικÞ

ημερομηνßα κατÜθεσηò των προσφορþν,

ΑΡΘΡΟ 11. ΕγγυÞσειò και εγγυητικÝò ΕπιστολÝò :

12



:,ß j

;ß]ß'
,fια τη συμμετογÞ στην παροýσα διαδικασßα επιλονÞò Αναδüχου, οι υποýÞüιοι

οΦελουν να παρÜσυουν <<εννýηση συμμετοrÞò», το ýýοò τηò οποßαò καθορßζεται σε

ποσοστü 2% τηò αξßαò τηò προσφορÜò τουò με σΓρογγυλοποßηση στο δεýτερο

δεκαδικü φηφßο.

Στην περßπτωση Ýνωσηò οικονομικþν ÞορÝων, η εγγýηση συμμετοχÞò περιλαμβÜνει

και τον üρο üτι η εγγýηση καλýπτει τιò υποχρεþσειò üλων των οικονομικþν φορÝων

που συμμετÝχουν στην Ýνωση"

1. Η εγγýηση συμμετοχÞòπρÝπεινα ισχýειγιατριÜντα (30) ημÝρεòτουλÜχιστον μετÜ

απü τη λÞξη του χρüνου ισχýοò τηò προσÞορÜò. ΚÜθε υποβαλλüμενη προσφορÜ

δεσμεýει τον συμμετÝχοντα για διÜστημα εικοσιÝξι (26} συν Ýξι (6) μηνþν απü την

ημερομηνßα λÞξηò τηò προθεσμßαò υποβολÞò των προσÞορþν. Η «ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΔΙΑΘΗΚΗΣ» μπορεß, πριν απü τη λÞξη τηò προσφορÜò, να ζητÜ απü τον

προσÞÝροντα να παρατεßνει, πριν απü τη λÞξη τουò, τη διÜρκεια ισχýοò τηò

προσφορÜò και τηò εγγýησηò συμμετοχÞò,

Η προσÞορÜ υποψηφßου που παρÝλειψε να προσκομßσει την απαιτοýμενη εγγýηση

συμμετοχÞò απορρßπτεται ωò απαρÜδεκτη. Η απüφαση απüρριι,μηò τηò προσÞορÜò

του προηγοýμενου εδαφßου εκδßδεται πριν απü την Ýκδοση οποιασδÞποτε Üλληò

απüφασηò σχετικÜ με την αξιολüγηση των προσÞορþν τηò οικεßαò διαδικασßαò

ανÜθεσηò σýμβασηò,

2. Η εγγýηση συμμετοχÞò καταπßπτει, αν ο προσÞÝρων:

α) αποσýρει την προσφορÜ του κατÜ τη διÜρκεια ισχýοò αυτÞò, Þ

β) παρÝχει εν γνþσει του ψευδÞ σòοιχεßα Þ πληροφορßεò που αναφÝροιτòαι

Üρθρα 73 Ýωò 78 του Ν. 441212016, Þ

γ) δεν προσκομßσει εγκαßρωò τα προβλεπüμενα στα Ýγγραφα τηò παροýσαò

πρüσκλησηò δικαιολογητικÜ, Þ

δ) δεν προσÝλθει εγκαßρωò για υπογραφÞ τηò σýμβασηò, Þ
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ε) σ-cιò περιπτþσειò περß πρüσκλησηò για υποβολÞ δικαιολογητικþγ, τα οποßα δεγ

υπÝβαλε ειτòüò τηò ταχθεßσαò προθεσμßαò Þ τηò τυχüν παρÜτασÞò τηò.

3. Η εγγýηση συμμετοχÞò επιστρÝÞεται σòον ανÜδοχο που θα επý,εγεß με την

προσκüμιση απü αυτüν, τηò εγγýησηò καλÞò εκτÝλεσηò.

Για τα προηγοýμενα στÜδια τηò επιλογÞò του Αναδüχου, η εγγýηση συμμετοχÞò

επιστρÝ Þεται στο υ ò συ μμετÝχοντε ò σε περ ßπτωση :

α) λÞξηò του χρüνου ισχýοò τηò προσφορÜò και μη ανανÝωσηò αυτÞò και

β) απüρριψηò τηò προσÞορÜò τουò

4. Η «εγγýηση καλÞò εκτÝλεσηò» ανÝρχεται σε ποσοστü 5% επß του συμβατικοý

τιμÞματοò και κατατßθεται μÝχρι καιτην υπογραφÞ του σýμβασηò.

Η εγγýηση καλÞò εκτÝλεσηò καταπßπτει υπÝρ τηò «ΕΠιΤΡοΠΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ

ΔΙΑΘΗΚΗΣ» στην περßπτωση παραβßασηò, απü τον ανÜδοχο, των üρων που ορßζονται
στη Σýμβαση.

Η εγγýηση καλÞò εκτÝλεσηò τηò σýμβασηò καλýπτει συνολικÜ και χωρßò διακρßσειò
την εφαρμογÞ üλων των üρων τηò Σýμβασηò και κÜθε απαßτηση Ýναντι του

Αναδüχου.

ο χρüνοò ισχýοò τηò εγγýησηò καλÞò εκτÝλεσηò πρÝπει να εßναι μεγαλýτεροò κατÜ

τρειò (3) μÞνεò απü τη προβλεπüμενη προθεσμßα εκτÝλεσηò του Ýργου.

Η εγγýηση καλÞò εκτÝλεσηò επιστρÝÞεται μετÜ απü την ποσοτικÞ και ποιοτικÞ

παραλαβÞ του συνüλου του αιιτικειμÝνου τηò σýμβασηò και την προσκüμιση τηò
εγγý ηση ò καλÞ ò λειτουργßαò.

