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________________________________              
ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ - ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ                                   

  

ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ»  

Δ/νση:  Λεωφ.  Αλεξάνδρας 171 – 115  22  ΑΘΗΝΑ                  Αθήνα,                  13-11-20 

Τηλ:.    210 64 09 000 ,  Fax: 210 64 20 146                                                               Αρ. Πρωτ.          32840  /1300 
_________________________________ 

Δ/νση :  Διοικητικού –Oικονομικού  

Υποδ/ση : Οικονομικού                                             

Τμήμα : Προμηθειών    

Πληροφορίες : Κάτσιου Ζωή        

Τηλ. : 210 – 64 09 644-145        

Fax : 210 – 64 20 146       

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 89(OΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ) 

ANAΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ CPV 45453000-7 ( ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ)  

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 117 «Συνοπτικός διαγωνισμός» του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 

147/Α/2016) μέχρι 60.000€ πλέον ΦΠΑ. 

2. Του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/9-5-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των 

νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» περί πληρωμής τιμολογίων εντός 60 

ημερών. 

3. Το γεγονός  ότι για λόγους δημοσίου συμφέροντος  επιβάλλεται η διασφάλιση της 

απρόσκοπτης λειτουργίας του Νοσοκομείου μέσω της απαιτούμενης επάρκειας  σε 

υλικά /υπηρεσίες. 

4. Την υπ αριθμ   588/8-9-20    απόφαση του  ΔΣ   για την  έγκριση  πίστωσης 

60.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ)  και διενέργειας συνοπτικού 
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διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου  που θα αναλάβει την προμήθεια και 

τοποθέτηση δαπέδων σε διάφορους χώρους του Νοσοκομείου cpv 45453000-7  

(Εργασίες γενικής επισκευής και ανακαίνισης για  ένα (1) έτος με κριτήριο 

κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή και την έγκριση της διακήρυξης μετά των 

τεχνικών προδιαγραφών αυτής 

5. Tην υπ αριθμ   ΨΠΓ3469ΗΔ8-9ΜΛ       Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης. 

 

  

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε 

Επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή: 

ANAΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ CPV 45453000-7 ( ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ)  

 

ως αναφέρονται στο συνημμένο    60.000,00ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

    'Οσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο  διαγωνισμό  πρέπει να  υποβάλλουν 

δακτυλογραφημένη  προσφορά στην Ελληνική γλώσσα, μέχρι τις                                                                                                                                                               

26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020  ημέρα  ΠΕΜΠΤΗ  και ώρα 10.00πμ και στη συνέχεια θα 

ακολουθήσει αποσφράγιση αποσφράγιση των  φακέλων  από  την αρμόδια επιτροπή 

διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμού. 

Αντίγραφο της διακήρυξης (δωρεάν πρόσβαση) στην  ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www. 

agsavvas-hosp.gr, στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ  και τεύχη της διακήρυξης 

ΔΕΝ θα διατίθενται από το Νοσοκομείο  

Για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η υποβολή 

απόδειξης πληρωμής της διακήρυξης . 

Για διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να απευθύνονται τις εργάσιμες 

ημέρες στα τηλ. 210-64.09.644 και 210-6409145 

 

Οικονομικά 

στοιχεία 

Τεχνικές  Προδιαγραφές και Prospectus προσφερομένων 

ειδών. 

Δείγμα 

Απαραίτητα                                          +    - 
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Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τους  όρους που καθορίζει η παρούσα διακήρυξη της 

οποίας αναπόσπαστο μέρος αποτελούν το  εξής παράρτημα : 

 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: -Τεχνικές προδιαγραφές δαπέδων και απαραίτητων εργασιών 

τοποθέτησής τους   . 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 1: Χώροι ανά όροφο που χρήζουν αλλαγής δαπέδου 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 2: Εργασίες τοποθέτησης, συμβατικές υποχρεώσεις και σχέδιο  .          
.                         οικονομικής προσφοράς. 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 3: Λόγω της πανδημίας ο ανάδοχος υποχρεούται να λάβει μέτρα             
.                        προστασίας των εργαζομένων . Παρακαλούμε όπως διαβάσει            .                           
τον οδηγό διαχείρισης στο παρακάτω link.                     

