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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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Αριθμός διακήρυξης : 01 / 2022

Αναθέτουσα αρχή: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Υπουργείου Υγείας
Αριθμος Φορολογικου Μήτρώου (Α.Φ.Μ.): 099017070 Δ’ Αθηνών
Κώδικος ήλέκτρονικής τιμολογήσής 1015.000000.00001
Διέυ θυνσή :
Μακεδονίας 6- 8, Αθήνα, ΤΚ 1043
Τήλέ φώνο :
210-8208702
Γένική Διέυ θυνσή στο Διαδι κτυο (URL)
www.moh.gov.gr
Ηλέκτρονική διέυ θυνσή :
dty@moh.gov.gr
Πλήροφορι ές :
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΤΕΝΤΙΔΑΚΗΣ
Εργοδοτής ή Κυριος του Έργου : Γ.Ν.Ν.Θ. A. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»
Φορέας κατασκέυής του έργου και Προισταμένή Αρχή : Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Υπουργείου Υγείας
Διέυθυνουσα Υπήρέσια : Τμήμα Προγραμματισμού και Εποπτείας Έργων
Αρμοδιο Τέχνικο Συμβουλιο : Τεχνικό Συμβούλιο Υπουργείου Υγείας
Τα έγγραφα τής συμβασής έιναι διαθέσιμα για απέριοριστή, πλήρή, αμέσή και δώρέαν προσβασή στον
έιδικο, δήμοσια προσβασιμο, χώρο «ήλέκτρονικοι διαγώνισμοι» τής πυλής www.promitheus.gov.gr
καθώς και στήν ιστοσέλιδα τής αναθέτουσας αρχής www.moh.gov.gr
Αντικείμενο της σύμβασης
2.1 ΤΙΤΛΟΣ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ «ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ» - ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΩΤΗΡΙΑ - ΤΟΥ Γ.Ν.Ν.Θ.A. «Η
ΣΩΤΗΡΙΑ». CPV 45212314-0, 45212313-3. Κώδικος ΝUTS: 5571
2.2 Το έργο αφορα τις έργασιές «Αποκαταστασής του «Στρατιώτικου Κτήριου» του Γένικου
Νοσοκομέιου Νοσήματών Θώρακος Αθήνών «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» που έιναι χαρακτήρισμένο ώς διατήρήτέο
μνήμέιο απο το ΥΠΠΟΑ. Προκέιται για υπέρυψώμένο ισογέιο κτήριο έμβαδου 540 τ.μ. πέριπου, μέ
φέρουσές σιμέντοπλινθοδομές και λιθοδομές και ξυλινή στέγή, και μέ μικρο υπογέιο 25 τ.μ.. Το έργο
πέριλαμβανέι οικοδομικές έργασιές αποκαταστασής και συντήρήσής τών αυθέντικών κατασκέυών και
τής ξυλινής στέγής, έπισκέυής και ένισχυσής του φέροντα οργανισμου μέ αρμολογήματα και ένέματα,
καθαιρέσέις, νέές κατασκέυές έσώτέρικών οροφών και διαχώριστικών τοιχών, δαπέδα, κουφώματα,
έπιχρισματα και κατασκέυή πέριμέτρικου αποστραγγιστικου δικτυου. Επισής Ηλέκτρομήχανολογικές
έγκαταστασέις και διαμορφώσέις πέριβαλλοντος χώρου. Στο κτιριο θα έγκατασταθέι το
ανακαινισμένο Μουσέιο μέ έκθέματα απο τήν έποχή που το Νοσοκομέιο «Σώτήρια» λέιτουργήσέ για
τήν αντιμέτώπισή και θέραπέια τής φυματιώσής. Οι μουσέιολογικές και μουσέιογραφικές έργασιές δέν
πέριλαμβανονται στο παρον έργο.
2.3 Εκτιμώμένή αξια τής συμβασής 1.220.000,00 Ευρώ (χώρις ΦΠΑ).
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Το έργο έχέι ένταχθέι στο Επιχέιρήσιακο προγραμμα «Αττική 2004-2020» μέ κ. α.
πραξής 5010888 και συγχρήματοδοτέιται απο το Ευρώπαικο Ταμέιο Πέριφέρέιακής Αναπτυξής (ΕΤΠΑ)
και το ΠΔΕ - ΣΑΕΠ085/1 Κώδικος έναριθμου : 2018ΕΠ08510019
2.4 Τα έγγραφα τής παρούσας διαδικασίας δήμόσιας σύμβασής καταχώρήθήκαν στο σχέτικό

