
                                 

               ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

                  
               

           2η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

             ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ

                  «  Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο  »

          Αριθμός     3  1/30-08-2022 Συνεδρίασης  

          5ΜΕΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Στη Χίο σήμερα την 30η του μήνα Αυγούστου του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα

13:00  μ.μ.  στο  Κατάστημα  του  Γενικού  Νοσοκομείου  Χίου  «Σκυλίτσειο»  συνήλθε  το  Διοικητικό

Συμβούλιο του Νοσοκομείου {όπως αυτό έχει οριστεί με την με αριθμ. Γ4β/72880/2021 Απόφαση του

Υπουργού  Υγείας  (ΦΕΚ,   τεύχος  Υ.Ο.Δ.Δ.  αρ.  162/8-3-2022)},  σε  έκτακτη  συνεδρίαση,  μετά  από

πρόσκληση της Προέδρου, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων.

Παρόντες είναι οι:

1. ΚΑΝΤΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, Πρόεδρος Δ. Σ.,

2. ΜΕΛΙΤΖΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ , Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. ,

3. ΝΤΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  , τακτικό μέλος του Δ.Σ.,

4. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, τακτικό μέλος , εκπρ/πος των ιατρών.

5. ΚΟΥΤΣΟΔΟΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, αναπλ. μέλος, εκπρ/πος λοιπού προσωπικού.

Χρέη Γραμματέα εκτελεί ο υπάλληλος ΤΕ Διοικητικού Τζιατζιάς Χαράλαμπος. 

Στη  συνεδρίαση  επίσης  κλήθηκε  και  παρευρέθηκε,  η  Αναπληρώτρια  Προϊσταμένη  Διοικητικής

Διεύθυνσης του Νοσοκομείου, Φαφαλιού Άννα, η οποία αποχώρησε πριν τη συζήτηση των θεμάτων και

τη λήψη αποφάσεων.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Θέμα 1  ο  :    Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών

του διαγωνισμού για τις υπηρεσίες καθαριότητας του Γ.Ν. Χίου «Σκυλίτσειο» (Αρ. Διακήρυξης

35/2022).

Η Πρόεδρος θέτει υπόψη του ΔΣ τα : α) το από 29-8-2022 (αρ. πρωτ. εισερχ. 12652/29-8-2022)
εισηγητικό-υπηρεσιακό  σημείωμα  του  Γραφείου  Προμηθειών   σχετικά  με  την  έγκριση  του
πρακτικού των αποτελεσμάτων ελέγχου & αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής/ τεχνικών
προσφορών και βαθμολόγησης των αποδεκτών τεχνικών προσφορών  της επιτροπής διενέργειας του
ετήσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία άνω των ορίων που αφορά την προμήθεια
«ΥΠΗΡΕΣΙΕΩΝ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  &  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΧΩΡΟΥ  ΤΟΥ  Γ.Ν.  ΧΙΟΥ  «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»  ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ  ΤΩΝ  ΔΟΜΩΝ



«ΨΥΧΑΡΓΩΣ», «ΚΕΦΙΑΠ» & «ΔΙΕΚ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ» και β) το από 12/08/2022  (αρ. πρωτ.
εισερχ. 11962/1-8-2022)  Πρακτικό  ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών προσφορών
ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία άνω των ορίων για την καθαριότητα κτιριακών
εγκαταστάσεων  &  περιβάλλοντος  χώρου  του  Γενικού  Νοσοκομείου  «Χίου»  «Σκυλίτσειο»
συμπεριλαμβανόμενων των δομών «Ψυχαργώς», «ΚΕΦΙΑΠ » & «ΔΙΕΚ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ» για ένα
(1) έτος με δικαίωμα μονομερούς παράτασης εκ μέρους του Νοσοκομείου για δυο (2) μήνες και
επιπλέον για δέκα (10) μήνες με συμφωνία και των δυο (2) μερών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης
971.100,00 € με ΦΠΑ 17 % για 1 έτος, 971.100,00€ με ΦΠΑ 17% για δικαίωμα παράτασης για ένα
(1) έτος (2 μήνες + 10 μήνες), ήτοι συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.942.200,00€ με ΦΠΑ.
17 %, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική  άποψη πρόσφορα βάσει
βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 35/2022, ΕΣΗΔΗΣ 161899), τα οποία έχουν ως
εξής :

                 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       Χίος.: 29.08.2022
2η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ                                                Αριθ. Πρωτ: 12652/29.08.22
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ
          «ΣΚΥΛΙ ΤΣΕΙΟ»

                                                                                                                                              Προς
Τμήμα: Οικονομικό
Γραφείο:   Προμηθειών
Ταχ.Δ/νση: Έλενας Βενιζέλου 2
Τ.Κ.: 82132,  Χίος
Τηλ.: 22713/50258
Πληροφορίες: Β. Κουτσουρά

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ – ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ  ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρακτικού των Αποτελεσμάτων Ελέγχου & Αξιολόγησης των
Δικαιολογητικών Συμμετοχής/ Τεχνικών Προσφορών και Βαθμολόγησης των αποδεκτών

Τεχνικών Προσφορών  της επιτροπής διενέργειας του ετήσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού με
ανοιχτή διαδικασία άνω των ορίων που αφορά την προμήθεια  

«ΥΠΗΡΕΣΙΕΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ «ΨΥΧΑΡΓΩΣ», «ΚΕΦΙΑΠ» & 
«ΔΙΕΚ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ»

ΣΧΕΤΙΚΑ:  1.  Η με υπ’ αριθ. 4/17.03.2022 (ΑΔΑ:90Ω8469073-ΣΡΛ) απόφαση του Δ.Σ.
έγκρισης   σκοπιμότητας της προμήθειας που αφορά  «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΧΙΟΥ
«ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ «ΨΥΧΑΡΓΩΣ», «ΚΕΦΙΑΠ»

& «ΔΙΕΚ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ»

                      2.  Η με υπ’ αριθ. 1182/02.06.2022 (ΑΔΑ:6Λ9Ψ469073-Υ29) Ανάληψη Πίστωσης    

ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
Γ.Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» 



3.  Η με υπ’ αριθ.35/2022 (22PROC010722483) Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού με
ανοιχτή διαδικασία άνω των ορίων.

Σε  συνέχεια  των  ανωτέρω  σχετικών  και  σε  εφαρμογή  του  Ν.4412/16,  άρθ.  100  παρ.5  ,  σας
υποβάλλουμε  το  πρακτικό  των  αποτελεσμάτων  ελέγχου  &  αξιολόγησης  των  δικαιολογητικών
συμμετοχής/τεχνικών  προσφορών  και  βαθμολόγησης  των  αποδεκτών  τεχνικών  προσφορών  της
επιτροπής διενέργειας του  ετήσιου ηλεκτρονικού  διαγωνισμού με  ανοιχτή  διαδικασία  άνω  των
ορίων  για  την  προμήθεια  «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  &  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΧΩΡΟΥ  ΤΟΥ  Γ.Ν.  ΧΙΟΥ  «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ  ΤΩΝ  ΔΟΜΩΝ  «ΨΥΧΑΡΓΩΣ»,  «ΚΕΦΙΑΠ»  &  «ΔΙΕΚ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ»   με  Α/Α  Συστήματος  161899,  CPV:90911200-8,  ΚΑΕ  0845,  συνολικής
προϋπολογισθείσας δαπάνης 971.100,00€ με ΦΠΑ 17%,  με δικαίωμα μονομερούς παράτασης εκ
μέρους του Νοσοκομείου για δύο (2) μήνες και επιπλέον για δέκα (10) μήνες με συμφωνία και των
δύο μερών. Ήτοι συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη 1.942.200,00 € με ΦΠΑ 17%, προς έγκριση.

Κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης
σχέσης ποιότητας – τιμής.

Η απόφαση έγκρισης του πρακτικού κοινοποιείται στους προσφέροντες μέσω της λειτουργικότητας
της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ. Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή.

Επιπροσθέτως,  σας  ενημερώνουμε  ότι  έχουν  τηρηθεί  έως  τώρα,  οι  διαδικασίες  περί  Δημοσίων
Συμβάσεων Προμηθειών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον  Ν. 4412/16 (ΦΕΚ Α’ 147/08.08.2016).

Τμήμα Προμηθειών           Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του            Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια       
                                                         οικονομικού τμήματος                           Οικονομικού/ Διοικητικού          
                                                           

   Β. Κουτσουρά                               α.α. Αρ. Αμπαζή                                     Α. Φαφαλιού

                                  

                                    

  ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

                              Χίος 12/08/2022

2ηΥ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ                                  Αριθ. Πρωτ:11962/12-08-2022

ΓΕΝΙΚΟ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΩ
ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΧΙΟΥ
«ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ

«ΨΥΧΑΡΓΩΣ», «ΚΕΦΙΑΠ»& «ΔΙΕΚ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ»ΓΙΑ ΕΝΑ (1)
ΕΤΟΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΓΙΑ
ΔΕΚΑ (10) ΜΗΝΕΣ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ (2) ΜΕΡΩΝ,

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 971.100,00 € ΜΕ Φ.Π.Α. 17 % ΓΙΑ
1 ΕΤΟΣ, 971.100,00€ ΜΕ Φ.Π.Α. 17% ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΓΙΑ

ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ (2 ΜΗΝΕΣ + 10 ΜΗΝΕΣ), ΗΤΟΙ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 1.942.200,00€ ΜΕ Φ.Π.Α. 17 %,
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ-ΤΙΜΗΣ

(ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 35/2022, ΕΣΗΔΗΣ 161899)

Στη Χίο  σήμερα την  12/08/2022  ημέρα Παρασκευή,  συνήλθε  η  επιτροπή

αποσφράγισης  και  αξιολόγησης  του  ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  ΓΙΑ  ΤΗΝ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ  ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  &  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ

ΔΟΜΩΝ «ΨΥΧΑΡΓΩΣ», «ΚΕΦΙΑΠ»& «ΔΙΕΚ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ» ΓΙΑ ΕΝΑ (1)

ΕΤΟΣ  ΜΕ  ΔΙΚΑΙΩΜΑ  ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ  ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ  ΕΚ  ΜΕΡΟΥΣ  ΤΟΥ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  ΓΙΑ  ΔΥΟ  (2)  ΜΗΝΕΣ  ΚΑΙ  ΕΠΙΠΛΕΟΝ  ΓΙΑ  ΔΕΚΑ  (10)

ΜΗΝΕΣ  ΜΕ  ΣΥΜΦΩΝΙΑ  ΚΑΙ  ΤΩΝ  ΔΥΟ  (2)  ΜΕΡΩΝ,

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ  ΔΑΠΑΝΗΣ  971.100,00  €  ΜΕ  Φ.Π.Α.  17  %  ΓΙΑ  1

ΕΤΟΣ, 971.100,00 € ΜΕ Φ.Π.Α. 17 % ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ

(1)  ΕΤΟΣ  (2  ΜΗΝΕΣ  +  10  ΜΗΝΕΣ),  ΗΤΟΙ  ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ  ΔΑΠΑΝΗΣ  1.942.200,00  €  ΜΕ  Φ.Π.Α.  17  %

(ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 35/2022, ΕΣΗΔΗΣ 161899), που ορίστηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ.

851-10/06/2022  απόφαση  Διοικήτριας  του  Γενικού  Νοσοκομείου  Χίου

«ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»  προκειμένου  να  αξιολογήσει  τα  κατατεθειμένα  δικαιολογητικά

συμμετοχής και τεχνικές προσφορές των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό με αριθμό

διακήρυξης 35/2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC010722483, Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 161899)





Από τον έλεγχο των υποβληθέντων, ηλεκτρονικά (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) και  σε έντυπη

μορφή,  δικαιολογητικών  συμμετοχής  και  τεχνικών  προσφορών  των  συμμετεχόντων

οικονομικών φορέων

1)«ΓΕΝ-ΚΑ FACILITY MANAGEMENT Α.Ε.»,

2) «ΑΝΟΔΙΚΗ SERVICES Ε.Π.Ε.»

3) «3G FACILITIES-SERVICES Α.Ε.»και

4)  «IPIROTIKI FACILITY SERVICES Α.Ε.», προέκυψαν αναλυτικά τα κάτωθι:

1)  Αξιολόγηση  φακέλου  δικαιολογητικών  συμμετοχής  –  τεχνικής  προσφοράς

οικονομικού φορέα «ΓΕΝ-ΚΑ FACILITY MANAGEMENT Α.Ε.»:

Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά της εταιρείας

«ΓΕΝ-ΚΑ FACILITY MANAGEMENT Α.Ε.» ανταποκρίνονται πλήρως στα ζητούμενα των

άρθρων 2.2.3., 2.2.4., 2.2.5., 2.2.6., 2.2.7., 2.4.3.1., 2.4.3.2. και του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ της

διακήρυξης και για το λόγο αυτό η προσφορά της εταιρείας αυτής κρίνεται αποδεκτή.

Επομένως, θα ακολουθήσει η βαθμολόγηση της τεχνικής προσφοράς της εταιρείας

αυτής.

2)  Αξιολόγηση  φακέλου  δικαιολογητικών  συμμετοχής  –  τεχνικής  προσφοράς

οικονομικού φορέα «ΑΝΟΔΙΚΗ SERVICES Ε.Π.Ε.»:

Ι) Σύμφωνα  με  το  άρθρο  2.4.2.5.  περ.  ε της  διακήρυξης  τα  έγγραφα  που

καταχωρούνται  στην  ηλεκτρονική  προσφορά,  γίνονται  αποδεκτά,  σύμφωνα  με  τα

προβλεπόμενα στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016, περί συνυποβολής

υπεύθυνης δήλωσης στην περίπτωση απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων. Με το άρθρο

92 παρ. 8 Ν. 4412/2016 ορίζεται ότι στις περιπτώσεις που με την αίτηση συμμετοχής ή την

προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά  είτε σύμφωνα με όσα

προβλέπονται  στον  ν.  2690/1999  (Α’  45)  είτε και  σε  απλή  φωτοτυπία,  εφόσον

συνυποβάλλεται  υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και  η οποία

φέρει υπογραφή μετά την έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης.

Σύμφωνα  με  το  άρθρο  2.2.7  «Πρότυπα  διασφάλισης  ποιότητας  και  πρότυπα

περιβαλλοντικής διαχείρισης» της διακήρυξης απαιτείται η συμμόρφωση, μεταξύ άλλων, με

το  Σύστημα  Διαχείρισης  Εγκαταστάσεων  ISO 41001:2018  και  η  υποβολή,  επί  ποινή

αποκλεισμού,  πιστοποιητικού  από  ανεξάρτητο διαπιστευμένο  φορέα  συμμόρφωσης  με  το



πρότυπο Συστήματος Διαχείρισης Εγκαταστάσεων ISO 41001:2018 στο φάκελο της τεχνικής

προσφοράς.