 
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/All/C0948AC68393B30BC2257E0C002BBFB9/$fil
e/ODIGOS_DIAXIRISIS_COVID_19_ERGOTAXIA.pdf   . Επισυνάπτουμε το 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 3 που θα μοιραστεί οπωσδήποτε σε κάθε εργαζόμενο του αναδόχου , 
που θα εργαστεί στο Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ». 
 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το οποίο 

επισυνάπτεται και σε επεξεργάσιμη μορφή Word στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου . 

 

Άρθρο 1ο Τρόπος κατάρτισης και υποβολής προσφορών – Διαδικασία υποβολής 

δικαιολογητικών κατακύρωσης μόνο από τους αναδειχθέντες αναδόχους. 

 

1. Οι προσφορές υποβάλλονται δακτυλογραφημένες από  τους   ενδιαφερόμενους μέσα 

στα χρονικά όρια που ορίζει η διακήρυξη σε έναν φάκελο (1 πρωτότυπο και 1 αντίγραφο) 

υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα και συνοδευόμενες με  τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά. Οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία με 

οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. 

2. Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

  Η λέξη “ΠΡΟΣΦΟΡΑ”. 

  Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό. 

  Ο αριθμός της διακήρυξης. 

  Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

  Τα στοιχεία του αποστολέα. 

3. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο σφραγισμένο, και ο οποίος θα φέρει τις    

ενδείξεις που   αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο 2.  

4. Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), τα οποιαδήποτε απαιτούμενα 

από την παρούσα διακ. δικαιολογητικά, οι οποιεσδήποτε απαιτούμενες από την παρούσα 

διακ. δηλώσεις, τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς καθώς και τα οικονομικά στοιχεία 

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/All/C0948AC68393B30BC2257E0C002BBFB9/$file/ODIGOS_DIAXIRISIS_COVID_19_ERGOTAXIA.pdf
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/All/C0948AC68393B30BC2257E0C002BBFB9/$file/ODIGOS_DIAXIRISIS_COVID_19_ERGOTAXIA.pdf
ΑΔΑ: ΨΡΣ4469ΗΔ8-6ΙΩ





 

                                                                  4 

τοποθετούνται μέσα στον φάκελο. ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΥΤΩΝ ΣΕ 

ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΥΣ ΥΠΟΦΑΚΕΛΛΟΥΣ.  

5. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν 

υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη 

και μονογεγραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και 

αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν 

διόρθωση και να μονογράψει και σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν 

υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου 

αξιολόγησης των προσφορών. 

6. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους 

όρους της διακήρυξης ή πρόσκλησης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά 

του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην 

περίπτωση αυτή, πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους 

όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, 

προκειμένου να αξιολογηθούν.   

7. Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να αναγράφουν τον αύξοντα αριθμό είδους, τόσο στην 

τεχνική όσο και στην οικονομική προσφορά, αναγράφοντας οπωσδήποτε επί ποινή 

απορρίψεως τον αύξοντα αριθμό είδους, όπως ακριβώς αυτός καθορίζεται στη διακήρυξη  

8. Όταν από τη διακήρυξη προβλέπεται κατάθεση δειγμάτων, αυτά πρέπει να  φέρουν 

αυτοκόλλητη ετικέτα  που  να  αναγράφει  ευκρινώς  την  επωνυμία   του  προμηθευτή,  

καθώς και τον αύξοντα  αριθμό είδους ως ορίζεται στη  διακήρυξη. Τα δείγματα πρέπει να 

κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών. 

9. Η προσφορά διαφορετικών προϊόντων στον ίδιο αύξοντα αριθμό  είδους, μπορεί κατά 

την  κρίση της επιτροπής να αποτελέσει λόγο απόρριψης  της. 

10. Η υποβολή προσφοράς  στο διαγωνισμό αυτόματα δεσμεύει τους συμμετέχοντες  ότι 

τα είδη που προσφέρουν είναι ασφαλισμένα μέχρι της αποθήκες του Νοσοκομείου και 

επιπλέον εφόσον πρόκειται για  συσκευές-μηχανήματα,  ότι εγγυώνται την απρόσκοπτη 

και ομαλή λειτουργία τους για χρονικό διάστημα ενός (1) τουλάχιστον έτους. Απόκλιση 

από τον όρο αυτό συνεπάγεται αυτομάτως απόρριψη της προσφοράς.  