ήλέκτρονικό χώρο του ΕΣΗΔΗΣ - Δήμόσια Έργα μέ Συστήμικό Αύξοντα Αριθμό : 184169

Σελίδα 1 από 4

ΑΔΑ: ΨΩΩΗ465ΦΥΟ-ΚΦΚ

22PROC009901421 2022-01-10

2.5 Ο διαγώνισμος θα διένέργήθέι μέ ανοικτή διαδικασια και κριτήριο αναθέσής τής συμβασής τήν
πλέον συμφέρουσα απο οικονομική αποψή προσφορα μονο βασέι τιμής (χαμήλοτέρή τιμή). Δέν
έπιτρέπονται έναλλακτικές προσφορές.
2.6 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : Δώδέκα (12) μήνές απο τήν υπογραφή τής συμβασής.
3.1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
3.1.1 Δικαιώμα συμμέτοχής έχουν φυσικα ή νομικα προσώπα, ή ένώσέις αυτών που
δραστήριοποιουνται στις κατήγοριές έργών οικοδομικών και ήλέκτρομήχανολογικών έγκατέστήμένα
σέ: α) σέ κρατος - μέλος τής Ένώσής, β) σέ κρατος - μέλος του Ευρώπαικου Οικονομικου Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σέ τριτές χώρές που έχουν υπογραψέι και κυρώσέι τή ΣΔΣ, στο βαθμο που ή υπο αναθέσή δήμοσια
συμβασή καλυπτέται απο τα Παραρτήματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7 και τις γένικές σήμέιώσέις του σχέτικου
μέ τήν Ένώσή Προσαρτήματος I τής ώς ανώ Συμφώνιας, δ) σέ τριτές χώρές που δέν έμπιπτουν στήν
πέριπτώσή γ΄ και έχουν συναψέι διμέρέις ή πολυμέρέις συμφώνιές μέ τήν Ένώσή σέ θέματα
διαδικασιών αναθέσής δήμοσιών συμβασέών.
Οι οικονομικοι φορέις απαιτέιται να έιναι έγγέγραμμένοι στο σχέτικο έπαγγέλματικο μήτρώο που
τήρέιται στο κρατος έγκαταστασής τους. Οι προσφέροντές που έιναι έγκατέστήμένοι στήν Ελλαδα
απαιτέιται να έιναι έγγέγραμμένοι στο Μήτρώο Εργολήπτικών Επιχέιρήσέών (Μ.Ε.ΕΠ.) για το χρονικο
διαστήμα που έξακολουθουν να ισχυουν οι μέταβατικές διαταξέις του αρθρου 65 του π.δ. 71/2019 ή
στο Μήτρώο Εργολήπτικών Επιχέιρήσέών Δήμοσιών Έργών (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), απο τήν έναρξή ισχυος του
τέλέυταιου ή στα Μήτρώα Πέριφέρέιακών Ενοτήτών, ανα πέριπτώσή, στις κατήγοριές έργου
οικοδομικών και ήλέκτρομήχανολογικών. Οι προσφέροντές που έιναι έγκατέστήμένοι σέ κρατος μέλος
τής Ευρώπαικής Ένώσής απαιτέιται να έιναι έγγέγραμμένοι στα Μήτρώα του παραρτήματος ΧΙ του
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
Λογοι αποκλέισμου ώς αρθρο 22.Α διακήρυξής.
3.1.2 Οικονομική και χρήματοοικονομική έπαρκέια:
Καθέ προσφέρών πρέπέι να διαθέτέι μέσο έτήσιο κυκλο έργασιών, τών πέντέ (5) τέλέυταιών
διαχέιριστικών χρήσέών (2016, 2017, 2018, 2019, 2020), τουλαχιστον ισο μέ ένα έκατομμυριο έκατον
ογδοντα χιλιαδές έυρώ στήν κατήγορια οικοδομικών έργασιών και οκτακοσιές έικοσι χιλιαδές έυρώ
στήν κατήγορια ήλέκτρομήχανολογικών έργασιών. Σέ πέρίπτώσή ένώσής οικονομικών φορέών, οι
παραπάνώ απαιτήσέις καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλή τής ένώσής.
3.1.3 Τέχνική και έπαγγέλματική ικανοτήτα:
Οι οικονομικοι φορέις πρέπέι να έχουν κατώτέρα ορια στέλέχώσής για την κατηγορία οικοδομικών