5. Ο ΑνÜδοχοò οφελει να παρÜσχει <ιεγγýηση καλÞò λειτουργßαò» Þ «υποχρεωτικÞò

συνΤÞρησηò του Ýργου» για την αποκατÜσταση των ελαττωμÜτωγ που αγακýπτουγ

Þ των ζημιþν που προκαλοýνται απü δυσλειτουργßα των Ýργων Þ των αγαθþν κατÜ

την περßοδο εγγýησηò καλÞò λειτουργßαò. Η περßοδοò αυτÞ Ýχει διÜρκεια δýαJ2¸Ξòßν

η οποßα ξεκινÜ απü την οριστικÞ παραλαβÞ αντικειμÝνου τηò σýμβασηò.Το ýψοò τηò
«εγγýησηò καλÞò λειτουργßαò» ανÝρχεται σε ποσοστü πÝντε τοιò εκατü (5%)
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,* g,j},i'|,l'
'"|," ,ι,|' την ολοκλÞρωση τηò περιüδου εγγýησηò καλÞò λειτουργßαò.

6. οι εγγυÞσειò των παρ. 1 Ýωò 10 εκδßδοιιται απü πιστωτικÜ Þ χρηματοδοτικÜ
ιδρýματα Þ ασÞαλιστικÝò επιχειρÞσειò κατÜ την Ýννοια των περ. β. και γ. τηò παρ. 1

του Üρθρου 14 του ν.4364/2οº6 (Α' 13) που λειτουργοýν νüμιμα στα κρÜτη μÝλη τηò
ΕυρωπαßκÞò ¸νωσηò Þ του Ευρωπαßκοý οικονομικοý Χþρου Þ στα κρÜτη μÝρη τηò
ΣΔΣ και Ýχουν το δικαßωμα αυτü. Μποροýν, επßσηò, να εκδßδοιτται απü το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.

Þ να ΠαρÝΧΟιΙται με γραμμÜτιο του Ταμεßου παρακαταθηκþγ και Δαγεßωγ με
παρακατÜθεση σε αυτü του αντßστοιχου χρηματικοý ποσοý. Αν συσταθεß
παρακαταθÞκη με γραμμÜτιο παρακατÜθεσηò χρεογρÜÞων στο Ταμεßο
Παρακαταθηκþν και Δανεßων, τα τοκομερßδια Þ μερßσματα που λÞγουν κατÜ τη
διÜρκεια τηò εγγýησηò επιστρÝÞονται μετÜ απü τη λÞξη τουò στον υπÝρ ου η εγγýηση
οικονομικü φορÝα.

7. οι εγγυÞσειò περιλαμβÜνουν κατ'ελÜχιστον τα ακüλουθα στοιχεßα:

α) την ημερομηνßα Ýκδοσηò,

β) τον εκδüτη,

γ) την «ΕΠΙΤΡοΠΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΔΙΑΘΗΚΗΣ Γ.Γ.ΜΑΛΙΝΑΚΗ»

απευθýνοιιται,
σεην οποßα

δ) τον αριθμü τηò εγγýησηò,

ε) το ποσü που καλýπτει η εγγýηση,

στ)την πλÞρη επωνυμßα, τον Α.Φ.Μ. και τη διεýθυνση του οικονομικοý φορÝα υπÝρ
του οποßου εκδßδεται η εγγýηση,

ζ)τουò üρουò üτι:

αα) η εγγýηση παρÝχεται ανÝκκλητα και ανεπιφýλακτα, ο δε εκδüτηò παραιτεßταιτου
δικαιþματοò τηò διαιρÝσεωò, διζÞσεωò και τηò Ýνσεασηò του χρüνου διÜρκειαò τηò
εγγýησηò και
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ββ) üτι σε περßπτωση κατÜπτωσηò αυτÞò, το ποσü τηò κατÜπτωσηò υπüκειται σε τÝλοò

χαρτοσÞμου,

η) τα στοιχεßα τηò διακÞρυξηò Þ τηò πρüσκλησηò συμμετοχÞò σε διαγωνισμüκαι την

καταληκτικÞ ημερομηνßα υποβολÞò προσφορþν του διαγωνισμοý,

θ) την ημερομηνßα λÞξηò Þ τον χρüνο ισχýοò τηò εγγýησηò,

Þ την ανÜληψη υποχρÝωσηò απü τον εκδüτη τηò εγγýησηò να καταβÜλειτο ποσü τηò

εγγýησηò ολικÜ Þ μερικÜ εντüò πÝντε (5) ημερþν μετÜ απü απλÞ Ýγγραφη ειδοποßηση

εκεßνου προò τον οποßο απευθýνεται και

ια) στην περßπτωση των εγγυÞσεων καλÞò εκτÝλεσηò, τον αριθμü και τον τßτλο τηò

σýμβασηò.

Η περ. αα' του προηγοýμενου εδαÞßου δεν εÞαρμüζεται για τιò εγγυÞσειò που

παρÝχοιιται με γραμμÜτιο του Ταμεßου Παρακαταθηκþν και Δανεßων.

8. Η «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΔΙΑΘΗΚΗΣ» δýναται να επικοινωνÞσει με τουò φορεßò

που φÝροιτεαι να Ýχουν εκδþσει τιò εγγυητικÝò επιστολÝò, προκειμÝνου να

διαπισòþσει την εγκυρüτητÜ τουò.

9. οι εγγυητικÝò επιστολÝò καλÞò εκτÝλεσηò και καλÞò λειτουργßαò Þ υποχρεωτικÞò

συντÞρησηò του Ýργου καταπßπτουν με αιτιολογημÝνη απüÞαση τηò «ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΔΙΑΘΗΚΗΣ», η οποßα εκδßδεται μετÜ απü προηγοýμενη εισÞγηση τηò

ΤεχνικÞò Υπηρεσßαò.

