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«Πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ θαηάξηηζε θαηαιόγνπ ελδηαθεξνκέλσλ αλά
θαηεγνξία έξγσλ-κειεηώλ πξνο θάιπςε αλαγθώλ ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα έλα (1) έηνο.
ΑΠΟΦΑΗ
ΣΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ»
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Σνλ Ν 4542/2018 ( ΦΔΘ 95/Α/1-6-2018) « Θύξσζε ηεο ζπκθσλίαο κεηαμύ ηεο Θπβέξλεζεο ηεο
Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο θαη ηνπ Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ Τγείαο»
Σνλ Ν.4472/2017 ( ΦΔΘ Α’ 74/19-5-2017) ΜΔΡΟ Γ’ « Ίδξπζε ηεο Δζληθήο Θεληξηθήο Αξρήο
Πξνκεζεηώλ πγείαο γηα ηελ θεληξηθνπνίεζε πξνκεζεηώλ ησλ επνπηεπόκελσλ από ην Τπνπξγείν
Τγείαο Φνξέσλ»
Σνλ Ν.4412 ΦΔΘ147/8-8-16 «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ»
[πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ] θαη εηδηθόηεξα ηηο παξ.5 θαη 6 ηνπ
άξζξνπ 118 όπσο ηζρύεη.
Σν Ν.3918/2011 (ΦΔΘ 31/η.Α’/02-03-2011) «Γηαξζξσηηθέο Αιιαγέο ζην ύζηεκα Τγείαο θαη
Άιιεο δηαηάμεηο» όπσο ηζρύεη.
Σν Ν.3861/2010 (ΦΔΘ 112/Α΄/13.07.2010) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή
αλάξηεζε λόκσλ….. θαη άιιεο δηαηάμεηο» όπσο ηζρύεη.
Σνλ Ν.3329/2005 (ΦΔΘ:81/Α/05) « Πεξηθεξεηαθή ζπγθξόηεζε ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Τγείαο
θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγύεο»
Σελ ππ. αξ. Τ4α/11974 (ΦΔΘ 299/Β/14.02.2013) ΘΤΑ ζρεηηθά κε ηνλ «Οξγαληζκό ηνπ Γ.Ν.Α.
«ΗΠΠΟΘΡΑΣΔΗΟ», όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη.Σελ ππ. αξ. Α2β/Γ.Π.νηθ.34394/13.05.2016
Θνηλή Τπνπξγηθή « Γηνξηζκόο Γηνηθήηξηαο ζην Γεληθό Ννζνθνκείν Αζελώλ «ΗΠΠΟΘΡΑΣΔΗΟ»,
αξκνδηόηεηαο ηεο 1εο Τ.ΠΔ. Αηηηθήο (ΦΔΘ 250/ΤΟΓΓ/19.05.2016
Σελ ππ. αξ. ΓΝγ/νηθ15299/ΦΝ466/02.03.2017 (ΦΔΘ 900 Β΄/17.03.17) Απόθαζε ηνπ
Τπνπξγνύ Μεηαθνξώλ θαη Τπνδνκώλ ζρεηηθά κε ην «Θεληξηθό Ζιεθηξνληθό Μεηξών γηα
Γεκόζηεο πκβάζεηο έξγσλ, κειεηώλ θαη παξνρήο ηερληθώλ θαη ινηπώλ ζπλαθώλ επηζηεκνληθώλ
ππεξεζηώλ»
Σελ Δγθύθιην 6 κε Α.Π. ΓΝβ/νηθ.21656/Φ.εγθ./23-03-2017 κε ζέκα: «Γεκνζίεπζε ππνπξγηθήο
