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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020» 

 

           

 ΑΡ ΠΡΩΤ 1868/28-1-21 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ 

1
Η
 Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ – ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «O ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» 

Λεωφ. Αλεξάνδρας 171 

Τ.Κ. 115 22 Αθήνα 

Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

Πληροφορίες: ΚΑΤΣΙΟΥ ΖΩΓ 

Τηλ.: 2106409644,-144 

Fax: 2106420146 

E-mail: promith@agsavvas-hosp.gr  

ΜΕΛΕΤΗ: 

 

 

«ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ - 
ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ 
ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΙ 
ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ» (ΥΠΟΕΡΓΟ 3) ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 
«ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ 
ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟΥ – ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ “Ο ΑΓΙΟΣ 
ΣΑΒΒΑΣ”» (Κωδικός ΟΠΣ 5044948) 

ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ: 

 

 

 

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 

ΑΜΟΙΒΗ: 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές 
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος 
Ανάπτυξη (Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.) 2014-2020» 

Κωδικός εναρίθμου στο ΠΔΕ: 
2019ΣΕ27510126 

59.436,16 € πλέον Φ.Π.Α. 24 % 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η  Ε Π Α Ν Α Λ Η Π Τ Ι Κ Ο Υ  Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ  Νο 108α 

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Το Γενικό Αντικαρκινικό – Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Άγιος Σάββας» προκηρύσσει Επαναληπτικό 
Συνοπτικό Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης «ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ 
ΜΕΛΕΤΩΝ - ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΙ 
ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ» (ΥΠΟΕΡΓΟ 3) της Πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟΥ – ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ “Ο ΑΓΙΟΣ 
ΣΑΒΒΑΣ”» (Κωδικός ΟΠΣ 5044948) στο Ε.Π. «Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 2014-2020» (CPV: 71320000-7), με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης 
ποιότητας - τιμής. 

Η  εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 59.436,16 € (πλέον ΦΠΑ). 

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες. 

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο 3 της Πράξης: «Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης και 
εξοικονόμησης ενέργειας του Γενικού Αντικαρκινικού – Ογκολογικού Νοσοκομείου Αθηνών “Ο Άγιος 
Σάββας”», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 2014-2020» με βάση την 
Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. οικ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 9970/08-11-2019 και έχει λάβει κωδικό MIS 
5044948. Η σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ (κωδ. ενάριθ. Έργου: 2019ΣΕ27510126). 

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ. Η Προκήρυξη δημοσιεύεται στη Διαύγεια, 
καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (http://www.agsavvas-hosp.gr). 

http://www.hippocratio.gr/
http://www.hippocratio.gr/
ΑΔΑ: ΩΑΨΛ469ΗΔ8-Δ6Τ



 

 

Σελίδα 2 

 

1.1  ΕΙΔΟΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Νοσοκομείο και ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας ΟΤΑ). Η κύρια 
δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή υπηρεσιών Υγείας. 

 
1.2  ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Τόπος υποβολής 
προσφορών 

Ημερ/νία 
ανάρτησης στο 

ΚΗΜΔΗΣ 

Ημερ/νία λήξης 
υποβολής 

προσφορών 

Ημερ/νία αποσφράγισης 
προσφορών  & 

διενέργειας διαγωνισμού   

Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» 
1/02/2021 

12/02/2021, 

ημέρα  Παρασκευή   

12/02/2021, 

ημέρα  Παρασκευή   

Λεωφ. Αλεξάνδρας 171  Ώρα: 10.00πμ Ώρα: 10.00πμ 

Τ.Κ. 115 22 Αθήνα 
Γραφείο Πρωτοκόλλου 

 
   

 
2. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για έξι (6) μήνες από την 
ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών. 

 
3. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στη Διακήρυξη της σύμβασης και στα 
Παραρτήματά της. 

Eναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του συμβατικού αντικειμένου της μελέτης. 

 
4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην 
εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται στο άρθρο 12.1 και που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,  

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),  

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.  

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των 
σημείων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να 
περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικών 
προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών. 

 
5. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής, με βάση τα παρακάτω κριτήρια και υποκριτήρια, καθώς και τη σχετική 
στάθμισή τους. 

ΑΔΑ: ΩΑΨΛ469ΗΔ8-Δ6Τ



 

 

Σελίδα 3 

 
Κριτήρια αξιολόγησης 

Συντελεστής 

βαρύτητας 

(%) 

Κ1 Βαθμός κατανόησης σ1 20% 

Κ2 Η πληρότητα και αξιοπιστία της μεθοδολογίας εκπόνησης της μελέτης σ2 60% 

Κ2.1 & 
Κ2.2 

Ο βαθμός επάρκειας των ενεργειών και διαδικασιών για την παραγωγή της 
Μελέτης 

σ2.1 30% 

Κ2.3 Ο βαθμός κάλυψης των απαιτήσεων της προς εκπόνηση μελέτης από τις 
επιμέρους δραστηριότητες που προτείνει ο οικονομικός φορέας 

σ2.2 15% 

Κ2.4 Η τεκμηρίωση της δυνατότητας υλοποίησης και η αξιοπιστία του 
προτεινόμενου χρονοδιαγράμματος 

σ2.3 15% 

Κ3 Η οργάνωση του οικονομικού φορέα σ3 20% 

Κ3.1 Η επάρκεια (αποτελεσματικότητα) της προτεινόμενης ομάδας μελέτης σ3.1 10% 

Κ3.2 Ο βαθμός συνάφειας και συνοχής της προτεινόμενης ομάδας μελέτης με το 
αντικείμενο της προς εκπόνηση μελέτης 

σ3.2 5% 

Κ3.3 Η σαφήνεια στον καθορισμό των καθηκόντων της ομάδας μελέτης σ3.3 5% 

 ΣΥΝΟΛΟ:  100% 

 

6. ΓΛΩΣΣΑ 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

 

7. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της 
είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία 
που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της παρούσας διακήρυξης 
στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών του άρθρου 14 της παρούσας. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
και στο άρθρο 221, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού (ή του Τεχνικού Συμβουλίου για 
ενστάσεις κατά της διακήρυξης), εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της ένστασης η 
οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με το άρθρο 376 παράγραφος 11, μετά την 
άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Στην περίπτωση της ένστασης κατά 
της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

 

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ Γ.Α.Ο.Ν.Α.  

«Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» 

 

 

ΟΛΓΑ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑ 

 

 

 

ΑΔΑ: ΩΑΨΛ469ΗΔ8-Δ6Τ
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