10. Ο ΑνÜδοχοò ευθýνεται για πραγματικÜ ελατòþματα, εμφανÞ Þ κεκρυ μμÝνα, Þ για

την Ýλλειψη συμφωνημÝνων ιδιοτÞτων του Κτιρßου, επß δÝκα Ýτη μετÜ την

αποπερÜτωση του, υποχρεοýμενοò σε αποκατÜσταση με δαπÜνεò του, εÞüσον Ýχει

εγγρÜÞωò ειδοποιηθεß προò τοýτο, Ü}ιλωò καταπßτπει η εγγýηση καλÞò λειτουργßαò

υπÝρ τηò «ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΔΙΑΘΗΚΗΣ».

]-1. Σε περßπτωση εμÞÜνισηò ελατòωμÜτων κατÜ τη διÜρκεια εκτÝλεσηò του Ýργου, η

«ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΔΙΑΘΗΚΗΣ» Ýχει δικαßωμα καταγγελßαò τηò σýμβασηò και

υπογραφÞò νÝαò σýμβασηò με Üλλον ΑνÜδοχο, Σε αυτÞ την περßπτωση διατηρεßτο
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(β'hυτοý, εßτε δια συμψηÞισμοý, εßτε δια παρακρÜτησηò τιμÞματοò εßτε

οποιονδÞποτε Üλλο προσÞ κοντα τρüπο.

λüγου

και με

ΑΡΘΡΟ ].2. Διαδικασßα ΕπιλογÞò Αναδüχου:

1, Η οικονομικÞ προσÞορÜ των υποψηφßων υποβÜλλεται με το σýστημα

προσφορÜò με κατ' αποκοπÞ τßμημα, για το σýνολο του Ýργου χωρßò αναθεþοηση

ψþtL σε Ýντυπο προσφορÜò που χορηγεß η ΕπιτροπÞ Διαγωνισμοý. ΚÜθε

συμμετÝχων μπορεßνα υποβÜλει μüνο μßα ΟικονομικÞ ΠροσφορÜ.

2. Η «ΕΠΙΤΡοΠΗ ΕΚτΕΛΕΣΤΩΝ ΔΙΑΘΗΚΗΣ» διατηρεß το δικαßωμα να κηρýξει τον

διαγωνισμü Üγονο αν καμßα προσÞορÜ δεν πληροß τουò üρουò τηò «Σýμβασηò», τηò

παροýσαò πρüσκλησηò και των Συμβατικþν τευχþν και μελετþν δημοπρÜτησηò.

3 Για την επιλογÞ του Αναδüχου, κριτÞρια επιλογÞò αποτελοýν πÝραν τηò

χαμηλüτερ η ò οικονομLκÞ ò προσφορÜò:

α) Η γενικÞ εμπειρßα σε κτιριακÜ και παρεμφεροýò φýσεωò Ýργα

β} Η οργÜνωση και τα τεχνικÜ μÝσα υποσòÞριξηò που διαθÝτουν.

γ) Η οικονομικÞ κατÜσταση και τα οικονομικÜ τουò στοιχεßα

δ) Η πληρüτητα και αρτιüτητα του φακÝλου τηò προσφορÜò τουò

ε) Η ετοιμüτητα του Αναδüχου και το χρονοδιÜγραμμα εκτÝλεσηò του Ýργου

4 Οι υποψÞφιοι ΑνÜδοχοι οÞελουν να αποδεßξουν την καταλληλüτητα

ÞερεγγυüτητÜ τουò, προσκομßζογΕαò επß ποινÞ αποκλεισμοý, τα πιστοποιητικÜ

τιò βεβαιþσειò του Üρθρου 14 τηò παροýσαò.

5 Η «ΕπΙΤΡοΠΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΔΙΑΘΗΚΗΣ» διατηρεß το αποκλεισòικü δικαßωμα:

α) Να ακυρþσει τη Διαδικασßα μÝχρι και πριν το Üνοιγμα των οικονομικþν

προσφορþν, β) Να μην προχωρÞσει στην ανÜδειξη Αναδüχου, γ) Να επιλÝξει

ΑνÜδοχο που δεν εßναι μειοδüτηò, με ομüφωνη ειδικÜ αιτιολογημÝνη απüÞαση.

Και

Και
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6. Καμßα Ýνσταση, Ýνδικο Þ ενδικοÞανÝò μÝσο δεν Ýχει δικαßωμα να ασκÞσει ο

ενδιαφερüμενοò κατÜ τηò απüÞασηò επιλογÞò ενþπιον τηò ΕπιτροπÞò Þ ενþπιον

Ü}ιληò εξωδικαστικÞò Þ δικασòικÞò ΑρχÞò. ΔηλαδÞ η ΕπιτροπÞ Διαγωνισμοý

αποÞαßνεται σε πρþτο και τελευταßο βαθμü.

ΑΡΘΡο 13. Στοιχεßα που παραδßδοιτòαι στουò υποψηφßουò Αναδüχουò:

Τα σòοιχεßα που παραδßδονται στουò υποψÞφιουò Αναδüχουò περιλαμβÜνουν:

α) Πρüσκληση συμμετοχÞò στον διαγωνισμü.

β) ΠλÞρη αρχιτεκΓονικÞ μελÝτη εÞαρμογÞò.

γ) ΠλÞρη στατικÞ μελÝτη εÞαρμογÞò και σχÝδια λοιπþν λεπτομερειþν.