Εν  προκειμένω,  η  εταιρεία  «ΑΝΟΔΙΚΗ  SERVICES  Ε.Π.Ε.»  υπέβαλε  το

ηλεκτρονικό  αρχείο  pdf «CERT_ANODIKI_41001_2021  ΕΩΣ  22.11.24»,  στο  οποίο

περιλαμβάνεται  φωτοαντίγραφο  του  με  αριθμό  20022210006073  πιστοποιητικού  ISO

41001:2018 του διαπιστευμένου φορέα «TUV AUSTRIA» που αποτελεί ιδιωτικό έγγραφο.

Ωστόσο,  η  εταιρεία  παρέλειψε  να  συνυποβάλλει  υπεύθυνη  δήλωση,  στην  οποία  να

βεβαιώνεται η ακρίβεια του ανωτέρω φωτοαντιγράφου ιδιωτικού εγγράφου και η οποία να

φέρει υπογραφή μετά την έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης.

Επομένως, το ανωτέρω πιστοποιητικό ISO 41001:2018 δεν υπεβλήθη νομίμως και

δεν γίνεται αποδεκτό, καθώς παραβιάζονται οι όροι του 2.2.7., 2.4.2.5. της διακήρυξης ως

προς τον τρόπο υποβολής των προσφορών  και  ως εκ τούτου η προσφορά της εταιρείας

«ΑΝΟΔΙΚΗ SERVICES Ε.Π.Ε.» απορρίπτεται.

II)Σύμφωνα  με  το  άρθρο  2.2.7  «Πρότυπα  διασφάλισης  ποιότητας  και  πρότυπα

περιβαλλοντικής διαχείρισης» της διακήρυξης οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν

πιστοποίηση εν ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς του σύμφωνα με τα

πρότυπα  ISO  9001  ή  ισοδύναμο,  ΕΛΟΤ  ISO  45001:2018  ή  ισοδύναμο,  ISO  14001  ή

ισοδύναμο,  ISO27001  ή  ισοδύναμο,  ISO  26000  ή  ισοδύναμο,  ISO  22301:2012,  ISO

41001:2018,  ΕΛΟΤ  ISO  37001:2017,  ΒS10012:2017,  υποβάλλοντας  τα  αντίστοιχα

πιστοποιητικά, τα οποία έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους διαπιστευμένους οργανισμούς. Η

αναθέτουσα  αρχή  αναγνωρίζει  ισοδύναμα  πιστοποιητικά  από  φορείς  διαπιστευμένους

στην Ελλάδα.

Εν προκειμένω, η εταιρεία «ΑΝΟΔΙΚΗ SERVICES Ε.Π.Ε.» υπέβαλε πιστοποιητικά

ISO 26000:2010, ISO 22301:2012, και ΕΛΟΤ ISO 37001:2017, τα οποία έχουν εκδοθεί από

τον  φορέα  «G-CERTICo,  LTD»,  ο  οποίος  όμως  δεν  είναι  διαπιστευμένος  στην  Ελλάδα

(Ε.Σ.Υ.Δ.), σε αντίθεση με την ειδική απαίτηση της διακήρυξης, για υποβολή πιστοποιητικών

συμμόρφωσης  από  φορείς  διαπιστευμένους  στην  Ελλάδα.  Όλους  τους  όρους,  δε,  της

διακήρυξης η εταιρεία αυτή τους αποδέχθηκε ανεπιφύλακτα.

Ως εκ τούτου η εταιρεία «ΑΝΟΔΙΚΗ SERVICES Ε.Π.Ε.» δεν διαθέτει εν ισχύ κατά

την  ημερομηνία  υποβολής  της  προσφοράς  της  πιστοποιητικά  ISO  26000:2010,  ISO

22301:2012,  και  ΕΛΟΤ  ISO  37001:2017,  εκδοθέντα  από  φορείς  διαπιστευμένους  στην

Ελλάδα, και για το λόγο αυτό η προσφορά της εταιρείας «ΑΝΟΔΙΚΗ SERVICES Ε.Π.Ε.»

απορρίπτεται.



III)  Σύμφωνα  με  το  άρθρο  2.2.5.δ  της  διακήρυξης  οι  οικονομικοί  φορείς

υποχρεούνται  να  διαθέτουν  κατά  την  ημερομηνία  υποβολής  της  προσφοράς  τους

ασφαλιστήριο συμβόλαιο γενικής αστικής ευθύνης τουλάχιστον 2.000.000,00 €. Η εν λόγο

ασφάλιση  θα  πρέπει  να  βρίσκεται  σε  ισχύ κατά  την  ημερομηνία  της  προσφοράς.  Με το

ασφαλιστήριο θα καλύπτεται  και  η  εκ  του Νόμου ευθύνη τους,  την οποία  έχουν με  την

ιδιότητα του Εργοδότη και περιλαμβάνει την, από τα άρθρα 657, 658 και 932 του ισχύοντος

Α.Κ.,  προβλεπόμενη  υποχρέωση  τους,  τουλάχιστον  ανώτατου  ορίου  ευθύνης  ποσού

300.000,00  €.  Προς  απόδειξη  θα  υποβληθεί  αντίγραφο  του  εν  ισχύ  Ασφαλιστηρίου

Συμβολαίου Αστικής Ευθύνης  συνοδευόμενο με το σχετικό παραστατικό εξόφλησης του

ασφαλιστηρίου.

Εν προκειμένω, η εταιρεία «ΑΝΟΔΙΚΗ SERVICES Ε.Π.Ε.» υπέβαλε επικυρωμένο

αντίγραφο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου με αριθμό 20006817/20006215 της ασφαλιστικής

εταιρείας  ALIANZ Ελλάς,  καθώς  και  πρόσθετη  πράξη  αυτού,  χωρίς  να  προσκομιστούν

παραστατικά  –  αποδεικτικά  εξόφλησης  των  ασφαλίστρων  για  το  εν  λόγω  ασφαλιστήριο

συμβόλαιο.

Επομένως,  η εταιρεία  «ΑΝΟΔΙΚΗ SERVICES Ε.Π.Ε.» παραβιάζει  τον επί  ποινή

αποκλεισμού όρο του άρθρου 2.2.5. περ. δ. της διακήρυξης και ως εκ τούτου η προσφορά της

απορρίπτεται.

IV)  Σύμφωνα  με  το  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  III «ΦΥΛΛΟ  ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ»  της

διακήρυξης στον (υπό)φάκελο της τεχνικής προσφοράς, οι προσφέροντες συμπληρώνουν με

απόλυτη ευθύνη τους, υπογράφουν ψηφιακά και συμπεριλαμβάνουν, επί ποινή αποκλεισμού,

το φύλλο συμμόρφωσης υπό μορφή παραρτήματος. Το περιεχόμενο του αρχείου ως αρχείο

PDF (ψηφιακά υπογεγραμμένο), έχει αναρτηθεί στον τόπο του διαγωνισμού ξεχωριστά ως

αναπόσπαστο μέρος της παρούσης διακήρυξης, καθώς και ως αρχείο σε επεξεργάσιμη μορφή

για την συμπλήρωσή του από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς.

