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ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 6-6-2016
Αρ. πρωτ.: 5090

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚ∆ΟΣΗΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 20.150,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

Το Γενικό Νοσοκοµείο Λασιθίου», έχοντας υπόψη:
Α. Έχοντας υπόψη την κείµενη Νοµοθεσία και τις διατάξεις:
1. Του Ν. 2286/95 «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων»
2. Το Π.∆. 118/07 Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου
3. Του Ν. 2955/01 «οι ρυθµίσεις Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων Υγείας των ∆.Υ.ΠΕ. και άλλες
διατάξεις (ΦΕΚ 256Α)»
4. Του Ν. 3580/07 περί προµηθειών φορέων εποπτευοµένων από το Υπουργείο Υγείας &
Κοινωνικής Αλληλεγγύης & λοιπές διατάξεις.
5. Του Ν.∆. 3329/05 «Εθνικό σύστηµα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης & λοιπές διατάξεις.
6. Το Π.∆. 138/98 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες»
7. Του Ν. 2362/95 «Περί κωδικός ∆ηµοσίου Λογιστικού»
8. Το Π.∆. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/2003) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην οδηγία
2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές
συναλλαγές
9. Του Ν.3846/2010 «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις» άρθρο 24 §4 (ΦΕΚ
66/Α/11-5-2010).
10. Του Ν. 3867/2010 «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής
ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις
αρµοδιότητας του Υπουργείου Οικονοµικών» (ΦΕΚ Α128/3-8-2010).
11. Την Αριθµ. Π1/3306 (1) Εξαίρεση Προµηθειών από την ένταξή τους στο Ενιαίο Πρόγραµµα
Προµηθειών (Ε.Π.Π.), (ΦΕΚ 1789/ 12-11-2010 τ.Β΄).
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12. Την Αριθµ. Π1/3305 (2) Σύναψη, εκτέλεση και διαδικασίες σύναψης συµβάσεων προµηθειών, κατ’
εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 2 (παρ. 5, 12, 13 και 16) του Ν. 2286/95, (ΦΕΚ 1789/ 12-112010 τ.Β΄).
13. Του Ν.3918/11 ∆ιαρθρωτικές αλλαγές στο Σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις, όπως
συµπληρώθηκε από τον Ν. 4052/12, άρθρ.14 , §7.
14. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ112/Α/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών Οργάνων στο
∆ιαδύκτιο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις».
15. Του Ν.3868/2010, τις διατάξεις του άρθρου 22, παρ. 2 «Αναβάθµιση του Εθνικού Συστήµατος
Υγείας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
(ΦΕΚ 129/τ.Α/3-8-2010).
16. Του Ν.3886/2010, «Περί δικαστικής προστασίας κατά στάδιο που προηγείται της σύναψης
συµβάσεων δηµοσίων έργων , κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών, σύµφωνα µε την οδηγία
89/665 ΕΟΚ», όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4055/2012, άρθρο 63 .

17. Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 – 15-09-2011) Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων –
αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν.3588/2007 (Πτωχευτικός Κώδικας)Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις.
18. Του Ν. 4152/2013 ΦΕΚ 107/4/2013 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην Οδηγία
2011/7/16-02-2011 της ΕΕ για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις Εµπορικές
Συναλλαγές».
19. Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/26-03-2014) ∆ιοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις,
Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα – Τροποποίηση
διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθµίσεις.
20. Του Ν. 4281/ 2014 (ΦΕΚ 160 08-08-2014) (Άρθρο 157 Εγγυήσεις) Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης
της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.
21. Το µε αριθµ. 445/28-01-2013 έγγραφο της ΕΠΥ του Υπουργείου Υγείας περί κρατήσεων
προµηθειών.
22. Το µε ΑΠ 1394/7-3-2016 έγγραφο της Ε.Π.Υ. µε θέµα : «ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΜΕ
ΑΡΙΘΜΟ 75 ΚΑΙ ΑΠΟ 24.2.2016 ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΥΓΕΙΑΣ.
Β. Τις αποφάσεις:
1. Την µε αρ. 272ΕΗ∆/18-4-2016 απόφαση ∆.Σ του Γενικού Νοσοκοµείου Λασιθίου
2. Τις µε αριθµό 198/27-4-2016 (Α∆Α Ω1Γ6469045-7Ω0), 58/9-5-2016 (Α∆Α: Ω9ΖΩ469041-43∆)
και 55/18-5-2016 (Α∆Α: 7Υ3Ξ46904Σ-11Ρ) εγκρίσεις πίστωσης για τη διενέργεια του
διαγωνισµού.
3. Την υπ’ αριθµ. 343/30-5-2016 απόφαση ∆.Σ.
1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Αναθέτουσα αρχή
Γ. Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ-ΓΝ-ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «∆ΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»

Οργανική Μονάδα Έδρας
Είδος διαγωνισµού

Πρόχειρος

Κριτήριο κατακύρωσης

Χαµηλότερη τιµή
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20.150,00 € πλέον ΦΠΑ, προϋπολογισµός 2016
Πρ/σµός Οργανικής Μονάδας Έδρας (Άγιος Νικόλαος): 11.200,00€
Πρ/σµός Αποκεντρωµένης Οργανικής Μονάδας Σητείας : 5.000,00€
Πρ/σµός Αποκεντρωµένης Οργανικής Μονάδας Ιεράπετρας : 3.950,00€

Προϋπολογισµός

∆ιάρκεια σύµβασης

Έως την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειµένου

Κατάθεση προσφορών έως

8/7/2016 ηµέρα Παρασκευή ώρα 14.30 µµ, στο πρωτόκολλο της
Οργανικής Μονάδας Έδρας (Γ.Ν. Αγίου Νικολάου)

Ηµεροµηνία διενέργειας

11/7/2016 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 11:00 στο Γρ. προµηθειών της
Οργανικής Μονάδας Έδρας (Γ.Ν. Αγίου Νικολάου)

Τόπος διενέργειας

Γραφείο Προµηθειών Οργανικής Μονάδας Έδρας

Ισχύς προσφορών

150 ηµερολογιακές ηµέρες

Ηµεροµηνία ανάρτησης στην
ιστοσελίδα του Νοσοκοµείου,
στην ∆ιαύγεια και στο
ΚΗΜ∆ΗΣ

6/6/2016

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Πρόχειρο

διαγωνισµό

παροχής

υπηρεσιών

ανάδειξης

αναδόχου

για

την

έκδοση

«ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
& Η/Μ ΣΤΗΝ
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α Ε∆ΡΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΣΗΤΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ» µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή.

Συνολική Προϋπολογισθείσα δαπάνη 20.150,00 € πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., και
ειδικότερα:
Οργανική Μονάδα Έδρας Αγίου Νικολάου 11.200,00€ (ΚΑΕ 0899)
Αποκεντρωµένη Μονάδα Ιεράπετρας 3.950,00€ (ΚΑΕ 0439)
Αποκεντρωµένη Μονάδα Σητείας 5.000,00€ (ΚΑΕ 0899)
ΑΡΘΡΟ 1ο
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα αναρτηθεί στη ∆ι@ύγεια, στους πίνακες ανακοινώσεων
των Νοσοκοµείων, στα καταστήµατα των ∆ήµων Αγίου Νικολάου, Ιεράπετρας και Σητείας, στο
Επιµελητήριο Λασιθίου και στην ιστοσελίδα της Γ.Γ. Βιοµηχανίας, ∆/νση Μικροµεσαίων
Επιχειρήσεων.
Επίσης, περίληψη της διακήρυξης θα δηµοσιευθεί στον τοπικό τύπο και σε µία τουλάχιστον
ηµερήσια οικονοµική εφηµερίδα ευρείας κυκλοφορίας. Τα έξοδα δηµοσίευσης βαρύνουν τον
ανάδοχο.
Το πλήρες κείµενο της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο ΚΗΜ∆ΗΣ και στην ιστοσελίδα της
Οργανικής Μονάδας Έδρας.
ΑΡΘΡΟ 2ο
ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
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Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στο Γραφείο Προµηθειών από την ειδική τριµελή
Επιτροπή που έχει συγκροτηθεί προς το σκοπό αυτό µε απόφαση ∆.Σ. και διενεργεί όλα τα στάδια
του διαγωνισµού.
Πρόσωπα που επιτρέπεται να παρευρεθούν στην αποσφράγιση των προσφορών:
α) Τα µέλη της επιτροπής
β) Οι εκπρόσωποι των εταιρειών, που θα συµµετέχουν στον διαγωνισµό (εφόσον συµµετέχουν µε
εκπρόσωπο τους υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά τους παραστατικό εκπροσώπησης).
ΑΡΘΡΟ 3ο
∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν:
Εταιρείες ή Κοινοπραξίες τριών τουλάχιστον Ενεργειακών Επιθεωρητών δυο εκ των οποίων να
είναι κάτοχοι άδειας Β΄τάξης, εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) µε ∆υνατότητα
∆ιενέργειας Επιθεωρήσεων κτιρίων µε εµπειρία στην έκδοση Π.Ε.Α. καθώς και άλλη αντίστοιχη
εµπειρία ενεργειακών µελετών σε κτίρια µεγάλης επιφάνειας µε πολύπλοκες
ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις.
Οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική µορφή προκειµένου να
υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν
κατακυρωθεί σε αυτή η σύµβαση εφόσον η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής είναι αναγκαία για
την ικανοποιητική εκτέλεση της σύµβασης.

ΑΡΘΡΟ 4ο
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή
τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελµα τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού,
και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι.
2. Υπεύθυνη δήλωση σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 8 του 1559/1986, στην οποία θα
δηλώνονται:
• Οι τυχόν νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης
• Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα
• Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύµβαση προµηθειών ή
υπηρεσιών του δηµοσίου.
• Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει τιµωρηθεί µε αποκλεισµό από τους διαγωνισµούς
προµηθειών ή υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα.
• Ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στην προσφορά τους είναι αληθινή
και ακριβή ως προς το περιεχόµενο τους.
• Ότι η προσφορά τους συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης της οποίας
έλαβαν γνώση και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως.
• Ότι παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσης λόγω ολικής ή µερικής µαταίωσης
του διαγωνισµού για οποιονδήποτε λόγο.
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•
•

Αναλαµβάνει την υποχρέωση να καταθέσει, εντός τριών (3) ηµερών, οποιοδήποτε
επιπλέον έγγραφο ζητηθεί από το Νοσοκοµείο.
Είτε ότι είναι µόνιµος ενεργειακός επιθεωρητής είτε ότι είναι προσωρινός και έχει
υποβάλει Πιστοποιητικό Επιτυχούς Εξέτασης σύµφωνα µε το αρ. 33 του
ν.4342/09.11.2015 (ΦΕΚ 143 Α’).

Η ανωτέρω Υ/∆ θα φέρει ηµεροµηνία εντός των τελευταίων τριάντα ηµερολογιακών
ηµερών προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται
βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρµόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. Θα φέρει
την υπογραφή από τους διαχειριστές σε περίπτωση ΕΠΕ, ΟΕ και Ε.Ε και από τον Πρόεδρο
του ∆.Σ και τον ∆/ον Σύµβουλο σε περίπτωση Α.Ε.
3. Τα συναφή έγγραφα που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α των τεχνικών
προδιαγραφών (Απαιτούµενα προσόντα, Μεθοδολογία υπηρεσιών Ενεργειακής
Επιθεώρησης και έκδοσης Π.Ε.Α) θα υποβάλλονται µε την Τεχνική προσφορά.
Προσφορές χωρίς τα παραπάνω δικαιολογητικά ή έγγραφα απορρίπτονται σαν
απαράδεκτες και δεν λαµβάνονται υπόψη.
Τόσο η προσφορά όσο και η υπεύθυνη δήλωση θα είναι πρωτότυπα.
ΆΡΘΡΟ 5ο
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν εγγράφως τις
προσφορές µέχρι 8/7/2016 ηµέρα Παρασκευή ώρα 14.30 µµ, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της
Οργανικής Μονάδας Έδρας του Γ.Ν. Λασιθίου (Νοσοκοµείο Αγίου Νικολάου).

