
 

          

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

4
η
 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ 

 
Οικονομικό Τμήμα / Γραφείο  Προμηθειών                    ΔΡΑΜΑ 27.04.2021   

Πληροφορίες: Xριστοφυλλάκης Ευάγγελος                                                               Αρ. Πρωτ.: 7150 

ΤΗΛ.: 2521350277              

FAX : 2521025997 

E-mail: grafeio.promithion@dramahospital.gr  

URL: www.dramahospital.gr  

Ταχ. Δ/νση: ΤΕΡΜΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΔΡΑΜΑ Τ.Κ.: 661 32 

ΑΔΑ: 64Υ64690ΒΡ-66Ζ 

 

ΘΕΜΑ :  

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ 

Γ.Ν. ΔΡΑΜΑΣ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, 

ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ» 

 

Το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας, έχοντας υπόψη τις Διατάξεις, όπως αυτές αναλύονται και ορίζονται στα  Άρθρα 2 (περ. 

31), Άρθρ. 118 και Άρθρ. 120 (παρ.3), του Ν. 4412 (ΦΕΚ Α’ 147/ 08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,  

 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

κάθε ενδιαφερόμενο (Φυσικό – Νομικό πρόσωπο) ο οποίος καλύπτει τις κάτωθι προδιαγραφές, να καταθέσει την 

προσφορά του, που αφορά στην παροχή «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ» της παρακάτω υπηρεσίας για την κάλυψη 

των έκτακτων αναγκών του, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 

βάσει τιμής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν  να υποβάλουν την Οικονομική τους προσφορά από 27.04.2021 έως και 

06.05.2021 ώρα 14:00μ.μ.  

 

Διαδικασία Προμήθειας:  

Απευθείας Διαγωνιστική Διαδικασία με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική 

άποψη, βάσει τιμής.  

Ανώτατο ποσό προσφοράς έως 18.600,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

 

Χρόνος ισχύος προσφορών:  

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες με την συμμετοχή τους για τριακόσιες εξήντα ημέρες (360) 

ημέρες. 

 

Υποβολή Προσφορών: 

Οι προσφορές κατατίθενται Ταχυδρομικώς (εντύπως) στη Διεύθυνση:   

Γενικό Νοσοκομείο Δράμας, ΤΕΡΜΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΔΡΑΜΑ / Τ.Κ.: 661 32, με την ένδειξη  

«ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΔΡΑΜΑΣ», 

Υπόψη κου Χριστοφυλλάκη Ευάγγελου, ΤΗΛ.:2521350277, FAX :2521025997. 

mailto:grafeio.promithion@dramahospital.gr
http://www.dramahospital.gr/


 

 

Κατάθεση προσφορών μέχρι και την ΠΕΜΠΤΗ 06.05.2021 και ώρα 14:00μ.μ. 

 

Τιμή προσφοράς:  

Αναλυτικά σε ΕΥΡΩ και σταθερή μέχρι την οριστική εκτέλεση της υπηρεσίας. Να δηλώνεται και ο Φ.Π.Α. που υπόκειται 

το είδος. Η τιμή της προσφορά σας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την Τιμή Παρατηρητηρίου (όπου υπάρχει). 

Προσφορές που αναγράφουν τιμές πάνω από το Π.Τ. θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Ο προμηθευτής υπόκειται 

στις νόμιμες κρατήσεις.  

 

Χρηματοδότηση και Τρόπος πληρωμής:  

Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, κατόπιν έκδοσης σχετικών 

παραστατικών και πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, που θα εκδοθεί στο όνομα του 

από την Αναθέτουσα Αρχή. Τον Ανάδοχο θα βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις, εκ της κείμενης ισχύουσας 

νομοθεσίας. 

Τον Ανάδοχο θα βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις, εκ της κείμενης ισχύουσας νομοθεσίας. 

 Για εντάλματα πληρωμής άνω των 1.500,00 € απαιτείται η προσκόμιση Φορολογικής Ενημερότητας. 

 Για εντάλματα πληρωμής άνω των 3.000,00 € απαιτείται η προσκόμιση Φορολογικής και Ασφαλιστικής 

Ενημερότητας. 

 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ 

 

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Ενστάσεις  υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται από το Ν.4412/2016: 

 Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των εξήντα χιλιάδων (60.000€) ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), σε 

περίπτωση Ένστασης κατά πράξης της Αναθέτουσας Αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) 

ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την 

άσκηση ένστασης κατά της Διακήρυξης ή της Πρόσκλησης, η Ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες 

πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών (Άρθρο 127, Ν.4412/2016). 

 

 

 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ΓΙΑ ΤΙΣ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ Γ.Ν.ΔΡΑΜΑΣ» 

 

 

Επισημαίνεται ότι:  

 Όλα τα προσκομιζόμενα έγγραφα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα αυτών, σύμφωνα με 

το Ν.4250/26.3.2014.  