Επιπλέον,  σύμφωνα  με  τις  «ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ  ΣΤΟΝ  ΠΑΡΑΠΑΝΩ  ΠΙΝΑΚΑ

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ» που υπάρχουν στο υπόδειγμα φύλλου συμμόρφωσης της διακήρυξης, ως

προς  τον  τρόπο  συμπλήρωσης  του  πίνακα  συμμόρφωσης  από  τους  συμμετέχοντες,  οι

οικονομικοί  φορείς  οφείλουν στη  Στήλη  «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ» του πίνακα  να  περιγράφουν

αναλυτικά τους αντίστοιχους τεχνικούς όρους, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

της διακήρυξης) για τα οποία θα πρέπει να δοθούν υποχρεωτικά οι αντίστοιχες απαντήσεις.



Εν  προκειμένω,  η  εταιρεία  «ΑΝΟΔΙΚΗ  SERVICES  Ε.Π.Ε.»  υπέβαλε  το

ηλεκτρονικό  αρχείο  pdf «33.  ΦΥΛΛΟ  ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ»,  στο  οποίο  όμως  δεν

περιλαμβάνονται  οι  κάτωθι  τεχνικές  προδιαγραφές εκ  του  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ  ΙΙ  της

διακήρυξης:

 Άρθρο 1 περίπτωση 22

 Άρθρο 6 περίπτωση 3,5,6

 Άρθρο 9

 Άρθρο 10

 Γενικές Αρχές

 Σελίδα 77-83 της διακήρυξης «AΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ» (τα τεμάχια και  η  2η

στήλη με τα χαρακτηριστικά των υλικών)

 Άρθρο 12

 Σελίδα 98 της διακήρυξης «Δείγματα»

 Άρθρο 13 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Δεν αναγράφεται ωράριο και

αναφέρεται εσφαλμένος αριθμός ατόμων)

Επομένως,  η  τεχνική  προσφορά  της  εταιρείας  «ΑΝΟΔΙΚΗ  SERVICES  Ε.Π.Ε.»

παραβιάζει  την  απαίτηση  της  διακήρυξης  ως  προς  τον  τρόπο  κατάρτισης  των  τεχνικών

προσφορών,  υποβάλλοντας  πίνακα  συμμόρφωσης  που  δεν  ανταποκρίνεται  στις  τεχνικές

προδιαγραφές του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ της διακήρυξης και ως εκ τούτου απορρίπτεται.

V)  Σύμφωνα  με  το  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  III «ΦΥΛΛΟ  ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ»  της

διακήρυξης στον (υπό)φάκελο της τεχνικής προσφοράς, οι προσφέροντες συμπληρώνουν με

απόλυτη ευθύνη τους, υπογράφουν ψηφιακά και συμπεριλαμβάνουν, επί ποινή αποκλεισμού,

το φύλλο συμμόρφωσης υπό μορφή παραρτήματος. Το περιεχόμενο του αρχείου ως αρχείο

PDF (ψηφιακά υπογεγραμμένο), έχει αναρτηθεί στον τόπο του διαγωνισμού ξεχωριστά ως

αναπόσπαστο μέρος της παρούσης διακήρυξης, καθώς και ως αρχείο σε επεξεργάσιμη μορφή

για την συμπλήρωσή του από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς.

Επιπλέον,  σύμφωνα  με  τις  «ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ  ΣΤΟΝ  ΠΑΡΑΠΑΝΩ  ΠΙΝΑΚΑ

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ» που υπάρχουν στο υπόδειγμα φύλλου συμμόρφωσης της διακήρυξης, ως

προς  τον  τρόπο  συμπλήρωσης  του  πίνακα  συμμόρφωσης  από  τους  συμμετέχοντες,

αναφέρεται ρητά ότι σε περίπτωση που δεν έχει συμπληρωθεί η στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ», για

έστω και ένα από τους όρους στον πίνακα συμμόρφωσης, τότε θεωρείται ότι δεν υπάρχει

απάντηση στο σχετικό όρο.



Εν  προκειμένω,  η  εταιρεία  «ΑΝΟΔΙΚΗ  SERVICES  Ε.Π.Ε.»  υπέβαλε  το

ηλεκτρονικό  αρχείο  pdf  «33.  ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ»  χωρίς  να  συμπληρώσει στο

πεδίο  «ΑΠΑΝΤΗΣΗ»  του  πίνακα  αν  συμμορφώνεται  με  τον  όρο  –  περίπτωση  136,

υποκατηγορία 11 του πίνακα  «11.   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΛΟΙΠΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ».

Επομένως η εν λόγω εταιρεία, εφόσον δεν έχει συμπληρώσει τη συμμόρφωσή της

στο  πεδίο  ΑΠΑΝΤΗΣΗ  του  όρου  136  υποκατηγορία  11,  του  υποβληθέντος  πίνακα

Συμμόρφωσης,  τεκμαίρεται  ότι  δεν  υπάρχει  απάντηση  στον  σχετικό  όρο  των  τεχνικών

προδιαγραφών  εκτέλεσης  του  έργου και  ως  εκ  τούτου  παραβιάζει  κατάφωρα  επί  ποινή

αποκλεισμού απαίτηση της διακήρυξης.

Για  το  λόγο  αυτό  η  τεχνική  προσφορά  της  εταιρείας  «ΑΝΟΔΙΚΗ  SERVICES

Ε.Π.Ε.» απορρίπτεται.

VI) Σύμφωνα με την 2.4.3.2 Τεχνική Προσφορά, η τεχνική προσφορά θα πρέπει να

καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή

με το κεφάλαιο «Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές» του Παραρτήματος II της παρούσας

Διακήρυξης,  περιγράφοντας  ακριβώς  πώς  οι  συγκεκριμένες  απαιτήσεις  και  προδιαγραφές

πληρούνται.  Περιλαμβάνει  ιδίως  τα  έγγραφα  και  δικαιολογητικά,  βάσει  των  οποίων  θα

αξιολογηθεί  η  καταλληλότητα  των  προσφερόμενων  υπηρεσιών,  με  βάση  το  κριτήριο

ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα.

Επιπλέον,  στη  σελίδα  82  «AΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  ΠΡΟΙΟΝΤΑ  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ  ΚΑΙ

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ  ΤΩΝ  ΧΩΡΩΝ  ΤΟΥ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ»  και  συγκεκριμένα  στα

«ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ»  του  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ  ΙΙ  των  τεχνικών  προδιαγραφών  της

διακήρυξης,  στο  με  αριθμό  3.  ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ  ΔΑΠΕΔΩΝ  ΚΑΙ  ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

απαιτείται  οι  οικονομικοί  φορείς  να  προσφέρουν  Συμπυκνωμένο  υγρό  καθαρισμού  και

απολύμανσης αγώγιμων δαπέδων και επιφανειών από linoleum, πλαστικό, μάρμαρο, PVC,

πλακάκι. Να μην είναι διαβρωτικό για τα συγκεκριμένα είδη πατωμάτων, Ph ουδέτερο και να

μην περιέχει αλδεΰδες. Δραστικό έναντι βακτηριδίων gram+ και gram- μυκήτων, ιών HBV,

HCV, HIV και μυκοβακτηριδίου TB. Χρόνος δράσης εντός 15-30 λεπτών το αργότερο για το

σύνολο  το  ζητούμενου  φάσματος.  Φιλικό  προς  το  περιβάλλον.  Να  μην  ερεθίζει  το

αναπνευστικό  σύστημα και  το  βλεννογόνο.  Να έχει  έγκριση ΕΟΦ, ΕΜΧΠ και  CE ως

ιατροτεχνολογικό  προϊόν.  Να  συνοδεύεται  από  δωρεάν  δοσομετρική  αντλία  ή  απλό

δοσομετρικό δοχείο. Εύχρηστη συσκευασία τουλάχιστον 5lt. Να αναφέρονται οι αραιώσεις

και ο χρόνος επίτευξης του απολυμαντικού αποτελέσματος. Να κατατεθούν τα MSDS και

οδηγίες χρήσεως στα ελληνικά.



