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ΜΕΛΕΤΗ:

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ:
ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ Σ.Α.:
CPV:

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΤΟΥ Γ.Ν.Α. ΛΑΪΚΟ /
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΜΕΛΕΤΩΝ-ΜΕΛΕΤΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ
ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 20142020»
169.714,74€ (χωρίς ΦΠΑ 24%)
5037944
2019ΣΕ27510026
71200000-0
71321000-4

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν.4412/2016
ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Ι.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ
Διοίκηση 1η Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής, Διεύθυνση: .Ζαχάρωφ 3, Τ.Κ. 11521,
Τηλέφωνο: 2132010560, e-mail:det@1dype.gov.gr, Γενική Διεύθυνση Διαδικτύου(URL):
www.1dype.gov.gr,

ΤΜΗΜΑ ΙΙ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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ΙΙ.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ο τίτλος της μελέτης είναι: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Α. ΛΑΪΚΟ / ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ» και ο τόπος της παροχής είναι η Αθήνα.
ΙΙ.1.1 Σύντομη περιγραφή της σύμβασης
Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Λαϊκό» δημοπρατεί τη μελέτη "Συγκρότηση οριστικών μελετώνμελέτης εφαρμογής και διασφάλιση του συνόλου των αναγκαίων αδειών και εγκρίσεων" προκειμένου για την
Ενεργειακή Αναβάθμιση του Κτιριακού του Συγκροτήματος επί της οδού Αγ. Θωμά 17 και Μ.
Ασίας (συνολικής επιφανείας 27.337 m2 περίπου, επιφάνεια παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης
12.826,50m2). Σύμφωνα με το ισχύον Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) το συνολικό Κτιριακό
Συγκρότημα της οδού Αγ. Θωμά 17 τοποθετείται στην Ενεργειακή Κατηγορία Δ και σε συνέχεια των
προτεινόμενων παρεμβάσεων ενεργειακής απόδοσης αναμένεται ότι θα αναβαθμισθεί το Κτιριακό Συγκρότημα
στην Κατηγορία Β.
Σύμφωνα με το προτεινόμενο στο Ενεργειακό Πιστοποιητικό Σενάριο Ενεργειακής Αναβάθμισης (Σ.Ε.Α.) οι
προτεινόμενες παρεμβάσεις είναι:
• Αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων και τοποθέτηση νέων θερμομονωτικών κουφωμάτων
σύγχρονων Ενεργειακών Προδιαγραφών.
• Τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης του εξωτερικού κελύφους των κτιρίων του Συγκροτήματος
(θερμοπρόσοψη).
• Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων με φωτιστικά νέας τεχνολογίας (LED).
• Εγκατάσταση και σύνδεση κεντρικού ηλιοθερμικού συστήματος παραγωγής ζεστού νερού χρήσης.
• Αντικατάσταση κεντρικών συγκροτημάτων κλιματισμού (αερόψυκτων & υδρόψυκτου) και τοπικών
αντλιών θερμότητας.
Για όλες τις παραπάνω παρεμβάσεις, οι απαιτούμενες Ενεργειακές Προδιαγραφές δίδονται στην
Προκαταρκτική Μελέτη (Σχέδια και Τεύχος Τεχνικής Περιγραφής) που συνοδεύει τον Φάκελο Τεχνικών
Δεδομένων.
Η σύμβαση καλύπτεται από το Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα για τις
δημόσιες συμβάσεις, δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και δεν θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές.
Εκτιμώμενη Αξία: 169.714,74 € (χωρίς Φ.Π.Α. 24%)
Ανά κατηγορία μελέτης:
83.710,22 € για μελέτη κατηγορίας 06 (Αρχιτεκτονικές μελέτες) - CPV 71200000-0 (Αρχιτεκτονικές και
συναφείς υπηρεσίες)
63.867,80 € για μελέτη κατηγορίας 09 (Η/Μ μελέτες) - CPV 71321000-4 (Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών
μελετών για μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κτιρίων)
Απρόβλεπτες δαπάνες: 22.136,70 €.
Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία εκτέλεσης: Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου
της σύμβασης ορίζεται σε 180 ημέρες. Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου
ορίζεται σε 135 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή του συμφωνητικού.
ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ
Α. Νομικές, Οικονομικές και Τεχνικές Πληροφορίες
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ΙΙΙ.Α.1 Απαιτούμενες Εγγυήσεις
Εγγύηση συμμετοχής: Η εγγύηση συμμετοχής στη διαδικασία του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των
3.394,30 €,
Εγγύηση καλής εκτέλεσης Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, που θα καταθέσει ο ανάδοχος για την υπογραφή της
σύμβασης ανέρχεται στο 5% επί της αξίας της σύμβασης
ΙΙΙ.Α.2 Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής:
Η μελέτη χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης κατά 80%, μέσω του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
2014-2020» σύμφωνα με την Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση και δράσεις
εξοικονόμησης ενέργειας του Γ.Ν.Α. Λαϊκό"» με Κωδικό ΟΠΣ 5037944. Ο φορέας χρηματοδότησης
είναι το ΥΠΕΝ με κωδικό Σ.Α. 2751 και ο ενάριθμος της πράξης είναι 2019ΣΕ27510026.
ΙΙΙ.Α.3. Σύμπραξη ή κοινοπραξία
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 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει
σήμερα. 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
Β. Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό
Οι Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό αναφέρονται στο άρθρο 17 του τεύχους της αναλυτικής
Διακήρυξης, όταν δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 18 του τεύχους της αναλυτικής
Διακήρυξης.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά - αποδεικτικά έγγραφα για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό αναφέρονται στο
άρθρο 20.1 του τεύχους της αναλυτικής Διακήρυξης, ενώ στο άρθρο 22.1 αναφέρονται τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά προσωπικής κατάστασης των διαγωνιζομένων.
Στον διαγωνισμό καλούνται:
α) οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν Πτυχίο Μελετητή ή Γραφείων
Μελετών μέχρι την λήξη της μεταβατικής περιόδου ισχύος του π.δ. 71/2019 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
σύμφωνα με το άρθρο 39 αυτού και από την πλήρη έναρξη ισχύος του τελευταίου, βεβαίωση εγγραφής στο
Τμήμα Ι του Μητρώου Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε.) για τις αντίστοιχες
κατηγορίες μελετών ως εξής:
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
Αρχιτεκτονική ( 06 )
Ηλεκτρομηχανολογική ( 09 )

ΕΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
τουλάχιστον 1 στέλεχος 12ετούς
εμπειρίας στην εν λόγω κατηγορία
τουλάχιστον 1 στέλεχος 12ετούς
εμπειρίας στην εν λόγω κατηγορία

β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄
του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.
γ) οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.), ή 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 ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση
και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων, προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου.
Κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 19 της αναλυτικής Διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν τα
κριτήρια ποιοτικής επιλογής, σχετικά με τη χρηματοοικονομική επάρκεια καθώς και τεχνική επαγγελματική
ικανότητα.
ΤΜΗΜΑ ΙV ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Α. Ο διαγωνισμός θα ανατεθεί με ανοικτή (ηλεκτρονική) διαδικασία και κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Για τον
προσδιορισμό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας
– τιμής, θα αξιολογηθούν οι Τεχνικές και Οικονομικές προσφορές των προσφερόντων με βάση τα κριτήρια και
υποκριτήρια του άρθρου 21 της Διακήρυξης, καθώς και την σχετική στάθμισή τους.
Β. Όροι για την παραλαβή των τευχών του διαγωνισμού:
1. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον
ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς
και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής: www.1dype.gov.gr.
2. Προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η 14 Ιουνίου 2022 και ώρα 15:00, Οι προσφορές υποβάλλονται
από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του
ΕΣΗΔΗΣ, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Τα έντυπα των προσφορών πρέπει να είναι
συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα.
3. Απαιτούμενος χρόνος ισχύος των προσφορών: 12 μήνες από την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής
προσφορών.
4. Η Επιτροπή Διαγωνισμού θα αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τον (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»
και τον (υπο)φάκελο “Τεχνική Προσφορά”, χωρίς να παρέχει στους προσφέροντες πρόσβαση στα
υποβληθέντα στοιχεία των λοιπών οικονομικών φορέων την 17 Ιουνίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ.
ΤΜΗΜΑ V ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά
παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει
προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΕΑΔΗΣΥ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας
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αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Οι
προθεσμίες άσκησης και εξέτασης των προβλεπόμενων δικαστικών μέσων περιγράφονται αναλυτικά στο
άρθρο 6 της Διακήρυξης..
Β. H Προκήρυξη σύμβασης, που περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Παράρτημα V του
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα, απεστάλη προς
δημοσίευση στην Ελληνικό Τύπο στις 20.05.2022
ΑΘΗΝΑ, 19.05.2022

1η ΥΠΕ
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 18594/03-05-2022 (ΑΔΑ:9Ε0Φ469Η26-ΠΓΛ) απόφασηii
Ο Διοικητής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΘΗΣ

Συμπληρώνονται τα στοιχεία της αναθέτουσας αρχής. Επισημαίνεται ότι οι αναθέτοντες φορείς
δύνανται να χρησιμοποιούν το παρόν τεύχος διακήρυξης για τις συμβάσεις που αναθέτουν σύμφωνα με
τις διατάξεις του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016.
ii Του αρμοδίου οργάνου του εργοδότη – αναθέτουσας αρχής (άρθρο 2 παρ. 3 στοιχ. 2 του ν.
4412/2016).
i
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