 Οι αιτήσεις / υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να έχουν αληθές και ακριβές περιεχόμενο, άλλως επιφέρουν 

κυρώσεις. Δεν απαιτείται κύρωση του γνησίου της υπογραφής.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ  

 

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι πέντε (05) μήνες (ενδεικτικό διάστημα 110 ημερολογιακών ημερών) και δύναται να 

μειωθεί ή να παραταθεί, με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο συμβαλλομένων μερών, αναλόγως με τη ροή των 

εργασιών αντικατάστασης (βάσει προγραμματισμού από τον Ανάδοχο του έργου) όλων των εξωτερικών κουφωμάτων 

στο πλαίσιο Ενεργειακής Αναβάθμισης Κτιρίων Γ.Ν.Δράμας Π.Ε. Δράμας. 

 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

 

 Ο ανάδοχος που θα επιλεγεί και θα υπογράψει σύμβαση, θα παρέχει τις υπηρεσίες του εντός των δομών του 

Γ.Ν.Δράμας. 

 Για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών το Νοσοκομείο θα χρειαστεί 03 άτομα που θα παρέχουν υπηρεσίες 

καθαριότητας 08 ώρες την ημέρα κατά τη διάρκεια εργάσιμων ημερών, πρωί ή απόγευμα. 

 Το πρόγραμμα θα συντάσσεται από τον Προϊστάμενο Επιστασίας και το προσωπικό που θα διατεθεί προς 

τον σκοπό αυτόν θα ενημερώνει τον ίδιο για όποιο πρόβλημα προκύψει. 

 Επίσης, τα άτομα θα απασχολούνται στην καθαριότητα των χώρων που πραγματοποιείται αντικατάσταση των 

εξωτερικών κουφωμάτων είτε κατά την πρωινή βάρδια, είτε κατά την απογευματινή βάρδια, και μόνο κατά τις 

εργάσιμες ημέρες. 

 Οι εργαζόμενοι υποχρεούνται σε συνεχή παρουσία στους χώρους του νοσοκομείου κατά τις ώρες  εργασίας 

τους. Το προσωπικό θα πρέπει να κάνει καλό καθαρισμό και να μην αφήνει εκκρεμότητες. Το προσωπικό θα 

πρέπει να εφαρμόζει τα ωράρια εργασίας έτσι όπως περιγράφονται στη σύμβαση.  

 Το πρόγραμμα του προσωπικού καθαριότητας θα κατατίθεται κάθε εβδομάδα από τον Προϊστάμενο 

Επιστασίας του Φορέα. 

 Ο Προϊστάμενος, ελέγχει την εργασία του προσωπικού και είναι υποχρεωμένος να κάνει παρατηρήσεις στους 

υπαλλήλους όταν αυτοί ξεφεύγουν από τους κανόνες που θέτει το νοσοκομείο. 

 Οι υπάλληλοί δεν επιτρέπεται να βλέπουν έγγραφα ή φακέλους  του νοσοκομείου.  Οι υπάλληλοί δεν θα 

ανακοινώσουν σε κανένα πράγματα που τους έγιναν γνωστά λόγω της εργασίας τους (ιατρικό απόρρητο 

κ.λ.π.). Αυτή η υποχρέωση εξακολουθεί να υπάρχει ακόμη  και μετά το πέρας της σύμβασης. 

 Οι υπάλληλοι δεν μπορούν να μιλούν με ασθενείς για την ασθένειά τους και την αγωγή  που τους χορηγείται 

για την θεραπεία τους. Επίσης δεν τους επιτρέπεται να κριτικάρουν τις δραστηριότητες των γιατρών  και του 

βοηθητικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Ακόμη δεν μπορούν να δίνουν συμβουλές για θεραπείες στους 

ασθενείς. Είναι απαγορευμένη η συναναστροφή  με τους ασθενείς όπως και η προμήθεια φαγητών ,ποτών, 

τσιγάρων, φαρμάκων κ.λ.π.  

 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (επι ποινή αποκλεισμού): 

 

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των 

παρ.1 και 2 του Άρθρου 73 του Ν.4412/2016, τα παρακάτω δικαιολογητικά:  

 

Α) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου.  

Η υποχρέωση αφορά: 1) τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 2) το Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου, στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.). 

 

Β) Φορολογική Ενημερότητα. 

 

Γ) Ασφαλιστική Ενημερότητα (Άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016). 

 



 

 

Δ) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ειδικών Όρων Συμμετοχής: 

Ο Προμηθευτής καταθέτει με τη συμμετοχή του Υπεύθυνη Δήλωση ότι: 

1.  φέρει εις το ολόκληρον αλληλεγγύως και απεριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του σκοπού μετά των 

παρεπομένων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται την εκτέλεση της υπό ανάθεση προμήθειας 

και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις σε περίπτωση μη παράδοσης/εκτέλεσης της 

υπηρεσίας. 

2.  αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους που αναφέρονται με τα οποία και συμφωνεί. 

 

Α/Α 

 
ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 
 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ 
ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΑΕ / CPV ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
ΦΠΑ 

1 
Παροχή  Υπηρεσιών 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Σύμφωνα με 

την Πρόσκληση 

0899 

90911200-8 
15.000,00€ 24% 18.600,00€ 

 

 

 

                                                                                                                    Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ Γ.Ν.ΔΡΑΜΑΣ 

 

 

 

 

                                                                                                                 ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΙΑ 