Εν  προκειμένω,  η  εταιρεία  υπέβαλε  το  ηλεκτρονικό  αρχείο  «24  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ -ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ». Στο συγκεκριμένο αρχείο και δη

στη  σελίδα  2,  περίπτωση  9,  προσέφερε  ως  απολυμαντικό  υγρό  το  «SURFANIOS

PREMIUM», για το οποίο όμως δεν υπέβαλε σήμανση  CE mark, παραβιάζοντας όρο των

τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης.

Επομένως, κατά παράβαση του άρθρου 2.4.3.2. και του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ της

διακήρυξης,  η  εταιρεία  «ΑΝΟΔΙΚΗ SERVICES Ε.Π.Ε.»  προσέφερε  υλικό  απολυμαντικό

(«SURFANIOS PREMIUM»), χωρίς να αποδεικνύει αν το υλικό αυτό φέρει σήμανση  CE

mark και χωρίς να προσκομίζει τη σήμανση CE mark στο φάκελο της προσφοράς της.

Για  το  λόγο  αυτό  η  τεχνική  προσφορά  της  εταιρείας  «ΑΝΟΔΙΚΗ  SERVICES

Ε.Π.Ε.» απορρίπτεται.

3)  Αξιολόγηση  φακέλου  δικαιολογητικών  συμμετοχής  –  τεχνικής  προσφοράς

οικονομικού φορέα «3G FACILITIES-SERVICES Α.Ε.»:

Ι)  Σύμφωνα  με  το  άρθρο  2.2.5.περ  δ  της  διακήρυξης  οι  οικονομικοί  φορείς

υποχρεούνται  να  διαθέτουν  κατά  την  ημερομηνία  υποβολής  της  προσφοράς  τους

ασφαλιστήριο συμβόλαιο γενικής αστικής ευθύνης τουλάχιστον 2.000.000,00 €. Η εν λόγο

ασφάλιση  θα  πρέπει  να  βρίσκεται  σε  ισχύ κατά  την  ημερομηνία  της  προσφοράς.  Με το

ασφαλιστήριο θα καλύπτεται  και  η  εκ  του Νόμου ευθύνη τους,  την οποία  έχουν με  την

ιδιότητα του Εργοδότη και περιλαμβάνει την, από τα άρθρα 657, 658 και 932 του ισχύοντος

Α.Κ.,  προβλεπόμενη  υποχρέωση  τους,  τουλάχιστον  ανώτατου  ορίου  ευθύνης  ποσού

300.000,00  €.  Προς  απόδειξη  θα  υποβληθεί  αντίγραφο  του  εν  ισχύ  Ασφαλιστηρίου

Συμβολαίου Αστικής Ευθύνης  συνοδευόμενο με το σχετικό παραστατικό εξόφλησης του

ασφαλιστηρίου.

Εν  προκειμένω,  η  εταιρεία  «3G  FACILITIES-SERVICES  Α.Ε.»  υπέβαλε

επικυρωμένο  αντίγραφο  του  ασφαλιστηρίου  συμβολαίου  με  αριθμό  1414/4610  της

ασφαλιστικής  εταιρείας  Lloyd΄΄s Insurance Company S.A.,  χωρίς  να  προσκομιστούν

παραστατικά  –  αποδεικτικά  εξόφλησης  των  ασφαλίστρων  για  το  εν  λόγω  ασφαλιστήριο

συμβόλαιο.

Επομένως, η εταιρεία «3G FACILITIES-SERVICES Α.Ε.» παραβιάζει τον επί ποινή

αποκλεισμού όρο του άρθρου 2.2.5. περ. δ. της διακήρυξης και ως εκ τούτου η προσφορά της

απορρίπτεται.



II) Σύμφωνα  με  το  άρθρο  2.2.6  «Τεχνική  και  επαγγελματική  ικανότητα»  της

διακήρυξης ορίζεται, μεταξύ άλλων, όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης,  ότι  οι  οικονομικοί  φορείς  απαιτείται  να

διαθέτουν ετήσιο αριθμό προσωπικού (καθαριστές – καθαρίστριες) για τα τελευταία τρία (3)

έτη  (2019,  2020,  2021)τουλάχιστον  40  ατόμων  πλήρους  απασχόλησης  (40  ώρες  την

εβδομάδα)  κατά  έτος.  Ο  αριθμός  των  ατόμων  πρέπει  επί  ποινή  αποκλεισμού  να

αποδεικνύεται  με  την  κατάθεση  των  ετήσιων  πινάκων  προσωπικού  ΣΕΠΕ  των

συμμετεχόντων οικονομικών φορέων κατά την τελευταία τριετία.

Εν προκειμένω, η εταιρεία «3G FACILITIES-SERVICES Α.Ε.» υπέβαλε τον ετήσιο

πίνακα προσωπικού ΣΕΠΕ έτους 2019, από τον οποίο προκύπτει ότι το 2019 διέθετε μόλις 28

άτομα (καθαριστές  -  καθαρίστριες)  πλήρους απασχόλησης,  καθώς  και  τον  ετήσιο  πίνακα

προσωπικού ΣΕΠΕ έτους 2020, από τον οποίο προκύπτει ότι το 2020 διέθετε μόλις 33 άτομα

(καθαριστές - καθαρίστριες) πλήρους απασχόλησης.

Ως εκ τούτου η εν λόγω εταιρεία  απασχολούσε λιγότερους  από 40 καθαριστές  –

καθαρίστριες πλήρους απασχόλησης κατ΄ έτος, τόσο για το έτος 2019 και όσο και για το έτος

2020,  πράγμα το  οποίο  συνεπάγεται  ότι  δεν  πληροί  τον επί  ποινή  αποκλεισμού  όρο του

άρθρου 2.2.6. περίπτωση θ.

Για το λόγο αυτό η προσφορά της εταιρείας «3G FACILITIES-SERVICES Α.Ε.»

απορρίπτεται.

III)  Σύμφωνα  με  το  άρθρο  2.2.7«Πρότυπα  διασφάλισης  ποιότητας  και  πρότυπα

περιβαλλοντικής διαχείρισης» της διακήρυξης οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν

πιστοποίηση εν ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς του σύμφωνα με τα

πρότυπα  ISO  9001  ή  ισοδύναμο,  ΕΛΟΤ  ISO  45001:2018  ή  ισοδύναμο,  ISO  14001  ή

ισοδύναμο,  ISO27001  ή  ισοδύναμο,  ISO  26000  ή  ισοδύναμο,  ISO  22301:2012,  ISO

41001:2018,  ΕΛΟΤ  ISO  37001:2017,  ΒS10012:2017,  υποβάλλοντας  τα  αντίστοιχα

πιστοποιητικά, τα οποία έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους διαπιστευμένους οργανισμούς. Η

αναθέτουσα  αρχή  αναγνωρίζει  ισοδύναμα  πιστοποιητικά  από  φορείς  διαπιστευμένους

στην Ελλάδα.