εργασιών έναν τέχνικο που να διαθέτέι τα απαιτουμένα προσοντα του στοιχ. (γ) ή δυο τέχνικους που
να διαθέτουν τα απαιτουμένα προσοντα του στοιχ. (β) ή 1 έναν τέχνικο που να διαθέτέι τα
απαιτουμένα προσοντα του στοιχ. (β) και δυο τέχνικους που να διαθέτουν τα απαιτουμένα προσοντα
του στοιχ. (α)και για την κατηγορία ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών έναν τέχνικο που να
διαθέτέι τα απαιτουμένα προσοντα του στοιχ.(γ) ή δυο τέχνικους που να διαθέτουν τα απαιτουμένα
προσοντα του στοιχ. (β) ή 1 έναν τέχνικο που να διαθέτέι τα απαιτουμένα προσοντα του στοιχ. (β) και
δυο τέχνικους που να διαθέτουν τα απαιτουμένα προσοντα του στοιχ. (α).
Για τήν έφαρμογή τών ανώτέρώ παραγραφών, οι τέχνικοι του οικονομικου φορέα διακρινονται στις
ακολουθές κατήγοριές βασέι τών προσοντών τους :
(α) Στους τέχνικους που διαθέτουν κατ’ έλαχιστον έμπέιρια σχέτικα μέ τήν έκτέλέσή ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ και αντιστοιχώς ΗΜΧ έργασιών :
αα) τριών έτών απο τήν έναρξή ασκήσής του έπαγγέλματος τους, έφοσον τυγχανουν διπλώματουχοι
ή πτυχιουχοι ΑΕΙ ή αλλών ισοδυναμών έκπαιδέυτικών ιδρυματών, αναλογα μέ τή χώρα προέλέυσής,
και ββ) πέντέ έτών απο τήν έναρξή ασκήσής του έπαγγέλματος τους, έφοσον τυγχανουν πτυχιουχοι
ΤΕΙ, ΚΑΤΕΕ και υπομήχανικοι ή πτυχιουχοι αλλών ισοδυναμών έκπαιδέυτικών ιδρυματών, αναλογα μέ
τή χώρα προέλέυσής.
(β) Στους τέχνικους που διαθέτουν κατ’ έλαχιστον έμπέιρια σχέτικα μέ τήν έκτέλέσή ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ και αντιστοιχώς ΗΜΧ έργασιών :
αα) τριών έτών απο τήν έναρξή ασκήσής του έπαγγέλματος τους, και έπιπροσθέτώς
τρια (3) χρονια σέ κατασκέυή / συντήρήσή κατα τή λέιτουργια έργου, ή έξι (6) χρονια σέ έπιβλέψή /
έποπτέια σέ Προισταμένή Αρχή / διοικήσή - διαχέιρισή / λέιτουργια έργου, ή πέντέ (5) χρονια σέ
έπιβλέψή / έποπτέια σέ Προισταμένή Αρχή / διοικήσή - διαχέιρισή / λέιτουργια έργου και αποκτήσή
μέταπτυχιακου τιτλου σπουδών διαρκέιας κατ` έλαχιστο 1 έτους σέ συναφές αντικέιμένο,
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έφοσον τυγχανουν διπλώματουχοι ή πτυχιουχοι ΑΕΙ ή αλλών ισοδυναμών έκπαιδέυτικών ιδρυματών,
αναλογα μέ τή χώρα προέλέυσής και
ββ) πέντέ έτών απο τήν έναρξή ασκήσής του έπαγγέλματος τους, και έπιπροσθέτώς
τριαμισι (3,5) χρονια και αντιστοιχή έμπέιρια σέ κατασκέυή / συντήρήσή κατα τή λέιτουργια του έργου,
ή έπτα (7) χρονια σέ έπιβλέψή / λέιτουργια / διοικήσή - διαχέιρισή,
έφοσον τυγχανουν πτυχιουχοι ΤΕΙ, ΚΑΤΕΕ και υπομήχανικοι ή πτυχιουχοι αλλών ισοδυναμών
έκπαιδέυτικών ιδρυματών.
(γ) Στους τέχνικους που διαθέτουν κατ’ έλαχιστον έμπέιρια σχέτικα μέ τήν έκτέλέσή ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ και αντιστοιχώς ΗΜΧ έργασιών :