2.Οι προσφορές µετά την αποσφράγισή τους παραλαµβάνονται από την αρµόδια υπηρεσία που
διενεργεί τον διαγωνισµό.
3. Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται στην παραπάνω διεύθυνση µε οποιοδήποτε τρόπο
και να παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές να έχουν
περιέλθει νόµιµα στην αρµόδια Υπηρεσία και να έχουν παραληφθεί από την Αναθέτουσα
Αρχή µέχρι την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα της ηµεροµηνίας διενέργειας του
διαγωνισµού επί ποινή απόρριψης και να φέρουν την ένδειξη «Να µην ανοιχθεί από την
ταχυδροµική υπηρεσία ή τη γραµµατεία».
Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσµες
δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό.
4.Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόµενες ή ταχυδροµικά αποστελλόµενες προσφορές δεν
πληρούν τα οριζόµενα από τις διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων του παρόντος
άρθρου δεν λαµβάνονται υπόψη.
4.1.Η προσφορά υποβάλλεται απαραιτήτως στην ελληνική γλώσσα, µέσα σε σφραγισµένο
φάκελο. Η προσφορά πρέπει να είναι δακτυλογραφηµένη, µε αντίγραφο. Όλα τα έγγραφα της
προσφοράς πρέπει να είναι οπωσδήποτε στην Ελληνική γλώσσα είτε επίσηµη µετάφραση
στην Ελληνική, επικυρωµένη από το Υπουργείο Εξωτερικών ή άλλο αρµόδιο κατά το νόµο
πρόσωπο επί ποινή απόρριψης.
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4.2 Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν
ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών.
Εάν υπάρχει διόρθωση στην προσφορά αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και
µονογραµµένη από τον προσφέροντα.
4.3 Τα στοιχεία των προσφορών, τόσο της κύριας προσφοράς, όσο και του αντιγράφου της θα
είναι τοποθετηµένα στον ίδιο φάκελο, µε τον τρόπο που περιγράφεται παρακάτω. Θα φέρουν
υπογραφές, σφραγίδα κλπ. του προµηθευτή, θα συνοδεύονται µε τα prospectus και λοιπά
στοιχεία που ορίζει η διακήρυξη και θα είναι οπωσδήποτε τοποθετηµένα-συνδεδεµένα σε δύο
πλήρεις χωριστές σειρές, σε χωριστά κλασέρ, µε τις ενδείξεις «κύρια προσφορά» και
«αντίγραφα προσφοράς».
4.4 Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της
διακήρυξης εκτός και αν αναφέρει ρητά στην προσφορά του, τους όρους που είναι
διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειµένου να αξιολογηθούν. Μετά την
κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε
διευκρίνιση ή τροποποίηση ή απόκρυψη όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς.
4.5.Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
1.H λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα.
2.Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια
3.Ο αριθµός της διακήρυξης
4.Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού
5.Στοιχεία του αποστολέα
4.6. Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την
προσφορά στοιχεία, ως εξής:
ΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά, (πρωτότυπα
και αντίγραφα) που αναφέρονται στο άρθρο 4, της παρούσης τοποθετούνται σε χωριστό
σφραγισµένο φάκελο, µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ».
ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς (Πρωτότυπα και αντίγραφα), το δελτίο αποστολής
των δειγµάτων (αν απαιτείται), το φύλλο συµµόρφωσης (αν απαιτείται) τοποθετούνται σε
χωριστό σφραγισµένο φάκελο, µέσα στον κυρίως φάκελο, σε έντυπη και σε ηλεκτρονική
µορφή µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Πρωτότυπα και αντίγραφα), τοποθετούνται σε χωριστό
σφραγισµένο φάκελο, επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο, σε έντυπη και σε ηλεκτρονική
µορφή, µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
Τα τεχνικά και οικονοµικά, (Πρωτότυπα και αντίγραφα), και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς,
υποβάλλονται και σε ηλεκτρονική µορφή (CD ή DVD) .
Οι φάκελοι τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
4.7.
Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της δεν είναι δυνατόν, λόγω µεγάλου όγκου,
να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον
κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις, του
κυρίως φακέλου.
4.8. Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών
εµπιστευτικού χαρακτήρα η οι προσφέροντες οφείλουν να έχουν σηµειώσει επ’
αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση
θα δύναται να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόµενοι. Η
έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνο την προστασία του
απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του
ενδιαφεροµένου.
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5. Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα
απορρίπτεται.
Επισηµαίνεται ότι:
5.1 Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
5.2 . Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.
5.3. ∆ιευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε µετά τη λήξη του χρόνου
κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
∆ιευκρινήσεις δίδονται µόνο όταν ζητούνται από το συλλογικό όργανο, είτε ενώπιων του, είτε
ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας µετά από σχετική γνωµοδότηση του συλλογικού οργάνου.
Σηµειώνεται ότι από τις διευκρινήσεις που δίδονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, θα
λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν.
Για την ευχερέστερη αναζήτηση των δικαιολογητικών και γενικά όλων των στοιχείων της
προσφοράς, η προσφορά θα συνοδεύεται από το ευρετήριο στο οποίο θα αναγράφεται το
περιεχόµενο του κάθε εγγράφου, µε την αντίστοιχη αρίθµηση.
ΆΡΘΡΟ 6ο
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 150 ηµερολογιακές µέρες προσµετρούµενες από
την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να
παραταθεί εγγράφως για ίσο χρονικό διάστηµα εφόσον ζητηθεί από την αρµόδια
υπηρεσία.
Μετά την λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς,
τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού υποχρεωτικά µαταιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή
κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογηµένα ότι η συνέχιση του διαγωνισµού εξυπηρετεί το δηµόσιο
συµφέρον, οπότε οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό µπορούν να επιλέξουν, είτε να
παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω
ανώτατου ορίου, παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η
διαδικασία του διαγωνισµού συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις προσφορές τους.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από την διακήρυξη
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
ΆΡΘΡΟ 7ο
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται ενώπιον της ειδικής τριµελούς επιτροπής που
συγκροτήθηκε προς το σκοπό αυτό, η οποία διενεργεί όλα τα στάδια του διαγωνισµού και
των εκπροσώπων των εταιρειών. Όσοι παρευρίσκονται στην διαδικασία αποσφράγισης των
προσφορών λαµβάνουν γνώση των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό καθώς επίσης και των
τεχνικών στοιχείων των προσφορών που κατατέθηκαν. Μετά το άνοιγµα των οικονοµικών
προσφορών οι ενδιαφερόµενοι µπορούν, µετά από συνεννόηση µε τον αρµόδιο υπάλληλο, να
λάβουν γνώση των τιµών και των προσφορών των συµµετεχόντων. Σε καµία περίπτωση δεν
δίνατε να λάβουν αντίγραφα ή φωτογραφίες των προσφορών των άλλων εταιρειών.
2. Η επιτροπή διενέργειας & αξιολόγησης του διαγωνισµού προβαίνει στην έναρξη της
διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών, την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από την
διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή µετά την έναρξη αποσφράγισης, δεν
αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσµες.
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Η αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία:
1. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος , ο φάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής καθώς και
της τεχνικής προσφοράς και µονογράφονται κατά φύλλο από την επιτροπή, όλα τα
δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά. Ο φάκελος
της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά µονογράφεται από την επιτροπή και
τοποθετούνται σε νέο φάκελο, ο οποίος µονογράφεται επίσης και παραδίδεται στην υπηρεσία
για να αποσφραγιστεί µετά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών από την επιτροπή.
Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση
αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν στο
διαγωνισµό, σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει.
2. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, µόνο των τεχνικά αποδεκτών, θα
αποσφραγιστούν και θα αξιολογηθούν οι οικονοµικές προσφορές, µετά την ολοκλήρωση της
αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών και των λοιπών στοιχείων αυτών.
Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συµµετοχής, των τεχνικών προσφορών και
των οικονοµικών προσφορών µπορούν να γίνουν σε µία δηµόσια συνεδρίαση κατά την κρίση
της Επιτροπής.
Το πρακτικό των δικαιολογητικών, της τεχνικής και οικονοµικής αξιολόγησης θα υποβληθεί
στο ∆.Σ για έγκριση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού.
3. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την
αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά
επιστρέφονται µετά την ολοκλήρωση του διαγωνισµού.
4. Οι συµµετέχουσες εταιρείες θα ενηµερώνονται και θα υπογράφονται συµβάσεις µε τις
µειοδότριες εταιρείες.
ΆΡΘΡΟ 8ο
ΕΠΙ∆ΙΩΚΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΟΥΣ

Ο ανάδοχος αναλαµβάνει την εκτέλεση του έργου που του ανατίθεται από το Νοσοκοµείο
βάσει των τεχνικών προδιαγραφών και των διατάξεων της παρούσας διακήρυξης και την
επίτευξη των παρακάτω στόχων, επιδιώκοντας να τηρούνται τα προκαθορισµένα
χρονοδιαγράµµατα και οι ηµεροµηνίες που έχουν ορισθεί.
Άρθρο 9ο
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
Στην οικονοµική προσφορά , θα αναγραφεί υποχρεωτικά η προσφερόµενη τιµή , η τιµή και ο
κωδικός της υπηρεσίας αν υπάρχει στο τρέχον Παρατηρητήριο τιµών.
Η ΤΙΜΗ βάση του Ν. 3918/11 άρθρο 13 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει µε τη παρ. 7 του άρθρου 14 του
Ν.4052/2012, θα είναι επί ποινής αποκλεισµού ίση ή κατώτερη του ισχύοντος παρατηρητηρίου κατά την
κατάθεση της
προσφοράς. Οικονοµικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις τιµές του Π.Τ.
απορρίπτονται.

1. Οι τιµές για τις προσφερόµενες εργασίες θα δοθούν για κάθε Νοσοκοµείο ξεχωριστά και θα
εκφράζονται σε Ευρώ και σύµφωνα µε το 2842/27-9-2000 (ΦΕΚ 207/Α) θα αναγράφονται
δε ολογράφως και αριθµητικώς. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιµές σε ΕΥΡΩ ή που
καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόµισµα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
2. Στις τιµές θα περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη νόµιµη
επιβάρυνση που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, εκτός από τον ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ θα
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3.

4.
5.

6.

7.

δίδεται σε ξεχωριστή στήλη, σε περίπτωση, δε, που αναφέρεται εσφαλµένος ΦΠΑ αυτός θα
διορθώνεται από την υπηρεσία. Η τιµή µε κρατήσεις χωρίς ΦΠΑ θα λαµβάνεται για την
σύγκριση των προσφορών.
Η αναγραφή της τιµής σε ΕΥΡΩ, µπορεί να γίνεται µε δύο ή και περισσότερα δεκαδικά
ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον χρησιµοποιείται σε ενδιάµεσους υπολογισµούς. Το γενικό
σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό
ψηφίο είναι ίσο ή µεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι µικρότερο του πέντε.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή ή δεν δίδεται
ενιαία τιµή για όλες τις παρεχόµενες υπηρεσίες, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Εάν στον διαγωνισµό οι προσφερόµενες τιµές είναι υπερβολικά χαµηλές θα εξετάζονται
λεπτοµερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό θα
ζητηθούν από τον προσφερθέντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινήσεις
σχετικά µε τον οικονοµικό χαρακτήρα της διαδικασίας κατασκευής ή τις τεχνικές λύσεις
που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την
προµήθεια των ειδών ή την πρωτοτυπία των προτεινόµενων προµηθειών τις οποίες
επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς.
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα
για την τεκµηρίωση των προσφεροµένων τιµών, οι δε προµηθευτές υποχρεούνται να
παρέχουν αυτά.
Αποκλείεται αναθεώρηση των τιµών της προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του αναδόχου
πέραν του αντιτίµου των ειδών που θα προµηθεύσει βάσει των τιµών της προσφοράς του.

ΑΡΘΡΟ 10ο
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ
ΤΙΜΗ
Για την τελική επιλογή του αναδόχου λαµβάνεται υπόψη:
1. Η συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
διακήρυξης.
2. Ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε.
3 Αποκλειστικά η χαµηλότερη τιµή.
4. Συγκριτικά στοιχεία τιµών.
ΑΡΘΡΟ 11ο
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η κατακύρωση θα γίνει στον ανάδοχο που προσφέρει την χαµηλότερη τιµή για την κάθε
Υγειονοµική Μονάδα.
Κρίσεις αποτελεσµάτων διαγωνισµού.
Το αρµόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού όργανο, µε
αιτιολογηµένη γνωµοδότησή του, µπορεί να προτείνει :
Α. Κατακύρωση του συνόλου των υπηρεσιών για τα τρία Νοσοκοµεία ή για µέρους
των υπηρεσιών (για ένα ή δύο Νοσοκοµεία).
Β. Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και επανάληψή του µε τροποποίηση ή
µη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.
Γ. Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και προσφυγή στην διαδικασία της
διαπραγµάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της
Υπηρεσίας.
∆. Οριστική µαταίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού στις εξής περιπτώσεις:
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i) Όταν ο φορέας δεν χρειάζεται πλέον την υπηρεσία είτε λόγω αλλαγών στην
τεχνολογία είτε λόγω διακοπής ή περιορισµού της δραστηριότητας, για την οποία
επρόκειτο να χρησιµοποιηθεί η υπηρεσία.
ii) Όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δηµοσίου συµφέροντος που επιβάλλουν τη
µαταίωση.

