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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Νο 38
Για την ανάθεση παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για την Υλοποίηση
Προπαρασκευαστικών Ενεργειών για τη χρηματοδότηση του Νοσοκομείου μέσω
του Προγράμματος «ΗΛΕΚΤΡΑ», για την Ενεργειακή Αναβάθμιση των
Κτηριακών του Εγκαταστάσεων, προϋπολογισθείσας δαπάνης €12.000,00 πλέον
Φ.Π.Α ή € 14.880,00 συμπ. Φ.Π.Α., (CPV: 79415200-8), με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
τιμής

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις :
1.1 του Ν.2362/95 (ΦΕΚ Α΄ 247 /1995) «περί Δημόσιου Λογιστικού Ελέγχου των
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις»
1.2 του Ν.2955/2001 (ΦΕΚ Α΄ 256 /2-11-2001) «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών
μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει σήμερα
1.3 του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ Α΄ 81 /4-4-2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει σήμερα
1.4 του Ν. 3527/2007 (ΦΕΚ Α΄ 25 /9-2-2007) «Κύρωση συμβάσεων υπέρ Ν.Π.
εποπτευομένων από το ΥΥ& ΚΑ και λοιπές διατάξεις.»
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1.5 του Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ Α΄ 134 /18-6-2007) «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων
από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» όπως
ισχύει σήμερα
1.6 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112 /13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες
διατάξεις.»
1.7 του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄ 204 /15-09-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν.3588/2007(πτωχευτικός
κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις.»
1.8 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α΄ 74 /26-03-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου
Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις.»
1.9 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147/08-08-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
1.10
του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α΄ 145/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες».
2. Την υπ’ αριθ. πρωτ.17613/18-8-2020 Απόφαση Διοικητή έγκρισης σκοπιμότητας
και διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας «Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
-Υποβολής Προσφορών», για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την
Υλοποίηση Προπαρασκευαστικών Ενεργειών για τη χρηματοδότηση του
Νοσοκομείου μέσω του Προγράμματος «ΗΛΕΚΤΡΑ», για την Ενεργειακή
Αναβάθμιση των Κτηριακών του Εγκαταστάσεων, πιθανής δαπάνης € 12.000,00
πλέον Φ.Π.Α (€ 14.880,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).
3. Την Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με ΑΔΑ: ΡΠΔ346906Ε-Ρ5Ν σε βάρος του
ΚΑΕ 0439 του προϋπολογισμού.
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
Κάθε ενδιαφερόμενο υποψήφιο οικονομικό φορέα, να υποβάλει έγγραφη προσφορά
για
την
παροχή
συμβουλευτικών
υπηρεσιών
για
την
Υλοποίηση
Προπαρασκευαστικών Ενεργειών για τη χρηματοδότηση του Νοσοκομείου μέσω του
Προγράμματος «ΗΛΕΚΤΡΑ», για την Ενεργειακή Αναβάθμιση των Κτηριακών του
Εγκαταστάσεων, για την κάλυψη των υπηρεσιών του Παραρτήματος Α της
παρούσης, σε κλειστό φάκελο, ο οποίος θα φέρει την ένδειξη «Πρόσκληση Υποβολής
Προσφορών για την ανάθεση παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για την
Υλοποίηση Προπαρασκευαστικών Ενεργειών για τη χρηματοδότηση του
Νοσοκομείου μέσω του Προγράμματος «ΗΛΕΚΤΡΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης €
12.000,00 πλέον ΦΠΑ ή € 14.880,00 συμπ. ΦΠΑ (CPV: 79415200-8) με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
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1. Η Πρόσκληση θα αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ στο ΚΗΜΔΗΣ και στον ιστότοπο
του Νοσοκομείου.
2. Οι προσφορές θα κατατίθενται από την κοινοποίηση της παρούσης έως την Τρίτη
17/11/2020 10:00 π.μ. σε σφραγισμένο φάκελο στο Πρωτόκολλο του
Νοσοκομείου. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την ίδια μέρα στις 11:00
π.μ. στην Αίθουσα Διαγωνισμών του Νοσοκομείου. Οι προσφορές που
υποβάλλονται στην Υπηρεσία ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΑ δεν θα λαμβάνονται υπόψη.
3. Δικαίωμα συμμετοχής στη συλλογή προσφορών έχουν:
α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα (οικονομικοί φορείς) που λειτουργούν νόμιμα στην
Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που θεμελιώνουν
το σχετικό δικαίωμα στην διεθνή ΣΔΣ (άρθρο 5 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ), υπό
τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την ΣΔΣ, ή σε άλλες χώρες που έχουν
συνάψει συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με την Ε.Ε. Τα φυσικά
πρόσωπα πρέπει να είναι υπήκοοι των κρατών αυτών και να είναι εγκατεστημένα
στο εσωτερικό τους. Ως νομικά πρόσωπα νοούνται οι εταιρείες του αστικού ή
του εμπορικού δικαίου, οι συνεταιρισμοί και τα άλλα νομικά πρόσωπα που έχουν
συσταθεί κατά την νομοθεσία των κρατών της παραγράφου αυτής και έχουν την
κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την καταστατική τους
έδρα στο εσωτερικό τους.
β) Οι ενώσεις / κοινοπραξίες των ως άνω αναφερόμενων προσώπων, οι οποίες
υποβάλλουν κοινή προσφορά, με τις παρακάτω προϋποθέσεις που ορίζονται από
το Ν 4412/16
γ) Συνεταιρισμοί
4. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα υποβάλουν προσφορά για το σύνολο των υπηρεσιών.
Τμηματικές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.
5.