απόθαζεο ζρεηηθά κε ην Θεληξηθό Ζιεθηξνληθό ύζηεκα Θιεξώζεσλ γηα Γεκόζηεο πκβάζεηο
έξγσλ, κειεηώλ θαη παξνρήο ηερληθώλ θαη ινηπώλ ζπλαθώλ επηζηεκνληθώλ ππεξεζηώλ, ηνπ
άξζξνπ 118 ηνπ Ν. 4412/2016»
Σελ ππ. αξ. 20/20-07-17 (ζέκα 1ν) Απόθαζε Γ.. κε (ΑΓΑ:75Ε04690Χ-4ΦΓ) πεξί Μεηαβίβαζε
Αξκνδηνηήησλ ζηελ Γηνηθήηξηα ηνπ Γ. Ν. Αζελώλ «ΗΠΠΟΘΡΑΣΔΗΟ».
Σν ππ. αξ. 11052/14-7-2017 έγγξαθν ηνπ Σερληθνύ Σκήκαηνο ζρεηηθά κε ηελ ζύλαςε
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, κειεηώλ θαη παξνρήο επηζηεκνληθώλ ππεξεζηώλ κε απεπζείαο
αλάζεζε θαη εθηηκώκελεο αμίαο έσο 20.000,00€ πιένλ ΦΠΑ.
Σν ππ. αξ. 14457/25-9-2018 έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο Πξνκεζεηώλ ζρεηηθά κε ηελ θαηάξηηζε
θαηαιόγσλ ελδηαθεξνκέλσλ αλά θαηεγνξία έξγσλ, κειεηώλ θαη παξνρήο ηερληθώλ θαη ινηπώλ
ζπλαθώλ επηζηεκνληθώλ ππεξεζηώλ γηα ην έηνο 2019
Σν ππ. αξ.18465/15-11-2018 έγγξαθν ηνπ Σερληθνύ Σκήκαηνο
Σελ ππ. αξ. 5120/1-4-2019 έγθξηζε δεκνζίεπζεο πξόζθιεζεο ελδηαθέξνληνο.
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ηνπο ελδηαθεξόκελνπο γηα δηάθνξεο θαηεγνξίεο Έξγσλ Μειεηώλ θαη Παξνρήο Δπηζηεκνληθώλ
Τπεξεζηώλ ( όζνλ αθνξά ηε ζύλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ κε απεπζείαο αλάζεζε θαη εθηηκώκελεο αμίαο
έσο 20.000 επξώ πιένλ ΦΠΑ Έξγσλ θαη Μειεηώλ), όπσο ππνβάιινπλ ηα αθόινπζα ζηνηρεία
πξνθεηκέλνπ λα θαηαξηηζηνύλ θαηάινγνη από ηνπο νπνίνπο ζα επηιέγνληαη Αλάδνρνη, βάζεη ησλ
δηαδηθαζηώλ ηνπ άξζξνπ 118 ηνπ Ν. 4412/2016 γηα ηα εμήο:
1 ΈΡΓΑ
1.1 Να είλαη Φπζηθά ή Ννκηθά Πξόζσπα
1.2 Να δηαζέηνπλ εξγνιεπηηθά πηπρία ΜΔΔΠ ηάμεο από Α1 θαη άλσ γηα ηηο αθόινπζεο θαηεγνξίεο έξγσλ
( πξόβιεςε γηα):
1. Οηθνδνκηθά
2. Ζιεθηξνκεραλνινγηθά
3. Τδξαπιηθώλ
4. Ζιεθηξνληθνύ εμνπιηζκνύ
5. Δηδηθώλ κνλώζεσλ
6. Αλειθπζηήξσλ
7. Ζιεθηξνληθνύ Δμνπιηζκνύ
Οη ζπκκεηέρνληεο ζα θαηαζέζνπλ επηθπξσκέλα αληίγξαθα ησλ εξγνιεπηηθώλ πηπρίσλ ΜΔΔΠ.
1.3 Να έρνπλ εθηειέζεη ηνπιάρηζηνλ έλα (1) έξγν αληίζηνηρεο θαηεγνξίαο ζε Ννζνθνκεία ή άιινπο
θνξείο, πξνϋπνινγηζκνύ ηνπιάρηζηνλ 10.000 επξώ πιένλ ΦΠΑ πνπ ζα απνδεηθλύεηαη κέζσ ηεο
Βεβαίσζεο Πεξαίσζεο ή θαη Θαιήο Δθηέιεζεο ηνπ έξγνπ.
2