Εν  προκειμένω,  η  εταιρεία  «3G  FACILITIES-SERVICES  Α.Ε.»  υπέβαλε

πιστοποιητικά ISO 9001:2015, 45001:2018, 14001:2015, 27001:2013, 22301:2012, τα οποία

έχουν  εκδοθεί  από  τον  φορέα  «LL-CCERTIFICATION»,  ο  οποίος  όμως  δεν  είναι

διαπιστευμένος στην Ελλάδα (Ε.Σ.Υ.Δ.), σε αντίθεση με την ειδική απαίτηση της διακήρυξης

για  υποβολή  πιστοποιητικών  συμμόρφωσης  από  φορείς  διαπιστευμένους  στην  Ελλάδα.

Όλους  τους  όρους,  δε,  της  διακήρυξης  η  εταιρεία  αυτή  τους  αποδέχθηκε  ανεπιφύλακτα.



Επιπλέον, υπέβαλε πιστοποιητικά ISO 26000:2010, 41001:2018 και  BS10012:2017 από την

εταιρεία «CERTIFICATIONPARTNERΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.», η οποία δεν είναι διαπιστευμένη για

την έκδοση των συγκεκριμένων προτύπων ούτε στην Ελλάδα ούτε στο εξωτερικό.

Ως εκ τούτου η εταιρεία «3G FACILITIES-SERVICES Α.Ε.» δεν διαθέτει εν ισχύ

κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς της πιστοποιητικά ISO 9001 ή ισοδύναμο,

ΕΛΟΤ ISO 45001:2018 ή ισοδύναμο, ISO 14001 ή ισοδύναμο, ISO 27001 ή ισοδύναμο, ISO

26000  ή  ισοδύναμο,  ISO 22301:2012,  ISO 41001:2018,  ΒS  10012:2017,  εκδοθέντα  από

φορείς διαπιστευμένους στην Ελλάδα, και για το λόγο αυτό η προσφορά της εταιρείας «3G

FACILITIES-SERVICES Α.Ε.» απορρίπτεται.

V)  Σύμφωνα  με  το  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  III «ΦΥΛΛΟ  ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ»  της

διακήρυξης στον (υπό)φάκελο της τεχνικής προσφοράς, οι προσφέροντες συμπληρώνουν με

απόλυτη ευθύνη τους, υπογράφουν ψηφιακά και συμπεριλαμβάνουν, επί ποινή αποκλεισμού,

το φύλλο συμμόρφωσης υπό μορφή παραρτήματος. Το περιεχόμενο του αρχείου ως αρχείο

PDF (ψηφιακά υπογεγραμμένο), έχει αναρτηθεί στον τόπο του διαγωνισμού ξεχωριστά ως

αναπόσπαστο μέρος της παρούσης διακήρυξης, καθώς και ως αρχείο σε επεξεργάσιμη μορφή

για την συμπλήρωσή του από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς.

Επιπλέον,  σύμφωνα  με  τις  «ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ  ΣΤΟΝ  ΠΑΡΑΠΑΝΩ  ΠΙΝΑΚΑ

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ» που υπάρχουν στο υπόδειγμα φύλλου συμμόρφωσης της διακήρυξης, ως

προς  τον  τρόπο  συμπλήρωσης  του  πίνακα  συμμόρφωσης  από  τους  συμμετέχοντες,  οι

οικονομικοί  φορείς  οφείλουν στη  Στήλη  «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ» του πίνακα  να  περιγράφουν

αναλυτικά τους αντίστοιχους τεχνικούς όρους, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

της διακήρυξης) για τα οποία θα πρέπει να δοθούν υποχρεωτικά οι αντίστοιχες απαντήσεις.

Εν  προκειμένω,  η  εταιρεία  «3G  FACILITIES-SERVICES  Α.Ε.»  υπέβαλε  το

ηλεκτρονικό  αρχείο  pdf «78.  ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ_ signed»,  στο  οποίο  όμως  δεν

περιλαμβάνονται  οι  κάτωθι  τεχνικές  προδιαγραφές εκ  του  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ  ΙΙ  της

διακήρυξης:

 Άρθρο 1 περίπτωση 22

 Άρθρο 6 περίπτωση 3,5,6

 Άρθρο 9

 Άρθρο 10

 Γενικές Αρχές

 Σελίδα 77-83 της διακήρυξης «AΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ» (τα τεμάχια και  η  2η

στήλη με τα χαρακτηριστικά των υλικών)

 Άρθρο 12



 Σελίδα 98 της διακήρυξης «Δείγματα»

 Άρθρο 13 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Δεν αναγράφεται ωράριο και

αναφέρεται εσφαλμένος αριθμός ατόμων)

Επομένως, η τεχνική προσφορά της εταιρείας «3G FACILITIES-SERVICES Α.Ε.»

παραβιάζει  την  απαίτηση  της  διακήρυξης  ως  προς  τον  τρόπο  κατάρτισης  των  τεχνικών

προσφορών,  υποβάλλοντας  πίνακα  συμμόρφωσης  που  δεν  ανταποκρίνεται  στις  τεχνικές

προδιαγραφές του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ της διακήρυξης και ως εκ τούτου απορρίπτεται.

4)  Αξιολόγηση  φακέλου  δικαιολογητικών  συμμετοχής  –  τεχνικής  προσφοράς

οικονομικού φορέα «IPIROTIKI FACILITY SERVICES Α.Ε.»:

I)  Σύμφωνα  με  το  άρθρο  2.2.5.  περ  δ  της  διακήρυξης  οι  οικονομικοί  φορείς

υποχρεούνται  να  διαθέτουν  κατά  την  ημερομηνία  υποβολής  της  προσφοράς  τους

ασφαλιστήριο συμβόλαιο γενικής αστικής ευθύνης τουλάχιστον 2.000.000,00 €. Η εν λόγο

ασφάλιση  θα  πρέπει  να  βρίσκεται  σε  ισχύ κατά  την  ημερομηνία  της  προσφοράς.  Με το

ασφαλιστήριο θα καλύπτεται  και  η  εκ  του Νόμου ευθύνη τους,  την οποία  έχουν με  την

ιδιότητα του Εργοδότη και περιλαμβάνει την, από τα άρθρα 657, 658 και 932 του ισχύοντος

Α.Κ.,  προβλεπόμενη  υποχρέωση  τους,  τουλάχιστον  ανώτατου  ορίου  ευθύνης  ποσού

300.000,00  €.  Προς  απόδειξη  θα  υποβληθεί  αντίγραφο  του  εν  ισχύ  Ασφαλιστηρίου

Συμβολαίου  Αστικής  Ευθύνης  συνοδευόμενο  με  το  σχετικό  παραστατικό  εξόφλησης  του

ασφαλιστηρίου.