ε) ΠλÞρη μελÝτη εφαρμογÞò ηλεκτρομηχανολογικþν εγκαταστÜσεων και λοιπþν

λεπτομερειþν.

σò) Τεýχη δημοπρÜτησηò που περιλαμβÜνουν:

ΟικοδομικÜ

α)ΤεχνικÞ περιγραφÞ.

β) ΤεχνικÝò προδιαγραÞÝò Ýργων πολιτικοý μηχανικοý.

ΗλεκτρομηχανολογικÜ

α)ΤεχνικÞ περιγραφÞ.

β) ΤεχνικÝò προδιαγραφÝò Ýργων Η/Μ εγκατασεÜσεων.

γ) Τιμολüγιο προσφορÜò.

ΑΡΘΡο ]_4. ΣγΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡοΣΦοΡΑΣ
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οι προσÞορÝò θα κατατεθοýν σε σφραγισμÝνο ÞÜκελο που θα ÞÝρει

εξωτερικÜ τα στοιχεßα του διαγωνιφμενου, το περιεχüμενο του φακÝ?Ι,ου και τον

τßτλο τηò Σýμβασηò με την Ýνδειξη:

«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΑΣ ΤΡΙΩΡοΦΗΣ ψΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΔΩΡΕΑΣ Γ. ΜΑΛΙΝΑΚΗ-

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ψΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛßΝΙΚΗΣ Γ. Ν. ΧΑΝΙΩΝ »

2. Η προσφορÜ θα περιÝχει τρειò (3) υποφακÝλουò με τßτλουò:

Α. Δ!ΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣγΜΜΕΤΟΧΗΣ (σÞραγισμÝνοò ÞÜκελοò), ο οποßοò πρÝπει

να περιÝχει:

ß) ΣυμπληρωμÝνο Ýντυπο οργανογρÜμματοò με α\ττιστοßχιση των προβλεπομÝνων

απαιτÞσεων σε προσωπικü με ονοματεπþνυμο υπευθýνου.

ßß) Υπεýθυνη ΔÞλωση στην οποßα θα αναφÝρονται ρητÜ και ανεπιφýλακτα, η

αποδοχÞ των üρων του διανωνισυοý, η πλÞρηò γνþση των τοπικþν και ειδικþν

συνθηκþν και üλων των παραγüντων που επηρεÜζουν την κατατεθεßσα προσφορÜ

και üτι το σýνολο των εργασιþν θα γßνει σýμφωνα με τα üσα προβλÝπει η σχετικÞ

ΕλληνικÞ και ΕυρωπαßκÞ νομοθεσßα.

ßßß) Λßστα εξοπλισμοý και μηχανημÜτων και προσκüμιση υπεýθυνηò δÞλωσηò

αναÞορικÜ με την ýπαρξη και διÜθεση του απαιτοýμενου ειδικευμÝνου

προσωπικοý, των μηχανημÜτων καιτου λοιποý απαιτοýμενου εξοπλισμοý.

ßν) Βεβαßωση αυτοψßαò, δηλαδÞ υπεýθυνη δÞλωση üτι «ο ΥποψÞφιοò ΑνÜδοχοò Ýχει

επισκεφθεß τον τüπο του Ýργου και Ýχει διαπιστþσει τιò τοπικÝò συνθÞκεò και

εγγυÜται πλÞρωò και χωρßò καμßα επιφýλαξη την ακρßβεια τηò προσÞορÜò του,

καθþò και τη δυνατüτητα Ýγκαιρηò αποπερÜτωσηò του Ýργου». Η διενÝργεια τηò

αυτοψßαò θα αποδεικνýεται απü βεβαßωση υπογεγραμμÝνη απü τον ΔιοικητÞ και τον

ΔιευθυντÞ τηò ΤεχνικÞò Υπηρεσßαò του Γενικοý Νοσοκομεßου Χανßων Þ τυχüν

αναπληρωτÞ του.
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ν. Υπεýθυνη δÞλωση üτι ο ΥποψÞφιοò ΑνÜδοχοò Ýχει προβεß στον Ýλεγχο των

μελετþν και τη συμβατüτητα των σχεδßων με τιò τεχνικÝò περιγραφÝò, προδιαγραÞÝò

και τα λοιπÜ συμβατικÜ τεýχη, των διαφüρων μελετþν (αρχιτεκτονικþν, στατικþν,

Η/Μ κλπ.) και üτι τιò αποδÝχεται Þ üτι Ýχει ενημερþσει εγγρÜÞωò την «ΕΠΙΤΡοΠΗ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΔΙΑΘΗΚΗΣ» για ενδεχüμενεò ασυμφωνßεò στα συμβατικÜ στοιχεßα και

Ýχει αποσαφηνßσει την ερμηνεßα τουò.

νß. Υπεýθυνη δÞλωση üτι ο ΥποψÞφιοò ΑνÜδοχοò εßναι ενÞμεροò για τουò

περιορισμοýò που μπορεß να επιβÜλει η Διοßκηση του Νοσοκομεßου, προò τουò

οποßουò εßναι υποχρεωμÝνοò να συμμορφþνεται απολýτωò επß ποινÞ Ýκπτωσηò.