11.Oι συμμετέχοντες  στο διαγωνισμό υποχρεούνται να καταθέσουν επί ποινή 

απορρίψεως  συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το συνημμένο ως Παράρτημα Β 

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ).   

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) υπογράφεται από 
τον εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα, νοείται 
ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το 
πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης 
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συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον 
οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία 
σύναψης σύμβασης. 
 

12.Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης των προσφορών και 
της ανάδειξης «προσωρινών αναδόχων» θα εκδοθεί σχετική απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής, η οποία θα κοινοποιηθεί στους συμμετέχοντες και στην 
συνέχεια η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί μόνο τους προσφέροντες, στους οποίους 

πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινούς αναδόχους»), να υποβάλουν τα εξής 
δικαιολογητικά: 

 

Παραπομπή στην δήλωση σας στο ΤΕΥΔ Απαιτούμενα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης ως αποδεικτικά μέσα της 

δήλωσης σας στο ΤΕΥΔ 

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού  

Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 
καταδίκες 

 

Απόσπασμα σχετικού μητρώου, όπως του 
ποινικού ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου 
εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια 
δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-
μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της 
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος, ο 
οικονομικός φορέας, από το οποίο 
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι 
προϋποθέσεις. 
 
Η υποχρέωση αυτή αφορά: 
α) στις περιπτώσεις ΕΠΕ, ΟΕ και ΕΕ, τους 
διαχειριστές. 
β) στις περιπτώσεις ΑΕ, τον Διευθύνοντα 
Σύμβουλο και όλα τα μέλη του ΔΣ. 
Προσοχή: Αναλόγως να υποβληθεί το 
ισχύον κωδικοποιημένο καταστατικό του 
Γ.Ε.ΜΗ. από το οποίο να προκύπτουν οι 
διαχειριστές ή ο Διευθύνων Σύμβουλος ή τα 
μέλη του ΔΣ. 
 

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης                     
↓ 

 
↓ 

Καταβολή φόρων Φορολογική ενημερότητα. 
 

Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης Ασφαλιστική ενημερότητα. 
 

Γ. Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, 
σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό    
παράπτωμα                                                           
↓ 

 
 
↓ 

Παραβίαση υποχρεώσεων στους τομείς του 
εργατικού δικαίου 

Υπεύθυνη Δήλωση του οικονομικού 
φορέα με την οποία να δηλώνει τις 
πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν 
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εκδοθεί σε βάρος του σε χρονικό 
διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
υποβολής προσφοράς ή αίτησης 
συμμετοχής. 

Πτώχευση  Πιστοποιητικό περί μη κήρυξης σε 
πτώχευση από Πρωτοδικείο. 

 
Διευκρίνιση: Εάν κάποιο από τα απαιτούμενα αποδεικτικά μέσα δεν εκδίδεται από 
κάποιο κράτος-μέλος ή χώρα, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται 
από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη-μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη 
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 
οργανισμού του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην 
οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται κάποιο ή κάποια από τα ανωτέρω αποδεικτικά 
έγγραφα μέσα ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις απαιτούμενες περιπτώσεις. 
 

13. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης των 

αναδειχθέντων «προσωρινών αναδόχων», η αναθέτουσα αρχή θα προβεί σε οριστική 

κατακύρωση του διαγωνισμού. 

Αρθρο 2ο – Προσφερόμενες τιμές  

 

    Η τιμή πρέπει να δίδεται σε ΕΥΡΩ για εκτέλεση του συνόλου του αντικειμένου που                

περιγράφεται στα συνημμένα Παραρτήματα της παρούσης διακήρυξης. 

       Στην τιμή θα περιλαμβάνονται όλες οι κρατήσεις, εκτός από το ΦΠΑ. 

 Θα αναγράφεται ξεχωριστά το ποσοστό ΦΠΑ που είναι 24%. 

 

  Οι προσφορές πρέπει να ισχύουν για χρονικό διάστημα εκατόν είκοσι  (120) ημερών και 

να αναγράφουν την αποδοχή των όρων της διακήρυξης. 