Περιεχόμενο προσφοράς: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν μία και
μοναδική προσφορά σε κλειστό φάκελο, στον οποίο θα εμπεριέχονται:

5.1. Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντος στην οποία θα δηλώνεται ότι:
α) αποδέχεται τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και η προσφορά του
συντάχθηκε σύμφωνα με αυτούς .
β) οι προσφερόμενες υπηρεσίες ικανοποιούν τις παρατιθέμενες στην παρούσα
πρόσκληση τεχνικές απαιτήσεις και
γ) ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι 120 ημέρες από την λήξη της
προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
5.2. Τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Α «Τεχνικές Προδιαγραφές» πιστοποιητικά
βεβαιώσεις.
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5.3 Tεχνική προσφορά του προσφέροντος στην οποία τοποθετούνται τα τεχνικά
στοιχεία της προσφοράς, τα οποία πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές
προδιαγραφές του Παραρτήματος της παρούσας πρόσκλησης.
5.4. Οικονομική Προσφορά του προσφέροντος στην οποία τοποθετούνται τα
οικονομικά στοιχεία, με την τιμή της προσφοράς σε Ευρώ και θα περιλαμβάνει
τις νόμιμες κρατήσεις εκτός ΦΠΑ. Θα περιγράφονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες,
καθώς και η προσφερόμενη συνολική τιμή χωρίς και με ΦΠΑ.
5.5.

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα εφ’ όσον κριθεί σκόπιμο να ζητήσει
οποιοδήποτε από τα παρακάτω δικαιολογητικά κατακύρωσης του Ν. 4412/16 σε
οποιοδήποτε στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας:
I. Απόσπασμα του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο
που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτουςμέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο
εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι δεν συντρέχει
λόγος αποκλεισμού από τους αναφερόμενους στην παρ. 1 του άρθρου 73
του Ν. 4412/2016. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, ή ελλείψει αυτού, άλλο
ισοδύναμο έγγραφο, προσκομίζεται για τα μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του οικονομικού φορέα στον οποίο
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση ή των προσώπων που έχουν εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης απόφασης ή ελέγχου σε αυτόν. Συγκεκριμένα, σε
περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, το απόσπασμα ή άλλο
ισοδύναμο έγγραφο υποβάλλεται για τον ή τους Διαχειριστές, όταν το
νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε ή Ι.Κ.Ε., για τον Διευθύνοντα
Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν το
νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.
II. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής της χώρας εγκατάστασής του, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι
ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας
εγκατάστασής του όσο και του ελληνικού δικαίου. Ειδικά για την
περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την
εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις που αφορούν στις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης, καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική
ασφάλιση. Επιπρόσθετα, ο υποψήφιος υποχρεούται να προσκομίσει
υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α’ 75), στην
οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι
υποχρεωμένος, κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, να
καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές για το απασχολούμενο σε αυτόν
προσωπικό.
III. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής της χώρας εγκατάστασής του, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι
ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του όσον αφορά στην
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πληρωμή των φόρων και τελών, σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας
εγκατάστασής του όσο και του ελληνικού δικαίου.
IV. Πιστοποιητικό ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επαγγελματικό
Επιμελητήριο.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων τα πιστοποιητικά
πρέπει να προσκομίζονται για κάθε μέλος της ένωσης.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Κ. ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ

Συνημμένα:
-Παράρτημα Α: Τεχνικές προδιαγραφές
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΠΡΟΠΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΗΛΕΚΤΡΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΤΟΥ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Στην Αθήνα σήμερα 27.05.2020 συνεδρίασε η επιτροπή σύνταξης τεχνικών
προδιαγραφών για ανάδειξη αναδόχου για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών
υλοποίησης προπαρασκευαστικών ενεργειών για την χρηματοδότηση του
νοσοκομείου μέσω του προγράμματος «ΗΛΕΚΤΡΑ» για την ενεργειακή αναβάθμιση
των κτηριακών του εγκαταστάσεων η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ.
10224/1//21-05-2020 απόφαση του διοικητού του νοσοκομείου και αποτελείται από
τους:

1. Μπεζαΐτη Ευθύμιο
2. Τσουκάτο Τριαντάφυλλο
3. Πίπα Αγγελική

Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Π.Ε.
Μηχανολόγο Μηχανικό Τ.Ε.
Διοικητικό Υπάλληλο