ΕνδεικτικÜ οι περιορισμοß αυτοß αÞοροýν την τÞρηση των εκÜστοτε μÝτρων

πρüληψηò και αποÞυγÞò τηò διασπορÜò του ιοý covid Þ οποιουδÞποτε Üλλου ιοý Þ

μολυσματικÞò ασθÝνειαò, αυστηρÞ τÞρηση ωραρßου κοινÞò ησυχßαò, απαßτηση

περιορισμοý τηò üχλησηò και τηò απρüσκοπτηò και ασÞαλοýò λειτουργßαò των

υπολοßπων τμημÜτων του Νοσοκομεßου κατÜ τη διÜρκεια τηò κατασκευÞò, που

συνεπÜγεται λÞψη προστατευτικþν μÝτρων για την αποÞυγÞ ηχητικÞò ρýπανσηò,

προστασßαò Ýναντι τηò σκüνηò, διüδων ασφαλοýò προσκüμισηò υλικþν και

προστασßαò του προσωπικοý και των επισκεπτþν του Νοσοκομεßου και οτιδÞποτε

Üλλο κριθεß αναγκαßο απü τη Διοßκηση του Νοσοκομεßου Þ και την «ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΔΙΑΘΗΚΗΣ».

χßß) Πιστοποιητικü Ποινικοý Μητρþου για τα ακüλουθα πρüσωπα αναλüγωò τηò

μορφÞò του υποψÞφιου Αναδüχου: Α) σòιò περιπτþσειò εταιρειþν περιορισμÝνηò

ευθýνηò (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικþν κεÞαλαιουχικþν εταιρειþν (|.Κ.Ε.) και προσωπικþν

εταιρειþν (Ο,Ε. και Ε.Ε.), το πιστοποιητικü ποινικοý μητρþου προσκομßζεται για τουò

διαχειριστÝò,

Β) στιò περιπτþσειò ανωνýμων εταιρειþν (Α.Ε.), για τον διευθýνοντα σýμβουλο,

καθþò και τα πρüσωπα στα οποßα με απüφαση του Διοικητικοý Συμβουλßου Ýχει

ανατεθεß το σýνολο τηò διαχεßρισηò και εκπροσþπησηò τηò εταιρεßαò,

Γ) στιò περιπτþσειò των συνεταιρισμþν, τα μÝλη του Διοικητικοý Συμβουλßου,
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απüφαση του ΔΣ Ýχει αναταθεß η εκπροσþπηση του νομικοý προσþπου με το οποßο

να αποδεικνýεται üτι δεν Ýχουν καταδικαστεß αμετÜκλητα για:

1) συμμετοχÞ σε εγκληματικÞ οργÜνωση, üπωò αυτÞ ορßζεται στο Üρθρο 2 τηò

απüφασηò - πλαßσιο 2ΟΟ8/84L/ΔΕΥ του Συμβουλßου τηò 24ηò Οκτωβρßου 2008, και

τα εγκλÞματα του Üρθρου ].87 του Ποινικοý Κþδικα,

2) Παραβßαση τηò εργατικÞò και ασφαλιστικÞò νομοθεσßαò

3) τα εγκλÞματα των Üρθρων ]-59Α , 2L6,236,237 παρ.2-4 ,237Α,242,374,375, 385,

386 , 386Α, 386Β, 390, 396 παρ. 2 του Ποινικοý Κþδικα και των Üρθρων 155 επ. του

Εθνικοý Τελωνειακοý Κþδικα {ν.296Ο/2Ο01, Α' 265), üταν αυτÜ στρÝφονται κατÜτων

οικονομικþν συμφερüντων τηò ΕυρωπαΙκÞò¸νωσηò Þ συνδÝονται με την προσβολÞ

αυτþν των συμÞερüιιτων, καθþò και τα εγκλÞματα των Üρθρων 23 (διασυνοριακÞ

απÜτη σχετικÜ με τον ΦΠΑ) και 24 (επικουρικÝò διατÜξειò για την ποινικÞ προσòασßα

των οικονομικþν συμφερüιτòων τηò ΕυρωπαßκÞò ¸νωσηò) του ν. 4689/2Ο2Ο, 4) τα

εγκλÞματατων Üρθρων 187Α και ]_87Β του Ποινικοý Κþδικα, καθþò καιτα εγκλÞματα

των Üρθρων 32-35 του ν. 4689/2Ο2Ο (Α' 103),

5) νομιμοποßηση εσüδων απü παρÜνομεò δραστηριüτητεò Þ χρηματοδüτηση τηò

τρομοκρατßαò, üπωò αυτÝò ορßζονται στο Üρθρο 1 τηò Οδηγßαò (ΕΕ) 2015/849 του

Ευρωπαßκοý Κοινοβουλßου και του Συμβουλßου, τηò 20ηò Maibu 2015, σχετικÜ με την

πρüληψη τηò χρησιμοποßησηò του χρηματοπισòωτικοý συστÞματοò για τη

νομιμοποßηση εσüδων απü παρÜνομεò δραστηριüτητεò Þ για τη χρηματοδüτηση τηò

τρομοκρατßαò, την τροποποßηση του κανονισμοý (ΕΕ) αριθμ. 648/2Οº2 του

Ευρωπαßκοý Κοινοβουλßου και του Συμβουλßου, και την κατÜργηση τηò οδηγßαò

2ΟΟ5/6Ο/ΕΚ του Ευρωπαßκοý Κοινοβουλßου και του Συμβουλßου και τηò οδηγßαò

2ΟΟ6/7Ο/ΕΚ τηò ΕπιτροπÞò (EEL 14].105.06.2015) και τα εγκλÞματα των Üρθρων 2 και

39 του v.4557/2OL8,

6) παιδικÞ εργασßα και Üλλεò μορφÝò εμπορßαò ανθρþπων, üπωò ορßζονται στο

Üρθρο 2 τηò οδηγßαò 2011/36/ ΕΕ του Ευρωπαßκοý Κοινοβουλßου καιτου Συμβουλßου
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τηò 5ηò Απριλßου 2O'J,1, για την πρüληι|lη και την καταπολÝμηση τηò εμπορßαò

ανθρþπων και για την προσòασßα των θυμÜτων τηò, καθþò και για την αντικατÜσταση

τηò απüÞασηò - πλαßσιο 20Ο2/629/ΔΕΥ του Συμβουλßου (ΕΕ L 1-01τηò 15.4.2011, σ. 1)

και τα εγκλÞματα του Üρθρου 323Α, 336, 33Β, 339,342,343, 348Α, 348Β, 34ΒΓ,349,

351Α του Ποινικοý κþδικα .