 Χρόνος ολοκλήρωσης του έργου  : Eντος (1) ενός έτους   

 

Σημείωση 1 :  

Οι εταιρείες οφείλουν να καταθέσουν Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα πιστοποιείται  

ότι οι τιμές δεν  υπερβαίνουν, σε καμία περίπτωση, αυτές του Παρατηρητηρίου τιμών  της 

ΕΠΥ, της ημερομηνίας κατάθεσης της προσφοράς αναγράφοντας και τον κωδικό 

παρατηρητηρίου  που ανήκουν     και εφόσον υπάρχουν  

Σημείωση 2 : Σε περίπτωση κατά την οποία ολοκληρωθεί ενιαίος διαγωνισμός από 

νοσοκομείο που υπάγεται στην υγειονομική περιφέρεια ή όποιος άλλος διαγωνισμός από 

κεντρική αναθέτουσα αρχή οι τυχόν υπογεγραμμένες συμβάσεις θα διακοπούν   
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Άρθρο 3ο – Υποβολή ενστάσεων. 

    Για την τυχόν υποβολή ενστάσεων κατά της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων μέσω 

του παρόντος διαγωνισμού ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 127 του Ν. 4412/16.   

 

   

Άρθρο 4ο   - Κρίσεις αποτελεσμάτων διαγωνισμού. 

 

Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο, με 

γνωμοδότησή του μπορεί να προτείνει: 

 Την κατακύρωση της ανάδειξης αναδόχου  

  Στην περίπτωση που οι προσφορές είναι ισότιμες  δηλαδή με την ίδια ακριβώς 

τιμή  το Νοσοκομείο επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών 

φορέων κατόπιν κλήρωσης, που θα γίνεται ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής 

αξιολόγησης ύστερα από έγγραφη πρόσκλησή του σε προκαθορισμένη 

ημερομηνία και ώρα . 

 Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή  του με 

τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. 

 Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στην διαδικασία 

της διαπραγμάτευσης. 

Άρθρο 5ο- Σύμβαση (Πρόσκληση - Υπογραφή - Διάρκεια ισχύος). 

Στον ανάδοχο στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού, αποστέλλεται 

εγγράφως ανακοίνωση και προσκαλείται να προσέλθει σε (10) ημέρες από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, 

προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής(εφόσον 

προβλέπεται).  

* Με την έγγραφη ανακοίνωση στον προμηθευτή (ή εργολήπτη), η σύμβαση θεωρείται 
ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο  
 

* Η διάρκεια της σύμβασης θα ισχύσει από την ημερομηνία υπογραφής της 

σύμβασης και για ένα (1) έτος .  

 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό  δεσμεύονται ότι σε περίπτωση που θα παραστεί 

ανάγκη προσφυγής σε δικαστική αρχή, καθορίζεται για όλα τα θέματα που 

ενδεχομένως θα προκύψουν από τις συμβάσεις που τελικώς θα υπογραφούν, ως 

τόπος εκτέλεσης η Αθήνα, υποβαλλομένων των προμηθευτών (ή εργοληπτών) 

ανεπιφύλακτα στη δικαιοδοσία τους.  
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Άρθρο  6o- Παροχή διευκρινίσεων για το διαγωνισμό 

 

             Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως συμπληρωματικές πληροφορίες, 

διευκρινίσεις κ.λ.π. για το  διαγωνισμό, αυτές θα παρέχονται από την αρχή που 

τον διεξάγει, το αργότερο δύο εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης 

υποβολής των προσφορών. 

               Άρθρο  7o- Τεκμήριο από την συμμετοχή στον διαγωνισμό 

 

 Η υποβολή προσφοράς στο διαγωνισμό αποτελεί τεκμήριο ότι, ο 

διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλήρη γνώση αυτής της διακήρυξης και των 

λοιπών τευχών δημοπράτησης και γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης 

του έργου. 

 

Άρθρο 8ο - Tρόπος πληρωμής - Kρατήσεις: 

Η πληρωμή θα γίνεται μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών με έκδοση του 

σχετικού εντάλματος πληρωμής εντός δύο (2) μηνών. Ο προμηθευτής υποχρεούται να 

αναγράψει ευδιάκριτα στο τιμολόγιο την ακριβή ονομασία του είδους σύμφωνα με την 

προσφορά του και τη σύμβαση. 

Ο προμηθευτής κατά την πληρωμή υπόκειται στις πιο κάτω  κρατήσεις: 

 Ποσοστό 0,07% υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου 

(άρθρο 4 παρ.3 του Ν.4013/2011 όπως ισχύει). 