αα) τριών έτών απο τήν έναρξή ασκήσής του έπαγγέλματος τους, και έπιπροσθέτώς
έξι (6) χρονια σέ κατασκέυή / συντήρήσή κατα τή λέιτουργια έργου, ή δώδέκα (12) χρονια σέ έπιβλέψή
/ έποπτέια σέ Προισταμένή Αρχή / διοικήσή - διαχέιρισή / λέιτουργια έργου, ή δέκα (10) χρονια σέ
έπιβλέψή / έποπτέια σέ Προισταμένή Αρχή / διοικήσή - διαχέιρισή / λέιτουργια έργου και αποκτήσή
μέταπτυχιακου τιτλου σπουδών διαρκέιας κατ` έλαχιστο 1 έτους σέ συναφές αντικέιμένο,
έφοσον τυγχανουν διπλώματουχοι ή πτυχιουχοι ΑΕΙ ή αλλών ισοδυναμών έκπαιδέυτικών ιδρυματών,
αναλογα μέ τή χώρα προέλέυσής, και
ββ) πέντέ έτών απο τήν έναρξή ασκήσής του έπαγγέλματος τους, και έπιπροσθέτώς
έπτα (7) χρονια και αντιστοιχή έμπέιρια σέ κατασκέυή / συντήρήσή κατα τή λέιτουργια του έργου, ή
δέκατέσσέρα (14) χρονια σέ έπιβλέψή / λέιτουργια / διοικήσή – διαχέιρισή,
έφοσον τυγχανουν πτυχιουχοι ΤΕΙ, ΚΑΤΕΕ και υπομήχανικοι ή πτυχιουχοι αλλών ισοδυναμών
έκπαιδέυτικών ιδρυματών.
(δ) αα) Στους τέχνικους, οι οποιοι πέραν τής αναφέρομένής στήν πέριπτώσή (γ-αα) έμπέιριας,
διαθέτουν έπιπροσθέτα απασχολήσή τριών (3) έτών σέ κατασκέυή, έφοσον τυγχανουν διπλώματουχοι
ή πτυχιουχοι ΑΕΙ ή αλλών ισοδυναμών έκπαιδέυτικών ιδρυματών, αναλογα μέ τή χώρα προέλέυσής.
Σέ πέρίπτώσή ένώσής οικονομικών φορέών, οι παραπάνώ έλάχιστές απαιτήσέις καλύπτονται
αθροιστικά από τα μέλή τής ένώσής.
3.2 ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : Πέριλαμβανονται αναλυτικα στα έγγραφα τής συμβασής τα
οποια αναφέρονται κατώτέρώ, κατα σέιραν ισχυος:
1. Το συμφώνήτικο ,
2. Η παρου σα Διακή ρυξή.
3. Η Οικονομική Προσφορα .
4. Το Τιμολογιο Δήμοπρα τήσής
5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρέώ σέών (Ε.Σ.Υ.).
6. Η Τέχνική Συγγραφή Υποχρέώ σέών (Τ.Σ.Υ) - Τέχνικέ ς Προδιαγραφέ ς
7. Η Τέχνική Πέριγραφή (Τ.Π.).
8. Ο Πρου πολογισμο ς Δήμοπρα τήσής.
9. Οι έγκέκριμέ νές μέλέ τές του έ ργου.
10. Το έγκέκριμέ νο Χρονοδια γραμμα κατασκέυή ς του έ ργου.
Τα έγγραφα τής συμβασής συντασσονται υποχρέώτικα στήν έλλήνική γλώσσα και προαιρέτικα και σέ
αλλές γλώσσές. Οι προσφορές και τα πέριλαμβανομένα σέ αυτές στοιχέια, καθώς και τα αποδέικτικα
έγγραφα συντασσονται στήν έλλήνική γλώσσα ή συνοδέυονται απο έπισήμή μέταφρασή τους στήν
έλλήνική γλώσσα.
4.2 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ή ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ημέρομήνια: 26/01/2022 και ώρα 11:00 π.μ.
4.3 ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Δώδέκα μήνές απο τήν ήμέρα
λήξής τής προθέσμιας υποβολής προσφορών.
4.4 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Ημέρομήνια: 28/01/2022 και ώρα 11:00 π.μ. Οι προσφορές αποσφραγιζονται ήλέκτρονικα, μέσώ τής
διαδικτυακής πυλής www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Η διαδικασια αποσφραγισής παρουσιαζέται
αναλυτικα στο αρθρο 4 τής Διακήρυξής.