ΑΡΘΡΟ 12ο
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Στον ανάδοχο στον οποίο έγινε κατακύρωση και ανάθεση παροχής υπηρεσιών, αποστέλλεται
σχετική σύµβαση που περιλαµβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:
Α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύµβασης
Β. Τα συµβαλλόµενα µέρη
Γ. Τις προς παροχή υπηρεσίες
∆. Την τιµή
Ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παροχής υπηρεσιών
ΣΤ.Τις Τεχνικές προδιαγραφές
Ζ. Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις
Η. Τις προβλεπόµενες ρήτρες
Θ. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών
Ι. Τον τρόπο και χρόνο πληρωµής
Κ. Τη συµφωνία της ανάθεσης µε τους όρους της διακήρυξης και της πρόσκλησης καθώς
και µε το σχέδιο σύµβασης που έχει επισυναφθεί στη διακήρυξη.
Λ. Την προθεσµία υπογραφής της σύµβασης.
Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά,
διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης εκτός κατάδηλων σφαλµάτων ή παραδροµών.
Σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις, εφόσον συµφωνήσουν προς τούτο και τα δύο
συµβαλλόµενα µέρη µπορεί να τροποποιείται η σύµβαση, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου
οργάνου.

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο χρόνος υλοποίησης του έργου ξεκινά µε την υπογραφή
της Σύµβασης και ολοκληρώνεται εντός προθεσµίας ενενήντα (90) ηµερολογιακών ηµερών.
Η διάρκεια του έργου δύναται να παραταθεί µόνο σε ειδικές περιπτώσεις και χωρίς πρόσθετη
αµοιβή του Αναδόχου και µόνο εφόσον υπάρξει συµφωνία µεταξύ των δύο µερών για τους όρους
της παράτασης.
ΑΡΘΡΟ 13ο
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Η εγγύηση που αναφέρεται στη ∆ιακήρυξη, εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά
πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα, σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν
σύµφωνα µε την νοµοθεσία αυτό το δικαίωµα. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός
της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική
γλώσσα.
Η εγγύηση πρέπει να συνταχθεί σύµφωνα µε το αντίστοιχο υποδείγµατα
επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

που

Στην περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας εταιρειών οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν και τον
10

όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας.
Κατά τα λοιπά, σχετικά µε τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 157 του
Ν.4281/2014.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο Ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί το έργο είναι υποχρεωµένος, κατά την υπογραφή
της σύµβασης, να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, για την τήρηση των
όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% του συνολικού
συµβατικού τιµήµατος του τµήµατος που θα αναλάβει, µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύµβασης επιστρέφεται στον Ανάδοχο µετά την οριστική
ολοκλήρωση του έργου και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους δύο
συµβαλλοµένους.
Επισηµαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της
προς υπογραφή σύµβασης πρέπει να καλύπτει το χρόνο από την ηµεροµηνία έναρξης της
ισχύος της σύµβασης συν δύο µήνες επιπλέον.
Σε περίπτωση που ο προµηθευτής, στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισµός αρνηθεί να
υπογράψει εµπρόθεσµα τη σύµβαση ή να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο παρόν τεύχος, ή να εκπληρώσει εµπρόθεσµα οποιαδήποτε άλλη
υποχρέωσή του, που απορρέει από τη συµµετοχή του στο διαγωνισµό, η Αναθέτουσα Αρχή
µπορεί να τον κηρύσσει έκπτωτο, (οπότε η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ
του ∆ηµοσίου) Και να αποφασίσει την ανάθεση του έργου σε άλλο ανάδοχο.
ΑΡΘΡΟ 14ο
ΤΟΠΟΣ – ΤΡΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ :
1. ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α Ε∆ΡΑΣ Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ (ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ)
2. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΣΗΤΕΙΑΣ Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
3. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
Αντικείµενο του έργου είναι η ενεργειακή επιθεώρηση που στοχεύει στην αποτύπωση της ενεργειακής
συµπεριφοράς των εξεταζόµενων κτιρίων και τεκµηριώνεται µε την έκδοση του Πιστοποιητικού
Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) και την καταγραφή της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας (σε
kWh/m2/έτος)

ΕΡΓΑΣΙΑ: Η κάθε είδους ενέργεια, επέµβαση ή φροντίδα που είναι απαραίτητη και αναγκαία για την
εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο καταρτίζεται η σύµβαση.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ:
11

1) Τα κτίρια και ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις της Οργανικής Μονάδας της
Εδρας Αγ. Νικόλαος συνολικής επιφάνειας 15.939,60 µ2 περίπου.
Εµβαδά κτιρίων Νοσοκοµείου ΓΝΑΝ
1
2
3
4
5

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ (ΠΤΕΡΥΓΑ Α & Β ΚΛΠ)
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑ
ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΗ
ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ

14.989,28
332,86
208,02
312,44
97,00
15.939,60

ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ: 3516,00 µ2
ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΙ :
358,36 µ2
2) Τα κτίρια και ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις της Αποκεντρωµένης Οργανικής
Μονάδας Σητείας συνολικής επιφάνειας 6.952 µ2 περίπου.

ΕΚ∆ΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ (Π.Ε.Α.) KΤΙΡΙΑΚΟΥ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΣΗΤΕΙΑΣ
αφορά:
• Το κεντρικό κτιριακό συγκρότηµα του Γ.Ν. – Κ.Υ. Σητείας (κτίρια Α, Β, Γ, ∆, Ε-Ζ, Η
και Θ) και τις ηλεκτροµηχανολογικές του εγκαταστάσεις, συνολικής επιφάνειας 6.870
µ2.
• Το κτίριο του Κυλικείου του Γ.Ν. – Κ.Υ. Σητείας (κτίριο Κ), συνολικής επιφάνειας 27
µ2.
• To κτίριο του Γραφείου Οδηγών Ασθενοφόρων – ΕΚΑΒ (κτίριο Ν) του Γ.Ν. – Κ.Υ.
Σητείας, συνολικής επιφάνειας 55 µ2.
• Η συνολική επιφάνεια των ανωτέρω κτιριακών εγκαταστάσεων ανέρχεται σε 6.952 µ2
περίπου.
•
Α) Περιγραφή Κτιριακών Εγκαταστάσεων Γ.Ν. – Κ.Υ. Σητείας
Συνολικό
Εµβαδόν
(τ.µ.)

Αριθµός
Ορόφων

Τµήµατα/ Γραφεία/ Θάλαµοι/ Μονάδες που Στεγάζονται ανά Όροφο
ΙΣΟΓΕΙΟ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΑΜΟΝΗ, ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΓΡ. ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ
1ος ΟΡΟΦΟΣ: ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - Το κεντρικό κτιριακό

συγκρότηµα του Γ.Ν. – Κ.Υ. Σητείας (κτίρια Α, Β, Γ, ∆, ΕΚΤΙΡΙΟ Α

400

2

ΚΤΙΡΙΟ Β

1883

4

ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, COMPUTER ROOM
ΥΠΟΓΕΙΟ: ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ-ΑΠΟΘΗΚΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΑΞΟΝΙΚΟΣ
ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ, ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΓΕΙΟ: ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΘΑΛΑΜΟΙ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ, ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΙΑΤΡΩΝ
1ος ΟΡΟΦΟΣ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, Μ.Α.Φ., ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΙΑΤΡΩΝ
2ος ΟΡΟΦΟΣ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ, ΓΡΑΦΕΙΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ-ΓΙΑΤΡΩΝ-∆ΝΤΡΙΑΣ Ν.Υ.
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ΚΤΙΡΙΟ Γ

1655

4

ΚΤΙΡΙΟ ∆

1082

2

ΚΤΙΡΙΟ Ε-Ζ

957

2

ΚΤΙΡΙΟ Η

483

1

ΚΤΙΡΙΟ Θ
ΚΤΙΡΙΟ Ι
ΚΤΙΡΙΟ Κ
ΚΤΙΡΙΟ Μ
ΚΤΙΡΙΟ Ν
ΚΤΙΡΙΟ Ξ

410
56
27
400
55
12

1
1
1
1
1
1

ΥΠΟΓΕΙΟ: ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΑΡΧΕΙΟ,
ΝΕΚΡΟΤΟΜΕΙΟ, ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ-ΡΑΦΕΙΟ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ
ΙΣΟΓΕΙΟ: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕ∆ΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΓΡΑΦΕΙΟ
ΓΙΑΤΡΩΝ-ΕΞΕΤΑΣΤΗΡΙΟ
1ος ΟΡΟΦΟΣ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΑΤΡΩΝΕΞΕΤΑΣΤΗΡΙΟ
2ος ΟΡΟΦΟΣ: ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΑΤΡΩΝΕΞΕΤΑΣΤΗΡΙΟ
ΥΠΟΓΕΙΟ: ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ-ΨΥΧΡΟΣΤΑΣΙΟ, ΠΙΝΑΚΕΣ Χ.Τ.-Η/Ζ,
ΠΙΝΑΚΕΣ Μ.Τ., ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ, ∆ΕΞΑΜΕΝΕΣ ΝΕΡΟΥ
ΙΣΟΓΕΙΟ: ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ-ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΚΕΤΩΝ, ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ, ΚΛΑΣΙΚΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ,
ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΙΑΤΡΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΩΝ-ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΩΝΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΤΩΝ-ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ
ΙΣΟΓΕΙΟ: WC-ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
1ος ΟΡΟΦΟΣ & ΠΑΤΑΡΙΑ: ΓΡΑΦΕΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ,
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ-ΤΑΜΕΙΟ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, ΑΙΘΟΥΣΑ
ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ, ∆ΩΜΑΤΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ ΓΙΑΤΡΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΣΗΛΕΙΩΝ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ
(ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΟ, ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ, Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ,
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ, ΜΟΝΑ∆Α ΥΠΕΡΗΧΩΝ, ΜΟΝΑ∆Α
ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ, ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ, ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ,
ΟΡΘΟΠΕ∆ΙΚΟ (Α) ΚΑΙ (Β), ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ)
ΥΠΟ∆ΟΧΗ Α' ΒΟΗΘΕΙΩΝ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΟΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ Ε.Ι. (Α) ΚΑΙ (Β), ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΣ,
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ, ΘΑΛΑΜΟΣ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ, ΤΕΠ
ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ
ΚΥΛΙΚΕΙΟ
ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΥΛΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ Ο∆ΗΓΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ-ΕΚΑΒ
ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

• Σύνολο δόµησης: 7.420 µ2 περίπου.
•
Τα κτίρια Α – Θ απαρτίζουν το κεντρικό κτιριακό συγκρότηµα του Γ.Ν.-Κ.Υ.
Σητείας. Στη διαδικασία έκδοσης Π.Ε.Α. δεν εντάσσονται τα Κτίρια Ι και Ξ (οικίσκοι
µηχανολογικών εγκαταστάσεων) και Μ (κεντρικές αποθήκες υλικών) που βρίσκονται
στον περιβάλλοντα χώρο εντός του οικοπέδου του Νοσοκοµείου.
•
Συνολική επιφάνεια κτιριακών εγκαταστάσεων για έκδοση Π.Ε.Α.: 6.952 µ2
περίπου
Β) Στοιχεία Βασικών Η/Μ Εγκαταστάσεων Γ.Ν. – Κ.Υ. Σητείας
Εγκατεστηµένη Ηλεκτρική Ισχύς

1260 kVA

2 Μ/Σ των 630 kVA

Ισχύς Η/Ζ

500 kVA

1 Η/Ζ των 500 kVA

Χωρητικότητα δεξαµενών πετρελαίου
θέρµανσης

20.000 λίτρα

∆ύο δεξαµενές των 10.000 λίτρων η κάθε µία

Χωρητικότητα δεξαµενών πετρελαίου
κίνησης Η/Ζ

1.000 λίτρα

∆υο δεξαµενές των 500 λίτρων η κάθε µια

Εγκατεστηµένη ψυκτική ισχύς

120 RT= 422 kW

2 ψύκτες µε δυνατότητα παραγωγής 60RT (ψυκτικούς
τόνους) ο καθένας

Εγκατεστηµένη θερµική ισχύς
(θέρµανση χώρων - ζεστά νερά χρήσης)

818 ΜCAL = 950
kW

2 λέβητες µε δυνατότητα παραγωγής 409 MCAL ο
καθένας

13

3) Τα

κτίρια και ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις της Αποκεντρωµένης Οργανικής
Μονάδας Ιεράπετρας συνολικής επιφάνειας 5.203 µ2 περίπου.