 Ποσοστό 0,00252% για κράτηση Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. επί της καθαρής αξίας του 

τιμολογίου  για τέλος χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ ΟΓΑ (άρθρο 7 της 

Υ.Α.5143/ΦΕΚ 3335/Β/2014). 

 Ποσοστό 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π. επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου (άρθρο 350 

παρ. 3 του Ν4412/16). 

 Ποσοστό  0,00216% για κράτηση Α.Ε.Π.Π. επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου  

για τέλος χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ ΟΓΑ (άρθρο 6 της ΚΥΑ 1191/ΦΕΚ 

969/Β/17). 

 Ποσοστό 2% υπέρ Οργ. Ψυχικής Υγείας επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου 

μετά την αφαίρεση των προηγουμένων κρατήσεων υπέρ Οργ. Ψυχικής Υγείας 

(άρθρο 3 του  Ν.3580/2007).    
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 Φόρος εισοδήματος 4%  επί της καθαρής αξίας μετά την αφαίρεση των ανωτέρω 

κρατήσεων (άρθρο 24 του Ν. 2198/94). ΠΡΟΣΟΧΗ: Στις υπηρεσίες ο φόρος 

εισοδήματος είναι 8%. 

 

Η Πρόεδρος ΔΣ- Διοικήτρια  
 

α.α. 
O Aναπληρωτής  Διοικητής 

 
Χρήστος Φασιανός 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α                                                                      ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚ ΝΟ  89 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  

 

 

ANAΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ CPV 45453000-7 ( ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ)  

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ 

 

ΓΕΝΙΚΑ 

Τα υπό προμήθεια είδη δαπέδων που θα προσκομίζονται στο νοσοκομείο 

πρέπει να πληρούν οπωσδήποτε τις τεχνικές προδιαγραφές που 

περιγράφονται ανά είδος στο τμήμα Β στο παρόν τεύχος. 

Οι προεργασίες καθώς και οι εργασίες τοποθέτησής των δαπέδων θα γίνονται 

όπως περιγράφονται στο τμήμα Α του παρόντος τεύχους. 

Οι ποσότητες των ειδών και των εργασιών που αναγράφονται στο συνημμένο 

πίνακα μπορεί να τροποποιηθούν ανάλογα με τις ανάγκες συντηρήσεως που 

θα προκύψουν στο Νοσοκομείο, για το χρονικό διάστημα ενός έτους. 

 

Α ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Α.1 Αποξήλωση παλαιών πλαστικών δαπέδων  

Η αποξήλωση των παλαιών πλαστικών δαπέδων θα γίνεται κατόπιν 

συνεννοήσεως με τα τμήματα και την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του 

Νοσοκομείου για να επιτευχθεί η κατά το δυνατόν μικρότερη όχληση στη 

λειτουργία του Νοσοκομείου. Η απομάκρυνση των αποψιλωθέντων υλικών από το 

ΑΔΑ: ΨΡΣ4469ΗΔ8-6ΙΩ





 

                                                                  11 

χώρο του Νοσοκομείου θα γίνεται με ευθύνη του εργολάβου. Κατά την διάρκεια της 

αποξήλωσης τα υλικά θα τοποθετούνται τακτοποιημένα σε χώρο που δεν θα 

παρεμποδίζεται η λειτουργία του Νοσοκομείου έως της απομακρύνσεως από τον 

χώρο εκτέλεσης εργασιών. Θα ακολουθήσει επιμελής καθαρισμός της επιφανείας 

και η προετοιμασία αυτής. 

Προ της ενάρξεως εργασιών επικολλήσεως των νέων δαπέδων, θα έχουν 

απαραιτήτως προηγηθεί οι εργασίες επιμελούς καθαρισμού της επιφανείας 

(από παλαιές κόλλες κ.λ.π.), πλήρης ισοπέδωση, τρίψιμο κ.λ.π. και απαιτείται 

η σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας που έχει την επίβλεψη των 

εκτελουμένων εργασιών ότι η επιφάνεια πληρεί όλες τις κατάλληλες 

προϋποθέσεις για να επικολληθεί το νέο δάπεδο. 

Β. ΥΛΙΚΑ 

Τα διάφορα είδη επίστρωσης δαπέδων επιλέγονται ανάλογα με τις 

ιδιαιτερότητες του εκάστοτε χώρου. 

 

Α.2 Προετοιμασία επιφανείας δαπέδων. 