Σελίδα 3 από 4

ΑΔΑ: ΨΩΩΗ465ΦΥΟ-ΚΦΚ

22PROC009901421 2022-01-10

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για τή συμμέτοχή στή διαδικασι α απαιτέι ται έγγυ ήσή συμμέτοχή ς, έι κοσι τέσσα ρών χιλια δών
τέτρακοσι ών έυρώ (24.400,00 €) μέ ισχυ τρια ντα ήμέ ρές μέτα τή λή ξή του χρο νου ισχυ ος τής
προσφορα ς ή τοι μέ χρι 25/02/2023. Στήν πέρι πτώσή έ νώσής οικονομικώ ν φορέ ών, ή έγγυ ήσή
συμμέτοχή ς πρέ πέι να καλυ πτέι τις υποχρέώ σέις ο λών τών οικονομικώ ν φορέ ών που
συμμέτέ χουν στήν έ νώσή.
Για τήν υπογραφή τής συ μβασής απαιτέι ται παροχή έγγυ ήσής καλή ς έκτέ λέσής, συ μφώνα μέ το
α ρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, υ ψους 5% έπι τής έκτιμώ μένής αξι ας τής συ μβασής προ Φ.Π.Α.
Η έγγυ ήσή καλή ς έκτέ λέσής καταπι πτέι υπέ ρ τής αναθέ τουσας αρχή ς, στήν πέρι πτώσή
παρα βασής απο τον ανα δοχο τών ο ρών τής συ μβασής.
Φορέας αρμοδιος για τις διαδικασιές προσφυγής έιναι ή Αρχή Εξέτασής Προδικαστικών Προσφυγών
(Α.Ε.Π.Π..), Λέώφορος Θήβών 196-198, κτιριο Κέρανής, Άγιος Ιώαννής Ρέντής, ΤΚ 18233, ΕΛΛΑΔΑ,
Τήλέφώνο: +30 2132141216, Ηλέκτρονικο ταχυδρομέιο: aepp@aepp-procurement.gr, Διέυθυνσή στο
διαδικτυο : http://www.aepp-procurement.gr.
Οι προσφυγές υποβαλλονται ήλέκτρονικα, μέσώ τής διαδικτυακής πυλής www.promitheus.gov.gr του
ΕΣΗΔΗΣ.

ΑΘΗΝΑ, 10/ 01 / 2021
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
τής ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΗΛΙΑΣ ΣΑΜΑΡΑΣ
Δρ. Πολιτικος Μήχανικος μέ Α’ βαθμο
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