-

Αυτοτελές κτίριο αποτελούµενο από υπόγειο το ισόγειο τον πρώτο όροφο και τον
δεύτερο όροφο συνολικής επιφάνειας περίπου 4443 τ.µ
Σε γενικές γραµµές οι ηλεκτρ/κες εγκαταστάσεις που περιλαµβάνει ο υπόγειος
χώρος είναι υποδοµές της κεντρικής θέρµανσης λέβητες, κλιµατισµός των ΤΕΠ
πιεστικά υδραυλικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεις αυτόµατης πυρόσβεσης. Τον
κεντρικό πίνακα των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων του Νοσοκοµείου.
Την ηλεκτροµηχανολογική υποδοµή δυο ανελκυστήρων
Χώρος πλυντηρίων- σιδερωτηρίου
Χώρος αποθήκης υλικών Νοσοκοµείου
Χώρος φαρµακείου
Χώρος κουζίνας –τραπεζαρίας
Και κάποιοι βοηθητικοί χώροι.
Το ισόγειο περιλαµβάνει τα ΤΕΠ τα εξωτερικά ιατρεία και την παθολογική κλινική
Ο πρώτος όροφος περιλαµβάνει την καρδιολογική –παιδιατρική και την χειρουργική
κλινική.
Ο δεύτερος όροφος περιλαµβάνει τα χειρουργεία σηπτικό και άσηπτα και τον χώρο της
κεντρικής αποστείρωσης (κλίβανος) Στην ταράτσα υπάρχει η υποδοµή του
κλιµατισµού των χειρουργείων.
-Κτίριο που στεγάζονται οι διοικητικές υπηρεσίες επιφάνειας 200 τ.µ
-Κτίριο για το ακτινολογικό εργαστήριο και πάνω σε αυτό χώρος εφηµερίων ιατρών
συνολικής επιφάνειας 320 τ.µ
-Κτίρια (αρχεία κλινικών, ΕΚΑΒ,ξυλουργείο ,ιατρικά αέρια ,εκκλησία ,sars ιατρείο και
ιατρείο εµβολών ,θυρωρείο ,υποσταθµός ∆ΕΗ )που βρίσκονται στον αύλειο χώρο
συνολικής επιφάνειας 240 τ.µ
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΧΟΥΜΕ 5.203 Τ.Μ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΚΑΛΥ ΠΤΟΥ (ΑΥΛΕΙΟΥ)

ΚΑΙ 2.834 Τ.Μ

Η συνολική επιφάνεια των ανώτερων κτιριακών εγκαταστάσεων ανέρχεται σε 28.094,60 µ2 περίπου.
ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α )
∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ»:

Οι Τεχνικές Υπηρεσίες των Υγειονοµικών Μονάδων του Γενικού Νοσοκοµείου Λασιθίου οι
οποίες .
• ∆ιοικούν, εποπτεύουν και επιβλέπουν την τήρηση της σύµβασης.
• Εκπροσωπούνται από τον ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ, ο οποίος ελέγχει συνεχώς
την τήρηση της σύµβασης.
• ∆ίδουν τις απαραίτητες εντολές, οδηγίες και παρατηρήσεις για κάθε ζήτηµα που
αφορά την εργασία
• Εποπτεύουν το έργο, ενηµερώνεται από την ΕΠΙΒΛΕΨΗ του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ.
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•
•

Μια φορά τον µήνα τουλάχιστον επιθεωρούν το έργο παρουσία του
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ.
Με εκθέσεις τους ενηµερώνουν τον ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ για την πορεία των εργασιών. Οι
εκθέσεις της ∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ κοινοποιούνται υποχρεωτικά στον
ΑΝΑ∆ΟΧΟ.

ΑΡΘΡΟ 15ο
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
Ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από
γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου όταν :
1. Του έγινε η ανακοίνωση κατακύρωσης και δεν προσήλθε να υπογράψει τη σύµβαση µέσα
στην προθεσµία που ορίστηκε.
2. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν εκτελεί τις υπηρεσίες που του ανατέθηκαν σύµφωνα µε
όσα προβλέπονται στην παρούσα διακήρυξη.
3. Σε καθυστέρηση της παράδοσης των έργων σύµφωνα µε το σχέδιο προγραµµατισµού της
σύµβασης ή αδιαφορίας και µη συµµόρφωσης µε τις υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής.
Σε καθυστέρηση υποβολής των δελτίων και ελλιπής εκτέλεση της σύµβασης µε αποτέλεσµα
την καθυστέρηση ολοκλήρωσης των έργων ισχύουν οι ακόλουθες κυρώσεις.
• Η διοίκηση του Νοσοκοµείου δύναται να κάνει περικοπή επί εκάστοτε λογαριασµού
µέχρι 5% αν διαπιστώνει πληµµελή τήρηση της σύµβασης.
• Για σοβαρές παραβιάσεις της σύµβασης, η διοίκηση του Νοσοκοµείου δύναται να
περικόψει ύστερα από εισήγηση της επιτροπής µέχρι και 10%.
• Τέλος η διοίκηση του Νοσοκοµείου διατηρεί το δικαίωµα περικοπής µέχρι και 30% του
τιµήµατος, ύστερα από εισήγηση της επιτροπής, στο βαθµό που υπάρχει σοβαρή
καταστρατήγηση της σύµβασης.
Στο τέλος ή κατά την διάρκεια του έργου συντάσσεται λογαριασµός όπου επιστρέφεται όλο ή
µέρος του παρακρατηθέντος ποσού, εφόσον παύουν να ισχύουν οι λόγοι για τους οποίους έγινε
η παραπάνω παρακράτηση, µετά από εισήγηση της επιτροπής και απόφαση της ∆ιοίκησης του
Νοσοκοµείου.
4. Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από τη µη υπογραφή ή µη εκτέλεση της σύµβασης,
επιβάλλονται µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής ύστερα από γνωµοδότηση των αρµόδιων
οργάνων, που υποχρεωτικά καλούν τον ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων αθροιστικά ή
διαζευκτικά οι παρακάτω κυρώσεις :
• Ανάθεση της υπηρεσίας σε βάρος του έκπτωτου αναδόχου, στον επόµενο προσφέροντα
που είχε λάβει µέρος στο διαγωνισµό. Κάθε άµεση ή έµµεση προκαλούµενη ζηµία του
δηµοσίου ή τυχόν διαφέρον που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου
αναδόχου. Ο καταλογισµός αυτός γίνεται ακόµη και στην περίπτωση που δεν
πραγµατοποιηθεί νέα ανάθεση υπηρεσιών κατά τα παραπάνω οριζόµενα. Στην
περίπτωση αυτή, ο υπολογισµός του καταλογιζόµενου ποσού γίνεται µε βάση κάθε
στοιχείο, κατά την κρίση του αρµοδίου οργάνου και µε βάση τις αρχές της καλής
πίστης και των συναλλακτικών ηθών.
• Καταλογισµός στον ανάδοχο ποσό ίσο µε το 10% της αξίας της παροχής υπηρεσιών για
το οποίο κηρύχθηκε έκπτωτος όταν του δόθηκε το δικαίωµα να παραδώσει το έργο
µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού που γίνεται εις
βάρος του ανεξάρτητα εάν τελικά έκανε χρήση ή όχι του δικαιώµατος αυτού.
• Σε περίπτωση που η ανάθεση της παροχής υπηρεσιών γίνει µε τροποποίηση όρων ή
τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της σύµβασης από τις
οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισµό του διαφέροντος
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σε βάρος του, λαµβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση
των σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συµψηφίζεται µε το προς
καταλογίσιµο ποσό.
ΑΡΘΡΟ 16ο
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Όλες οι πληρωµές θα γίνονται σε ευρώ, µε βάση το Π.∆. 166/03 και τις λοιπές ισχύουσες
διατάξεις και µε την προσκόµιση των νοµίµων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις
ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωµής και σε χρόνο προσδιοριζόµενο από την αναγκαία
διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων.
Για όλες τις πληρωµές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόµιµα παραστατικά / δικαιολογητικά.
Από κάθε τιµολόγιο του προµηθευτή θα γίνονται όλες οι νόµιµες κρατήσεις:
Σύµφωνα µε τους ισχύοντες Νόµους και σχετικές Εγκυκλίους οι κρατήσεις που πρέπει να
παρακρατούνται από τις υπηρεσίες Ε.Π.Υ. 2%, ΕΑΑ∆ΗΣΥ 0,10%, Φόρος εισοδήµατος
υπηρεσιών 8%.
Ο φόρος προστιθέµενης αξίας (ΦΠΑ) επί της αξίας των τιµολογίων βαρύνει το Νοσοκοµείο.
ΑΡΘΡΟ 17ο
ΓΕΝΙΚΑ
Για τυχόν θέµατα που δεν προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι διατάξεις του Ν.
2286/95 και του Π.∆. 118/07 µε τις εκάστοτε τροποποιήσεις και υπεύθυνα για την επίλυση
κάθε νοµικής διαφοράς είναι τα ∆ικαστήρια του Ηρακλείου.
Ο ΕΚΤΕΛΩΝ ΧΡΕΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΗ

Α.Α.
ΜΑΣΟΥΝΤ ΧΑΝΙ

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α:
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β:
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ:
ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α:
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΕΚ∆ΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ (Π.Ε.Α.) ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ Ε∆ΡΑΣ (ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ), ΑΠΟΚ. ΟΡΓ. ΜΟΝ. ΣΗΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚ. ΟΡΓ.
ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Γενικά.
Αντικείµενο του έργου του τίτλου είναι η ενεργειακή επιθεώρηση που στοχεύει στην
αποτύπωση της ενεργειακής συµπεριφοράς των εξεταζόµενων κτηρίων και τεκµηριώνεται µε
την έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) και την καταγραφή της
κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας (σε kWh/m2/έτος) και αφορά:

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ:
1.Τα κτίρια και ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις της Οργανικής Μονάδας της Εδρας
Αγ. Νικόλαος συνολικής επιφάνειας 15.939,60 µ2 περίπου.
Εµβαδά κτιρίων Νοσοκοµείου ΓΝΑΝ
1
2
3
4
5

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ (ΠΤΕΡΥΓΑ Α & Β ΚΛΠ)
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑ
ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΗ
ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ

14.989,28
332,86
208,02
312,44
97,00
15.939,60

ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ: 3516,00 µ2
ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΙ :
358,36 µ2
2.Τα κτίρια και ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις
Μονάδας Σητείας συνολικής επιφάνειας 6.952 µ2 περίπου.

της Αποκεντρωµένης Οργανικής

ΕΚ∆ΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ (Π.Ε.Α.) KΤΙΡΙΑΚΟΥ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΣΗΤΕΙΑΣ
αφορά:
• Το κεντρικό κτιριακό συγκρότηµα του Γ.Ν. – Κ.Υ. Σητείας (κτίρια Α, Β, Γ, ∆, Ε-Ζ, Η
και Θ) και τις ηλεκτροµηχανολογικές του εγκαταστάσεις, συνολικής επιφάνειας 6.870
µ2.
• Το κτίριο του Κυλικείου του Γ.Ν. – Κ.Υ. Σητείας (κτίριο Κ), συνολικής επιφάνειας 27
µ2.
• To κτίριο του Γραφείου Οδηγών Ασθενοφόρων – ΕΚΑΒ (κτίριο Ν) του Γ.Ν. – Κ.Υ.
Σητείας, συνολικής επιφάνειας 55 µ2.
• Η συνολική επιφάνεια των ανωτέρω κτιριακών εγκαταστάσεων ανέρχεται σε 6.952 µ2
περίπου.
•
Α) Περιγραφή Κτιριακών Εγκαταστάσεων Γ.Ν. – Κ.Υ. Σητείας
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Συνολικό
Εµβαδόν
(τ.µ.)