Όπου απαιτείται θα γίνεται τρίψιμο με μηχανή και επάλειψη με primer 

σκλήρυνσης επιφάνειας κατανάλωση 200gr/m2 τύπου primer G της MAPEI ή 

SIKAFLOOR 156 και ισοπέδωση πάχους 3 - 5 χιλ, μία ή δύο στρώσεις και λείανση 

της επιφανείας με ρητινούχα ισοπεδωτικά τύπου SIKAFLOOR 83 EPOCEM ή 

ULTRAPAN της MAPEI ώστε να επιτευχθεί η απαιτούμενη επίπεδη επιφάνεια και 

σκληρότητα. 

 

Β.1. Δάπεδο ομοιογενές PVC. 

Δάπεδο ομοιoγενές PVC., πάχους 2,5χιλ, φάρδους 2,00 μέτρων για 

νοσοκομειακή χρήση της Tarkett ,τύπου standard plus ή εφάμιλλο της Gerflor 

εμποτισμένο με επένδυση πολυουρεθάνης PUR αντοχής ΕΝ 651 class 34/43 

άκαυστο, αντιστατικό, αντοχής στα χημικά, γυαλισμένο . 
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Η συγκόλληση των αρμών θα γίνει με τη μέθοδο της θερμικής συγκόλλησης 

και  με ειδικό θερμοκολλητικό κορδόνι συγκόλλησης. Το πλάτος των αρμών 

δεν θα υπερβαίνει τα 3,5mm, το βάθος πρέπει να είναι ίσο με τα 2/3 του 

πάχους του δαπέδου και σε καμία περίπτωση μεγαλύτερο από 2,0mm. H  

περίσσια υλικού των αρμών θα αφαιρεθεί στο τέλος με προσοχή ώστε να 

διασφαλίζεται η στεγανότητα των αρμών, όπως και η μη διαφοροποίηση 

ύψους μεταξύ φύλλων και αρμών. 

 Η επικόλληση των δαπέδων θα γίνει με χρήση ειδικής κόλλας που 

προτείνεται από το εργοστάσιο κατασκευής του δαπέδου. 

Β.2. Σοβατεπί από PVC. 

Σοβατεπί από PVC, πάχους 2,5χιλ, ενιαίο με απόληξη διαμορφωτή, και 

καπελάκι ολικού ύψους 10εκ. Θα τοποθετείται σε χώρους όπου δεν υπάρχει 

διαμορφωμένο ήδη σοβατεπί. 

Το κοίλο σοβατεπί θα γίνει από το ίδιο υλικό του δαπέδου και θα έχει 

τουλάχιστον 20 cm πλάτος. Η αναδίπλωση θα έχει τουλάχιστον 10cm επί του 

δαπέδου και 10 cm  επί του τοίχου. Η καμπύλωση θα επιτευχθεί με ειδικό 

διαμορφωτή που θα αποτρέπει τη ρηγμάτωση του υλικού τόσο κατά την 

τοποθέτηση όσο και κατά τη λειτουργία των χώρων. Οι παρατηρήσεις 

προηγούμενης παραγράφου για την συγκόλληση των αρμών αφορούν και την 

παρούσα παράγραφο. Οι ακμές των σοβατεπί θα προστατευθούν με ειδικό 

κάλυμμα από PVC. Τα σοβατεπί θα τοποθετηθούν με προσοχή ώστε ειδικά 

στις γωνίες, (με διαγώνια ένωση), τα σοβατεπί και οι αρμοί συγκόλλησης να 

είναι ερμητικά κλειστοί. 

Όλες οι επιφάνειες θα παραδίδονται καθαρές και γυαλισμένες με μηχανικό 

τρόπο. 

 

Β.3. Προφίλ αλουμινίου. 
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Προφίλ αλουμινίου διαφόρων διατομών (L ή σε πομπέ, με τα κατάλληλα κλιψ 

στήριξης) ανάλογα με τις ανάγκες του εκάστοτε χώρου. Χρησιμοποιείται εκεί 

που το δάπεδο που θα τοποθετηθεί θα συναντήσει  διαφορετικό υλικό ,π.χ. 