Επιπλέον  στο  άρθρο 7.ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ  της

διακήρυξης απαιτείται ο ανάδοχος να συνάπτει και να διατηρεί, αποκλειστικά με δική του

δαπάνη, ασφαλίσεις καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος της παρούσας Σύμβασης, σύμφωνα με την

Ελληνική  Νομοθεσία  και  τα  προβλεπόμενα  στην  παρούσα  σύμβαση,  για  οποιεσδήποτε

δραστηριότητες προβλέπονται ή εμπίπτουν στην παρούσα σύμβαση, ιδίως δε την σχετικά με

την ασφάλιση του προσωπικού του και για αστική ευθύνη έναντι τρίτων. Ο ανάδοχος θα

εξασφαλίσει, ότι θα υφίστανται σε ισχύ οι κάτωθι αναφερόμενες ασφαλιστικές καλύψεις καθ’

όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου:

Κάλυψη  οποιασδήποτε Αστικής  Ευθύνης  προς  οποιονδήποτε  τρίτο,  η  οποία

ανακύπτει  από ή οφείλεται  στην εκτέλεση του έργου,  περιλαμβανομένων αλλά όχι  μόνο,

περιπτώσεων  θανάτου,  σωματικών βλαβών,  απώλειας  ή  ζημίας  περιουσίας,  ατυχηματικής

ρύπανσης, ψυχικής οδύνης και ηθικής βλάβης μέχρι εκείνων των ορίων ευθύνης τα οποία θα

διατηρούσε σε ισχύ ενός συνετούς  λειτουργούντος έργου παρόμοιας φύσης,  μεγέθους και

χαρακτηριστικών του έργου. Στην κάλυψη θα περιλαμβάνεται ρητά και η εκ του Άρθρου 922

του Αστικού Κώδικα απορρέουσα ευθύνη του αναδόχου (ευθύνη προστήσαντος).



Η εκ του νόμου ευθύνη του αναδόχου, την οποία έχει με την ιδιότητα του εργοδότη

και περιλαμβάνει την, από τα άρθρα 657,658 και 932 του ισχύοντος Α.Κ., προβλεπόμενη

υποχρέωση του ασφαλισμένου, έναντι του προσωπικού του που είναι ασφαλισμένο στο ΙΚΑ

και  απασχολείται  στις  περιγραφόμενες  στην  παρούσα  σύμβαση  εργασίας,  σε  περίπτωση

σωματικών βλαβών που θα προκληθούν κατά τη διάρκεια εργασίας. Ο ανάδοχος θα πρέπει να

εξασφαλίσει ότι τα ανωτέρω τηρούνται και από τους πάσης φύσεως συμβούλους, συνεργάτες

και υπερεργολάβους αυτού.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει το προσωπικό του σύμφωνα με τις διατάξεις

της Ελληνικής  Εργατικής  Νομοθεσίας, όπως αυτές ισχύουν ανά πάσα χρονική στιγμή. Σε

περίπτωση  που  προσωπικό  του  αναδόχου  δεν  υπάγεται  στις  διατάξεις  της  ισχύουσας

νομοθεσίας,  αυτός  υποχρεούται  να  το  ασφαλίσει  έναντι  ατυχημάτων  σε  ασφαλιστικές

εταιρείες. 

Όλες οι ασφαλιστικές συμβάσεις θα καταρτίζονται εγγράφως και θα τυγχάνουν της

εγκρίσεως της Υπηρεσίας, η οποία θα έχει την έννοια του ελέγχου και της εκ μέρους της

αποδοχής  ότι  συμμορφώνονται  επαρκώς  με  τους  όρους  του  παρόντος  άρθρου,  του

παραρτήματος  περί  ελάχιστων  ασφαλιστικών  απαιτήσεων  και  των  λοιπών  όρων  της

παρούσας Σύμβασης.

Οι  ασφαλίσεις  δεν  απαλλάσσουν,  ούτε  περιορίζουν  καθ’  οποιονδήποτε  τρόπο τις

υποχρεώσεις και ευθύνες του αναδόχου που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση. Σε κάθε

περίπτωση, ο Ανάδοχος ευθύνεται πλήρως για όλους τους κινδύνους που απορρέουν ή

σχετίζονται  με  την  παροχή των  υπηρεσιών  του  (δηλαδή  επαγγελματική  ευθύνη) και

παραμένει  αποκλειστικά  και  εξ  ολοκλήρου  υπεύθυνος  για  την  πλήρη  και  έγκαιρη

αποκατάσταση  ζημιών  σε  πρόσωπα  ή/  και  πράγματα,  ανεξάρτητα  από  τους  ασφαλιστές,

ακόμη και πέραν των ποσών κάλυψης των εν λόγω συμβάσεων.

Εν  προκειμένω,  η  εταιρεία  «IPIROTIKI  FACILITY  SERVICES  Α.Ε.»  υπέβαλε

επικυρωμένο  αντίγραφο  του  ασφαλιστηρίου  συμβολαίου  με  αριθμό  1908849/20  της

ασφαλιστικής  εταιρείας  AXAΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ.  Στη  σελίδα  4  των  Γενικών  Όρων

Ατυχημάτων του ασφαλιστηρίου συμβολαίου στο με αριθμό 4.20 αναγράφεται ρητή εξαίρεση

της  επαγγελματικής  αστικής  ευθύνης,  δηλαδή  της  ευθύνης  που  απορρέει  από  κάθε

επαγγελματικό  λάθος,  παράλειψη  ή  συμβουλή  που  προέρχεται  από  την  άσκηση  της

επαγγελματικής  δραστηριότητας  του  ασφαλισμένου  και  των  προστηθέντων  του  (από την

επαγγελματική ιδιότητα του ασφαλισμένου), κατά παράβαση του άρθρου 2.2.5. περ. δ και

άρθρου 7  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ της διακήρυξης.

Επιπλέον,  στο  προσκομιζόμενο  ασφαλιστήριο  συμβόλαιο  (σελίδα  3  του  αρχείου)

αναγράφεται ότι στη γενική αστική ευθύνη περιλαμβάνεται και η κάλυψη της ατυχηματικής



ρύπανσης  αλλά  μόλις  στο  ποσό  των  100.000,00  €,  σε  αντίθεση  με  την  απαίτηση  της

διακήρυξης για  κάλυψη Γενικής Αστικής  Ευθύνης προς  οποιονδήποτε τρίτο  τουλάχιστον

ποσού  2.000.000,00  €,  η  οποία  ανακύπτει  από  ή  οφείλεται  στην  εκτέλεση  του  έργου,

περιλαμβανομένων αλλά όχι μόνο, περιπτώσεων θανάτου, σωματικών βλαβών, απώλειας ή

ζημίας  περιουσίας,  ατυχηματικής  ρύπανσης, ψυχικής  οδύνης  και  ηθικής  βλάβης.  Ως  εκ

τούτου η ασφαλιστική κάλυψη της ατυχηματικής ρύπανσης στο προσκομιζόμενο από την

εταιρεία αυτή ασφαλιστήριο συμβόλαιο με αριθμό 1908849/20 της ασφαλιστικής εταιρείας

AXA  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ  δεν  καλύπτει  το  ελάχιστο  αποδεκτό  όριο  της  διακήρυξης

(2.000.000,00  €)  κατά  παράβαση  του  άρθρου  2.2.5.  περ.  δ  και  του  άρθρου  7

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ της διακήρυξης

Επομένως, η εταιρεία «IPIROTIKI FACILITY SERVICES Α.Ε.» παραβιάζει τον επί

ποινή αποκλεισμού όρο του άρθρου 2.2.5. περ. δ. και του άρθρου 7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ

της διακήρυξης και ως εκ τούτου η προσφορά της απορρίπτεται.