χßßß) ΕγγυητικÞ επιστολÞ συμμετοχÞò στη διαγωνιστικÞ διαδικασßα.

Λüγοι αποκλεισμοý απü τη διαγωνιστικÞ διαδικασßα:

- üταν ο προσφÝρων Ýχει αθετÞσειτιò υποχρεþσειò του üσον αφορÜ στην καταβολÞ

φüρων Þ εισφορþν κοινωνικÞò ασφÜλισηò και αυτü Ýχει διαπισòωθεß απü δικασòικÞ

Þ διοικητικÞ απüφαση με τελεσßδικη και δεσμευτικÞ ισχý

- üταν η αναθÝτουσα αρχÞ μπορεß να αποδεßξει με τα κατÜλληλα μÝσα üτι ο

προσφÝρων Ýχει αθετÞσει τιò υποχρεþσειò του üσον αφορÜ την καταβολÞ φüρων Þ

εισφορþν κοινωνικÞò ασφÜλισηò.

- εÜν τελεß υπü πτþχευση Þ Ýχει υπαχθεß σε διαδικασßα εξυγßανσηò Þ ειδικÞò

εκκαθÜρισηò Þ τελεß υπü αναγκαστικÞ διαχεßριση απü εκκαθαριστÞ Þ απü το

δικαστÞριο Þ Ýχει υπαχθεß σε διαδικασßα πτωχευτικοý συμβιβασμοý Þ Ýχει

αναστεßλει τιò επιχειρηματικÝò του δραστηριüτητεò Þ εÜν βρßσκεται σε

οποιαδÞποτε ανÜλογη κατÜσταση προκýτπουσα απü παρüμοια διαδικασßα,

προβλεπüμενη σε εθνικÝò διατÜξειò νüμου. Η αναθÝτουσα αρχÞ μπορεß να μην

αποκλεßει Ýναν οικονομικü φορÝα ο οποßοò βρßσκεται σε μßα εκ των καταστÜσεων

που αναÞÝρονται στην περßπτωση αυτÞ, υπü την προýπüθεση üτι αποδεικνýει üτι ο

εν λüγω φορÝαò εßναι σε θÝση να εκτελÝσει τη σýμβαση, λαμβÜνοιτταò υπüψη τιò

ισχýουσεò διατÜξειò και τα μÝτρα για τη συνÝχιση τηò επιχειρηματικÞò του

λειτουργßαò,

- υπÜρχουν επαρκþò εýλογεò ενδεßξειò που οδηγοýν σòο συμπÝρασμα üτι ο

οικονομικüò φορÝαò συνÞψε συμÞωνßεò με Üλλουò οικονομικοýò Þορεßò με στüχο τη

στρÝβλωση του ανταγωνισμοý
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εÜν Ýχει επιδεßξει σοβαρÞ Þ επαναλαμβανüμενη πλημμÝλεια κατÜ την εκτÝλεση

ουσιþδουò απαßτησηò στο πλαßσιο προηγοýμενηò δημüσιαò σýμβασηò,

προηγοýμενηò ιδιωτικÞò σýμβασηò με αναθÝτοιιτα ÞορÝα Þ προηγοýμενηò

σýμβασηò παραχþρησηò που εßχε ωò αποτÝλεσμα την πρüωρη καταγγελßα τηò
προηγοýμενηò σýμβασηò, αποζημιþσειò Þ Üλλεò παρüμοιεò κυρþσειò,

- εÜν Ýχει κριθεß Ýνοχοò σοβαρþν ψευδþν δηλþσεων κατÜ την παροχÞ των

πληροφοριþν που απαιτοýνται για την εξακρßβωση τηò απουσßαò των λüγων

αποκλεισμοý Þ την πλÞρωση των κριτηρßων επý,ογÞò, Ýχει αποκρýψει τιò
ΠληρΟÞορßεò αυτÝò Þ δεν εßναι σε θÝση να προσκομßσει τα δικαιολογητικÜ που
απαιτοýνται

- εÜν επιχεßρησε να επηρεÜσει με αθÝμιτο τρüπο τη διαδικασßα λÞιΙ,ιηò αποφÜσεων
τηò αναθÝτουσαò αρχÞò, να αποκτÞσει εμπιστευτικÝò πληροÞορßεò που ενδÝχεται να
του αποφÝρουν αθÝμιτο πλεονÝκτημα σΓη διαδικασßα σýναψηò σýμβασηò Þ να
παρÜσχει εξ αμελεßαò παραπλανητικÝò πληροÞορßεò που ενδÝχεται να επηρεÜσουν
ουσιωδþò τιò αποφÜσειò που αφοροýν τον αποκλεισμü, την επιλογÞ Þ την ανÜθεση,

- εÜν Ýχει διαπρÜξει σοβαρü επαγγελματικü παρÜπτωμα, το οποßο θÝτει εν αμφιβüλω
Την αΚεραΙüΤητÜ τουι για το οποßο του επιβλÞθηκε ποινÞ που του στερεß το δικαßωμα
συμμετοχÞò σε διαδικασßα σýναψηò σýμβασηò δημοσßων Ýργων και καταλαμβÜνει

τη συγκεκριμÝνη διαδικασßα.