κεραμικό πλακάκι. 
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 Χώροι  αναγκαιότητας  αλλαγής δαπέδων  

  μ2 τοποθέτηση απογεύματα και αργίες 

 ΥΠΟΓΕΙΟ   

Υ.1 ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ 51,25 δυο χώροι 

 ΙΣΟΓΕΙΟ   

0.1 ΣΤΟΜΑΧΙΑ 62,5  

0.2 ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ 18  

0.3 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΗ 20  

0.4 ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΟ 16,5  

0.5 ΓΡ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 45  

0.6 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 89,75  

0.7 ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ιατροι 33  

0.8 ΘΥΡΩΡΕΙΟ 6  

 1ος Οροφος   

1.1 ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ 180  

1.2 ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ 171  

1.3 ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 15,75  

1.4 ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 196  

1.5 ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΟ 72,5  

1.6 ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ 180,5  

1.7 ΕΦΗΜΕΡΕΙΟ 33,75  

1.8 Ε.Ι 130  

1.9 ΓΚΙΣΕ 19  

 2ος οροφος   

2.1 ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ 134 διαδρομος 

 3ος οροφος   

3.1 Νοσ. Τμήμα ΒΔ3 309,5 1300,1302,1303,1304,1305,1306,1307,1308,1311 

3.2 γρ.ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ 18 παλια κουζίνα 

3.3 γρ. ΑΝΑΙΣΘΙΣΙΟΛΟΓΩΝ 24  

3.4 γρ.ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ 42,5  

3.5 γρ.ΟΥΡΟΛΟΓΩΝ 24  

3.6 ΓΡ.ΩΡΛ 24  

 4ος οροφος   

4.1 Νοσ. Τμήμα ΒΔ4 333,75 1400,1402,1403,1404,1405,1406,1407,1408,1409 

4.2 Νοσ. Τμήμα ΒΑ4 49 2408,2402 

4.3 ΓΡ.ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΩΝ 51,79  

4.4 ΓΡ.ΓΝΑΘΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ 24,5  

4.5 ΓΡ.ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ 35  

 5ος οροφος   

5.1 Νοσ. Τμήμα ΒΔ5 16,5 1511 

5.2 Νοσ. Τμήμα ΒΑ5 196 2501,2503,2504,2505,2506,2507,2508,2510 

5.3 ΓΡ. ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ 26  
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5.4 ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΙ 22,5  

 6ος οροφος   

6.1 νοσ. Τμημα ΒΑ6 19,25 2669 

6.2 ΓΡ. ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΩΝ 58  

 συνολο 2748,79  
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ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ"  

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Τηλέφωνο: 210 64.09.607. 

Φάξ: 210 64 09 517 

E-mail: tynas@agsavvas-hosp.gr 

                                         

ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ  ΔΑΠΕΔΩΝ 

(ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ) 

 

Στους χώρους των εργαστηρίων του 1ου ορόφου τόσο στην Κεντρική 

Πτέρυγα (Αιμοδοσία) όσο και στην Παλαιά  Πτέρυγα (Βιοχημικό και 

Μικροβιολογικό Εργαστήριο), στο δάπεδο υπάρχει επίστρωση με πλάκες 

ελαστικές 60 x 60 εκ. από το 1980. Λόγω πολλαπλών φθορών, απαιτείται η 

αντικατάσταση τους. Ομοίως υπάρχουν φθορές σε δάπεδα γραφείων Ιατρών ( 

Νευροχειρούργων, Γναθοχειρούργων , Θωρακοχειρούργων , κ.α.) καθώς και σε 

νοσηλευτικούς θαλάμους στην ΒΑ και ΒΔ πτέρυγα. 

Οι απαιτούμενες εργασίες είναι οι ακόλουθες: 

 Αποξήλωση των ελαστικών πλακών, οι οποίες θα συγκεντρώνονται σε 

ένα σημείο του χώρου και στην συνέχεια θα απομακρύνονται μετά από 

συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία και θα απορρίπτονται σε κάδο που 

θα τοποθετείται με ευθύνη του αναδόχου. 

 Ακολουθεί προετοιμασία του υποστρώματος, επιμελής καθαρισμός από 

παλαιές κόλλες και λοιπά υλικά. Το υπόστρωμα θα πρέπει να είναι ξηρό, 

καθαρό από σκόνες, ομαλό λείο, επίπεδο σκληρό και απαλλαγμένο από 

υγρασίες. Απαραίτητη είναι η επίστρωση με  υλικό αστάρι, πριν να 

ξεκινήσει η διαδικασία τοποθέτησης δαπέδου PVC σε ρολό πλάτους 2,00μ. 

mailto:tynas@agsavvas-hosp.gr
ΑΔΑ: ΨΡΣ4469ΗΔ8-6ΙΩ
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H τοποθέτηση θα γίνει από εξειδικευμένα συνεργεία και όλα τα 

χρησιμοποιούμενα υλικά (κόλλες, κορδόνια συγκόλλησης κ.λ.π.) θα είναι 

απαραιτήτως τα εργοστασιακά ενδεικνυόμενα. 