Αριθµός
Ορόφων

Τµήµατα/ Γραφεία/ Θάλαµοι/ Μονάδες που Στεγάζονται ανά Όροφο
ΙΣΟΓΕΙΟ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΑΜΟΝΗ, ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΓΡ. ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ
1ος ΟΡΟΦΟΣ: ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - Το κεντρικό κτιριακό

συγκρότηµα του Γ.Ν. – Κ.Υ. Σητείας (κτίρια Α, Β, Γ, ∆, ΕΚΤΙΡΙΟ Α

400

2

ΚΤΙΡΙΟ Β

1883

4

ΚΤΙΡΙΟ Γ

1655

4

ΚΤΙΡΙΟ ∆

1082

2

ΚΤΙΡΙΟ Ε-Ζ

957

2

ΚΤΙΡΙΟ Η

483

1

ΚΤΙΡΙΟ Θ
ΚΤΙΡΙΟ Ι
ΚΤΙΡΙΟ Κ
ΚΤΙΡΙΟ Μ
ΚΤΙΡΙΟ Ν
ΚΤΙΡΙΟ Ξ

410
56
27
400
55
12

1
1
1
1
1
1

ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, COMPUTER ROOM
ΥΠΟΓΕΙΟ: ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ-ΑΠΟΘΗΚΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΑΞΟΝΙΚΟΣ
ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ, ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΓΕΙΟ: ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΘΑΛΑΜΟΙ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ, ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΙΑΤΡΩΝ
1ος ΟΡΟΦΟΣ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, Μ.Α.Φ., ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΙΑΤΡΩΝ
2ος ΟΡΟΦΟΣ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ, ΓΡΑΦΕΙΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ-ΓΙΑΤΡΩΝ-∆ΝΤΡΙΑΣ Ν.Υ.
ΥΠΟΓΕΙΟ: ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΑΡΧΕΙΟ,
ΝΕΚΡΟΤΟΜΕΙΟ, ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ-ΡΑΦΕΙΟ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ
ΙΣΟΓΕΙΟ: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕ∆ΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΓΡΑΦΕΙΟ
ΓΙΑΤΡΩΝ-ΕΞΕΤΑΣΤΗΡΙΟ
1ος ΟΡΟΦΟΣ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΑΤΡΩΝΕΞΕΤΑΣΤΗΡΙΟ
2ος ΟΡΟΦΟΣ: ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΑΤΡΩΝΕΞΕΤΑΣΤΗΡΙΟ
ΥΠΟΓΕΙΟ: ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ-ΨΥΧΡΟΣΤΑΣΙΟ, ΠΙΝΑΚΕΣ Χ.Τ.-Η/Ζ,
ΠΙΝΑΚΕΣ Μ.Τ., ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ, ∆ΕΞΑΜΕΝΕΣ ΝΕΡΟΥ
ΙΣΟΓΕΙΟ: ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ-ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΚΕΤΩΝ, ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ, ΚΛΑΣΙΚΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ,
ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΙΑΤΡΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΩΝ-ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΩΝΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΤΩΝ-ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ
ΙΣΟΓΕΙΟ: WC-ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
1ος ΟΡΟΦΟΣ & ΠΑΤΑΡΙΑ: ΓΡΑΦΕΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ,
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ-ΤΑΜΕΙΟ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, ΑΙΘΟΥΣΑ
ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ, ∆ΩΜΑΤΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ ΓΙΑΤΡΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΣΗΛΕΙΩΝ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ
(ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΟ, ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ, Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ,
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ, ΜΟΝΑ∆Α ΥΠΕΡΗΧΩΝ, ΜΟΝΑ∆Α
ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ, ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ, ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ,
ΟΡΘΟΠΕ∆ΙΚΟ (Α) ΚΑΙ (Β), ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ)
ΥΠΟ∆ΟΧΗ Α' ΒΟΗΘΕΙΩΝ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΟΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ Ε.Ι. (Α) ΚΑΙ (Β), ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΣ,
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ, ΘΑΛΑΜΟΣ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ, ΤΕΠ
ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ
ΚΥΛΙΚΕΙΟ
ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΥΛΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ Ο∆ΗΓΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ-ΕΚΑΒ
ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

• Σύνολο δόµησης: 7.420 µ2 περίπου.
•
Τα κτίρια Α – Θ απαρτίζουν το κεντρικό κτιριακό συγκρότηµα του Γ.Ν.-Κ.Υ.
Σητείας. Στη διαδικασία έκδοσης Π.Ε.Α. δεν εντάσσονται τα Κτίρια Ι και Ξ (οικίσκοι
µηχανολογικών εγκαταστάσεων) και Μ (κεντρικές αποθήκες υλικών) που βρίσκονται
στον περιβάλλοντα χώρο εντός του οικοπέδου του Νοσοκοµείου.
•
Συνολική επιφάνεια κτιριακών εγκαταστάσεων για έκδοση Π.Ε.Α.: 6.952 µ2
περίπου
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Β) Στοιχεία Βασικών Η/Μ Εγκαταστάσεων Γ.Ν. – Κ.Υ. Σητείας
Εγκατεστηµένη Ηλεκτρική Ισχύς

1260 kVA

2 Μ/Σ των 630 kVA

Ισχύς Η/Ζ

500 kVA

1 Η/Ζ των 500 kVA

Χωρητικότητα δεξαµενών πετρελαίου
θέρµανσης

20.000 λίτρα

∆ύο δεξαµενές των 10.000 λίτρων η κάθε µία

Χωρητικότητα δεξαµενών πετρελαίου
κίνησης Η/Ζ

1.000 λίτρα

∆υο δεξαµενές των 500 λίτρων η κάθε µια

Εγκατεστηµένη ψυκτική ισχύς

120 RT= 422 kW

2 ψύκτες µε δυνατότητα παραγωγής 60RT (ψυκτικούς
τόνους) ο καθένας

Εγκατεστηµένη θερµική ισχύς
(θέρµανση χώρων - ζεστά νερά χρήσης)

818 ΜCAL = 950
kW

2 λέβητες µε δυνατότητα παραγωγής 409 MCAL ο
καθένας

3.Τα κτίρια και ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις της Αποκεντρωµένης Οργανικής
Μονάδας Ιεράπετρας συνολικής επιφάνειας 5.203 µ2 περίπου.

-

Αυτοτελές κτίριο αποτελούµενο από υπόγειο το ισόγειο τον πρώτο όροφο και τον
δεύτερο όροφο συνολικής επιφάνειας περίπου 4443 τ.µ
Σε γενικές γραµµές οι ηλεκτρ/κες εγκαταστάσεις που περιλαµβάνει ο υπόγειος
χώρος είναι υποδοµές της κεντρικής θέρµανσης λέβητες, κλιµατισµός των ΤΕΠ
πιεστικά υδραυλικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεις αυτόµατης πυρόσβεσης. Τον
κεντρικό πίνακα των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων του Νοσοκοµείου.
Την ηλεκτροµηχανολογική υποδοµή δυο ανελκυστήρων
Χώρος πλυντηρίων- σιδερωτηρίου
Χώρος αποθήκης υλικών Νοσοκοµείου
Χώρος φαρµακείου
Χώρος κουζίνας –τραπεζαρίας
Και κάποιοι βοηθητικοί χώροι.
Το ισόγειο περιλαµβάνει τα ΤΕΠ τα εξωτερικά ιατρεία και την παθολογική κλινική
Ο πρώτος όροφος περιλαµβάνει την καρδιολογική –παιδιατρική και την χειρουργική
κλινική.
Ο δεύτερος όροφος περιλαµβάνει τα χειρουργεία σηπτικό και άσηπτα και τον χώρο της
κεντρικής αποστείρωσης (κλίβανος) Στην ταράτσα υπάρχει η υποδοµή του
κλιµατισµού των χειρουργείων.
-Κτίριο που στεγάζονται οι διοικητικές υπηρεσίες επιφάνειας 200 τ.µ
-Κτίριο για το ακτινολογικό εργαστήριο και πάνω σε αυτό χώρος εφηµερίων ιατρών
συνολικής επιφάνειας 320 τ.µ
-Κτίρια (αρχεία κλινικών, ΕΚΑΒ,ξυλουργείο ,ιατρικά αέρια ,εκκλησία ,sars ιατρείο και
ιατρείο εµβολών ,θυρωρείο ,υποσταθµός ∆ΕΗ )που βρίσκονται στον αύλειο χώρο
συνολικής επιφάνειας 240 τ.µ
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΧΟΥΜΕ 5.203 Τ.Μ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΚΑΛΥ ΠΤΟΥ (ΑΥΛΕΙΟΥ)