ΜΕΛΕΣΕ

2.1 Να είλαη Φπζηθά ή Ννκηθά Πξόζσπα
2.2 Οη κειεηεηέο ( Πηπρηνύρνη Αλώηαηεο ρνιήο Παλεπηζηεκηαθνύ ηνκέα) πξέπεη λα είλαη εγγεγξακκέλνη
ζην Μεηξών Μειεηεηώλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ κεηά από αμηνιόγεζε
θαη βάζεη ησλ εμεηδηθεπκέλσλ επηζηεκνληθώλ θαη ηερληθώλ γλώζεσλ ηνπο θαη λα δηαζέηνπλ
Μειεηεηηθό Πηπρίν ηάμεο Α θαη πάλσ, βάζεη ηνπ Π.Γ. 541/1978 ηνπ Π.Γ 138/2009 ηνπ Ν.
3316/2005, ηνπ Ν.4278/2014 ή κεηαγελέζηεξνπ γηα ηηο αθόινπζεο θαηεγνξίεο ( πξόβιεςε γηα):
01: Υσξνηαμηθέο θαη Ρπζκηζηηθέο Μειέηεο
02: Πνιενδνκηθέο θαη Ρπκνηνκηθέο Μειέηεο
03: Μειέηεο Οηθνλνκηθέο ( Μειέηε)
06: Αξρηηεθηνληθέο Μειέηεο Θηηξηαθώλ Έξγσλ
07: Δηδηθέο Αξρηηεθηνληθέο Μειέηεο (δηακόξθσζεο εζσηεξηθώλ θαη εμσηεξηθώλ ρώξσλ,
απνθαηάζηαζεο κλεκείσλ, δηαηήξεζεο παξαδνζηαθώλ θηηξίσλ)
08: ηαηηθέο Μειέηεο (κειέηεο θεξνπζώλ θαηαζθεπώλ θηηξίσλ)
09: Μειέηεο Μεραλνινγηθέο, Ζιεθηξνινγηθέο, Ζιεθηξνληθέο
14: Δλεξγεηαθέο Μειέηεο (ζεξκνειεθηξηθέο, πδξνειεθηξηθέο, ήπησλ κνξθώλ ελέξγεηαο)
16:Μειέηεο Σνπνγξαθίαο (γεσδαηηηθέο, θσηνγξακκεηξηθέο, ραξηνγξαθηθέο, θηεκαηνγξαθηθέο θαη
ηνπνγξαθηθέο)
21: Γεσηερληθέο Μειέηεο θαη Έξεπλεο
22: Δδαθνινγηθέο Μειέηεο θαη Έξεπλεο
Πξνζζέζακε ηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο:
04: Μειέηεο Θνηλσληθέο ( Μειέηε)
05: Μειέηεο Οξγαλώζεσο θαη Δπηρεηξεζηαθήο Έξεπλαο ( Μειέηε)
13: Μειέηεο Τδξαπιηθώλ έξγσλ
27: Πεξηβαιινληνινγηθέο Μειέηεο
28: Μειέηεο Πιεξνθνξηθήο θαη Γηθηύσλ ( Μειέηε)
2.3 Οη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ επηθπξσκέλα αληίγξαθα ησλ Μειεηεηηθώλ Πηπρίσλ γηα
ηηο θαηεγνξίεο εθείλεο πνπ ελδηαθέξνληαη λα ζπκκεηάζρνπλ.
2.4 Οη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα έρνπλ εθπνλήζεη ηνπιάρηζηνλ κία (1) κειέηε γηα ηελ θάζε κία από
ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο πνπ ελδηαθέξνληαη λα ζπκκεηάζρνπλ, πξνϋπνινγηζκνύ 5.000 επξώ πιένλ
ΦΠΑ ε θάζε κία, γεγνλόο πνπ ζα απνδεηθλύεηαη από ππνβνιή εγγξάθσλ αλάζεζεο κειεηώλ ή ηδησηηθώλ