 Το δάπεδο θα είναι ομοιογενές βινυλικό, πάχους 2,5 mm. κατάλληλων 

προδιαγραφών για νοσοκομειακή χρήση  της Tarkett τύπου standard plus 

ή εφάμιλλο της Gerflor.  

 Η απόχρωση θα είναι επιλογής της Τ.Υ. 

 Όπου απαιτείται διαμόρφωση  σοβατεπί, θα γίνεται με ειδικό προφίλ της 

κατασκευάστριας εταιρείας, με ελαφρώς καμπυλωμένη γωνία 

(διαμορφωτής με καπελάκι μαζί)  και θα κατασκευάζεται από το ίδιο υλικό 

του ρολού σε ύψος τουλάχιστον 10 εκ. Σε καμία περίπτωση η λουρίδα για 

την διαμόρφωση του σοβατεπί δεν θα είναι μικρότερη των 20 εκ. συνολικά 

(10+10) 

 Οι εργασίες τοποθέτησης θα γίνουν Σαββατοκύριακα που η λειτουργία 

των χώρων είναι περιορισμένη και πάντα σε συνεννόηση με τους χρήστες , 

ή και απογεύματα εάν είναι εφικτό. 

 Η επιφάνεια αντικατάστασης δαπέδου είναι 1300,00 m2. 

O προσφέρων θα πρέπει εκ των προτέρων να επισκεφθεί τους εν λόγω χώρους 

και να αποδεχθεί όλους τους ως άνω όρους. Επίσης πρέπει να γνωρίζει ότι τα 

εργαστήρια μας λειτουργούν όλες τις μέρες ,όλο το 24-ωρο. Επομένως οι 

εργασίες θα γίνονται τμηματικά και σε πλήρη συνεννόηση με τα τμήματα, 

ώστε να επιτευχθεί η συνεχής και απρόσκοπτη λειτουργία τους. Τέλος θα έχει 

ενημερώσει όλους τους εργαζόμενους του και θα έχει λάβει όλα τα μέτρα που 

συνιστά ο ΕΟΔΥ . 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Για τις ως άνω εργασίες προσφέρω την ακόλουθη τιμή: 

Α.  Προμήθεια δαπέδου pvc 1300,00 m2  

………………………………………………..  

      

(ολογράφως…………………………………………………………………………………

…….) 

Β.  Για τις ως άνω περιγραφόμενες εργασίες 

………………………………………. 

      

(ολογράφως…………………………………………………………………………………

…….) 

 

ΣΥΝΟΛΟ  Α+Β : ………………………………….. 

    + ΦΠΑ 24%  :…………………………………… 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

:……………………………………………………………………………………. 

 

 

Αθήνα     -  5  - 2020 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α3                                                                  ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚ ΝΟ  89 

Οδηγός διαχείρισης 
 

 Λόγω της πανδημίας ο ανάδοχος υποχρεούται να λάβει μέτρα             .                        
προστασίας των εργαζομένων . 

 Οδηγίες  σε pdf  στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.agsavvas-hosp.gr ή  
στο παρακάτω link.  

 
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/All/C0948AC68393B30BC2257E0C002BBFB9/$fil
e/ODIGOS_DIAXIRISIS_COVID_19_ERGOTAXIA.pdf   . Επισυνάπτουμε το 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 3 που θα μοιραστεί οπωσδήποτε σε κάθε εργαζόμενο του αναδόχου , 
που θα εργαστεί στο Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ». 
 

 

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/All/C0948AC68393B30BC2257E0C002BBFB9/$file/ODIGOS_DIAXIRISIS_COVID_19_ERGOTAXIA.pdf
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/All/C0948AC68393B30BC2257E0C002BBFB9/$file/ODIGOS_DIAXIRISIS_COVID_19_ERGOTAXIA.pdf
ΑΔΑ: ΨΡΣ4469ΗΔ8-6ΙΩ
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