ΚΑΙ 2.834 Τ.Μ

Η συνολική επιφάνεια των ανώτερων κτιριακών εγκαταστάσεων ανέρχεται σε 28.094,60 µ2 περίπου.
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Το θεσµικό πλαίσιο για την εκτέλεση των ενεργειακών επιθεωρήσεων καθορίζεται από τα
εξής:
1. Ο Ν. 3661/2008 (ΦΕΚ 89/Α/19.5.2008) «Μέτρα για τη µείωση της ενεργειακής
κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις»
2. Ο Κανονισµός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) υπ’ αριθµ.
∆6/Β/οικ.5825/30.3.2010 ΚΥΑ (ΦΕΚ 407/Β/9.4.2010).
3. Ο Ν. 4122/2013 (ΦΕΚ 42/Α/19.2.2013) «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων-Εναρµόνιση µε
την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και λοιπές
διατάξεις.
4. Το Π.∆. 100/2010 (ΦΕΚ 177/Α/6.10.2010) «Ενεργειακοί Επιθεωρητές κτιρίων,
λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρµανσης και εγκαταστάσεων κλιµατισµού».
5. Οι Τεχνικές Οδηγίες του ΤΕΕ
5.1.ΤΟ ΤΕΕ 20701−1/2010 «Αναλυτικές εθνικές προδιαγραφές παραµέτρων για
τον υπολογισµό της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και την έκδοση του πιστοποιητικού
ενεργειακής απόδοσης»
5.2.ΤΟ ΤΕΕ 20701−2/2010 «Θερµοφυσικές ιδιότητες δοµικών υλικών και έλεγχος της
θερµοµονωτικής επάρκειας των κτιρίων»
5.3. ΤΟ ΤΕΕ 20701−3/2010 «Κλιµατικά δεδοµένα ελληνικών περιοχών»
5.4. ΤΟ ΤΕΕ 20701−4/2010 «Οδηγίες και έντυπα ενεργειακών επιθεωρήσεων
κτιρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρµανσης και εγκαταστάσεων κλιµατισµού»
6. Η Εγκύκλιος
«Εφαρµογή
του
Κανονισµού
Ενεργειακής
Απόδοσης
Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ)» (οικ. 1603/4.10.2010)
7. Η Εγκύκλιος «∆ιευκρινίσεις για την ορθή εφαρµογή του Κανονισµού Ενεργειακής
Απόδοσης Κτιρίων» (οικ. 2279/22.12.2010)
8. Η Εγκύκλιος οικ 2366/05.01.2011 µε επιπλέον διευκρινήσεις.
9. Η Εγκύκλιος "∆ιευκρινήσεις για την εφαρµογή του ΚΕΝΑΚ" (οικ.2021/14/6/2012)
Απαιτούµενα προσόντα
Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να είναι Εταιρεία ή Κοινοπραξία τριών τουλάχιστον Ενεργειακών
Επιθεωρητών
δυο εκ των οποίων να είναι κάτοχοι άδειας Β΄τάξης, εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Ενεργειακών
Επιθεωρητών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) µε
∆υνατότητα ∆ιενέργειας Επιθεωρήσεων κτιρίων µε εµπειρία στην έκδοση Π.Ε.Α. καθώς και
άλλη αντίστοιχη εµπειρία ενεργειακών µελετών σε κτίρια µεγάλης επιφάνειας µε πολύπλοκες
ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις.
Η Εταιρεία ή η Κοινοπραξία θα πρέπει να υποβάλει κατάλογο ενεργειακών επιθεωρήσεων
που έχουν
διενεργήσει τα µέλη της για την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) καθώς
και κατάλογο άλλων ενεργειακών µελετών από το οποίο να προκύπτει ότι διαθέτει εµπειρία σε
ενεργειακές επιθεωρήσεις κτιρίων µεγάλης επιφάνειας, κυρίως του τριτογενούς τοµέα, µε
πολύπλοκες ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις
Μεθοδολογία υπηρεσιών Ενεργειακής Επιθεώρησης και δοσης Π.Ε.Α.
Ο φάκελος Τεχνικής Προσφοράς που θα υποβάλει ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να
περιέχει, τα παρακάτω:
1. Μεθοδολογική προσέγγιση υλοποίησης του Έργου
2. Τρόπος υλοποίησης/οργάνωσης του Έργου, πληρότητα/ποιότητα παρεχόµενων
υπηρεσιών –παραδοτέων.
3. Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης – Οργάνωση παραδοτέων.
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4.Οµάδα Έργου.
5. Σχήµα διοίκησης και οργάνωσης του Έργου.
6. Στελέχωση, διαθεσιµότητα και καταλληλότητα της οµάδας
έργου.
Τονίζεται ότι σε καµία περίπτωση δεν εξαντλούνται οι υποχρεώσεις του Αναδόχου στην
διάθεση µόνο των συγκεκριµένων στελεχών. Ο Ανάδοχος δεσµεύεται να ανταποκριθεί
στους όρους και τις απαιτήσεις που προβλέπει η παρούσα ∆ιακήρυξη µε όποια πρόσθετη
άνθρωπο-προσπάθεια απαιτηθεί για την κάλυψη του συνόλου των αναγκών του Έργου,
στο πλαίσιο του συµβατικού τιµήµατος του Έργου.
Σκοπός της παροχής υπηρεσιών ενεργειακής επιθεώρησης είναι να διαθέσει στην
Αναθέτουσα
αρχή το σύνολο των ενεργειακών δεδοµένων, αποτελεσµάτων και
συµπερασµάτων που θα προκύψουν, προκειµένου να χρησιµοποιηθούν είτε για την
τεκµηρίωση της υλοποίησης του φυσικού αντικειµένου της Πράξης, είτε για την
υποστήριξη των δράσεων δηµοσιότητας-διάχυσης.
Οι Υγειονοµικές Μονάδες του Γενικού Νοσοκοµείου Λασιθίου θα διαθέσουν στο ανάδοχο
όλα τα απαραίτητα στοιχεία και πληροφορίες ούτως ώστε ο επιθεωρητής να συλλέξει
πληθώρα δεδοµένων και τεχνικών προδιαγραφών των κτηριακών συστηµάτων και
εγκαταστάσεων.
Κατά την επί τόπου επίσκεψη των κτιριακών εγκαταστάσεων πρέπει να καταγραφούν όλα τα
δεδοµένα που απαιτούνται για τους υπολογισµούς της ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου,
µε παράλληλη χρήση όσων στοιχείων έχουν συλλεχθεί από τις διαθέσιµες µελέτες και
σχέδια του κτηρίου τα οποία θα πρέπει να επαληθεύονται, πέρα από την απλή καταγραφή
των στοιχείων του κτιρίου, δύναται να χρησιµοποιηθεί κατάλληλος εξοπλισµός για τη
µέτρηση και επαλήθευση των διαφόρων παραµέτρων που συµβάλλουν στην ακριβή
αποτύπωση των κτηριακών εγκαταστάσεων και των συνθηκών λειτουργίας. Ο ενεργειακός
επιθεωρητής εφόσον επιθυµεί µπορεί να προβεί σε εξειδικευµένες µετρήσεις.
Κατά την επιθεώρηση του κτηρίου συµπληρώνονται τα τυποποιηµένα έντυπα ενεργειακής
επιθεώρησης κτηρίου που καθορίζονται στην Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-4/2010 και περιλαµβάνουν
όλα τα δεδοµένα που απαιτούνται για τους υπολογισµούς της ενεργειακής απόδοσης του
κτηρίου, καθώς και άλλα στοιχεία των κτηριακών και ηλεκτροµηχανολογικών
εγκαταστάσεων που σχετίζονται µε την ενεργειακή συµπεριφορά του κτηρίου.
Τα δεδοµένα του κτηρίου που καταγραφούν θα χρησιµοποιηθούν για τους
απαραίτητους υπολογισµούς ενεργειακής απόδοσης και για την ενεργειακή κατάταξη του
κτηρίου. Η καταγραφή των δεδοµένων περιλαµβάνει τα παρακάτω στάδια
Καταγραφή δεδοµένων κατανάλωσης ενέργειας (ηλεκτρισµός, πετρέλαιο, υγραέριο κ.α)
Προσδιορισµός συνθηκών λειτουργίας κτηρίου
Αποτύπωση της γεωµετρίας του κτηρίου και των θερµικών ζωνών
Επαλήθευση της σύστασης των δοµικών στοιχείων.
Προσδιορισµός θερµοφυσικών ιδιοτήτων δοµικών στοιχείων
Προσδιορισµός συντελεστών σκίασης
Προσδιορισµός αερισµού διείσδυσης µέσω χαραµάδων
Καταγραφή εγκαταστάσεων θέρµανσης
- Μονάδα παραγωγής
- ∆ίκτυο διανοµής
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- Τερµατικές µονάδες
Καταγραφή εγκαταστάσεων ψύξης
- Μονάδα παραγωγής
- ∆ίκτυο διανοµής
- Τερµατικές µονάδες
Καταγραφή εγκαταστάσεων µηχανικού αερισµού
Καταγραφή εγκαταστάσεων ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ)
Καταγραφή συστηµάτων φωτισµού
- Εγκατεστηµένη ισχύς
- ∆ιατάξεις αυτοµατισµού
Καταγραφή διατάξεων αυτόµατου ελέγχου.
Την καταγραφή των δεδοµένων ακολουθεί η επεξεργασία τους σε εξειδικευµένο
λογισµικό. Από
την επεξεργασία των στοιχείων και την εκτέλεση των υπολογισµών προκύπτει η τεκµηρίωση
της ενεργειακής κατανάλωσης του κτηρίου και εκδίδεται το Πιστοποιητικό Ενεργειακής
Απόδοσης (Π.Ε.Α.)
Με το πέρας της διαδικασίας θα παραδοθούν τα
εξής:
1) Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.)
2) Φάκελος που θα περιλαµβάνει το σύνολο των ενεργειακών δεδοµένων, αποτελεσµάτων
και συµπερασµάτων που θα προκύψουν.
3) Έκθεση τεκµηρίωσης των συντελεστών και των δεδοµένων που χρησιµοποιήθηκαν για
τον υπολογισµό του Π.Ε.Α
4) Οικονοµοτεχνική µελέτη για τα ενεργειακά οφέλη που θα προκύψουν µετά την
ολοκλήρωση των τεχνικών παρεµβάσεων που αφορούν την αλλαγή ηλεκτρικών λαµπτήρων,
αλλαγή καυσίµου, εξοικονόµηση ενέργειας (ανάκτηση καυσαερίων, ηλιακούς συλλέκτες, κλπ)
τοποθέτηση αντλιών θερµότητας και άλλα µέτρα εξοικονόµησης ενέργειας.
Στο αντικείµενο του έργου, περιλαµβάνεται επίσης η υπολογιστική διαδικασία βάση της οποίας
τεκµηριώνεται η αναβάθµιση ενεργειακής κατηγορίας του κτιρίου κατόπιν συγκεκριµένων
επεµβάσεων. Επιπρόσθετα, περιλαµβάνεται η σύνταξη κοστολογηµένης πρότασης των
προτεινόµενων επεµβάσεων, βάσει κείµενης Νοµοθεσίας.
Μετατροπή των υφιστάµενων σχεδίων κατόψεων των Αποκεντρωµένων Υγειονοµικών
Μονάδων Σητείας και Ιεράπετρας του Γενικού Νοσοκοµείου Λασιθίου από έντυπη σε ψηφιακή
µορφή γραµµικού σχεδίου για τα στοιχεία του κτηρίου που απαιτούνται για την ενεργειακή
επιθεώρηση.
Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει κατάλογο ενεργειακών επιθεωρήσεων που
έχει διενεργήσει για την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) από το
οποίο να προκύπτει ότι διαθέτει εµπειρία σε ενεργειακές επιθεωρήσεις κτιρίων µεγάλης
επιφάνειας, κυρίως του τριτογενούς τοµέα, µε πολύπλοκες ηλεκτροµηχανολογικές
εγκαταστάσεις.
Στις υποχρεώσεις του αναδόχου συµπεριλαµβάνεται και η µετατροπή των υφιστάµενων
σχεδίων που να περιλαµβάνουν τις προτεινόµενες επεµβάσεις-βελτιώσεις.
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Ο Ανάδοχος θα οφείλει να τηρεί τους κανόνες δεοντολογίας του επαγγέλµατος του και
το επαγγελµατικό απόρρητο, ακόµη και µετά το πέρας της συνεργασίας του µε το
Νοσοκοµείο.

Ο χρόνος υλοποίησης του έργου ξεκινά µε την υπογραφή της Σύµβασης και ολοκληρώνεται
εντός της προθεσµίας ενενήντα (90) ηµερολογιακών ηµερών. Η διάρκεια του έργου
δύναται να παραταθεί µόνο σε ειδικές περιπτώσεις και χωρίς πρόσθετη αµοιβή του
Αναδόχου και µόνο εφόσον υπάρξει συµφωνία µεταξύ των δύο µερών για τους όρους της
παράτασης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ : ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
7η Υ. ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ
Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α Ε∆ΡΑΣ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
A.Φ.Μ 999070198
∆.Ο.Υ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
ΠΟΣΟ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΜΕ Φ.Π.Α.)
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

ΕΙ∆ΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ …………………

ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Στον Άγιο Νικόλαος σήµερα την ……………., οι υπογράφοντες:
α)
, ∆ιοικητής του Γ.Ν. Λασιθίου που εδρεύει στον Άγιο Νικόλαο και β)
…………………………………………
του ……………………………
κάτοικος
………………………………………… κάτοχος του Αρ. ∆ελτ. Ταυτ. ……………….που
υπογράφει
ως
………………………
της
εταιρείας………………………………………………..
σύµφωνα µε ……………………………... συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:
Την ………… διενεργήθηκε Πρόχειρος Ανοικτός διαγωνισµός µε βάση την διακήρυξη
……….. του Γ.Ν. Λασιθίου ανάδειξης αναδόχου για την έκδοση «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ», µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή.
Με την αριθµ. 272/18-4-2016 απόφαση του ∆.Σ. του Νοσοκοµείου, εγκρίθηκε η διενέργεια του
διαγωνισµού.
Με την αριθµ. …………….. απόφαση του ∆.Σ. του Νοσοκοµείου, εγκρίθηκε η κατακύρωση
του διαγωνισµού.
Με τον Α∆Α ……………………………. ∆εσµεύτηκε η πίστωση για την παρούσα σύµβαση.
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Ο πρώτος από τους συµβαλλόµενους µε την προαναφερόµενη ιδιότητα του, αναθέτει την
προµήθεια …………………………… για ένα έτος στο δεύτερο, ονοµαζόµενο στο εξής
«ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ», ο οποίος και αναλαµβάνει την προµήθεια µε τους κατωτέρω όρους και
συµφωνίες, τις οποίες αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
Η σύµβαση αυτή διέπεται από τις διατάξεις των Νόµων:
1. Του Ν. 2286/95 «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων»
2. Το Π.∆. 118/07 Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου
3. Του Ν. 2955/01 «οι ρυθµίσεις Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων Υγείας των ∆.Υ.ΠΕ. και
άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 256Α)»
4. Του Ν. 3580/07 περί προµηθειών φορέων εποπτευοµένων από το Υπουργείο Υγείας &
Κοινωνικής Αλληλεγγύης & λοιπές διατάξεις.
5. Του Ν.∆. 3329/05 «Εθνικό σύστηµα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης & λοιπές διατάξεις.
6. Το Π.∆. 138/98 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες»
7. Του Ν. 2362/95 «Περί κωδικός ∆ηµοσίου Λογιστικού»
8. Το Π.∆. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/2003) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην οδηγία
2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές
συναλλαγές
9. Του Ν.3846/2010 «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις» άρθρο 24 §4
(ΦΕΚ 66/Α/11-5-2010).
10. Του Ν. 3867/2010 «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής
ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις
αρµοδιότητας του Υπουργείου Οικονοµικών» (ΦΕΚ Α128/3-8-2010).
11. Την Αριθµ. Π1/3306 (1) Εξαίρεση Προµηθειών από την ένταξή τους στο Ενιαίο Πρόγραµµα
Προµηθειών (Ε.Π.Π.), (ΦΕΚ 1789/ 12-11-2010 τ.Β΄).
12. Την Αριθµ. Π1/3305 (2) Σύναψη, εκτέλεση και διαδικασίες σύναψης συµβάσεων προµηθειών,
κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 2 (παρ. 5, 12, 13 και 16) του Ν. 2286/95, (ΦΕΚ
1789/ 12-11-2010 τ.Β΄).
13. Του Ν.3918/11 ∆ιαρθρωτικές αλλαγές στο Σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις, όπως
συµπληρώθηκε από τον Ν. 4052/12, άρθρ.14 , §7.
14. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ112/Α/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών Οργάνων
στο ∆ιαδύκτιο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις».
15. Του Ν.3868/2010, τις διατάξεις του άρθρου 22, παρ. 2 «Αναβάθµιση του Εθνικού Συστήµατος
Υγείας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
(ΦΕΚ 129/τ.Α/3-8-2010).
16. Του Ν.3886/2010, «Περί δικαστικής προστασίας κατά στάδιο που προηγείται της σύναψης
συµβάσεων δηµοσίων έργων , κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών, σύµφωνα µε την οδηγία
89/665 ΕΟΚ», όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4055/2012, άρθρο 63 .

17. Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 – 15-09-2011) Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων
– αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν.3588/2007 (Πτωχευτικός Κώδικας)Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις.
18. Του Ν. 4152/2013 ΦΕΚ 107/4/2013 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην Οδηγία
2011/7/16-02-2011 της ΕΕ για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις
Εµπορικές Συναλλαγές».
19. Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/26-03-2014) ∆ιοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις,
Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα – Τροποποίηση
διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθµίσεις.
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4. Του Ν. 4281/ 2014 (ΦΕΚ 160 08-08-2014) (Άρθρο 157 Εγγυήσεις) Μέτρα στήριξης και
ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες
διατάξεις.
20. Το µε αριθµ. 445/28-01-2013 έγγραφο της ΕΠΥ του Υπουργείου Υγείας περί κρατήσεων
προµηθειών.
21. Το µε ΑΠ 1394/7-3-2016 έγγραφο της Ε.Π.Υ. µε θέµα : «ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ
ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 75 ΚΑΙ ΑΠΟ 24.2.2016 ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΥΓΕΙΑΣ.

ΑΡΘΡΟ 1ο
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αντικείµενο του έργου είναι η ενεργειακή επιθεώρηση που στοχεύει στην αποτύπωση της ενεργειακής
συµπεριφοράς των εξεταζόµενων κτιρίων και τεκµηριώνεται µε την έκδοση του Πιστοποιητικού
Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) και την καταγραφή της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας (σε
kWh/m2/έτος)

ΑΡΘΡΟ 2ο
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙ∆ΩΝ – ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΤΙΜΕΣ
Στο τέλος της σύµβασης ακολουθεί το έργο, για το οποίο η εταιρεία αναδείχθηκε
ανάδοχος, µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, και τους όρους, σύµφωνα µε την διακήρυξη και την
προσφορά του αναδόχου, που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας.
ΑΡΘΡΟ 3ο
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο χρόνος υλοποίησης του έργου ξεκινά µε την ηµεροµηνία υπογραφής της
σύµβασης…………………………………. και ολοκληρώνεται εντός προθεσµίας ενενήντα (90)
ηµερολογιακών ηµερών.
Η διάρκεια του έργου δύναται να παραταθεί µόνο σε ειδικές περιπτώσεις και χωρίς πρόσθετη
αµοιβή του Αναδόχου και µόνο εφόσον υπάρξει συµφωνία µεταξύ των δύο µερών για τους όρους
της παράτασης.

ΑΡΘΡΟ 4ο
ΟΜΑ∆Α ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Ο ανάδοχος εγγυάται για την οµαλή εκτέλεση του έργου. Η εκτέλεση του έργου θα γίνεται από
ειδικά εκπαιδευµένο προσωπικό που αποτελεί την οµάδα έργου η οποία αποτελείται από τριών
τουλάχιστον Ενεργειακών Επιθεωρητών δυο εκ των οποίων να είναι κάτοχοι άδειας Β΄τάξης,
εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) µε ∆υνατότητα ∆ιενέργειας Επιθεωρήσεων
κτιρίων µε εµπειρία στην έκδοση Π.Ε.Α. καθώς και άλλη αντίστοιχη εµπειρία ενεργειακών
µελετών σε κτίρια µεγάλης επιφάνειας µε πολύπλοκες ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις.
Η σύνθεση της οµάδας έργου καθώς. είναι η παρακάτω:
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ΑΡΘΡΟ 5ο
ΤΟΠΟΣ – ΤΡΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ :
1. ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α Ε∆ΡΑΣ Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ (ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ)
2. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΣΗΤΕΙΑΣ Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
3. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
Αντικείµενο του έργου είναι η ενεργειακή επιθεώρηση που στοχεύει στην αποτύπωση της ενεργειακής
συµπεριφοράς των εξεταζόµενων κτιρίων και τεκµηριώνεται µε την έκδοση του Πιστοποιητικού
Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) και την καταγραφή της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας (σε
kWh/m2/έτος)

ΕΡΓΑΣΙΑ: Η κάθε είδους ενέργεια, επέµβαση ή φροντίδα που είναι απαραίτητη και αναγκαία για την
εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο καταρτίζεται η σύµβαση.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ:
1.Τα κτίρια και ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις της Οργανικής Μονάδας της
Εδρας Αγ. Νικόλαος συνολικής επιφάνειας 15.939,60 µ2 περίπου.
Εµβαδά κτιρίων Νοσοκοµείου ΓΝΑΝ
1
2
3
4
5

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ (ΠΤΕΡΥΓΑ Α & Β ΚΛΠ)
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑ
ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΗ
ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ

14.989,28
332,86
208,02
312,44
97,00
15.939,60

ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ: 3516,00 µ2
ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΙ :
358,36 µ2
2.Τα κτίρια και ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις της Αποκεντρωµένης Οργανικής
Μονάδας Σητείας συνολικής επιφάνειας 6.952 µ2 περίπου.

ΕΚ∆ΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ (Π.Ε.Α.) KΤΙΡΙΑΚΟΥ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΣΗΤΕΙΑΣ
αφορά:
• Το κεντρικό κτιριακό συγκρότηµα του Γ.Ν. – Κ.Υ. Σητείας (κτίρια Α, Β, Γ, ∆, Ε-Ζ, Η
και Θ) και τις ηλεκτροµηχανολογικές του εγκαταστάσεις, συνολικής επιφάνειας 6.870
µ2.
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•
•
•

Το κτίριο του Κυλικείου του Γ.Ν. – Κ.Υ. Σητείας (κτίριο Κ), συνολικής επιφάνειας 27
µ2.
To κτίριο του Γραφείου Οδηγών Ασθενοφόρων – ΕΚΑΒ (κτίριο Ν) του Γ.Ν. – Κ.Υ.
Σητείας, συνολικής επιφάνειας 55 µ2.
Η συνολική επιφάνεια των ανωτέρω κτιριακών εγκαταστάσεων ανέρχεται σε 6.952 µ2
περίπου.

•
Α) Περιγραφή Κτιριακών Εγκαταστάσεων Γ.Ν. – Κ.Υ. Σητείας
Συνολικό
Εµβαδόν
(τ.µ.)

Αριθµός
Ορόφων

Τµήµατα/ Γραφεία/ Θάλαµοι/ Μονάδες που Στεγάζονται ανά Όροφο
ΙΣΟΓΕΙΟ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΑΜΟΝΗ, ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΓΡ. ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ
1ος ΟΡΟΦΟΣ: ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - Το κεντρικό κτιριακό

συγκρότηµα του Γ.Ν. – Κ.Υ. Σητείας (κτίρια Α, Β, Γ, ∆, ΕΚΤΙΡΙΟ Α

400

2

ΚΤΙΡΙΟ Β

1883

4

ΚΤΙΡΙΟ Γ

1655

4

ΚΤΙΡΙΟ ∆

1082

2

ΚΤΙΡΙΟ Ε-Ζ

957

2

ΚΤΙΡΙΟ Η

483

1

ΚΤΙΡΙΟ Θ
ΚΤΙΡΙΟ Ι
ΚΤΙΡΙΟ Κ
ΚΤΙΡΙΟ Μ
ΚΤΙΡΙΟ Ν
ΚΤΙΡΙΟ Ξ

410
56
27
400
55
12

1
1
1
1
1
1

ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, COMPUTER ROOM
ΥΠΟΓΕΙΟ: ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ-ΑΠΟΘΗΚΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΑΞΟΝΙΚΟΣ
ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ, ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΓΕΙΟ: ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΘΑΛΑΜΟΙ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ, ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΙΑΤΡΩΝ
1ος ΟΡΟΦΟΣ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, Μ.Α.Φ., ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΙΑΤΡΩΝ
2ος ΟΡΟΦΟΣ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ, ΓΡΑΦΕΙΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ-ΓΙΑΤΡΩΝ-∆ΝΤΡΙΑΣ Ν.Υ.
ΥΠΟΓΕΙΟ: ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΑΡΧΕΙΟ,
ΝΕΚΡΟΤΟΜΕΙΟ, ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ-ΡΑΦΕΙΟ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ
ΙΣΟΓΕΙΟ: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕ∆ΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΓΡΑΦΕΙΟ
ΓΙΑΤΡΩΝ-ΕΞΕΤΑΣΤΗΡΙΟ
1ος ΟΡΟΦΟΣ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΑΤΡΩΝΕΞΕΤΑΣΤΗΡΙΟ
2ος ΟΡΟΦΟΣ: ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΑΤΡΩΝΕΞΕΤΑΣΤΗΡΙΟ
ΥΠΟΓΕΙΟ: ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ-ΨΥΧΡΟΣΤΑΣΙΟ, ΠΙΝΑΚΕΣ Χ.Τ.-Η/Ζ,
ΠΙΝΑΚΕΣ Μ.Τ., ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ, ∆ΕΞΑΜΕΝΕΣ ΝΕΡΟΥ
ΙΣΟΓΕΙΟ: ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ-ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΚΕΤΩΝ, ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ, ΚΛΑΣΙΚΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ,
ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΙΑΤΡΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΩΝ-ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΩΝΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΤΩΝ-ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ
ΙΣΟΓΕΙΟ: WC-ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
1ος ΟΡΟΦΟΣ & ΠΑΤΑΡΙΑ: ΓΡΑΦΕΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ,
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ-ΤΑΜΕΙΟ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, ΑΙΘΟΥΣΑ
ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ, ∆ΩΜΑΤΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ ΓΙΑΤΡΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΣΗΛΕΙΩΝ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ
(ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΟ, ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ, Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ,
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ, ΜΟΝΑ∆Α ΥΠΕΡΗΧΩΝ, ΜΟΝΑ∆Α
ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ, ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ, ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ,
ΟΡΘΟΠΕ∆ΙΚΟ (Α) ΚΑΙ (Β), ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ)
ΥΠΟ∆ΟΧΗ Α' ΒΟΗΘΕΙΩΝ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΟΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ Ε.Ι. (Α) ΚΑΙ (Β), ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΣ,
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ, ΘΑΛΑΜΟΣ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ, ΤΕΠ
ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ
ΚΥΛΙΚΕΙΟ
ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΥΛΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ Ο∆ΗΓΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ-ΕΚΑΒ
ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
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• Σύνολο δόµησης: 7.420 µ2 περίπου.
•
Τα κτίρια Α – Θ απαρτίζουν το κεντρικό κτιριακό συγκρότηµα του Γ.Ν.-Κ.Υ.
Σητείας. Στη διαδικασία έκδοσης Π.Ε.Α. δεν εντάσσονται τα Κτίρια Ι και Ξ (οικίσκοι
µηχανολογικών εγκαταστάσεων) και Μ (κεντρικές αποθήκες υλικών) που βρίσκονται
στον περιβάλλοντα χώρο εντός του οικοπέδου του Νοσοκοµείου.
•
Συνολική επιφάνεια κτιριακών εγκαταστάσεων για έκδοση Π.Ε.Α.: 6.952 µ2
περίπου
Β) Στοιχεία Βασικών Η/Μ Εγκαταστάσεων Γ.Ν. – Κ.Υ. Σητείας
Εγκατεστηµένη Ηλεκτρική Ισχύς

1260 kVA

2 Μ/Σ των 630 kVA

Ισχύς Η/Ζ

500 kVA

1 Η/Ζ των 500 kVA

Χωρητικότητα δεξαµενών πετρελαίου
θέρµανσης

20.000 λίτρα

∆ύο δεξαµενές των 10.000 λίτρων η κάθε µία

Χωρητικότητα δεξαµενών πετρελαίου
κίνησης Η/Ζ

1.000 λίτρα

∆υο δεξαµενές των 500 λίτρων η κάθε µια

Εγκατεστηµένη ψυκτική ισχύς

120 RT= 422 kW

2 ψύκτες µε δυνατότητα παραγωγής 60RT (ψυκτικούς
τόνους) ο καθένας

Εγκατεστηµένη θερµική ισχύς
(θέρµανση χώρων - ζεστά νερά χρήσης)

818 ΜCAL = 950
kW

2 λέβητες µε δυνατότητα παραγωγής 409 MCAL ο
καθένας

3.Τα κτίρια και ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις της Αποκεντρωµένης Οργανικής
Μονάδας Ιεράπετρας συνολικής επιφάνειας 5.203 µ2 περίπου.