ζπκθσλεηηθώλ ή ηηκνινγίσλ θαη ζε θάζε πεξίπησζε ζα θαηαηεζεί πίλαθαο όπνπ γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο
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κειέηεο ζηνλ νπνίν ζα αλαθέξεηαη ν Δξγνδόηεο, ν Σίηινο ηεο Μειέηεο, Σνπνζεζία,
Πξνϋπνινγηζκόο/Ακνηβή.
3.Οη ελδηαθεξόκελνη ζα ππνβάινπλ ππεύζπλε δήισζε θαη αίηεζε ζπκκεηνρήο ζε θιεηζηό θάθειν ν
νπνίνο ζα θέξεη ηελ έλδεημε « Αίηεζε ζπκκεηνρήο γηα ηελ θαηάξηηζε θαηαιόγσλ ελδηαθεξνκέλσλ αλά
θαηεγνξία έξγσλ, κειεηώλ γηα έλα(1) έηνο ζύκθσλα κε ην άξζξν 118 ηνπ Ν.4412/2016» ζην Σκήκα
Γξακκαηείαο (Πξσηόθνιιν ηνπ Ννζνθνκείνπ) κέρξη ηελ...12ε ΗΟΤΝΗΟΤ......εκέξα....ΣΔΣΑΡΣΖ.... θαη
ώξα 09:00π.κ.
4. ηνλ ζθξαγηζκέλν θάθειν ζα αλαγξάθνληαη κε θεθαιαία γξάκκαηα ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ
ελδηαθεξόκελνπ.
5. Γηα ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ δελ ζα πξέπεη λα ζπληξέρεη θάπνηνο από ηνπο
ιόγνπο απνθιεηζκνύ ηνπ άξζξνπ 73 παξ.1-4 θαη ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ Ν. 4412/2016.
6. Σα λνκηθά πξόζσπα ζα ππνβάινπλ ηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ( ηειεπηαίν θσδηθνπνηεκέλν
θαηαζηαηηθό, πηζηνπνηεηηθό κεηαβνιώλ, πηζηνπνηεηηθό εθπξνζώπεζεο από ην ΓΔΜΖ). ε πεξίπησζε πνπ
ε αίηεζε δελ ππνγξάθεηαη από ην λόκηκν εθπξόζσπν ζα ππνβάιιεηαη θαη παξαζηαηηθό εθπξνζώπεζεο
ηνπ ππνγξάθνληνο ηελ αίηεζε.
7. Ζ Αλαζέηνπζα αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηά νπνηεδήπνηε δηθαηνινγεηηθά, πηζηνπνηεηηθά ή άιια
έγγξαθα από ηα νπνία ζα απνδεηθλύεηαη κε ζπλδξνκή θάπνηνπ από ηνπο σο άλσ ιόγνπο απνθιεηζκνύ.
8.Ζ παξνύζα πξόζθιεζε ζα δεκνζηεπζεί ζηελ Γηαύγεηα, ην Σ.Δ.Δ θαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ,
όπνπ θαη ζα παξακείλεη αλαξηεκέλε γηα είθνζη (20) εκέξεο.

Η ΔΙΟΙΚΗΣΡΙΑ
ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΠΑΛΑΟΠΟΤΛΟΤ

Δζσηεξηθή δηαλνκή:
-

Τπνδηεύζπλζε Οηθνλνκηθνύ

-

Σκήκα Πξνκεζεηώλ