Β. ΤΕΧΝΙκΗ ΠΡοΣΦοΡΑ (σÞραγισμÝνοò φÜκελοò), ο οποßοò πρÝπει να περιÝχει:

ß) το χρονοδιÜγραμμα υλοποßησηò του Ýργου τýπου GANTT

ßß) πλÞρη τεχνικÜ εγχειρßδια του προσφερüμενου εξοπλισμοý με αντßστοιχεò

παραπομπÝò σε τεχνικÜ φυλλÜδια.

ßßß) πλÞρη κατÜλογο μηχανημÜτων και εξοπλισμοý που θα διατεθοýν για
υλοποßηση του Ýργου.
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Γ. οΙΚοΝοΜ!ΚΗ ΠΡοΣΦοΡΑ (σÞραγισμÝνοò ÞÜκελοò), ο οποßοò πρÝπει να περιÝχει:

ß) εκτýπωση του τιμολογßου προσφορÜò συμπληρωμÝνη,

ßß) ανÜλυση του κατ' αποκοπÞ τιμÞματοò üλων των επιμÝρουò μελετþν

συμπληρωμÝνη με τιò τιμÝò τηò προσÞορÜò του διαγωνιζüμενου.

¼λα τα Ýγγραφα θα ÞÝρουν μονογραÞÞ σε κÜθε σελßδα και θα εßναι σφραγισμÝνα

και υπογεγραμμÝνα στην θÝση «Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ». ΠÝραν τηò Ýιττυπηò μορφÞò, ο

ΥποψÞÞιοò ΑνÜδοχοò οφεßλει να συμπεριλÜβει σε κÜθε υποφÜκελο τηò προσÞορÜò

του, cd Þ προσθαφαιροýμενη μονÜδα δßσκου (τýπου usb) σε μορΦÞ κλειδωμÝνου

αρχεßου με τα αντßστοιχα Ýντυπα που περιÝχει ο υποÞÜκελοò τηò προσÞορÜò του.

Η «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΔΙΑΘΗΚΗΣ» και η «ΥΠΟΕΠΤΡοΠΗ Δ|ΕΝΕΡΓΕιΑΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜοΥ» διατηρεß το δικαßωμα να ζητÜ διευκρινßσειò επß τηò προσφορÜò του

υποψÞφιου Αναδüχου. Σε περßπτωση που οι διευκρινßσειò που παρÝχονται δεν εßγαι

επαρκεßò, η ΕπιτροπÞ δικαιοýται να απορρßψει την προσÞορÜ. Δεν γßνοιιται δεκτÝò

διορθþσειò, διαγραφÝò Þ προσθÞκεò στα συμπληρωμÝνα απü τουò διαγωνιζüμενουò

Ýντυπα του διαγωνισμοý. ΥπογραÞÝò Þ μονογραφÝò που λεßπουν μποροýν να

συμπληρωθοýν μüνον ενþπιον τηò «ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΔΙΑΘΗΚΗΣ» κατüπιν

αιτÞματüò τηò.

ΕÜν οι προσÞορÝò φαßνονται ασυνÞθιστα χαμηλÝò σε σχÝση με το αιιτικεßμενο τηò

σýμβασηò, η αναθÝτουσα αρχÞ απαιτεß απü τουò οικονομικοýò φορεßò να εξηγÞσουν

την τιμÞ Þ το κüστοò που προτεßνουν σΓην προσΦορÜ τουò, εντüò αποκλειστικÞò

προθεσμßαò, κατÜ ανþτατο üριο δÝκα (10) ημερþν απü την κοινοποßηση τηò σχετικÞò

πρüσκλησηò.

Στην περßπτωση ισοδýναμων προφορþν, δηλαδÞ προσφορþν με την ßδια συνολικÞ

τελικÞ βαθμολογßα μεταξý δýο Þ περισσοτÝρων προσφερüντων η ανÜθεση γßνεται

στην προσφορÜ με την μεγαλýτερη βαθμολογßατεχνικÞò προσÞορÜò.
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ανÜδοχο και προσκαλεß αυτüν να προσÝλθει για υπογραφÞ του συμφωνητικοý εντüò

προθεσμßαò δÝκα (10) ημερþν απü την ωò Üνω κοινοποßηση τηò. Στην περßπτωση που

ο ανÜδοχοò δεν προσÝλθεινα υπογρÜψειτο ωò Üνω συμφωνητικü μÝσα στηντεθεßσα

προθεσμßα, κηρýσσεται Ýκπτωτοò, καταπßπτει υπÝρ τηò αναθÝτουσαò αρχÞò η

εγγυητικÞ επιστολÞ συμμετοχÞò του και η κατακýρωση, με την ßδια διαδικασßα,

γßνεται στον προσφÝροιιτα που υπÝβαλε την αμÝσωò επüμενη πλÝον συμÞÝρουσα

απü οικονομικÞ Üποψη προσÞορÜ.

ΑΡΘΡΟ 15. ΕιδικÝò παρατηρÞσειò:

α)Τον ΑνÜδοχο βαρýνουν οι κÜθε φýσεωò εισφορÝò προò το l.Κ.Α Þ τα λοιπÜ Ταμεßα

κýριαò και επικουρικÞò ασφÜλισηò, για το απασχολοýμενο με οποιαδÞποτε σχÝση

σcο ¸ργο προσωπικü του, ακüμη και αν υπüχρεοò Ýναντι των διαÞüρων Ταμεßωγ και

φορÝων εßναι ο Εργοδüτηò. Ο Εργοδüτηò μπορεß να παρακρατÞσει απü το συμβατικü

αντÜλλαγμα τιò οφεý,üμενεò εισÞορÝò προò το ΙΚΑ βÜσει των καταστÜσεων

προσωπικοý που θα υποβÜλει ο ΑνÜδοχοò. Στιò υποχρεþσειò του αναδüχου

συμπεριλαμβÜνεται η υποχρÝωσÞ του για ασÞÜλιση του Ýργου καθ'üλη τη διÜρκεια

τηò κατασκευÞò.