-

Αυτοτελές κτίριο αποτελούµενο από υπόγειο το ισόγειο τον πρώτο όροφο και τον
δεύτερο όροφο συνολικής επιφάνειας περίπου 4443 τ.µ
Σε γενικές γραµµές οι ηλεκτρ/κες εγκαταστάσεις που περιλαµβάνει ο υπόγειος
χώρος είναι υποδοµές της κεντρικής θέρµανσης λέβητες, κλιµατισµός των ΤΕΠ
πιεστικά υδραυλικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεις αυτόµατης πυρόσβεσης. Τον
κεντρικό πίνακα των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων του Νοσοκοµείου.
Την ηλεκτροµηχανολογική υποδοµή δυο ανελκυστήρων
Χώρος πλυντηρίων- σιδερωτηρίου
Χώρος αποθήκης υλικών Νοσοκοµείου
Χώρος φαρµακείου
Χώρος κουζίνας –τραπεζαρίας
Και κάποιοι βοηθητικοί χώροι.
Το ισόγειο περιλαµβάνει τα ΤΕΠ τα εξωτερικά ιατρεία και την παθολογική κλινική
Ο πρώτος όροφος περιλαµβάνει την καρδιολογική –παιδιατρική και την χειρουργική
κλινική.
Ο δεύτερος όροφος περιλαµβάνει τα χειρουργεία σηπτικό και άσηπτα και τον χώρο της
κεντρικής αποστείρωσης (κλίβανος) Στην ταράτσα υπάρχει η υποδοµή του
κλιµατισµού των χειρουργείων.
-Κτίριο που στεγάζονται οι διοικητικές υπηρεσίες επιφάνειας 200 τ.µ
-Κτίριο για το ακτινολογικό εργαστήριο και πάνω σε αυτό χώρος εφηµερίων ιατρών
συνολικής επιφάνειας 320 τ.µ
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-Κτίρια (αρχεία κλινικών, ΕΚΑΒ,ξυλουργείο ,ιατρικά αέρια ,εκκλησία ,sars ιατρείο και
ιατρείο εµβολών ,θυρωρείο ,υποσταθµός ∆ΕΗ )που βρίσκονται στον αύλειο χώρο
συνολικής επιφάνειας 240 τ.µ
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΧΟΥΜΕ 5.203 Τ.Μ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΚΑΛΥ ΠΤΟΥ (ΑΥΛΕΙΟΥ)

ΚΑΙ 2.834 Τ.Μ

Η συνολική επιφάνεια των ανώτερων κτιριακών εγκαταστάσεων ανέρχεται σε 28.094,60 µ2 περίπου.

ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α )

∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ»:
Η Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκοµείου ………….. η οποία .
• ∆ιοικεί, εποπτεύει και επιβλέπει την τήρηση της σύµβασης.
• Εκπροσωπείται από τον ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ, ο οποίος ελέγχει συνεχώς
την τήρηση της σύµβασης.
• ∆ίδει τις απαραίτητες εντολές, οδηγίες και παρατηρήσεις για κάθε ζήτηµα που
αφορά την εργασία
• Εποπτεύει το έργο, ενηµερώνεται από την ΕΠΙΒΛΕΨΗ του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ.
• Μια φορά τον µήνα τουλάχιστον επιθεωρεί το έργο παρουσία του ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ
του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ.
• Με εκθέσεις της ενηµερώνει τον ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ για την πορεία των εργασιών. Οι
εκθέσεις της ∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ κοινοποιούνται υποχρεωτικά στον
ΑΝΑ∆ΟΧΟ.
ΑΡΘΡΟ 6ο
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας, ο Ανάδοχος κατέθεσε σήµερα στην οικονοµική
υπηρεσία
του
Νοσοκοµείου
την
µε
αριθµ………………………………………..
Τράπεζας…………………………………. Ηµ. Εκδ.:……………………………………… Ηµερ.
Λήξης:………………………… Ποσού………………………………….. Εγγυητική Επιστολή
Καλής Εκτέλεσης των υποχρεώσεων του, το ύψος της αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της επί της
συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς τον ΦΠΑ.
Η Εγγυητική Επιστολή θα επιστραφεί στον ανάδοχο µετά την πλήρη εκπλήρωση των συµβατικών
υποχρεώσεων και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους
συµβαλλόµενους.
ΑΡΘΡΟ 7ο
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Όλες οι πληρωµές θα γίνονται σε ευρώ µε την προσκόµιση των νοµίµων δικαιολογητικών που
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωµής και σε χρόνο
προσδιοριζόµενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών
χρηµατικών ενταλµάτων.
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Για όλες τις πληρωµές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόµιµα παραστατικά / δικαιολογητικά.
Από κάθε τιµολόγιο του προµηθευτή θα γίνονται όλες οι νόµιµες κρατήσεις: ΕΠΥ 2%,
ΕΑΑ∆ΗΣΥ 0,10%, Φόρος εισοδήµατος 8% για υπηρεσίες.
ΑΡΘΡΟ 8ο
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ
Α. Εκτός των νοµίµων και συµβατικών απαγορεύσεων, απαγορεύεται στον ανάδοχο να
εκχωρήσει την χορηγία σε οποιονδήποτε τρίτο, να ενεχυριάσει ή να µεταβιβάσει οποιαδήποτε
απαίτηση απορρέει από την παρούσα σύµβαση.
Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται οι τράπεζες που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα και
οι Α.Ε. διαχείρισης απαιτήσεων που διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 1905/90.
Στις περιπτώσεις που ο ανάδοχος έχει συνάψει σύµβαση εκχώρησης των τιµολογίων του
και εκδοθεί ένταλµα και επιταγή στο όνοµά του, υποχρεούται ο ίδιος να αποδώσει τα
ποσά των τιµολογίων που έχει εισπράξει και είναι εκχωρηµένα στις τράπεζες και στις
Α.Ε. διαχείρισης απαιτήσεων που διέπονται από τις διατάξεις του παραπάνω νόµου, µε
τους οποίους έχει συναφθεί η µεταξύ τους σύµβαση εκχώρησης.
Β. Οποιαδήποτε αλλαγή των όρων της σύµβασης απαγορεύεται, εκτός εάν σε αντικειµενικά
δικαιολογηµένες περιπτώσεις και µόνο εφόσον συµφωνήσουν προς τούτο και τα δύο
συµβαλλόµενα µέρη µπορεί να τροποποιείται η σύµβαση, ύστερα από γνωµοδότηση του
αρµοδίου οργάνου.
ΑΡΘΡΟ 9ο
ΑΛΛΑΓΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να γνωστοποιεί στο Νοσοκοµείο κάθε αλλαγή της κατοικίας
του και της έδρας της επιχείρησης που εκπροσωπεί.
ΑΡΘΡΟ 10ο
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
Ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από
γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου όταν :
1. Του έγινε η ανακοίνωση κατακύρωσης και δεν προσήλθε να υπογράψει τη σύµβαση µέσα
στην προθεσµία που ορίστηκε.
2. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν εκτελεί τις υπηρεσίες που του ανατέθηκαν σύµφωνα µε
όσα προβλέπονται στην παρούσα διακήρυξη.
3. Σε καθυστέρηση της παράδοσης των έργων σύµφωνα µε το σχέδιο προγραµµατισµού της
σύµβασης ή αδιαφορίας και µη συµµόρφωσης µε τις υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής.
Σε καθυστέρηση υποβολής των δελτίων και ελλιπής εκτέλεση της σύµβασης µε αποτέλεσµα
την καθυστέρηση ολοκλήρωσης των έργων ισχύουν οι ακόλουθες κυρώσεις.
• Η διοίκηση του Νοσοκοµείου δύναται να κάνει περικοπή επί εκάστοτε λογαριασµού
µέχρι 5% αν διαπιστώνει πληµµελή τήρηση της σύµβασης.
• Για σοβαρές παραβιάσεις της σύµβασης, η διοίκηση του Νοσοκοµείου δύναται να
περικόψει ύστερα από εισήγηση της επιτροπής µέχρι και 10%.
• Τέλος η διοίκηση του Νοσοκοµείου διατηρεί το δικαίωµα περικοπής µέχρι και 30% του
τιµήµατος, ύστερα από εισήγηση της επιτροπής, στο βαθµό που υπάρχει σοβαρή
καταστρατήγηση της σύµβασης.
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Στο τέλος ή κατά την διάρκεια του έργου συντάσσεται λογαριασµός όπου επιστρέφεται όλο ή
µέρος του παρακρατηθέντος ποσού, εφόσον παύουν να ισχύουν οι λόγοι για τους οποίους έγινε
η παραπάνω παρακράτηση, µετά από εισήγηση της επιτροπής και απόφαση της ∆ιοίκησης του
Νοσοκοµείου.
4. Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από τη µη υπογραφή ή µη εκτέλεση της σύµβασης,
επιβάλλονται µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής ύστερα από γνωµοδότηση των αρµόδιων
οργάνων, που υποχρεωτικά καλούν τον ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων αθροιστικά ή
διαζευκτικά οι παρακάτω κυρώσεις :
•

Ανάθεση της υπηρεσίας σε βάρος του έκπτωτου αναδόχου, στον επόµενο προσφέροντα
που είχε λάβει µέρος στο διαγωνισµό. Κάθε άµεση ή έµµεση προκαλούµενη ζηµία του
δηµοσίου ή τυχόν διαφέρον που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου
αναδόχου. Ο καταλογισµός αυτός γίνεται ακόµη και στην περίπτωση που δεν
πραγµατοποιηθεί νέα ανάθεση υπηρεσιών κατά τα παραπάνω οριζόµενα. Στην
περίπτωση αυτή, ο υπολογισµός του καταλογιζόµενου ποσού γίνεται µε βάση κάθε
στοιχείο, κατά την κρίση του αρµοδίου οργάνου και µε βάση τις αρχές της καλής
πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

•

Καταλογισµός στον ανάδοχο ποσό ίσο µε το 10% της αξίας της παροχής υπηρεσιών για
το οποίο κηρύχθηκε έκπτωτος όταν του δόθηκε το δικαίωµα να παραδώσει το έργο
µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού που γίνεται εις
βάρος του ανεξάρτητα εάν τελικά έκανε χρήση ή όχι του δικαιώµατος αυτού.

•

Σε περίπτωση που η ανάθεση της παροχής υπηρεσιών γίνει µε τροποποίηση όρων ή
τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της σύµβασης από τις
οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισµό του διαφέροντος
σε βάρος του, λαµβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση
των σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συµψηφίζεται µε το προς
καταλογίσιµο ποσό.
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Κατά τα λοιπά εφαρµόζεται ο κανονισµός προµηθειών δηµοσίου και κάθε άλλη σχετική γενική
ή ειδική διάταξη που διαφυλάσσει τα συµφέροντα του Νοσοκοµείου. Κάθε διαφορά που θα
ανακύψει µεταξύ του Νοσοκοµείου και του Αναδόχου θα παραπέµπεται για επίλυση στο
Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος – Τµήµα Ανατολικής Κρήτης. Σε περίπτωση µη επίλυσης των
διαφορών, αρµόδια είναι τα δικαστήρια Λασιθίου. Οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση της
παρούσας σύµβασης, πρόσθετη συµφωνία, παροχή διευκολύνσεως, παράταση χρόνου
εκτελέσεως κλπ γίνεται και θα αποδεικνύεται µόνο εγγράφως, αποκλεισµένου κάθε άλλου
µέσου απόδειξης. Ο ανάδοχος αναλαµβάνει, µε την παρούσα σύµβαση, κάθε ευθύνη και
υποχρέωση που απορρέει από αυτή (σύµβαση).
Η παρούσα σύµβαση συντάχθηκε σε πέντε (5) όµοια αντίγραφα, αφού διαβάστηκε,
υπογράφτηκε από τους δύο συµβαλλόµενους.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΕΚΤΕΛΩΝ ΧΡΕΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΗ
Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ
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