Αντικείμενο των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών που θα παρέχει ο Ανάδοχος είναι
να υποστηρίξει και να τεκμηριώσει, όπου απαιτηθεί, τις ακόλουθες
προπαρασκευαστικές ενέργειες :
i. Καθορισμός κτηρίων με ανάγκες ενεργειακής αναβάθμισης (εκτός
των δύο (2) Κτηρίων που υποβλήθηκαν στο ΕΣΠΑ ΕΠ
ΥΜΕΠΕΡΑΑ στις 3/12/19: Σ1 «Κεντρικό Κτήριο» και Σ8 «Πτέρυγα
Δοξιάδη»).
ii. Έλεγχος και τεκμηρίωση κυριότητας και νομιμότητας κάθε κτηρίου.
iii. Δημιουργία φακέλου τεχνικών δεδομένων για κάθε κτήριο :
Αρχιτεκτονικά σχέδια, τοπογραφικό διάγραμμα, διάγραμμα κάλυψης,
κατάλογος ενεργοβόρου εξοπλισμού (κεντρικές κλιματιστικές
μονάδες, λέβητες-ατμολέβητες, ψύκτες, φωτιστικά σώματα,
ανελκυστήρες) καταναλώσεις ενέργειας και καυσίμων κλπ.
iv. Προκαταρκτική ενεργειακή αξιολόγηση κάθε κτηρίου.
v. Προκαταρκτικός καθορισμός αναγκαίων παρεμβάσεων ενεργειακής
αναβάθμισης.
vi. Οριστικοποίηση των επιθυμητών παρεμβάσεων και κατάρτιση του
«Προκαταρκτικού Σχεδίου Ενεργειακής Αναβάθμισης του
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Κτηριακού Αποθέματος» του φορέα.
vii. Αξιολόγηση των εναλλακτικών
ενεργειακής αναβάθμισης :

μοντέλων

υλοποίησης

της

- Τεχνικό έργο ή Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης
viii. Καθορισμός αναγκών ωρίμανσης για την υλοποίηση των
παρεμβάσεων σε κάθε κτήριο (εγκρίσεις, τακτοποιήσεις,
ενεργειακός έλεγχος, κτηματολόγιο, μελέτες, αδειοδοτήσεις κλπ.)
ix. Επιβεβαίωση δυνατότητας επίτευξης ενεργειακών στόχων για
ένταξη κάθε κτηρίου στο Πρόγραμμα
x. Αξιολόγηση σκοπιμότητας / αποδοτικότητας παρεμβάσεων για κάθε
κτήριο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προγράμματος (χρήση,
παλαιότητα συστημάτων, ενεργειακά και οικονομικά οφέλη κλπ.)
xi. Συγκρότηση τελικού καταλόγου κτηρίων με δυνατότητα ένταξης
στο Πρόγραμμα
xii. Χρονοδιάγραμμα και προγραμματισμός ενεργειών για την
ωρίμανση, χρηματοδότηση και υλοποίηση των ενεργειακών
παρεμβάσεων στα επιλεγμένα κτήρια
xiii. Κατάρτιση του «Επιχειρησιακού Σχεδίου Ενεργειακής
Αναβάθμισης του Κτηριακού Αποθέματος του Νοσοκομείου με
αξιοποίηση του Προγράμματος “ΗΛΕΚΤΡΑ"
xiv. Υποστήριξη για τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης, εφόσον
απαιτείται (εκπόνηση τεχνικών μελετών / δημοπράτηση και
επίβλεψη κατασκευαστικού έργου), ή την προπαρασκευή για τη
διενέργεια της διαδικασίας σύναψης Σύμβασης Ενεργειακής
Απόδοσης (Σ.Ε.Α.)
Κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον μία
(1) σύμβαση παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για ωρίμανση ενεργειών
ένταξης στο Πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ» ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων και
εγκαταστάσεων για Νοσοκομείο.
Η επιτυχής ολοκλήρωση του ανωτέρω έργου τεκμηριώνεται με αντίγραφα των
αντίστοιχων βεβαιώσεων/πιστοποιητικών/πρωτοκόλλων παραλαβής των
αρμοδίων Υπηρεσιών.

 Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να επισκεφθούν τους χώρους εκτέλεσης των σχετικών
εργασιών προκειμένου να αποκτήσουν ιδία αντίληψη των χώρων

ΑΔΑ: 6ΦΘ346906Ε-ΠΗ0
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 Ώρες επισκέψεων στην Τεχνική Υπηρεσία: 10:00 -12:00

 Οι εργασίες τοποθέτησης θα εκτελεστούν υπό την παρακολούθηση και σύμφωνα με
τις οδηγίες της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου .
 Η τιμή προσφοράς θα αναφέρεται σε κατ’ αποκοπή τίμημα (τεμάχιο ένα (1))

H προϋπολογισθείσα δαπάνη παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών υλοποίησης
προπαρασκευαστικών ενεργειών για την χρηματοδότηση του νοσοκομείου μέσω του
προγράμματος «ΗΛΕΚΤΡΑ» για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτηριακών του
εγκαταστάσεων είναι δώδεκα χιλιάδες ευρώ €12.000 πλέον Φ.Π.Α. (14.880
συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α.)