β) Στην υποβληθεßσα προσÞορÜ ο Φ.Π.Α του κατ' αποκοπÞ συνολικοý τιμÞματοò θα

αναγρÜÞεται χωριστÜ.

γ) ΚÜθε υπαßτια παρÜβαση των üρων τηò παροýσαò πρüσκλησηò Þ/ καιτηò σýμβασηò

(üπωò ενδεικτικÜ η υπÝρβαση των προθεσμιþν εκτÝλεσηò του Ýργου, η μη Ýντεχνη

εκτÝλεση του Ýργου, η μη καταβολÞ των αμοιβþν του προσωπικοý, η μη καταβολÞ

των ασÞαλιστικþν εισφορþν του προσωπικοý, η μη τÞρηση των οδηγιþν του

επιβλÝποντοò μηχανικοý Þ/ και του Εργοδüτη Þ/ και τηò ΤεχνικÞò Υπηρεσßαò του

Γ.Ν.Χ, η ýπαρξη ελαττωμÜτων του Ýργου, η μη τÞρηση των μÝτρων υγιεινÞò και

ασÞÜλειαò κτλπ) επιÞυλÜσσει για την «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΔιΑΘΗκΗΣ» το

δικαßωμα αιτιολογημÝνηò καταγγελßαò τηò σýμβασηò, χωρßò την καταβολÞ
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αποζημßωσηò Þ/ και του υπολοßπου μη καταβληθÝνòοò τιμÞματοò τηò σýμβασηò. ο

ΑνÜδοχοò παραιτεßται ρητÜ του δικαιþματüò του να απαιτÞσει την καταβολÞ του

συνολικοý τιμÞματοò σε περßπτωση μη ολοκλÞρωσηò του Ýργου για οποιοδÞποτε

λüγο, συμπεριλαμβανομÝνηò τηò περßπτωσηò καταγγελßαò τηò σýμβασηò απü τον

Εργοδüτη λüγω υπαßτιαò παρÜβασηò των üρων τηò σýμβασηò.

δ) Αρμüδια üργανα για την επλυση κÜθε διαφορÜò απü την παροýσα και απü τη

σýμβαση που θα καταρτιστεß, ορßζονται τα διαιτητικÜ üργανα του Üρθρου 15 τηò

«Σýμβασηò» üπωò αυτÞ κυρþθηκε διατου Ν.4558/201Β.

ο ΑνÜδοχοò δεν απαλλÜσσεται απü τιò συμβατικÝò του υποχρεþσειò και ευθýνεò

λüγω ανÜθεσηò τηò εκτÝλεσηò τμÞματοò/τμημÜτων τηò σýμβασηò σε υπεργολÜβουò.

ΑΡΘΡΟ 16. ΛοιπÜ πληροÞοριακÜ σòοιχεßα:

Πληροφορßεò αναÞορικÜ με τα τεχνικÜ θÝματα τηò μελÝτηò δßδονται απü το γραφεßο

του ΜελετητÞ (υπεýθυνοò κοò Ζαχαρßαò Πιστüπουλοò), οδüò Κωνσòαντινουπüλεωò

1 & ΖυμβρακÜκηδων, 1οò üροφοò, 73136 ΧανιÜ, στα τηλÝφωνα 2Β21040610, e- mail:

zac.pistopoulos@gmail.com καθþò και απü την ΤεχνικÞ Υπηρεσßα του Νοσοκομεßου

Χανßων (υπεýθυνοò κοò ΕμμανουÞλ ΠαπαδογιÜννηò), Γενικü Νοσοκομεßο Χανßων,

ισüγε ιοò üροφοò, στα τηλÝφων α 282º342222, em αß Ι : ρα pad e m hosp @ gma ß l. co m Ýωò

και πÝντε (5) ημÝρεò πριν τη λÞξη τηò προθεσμßαò υποβολÞò των προσÞορþν. Η

ΕγκεκριμÝνη ΜελÝτη ΕÞαρμογÞò και τα εγκεκριμÝνα Τεýχη δημοπρÜτησηò ωò και το

Τιμολüγιο θα δßδοιτòαι ηλεκτρονικÜ απü το γραÞεßο του μελετητÞ κατüπιν αιτÞματοò

των ενδιαφερομÝνων.

Η παροýσα θα δημοσιευθεß στιò Εφημερßδεò " ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ", « ΠΑΤΡΙΔΑ", στο

σýνδεσμο Εργοληπτþν και θα αναρτηθεß στο site του Γενικοý Νοσοκομεßου Χανßων

και τηò ΙερÜò Μητρüποληò Κυδωνßαò και Αποκορþνου.

οι ÞακÝλοι συμμετοχÞò στην παροýσα πρüσκληση, υποβÜλλονται σΓο γραφεßο του

ΠροÝδρου τηò «ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΔΙΑΘΗΚΗΣ Γ,Γ.ΜΑΛΙΝΑΚΗ», ΓραÞεßα ΙερÜò
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τρüποληò Κυδτπßαò ται Αποκοριßνου, οδüò Α,υτωνßου ΓιÜναρη, αρ.2, ΧανιÜ Ýωò
την 3Φ.}2Ο22 καιιßιρα 15.0Ο μ.μ.

Γιατην ΕπιτροπÞ Εκτελεστþν ΔιαθÞκηò Γ.Γ ßνΙαλινÜκη

Χανυß
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