II)  Σύμφωνα με το άρθρο 2.4.2.5. της διακήρυξης προβλέπεται ότι τα έγγραφα που

καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική προσφορά, και δεν απαιτείται να προσκομισθούν και σε

έντυπη  μορφή,  γίνονται  αποδεκτά  κατά  περίπτωση,  σύμφωνα  με  τα  προβλεπόμενα  στις

διατάξεις:

α) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών 

δημοσίων εγγράφων που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και, εφόσον πρόκειται 

για αλλοδαπά δημόσια ηλεκτρονικά έγγραφα, εάν φέρουν επισημείωση e-Apostille

β) είτε των άρθρων 15 και 27 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών 

ιδιωτικών εγγράφων που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα 

γ) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45),

δ) είτε της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016, περί χρήσης ηλεκτρονικών 

υπογραφών σε ηλεκτρονικές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,  

ε) είτε της παρ. 8 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016, περί συν υποβολής υπεύθυνης 

δήλωσης στην περίπτωση απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων. 

Επιπλέον,  δεν  προσκομίζονται  σε  έντυπη  μορφή  τα  ΦΕΚ  και  ενημερωτικά  και

τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή

έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες,

μαθηματικούς τύπους και σχέδια.



Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη

του  οικονομικού  φορέα  στην  αναθέτουσα  αρχή,  σε  έντυπη  μορφή και  σε  κλειστό-ούς

φάκελο-ους,  στον  οποίο  αναγράφεται  ο  αποστολέας  και  ως  παραλήπτης  η  Επιτροπή

Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα

οποία  απαιτείται  να  προσκομισθούν  σε  πρωτότυπη  μορφή.  Τέτοια  στοιχεία  και

δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι :

α) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή 

εκδίδεται ηλεκτρονικά, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη,

β) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999, 

γ) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν  έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν 

θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 

2690/1999 ή δεν συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και

δ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης

(Apostille), ή προξενική θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί  από δικηγόρο.

Εν  προκειμένω,  η  εταιρεία  «IPIROTIKI  FACILITY  SERVICES  Α.Ε.»  υπέβαλε

ηλεκτρονικά στο φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής  – τεχνικής  προσφοράς της τα

ηλεκτρονικά αρχεία pdf«10.9. Γραμμάτιο Καταβολής Μάρτιος 2022» και «10.11. Γραμμάτιο

Καταβολής Απρίλιος 2022», τα οποία περιλαμβάνουν το αποδεικτικό τραπεζικής καταβολής

των εισφορών της εταιρείας αυτής για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2022.

Τα εν  λόγω έγγραφα είναι  ιδιωτικά,  δεν έχουν επικυρωθεί  από δικηγόρο και  δεν

φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του

ν. 2690/1999, με αποτέλεσμα, κατ΄ άρθρο 2.4.2.5. της διακήρυξης, η εταιρεία αυτή να είχε

την υποχρέωση να τα προσκομίσει, έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών,

στην Αναθέτουσα Αρχή. Όμως, στον έντυπο φάκελο που η εταιρεία «IPIROTIKI FACILITY

SERVICES Α.Ε.» απέστειλε στο Νοσοκομείο μας δεν συμπεριέλαβε τα ανωτέρω ιδιωτικά

έγγραφα, κατά παράβαση του άρθρου 2.4.2.5. της διακήρυξης.

Επομένως,  η  προσφορά της  εταιρείας  «IPIROTIKI  FACILITY SERVICES Α.Ε.»

απορρίπτεται.

III)  Σύμφωνα  με  το  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  III «ΦΥΛΛΟ  ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ»  της

διακήρυξης στον (υπό)φάκελο της τεχνικής προσφοράς, οι προσφέροντες συμπληρώνουν με

απόλυτη ευθύνη τους, υπογράφουν ψηφιακά και συμπεριλαμβάνουν, επί ποινή αποκλεισμού,

το φύλλο συμμόρφωσης υπό μορφή παραρτήματος. Το περιεχόμενο του αρχείου ως αρχείο

PDF (ψηφιακά υπογεγραμμένο), έχει αναρτηθεί στον τόπο του διαγωνισμού ξεχωριστά ως



αναπόσπαστο μέρος της παρούσης διακήρυξης, καθώς και ως αρχείο σε επεξεργάσιμη μορφή

για την συμπλήρωσή του από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς.

Επιπλέον,  σύμφωνα  με  τις  «ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ  ΣΤΟΝ  ΠΑΡΑΠΑΝΩ  ΠΙΝΑΚΑ

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ» που υπάρχουν στο υπόδειγμα φύλλου συμμόρφωσης της διακήρυξης, ως

προς  τον  τρόπο  συμπλήρωσης  του  πίνακα  συμμόρφωσης  από  τους  συμμετέχοντες,  οι

οικονομικοί  φορείς  οφείλουν στη  Στήλη  «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ» του πίνακα  να  περιγράφουν

αναλυτικά τους αντίστοιχους τεχνικούς όρους, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

της διακήρυξης) για τα οποία θα πρέπει να δοθούν υποχρεωτικά οι αντίστοιχες απαντήσεις.

Εν προκειμένω, η εταιρεία «IPIROTIKI FACILITY SERVICES Α.Ε.» υπέβαλε το

ηλεκτρονικό  αρχείο  pdf «19.  Φύλλο  Συμμόρφωσης_  signed»,  στο  οποίο  όμως  δεν

περιλαμβάνονται  οι  κάτωθι  τεχνικές  προδιαγραφές εκ  του  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ  ΙΙ  της

διακήρυξης:

 Άρθρο 1 περίπτωση 22

 Άρθρο 6 περίπτωση 3,5,6

 Άρθρο 9

 Άρθρο 10

 Γενικές Αρχές

 Σελίδα 77-83 της διακήρυξης «AΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ» (τα τεμάχια και  η  2η

στήλη με τα χαρακτηριστικά των υλικών)

 Άρθρο 12

 Σελίδα 98 της διακήρυξης «Δείγματα»

 Άρθρο 13 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Δεν αναγράφεται ωράριο και

αναφέρεται εσφαλμένος αριθμός ατόμων)

Επομένως, η τεχνική προσφορά της εταιρείας «IPIROTIKI FACILITY SERVICES

Α.Ε.» παραβιάζει την απαίτηση της διακήρυξης ως προς τον τρόπο κατάρτισης των τεχνικών

προσφορών,  υποβάλλοντας  πίνακα  συμμόρφωσης  που  δεν  ανταποκρίνεται  στις  τεχνικές

προδιαγραφές του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ της διακήρυξης και ως εκ τούτου απορρίπτεται.

Ακολούθως  η  επιτροπή  στη  συνέχεια  προχώρησε  στη  βαθμολόγηση  των

συντελεστών αξιολόγησης των κριτηρίων ανάθεσης της τεχνικής προσφοράς της μοναδικής

τεχνικά  αποδεκτής  συμμετέχουσας  εταιρείας,  «ΓΕΝ-ΚΑ  FACILITY MANAGEMENT

Α.Ε.», σύμφωνα με το αρ. 2.3.1 της διακήρυξης και το αρ. 86 του Ν.4412/2016, ως κάτωθι:



ΚΡΙΤΗΡΙΟ Κ1 -> ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

H εταιρεία  περιγράφει  την  ακριβή  μεθοδολογία  που  θα  ακολουθήσει  για  την

υλοποίηση  της  σύμβασης,  με  αναλυτικό  τρόπο  και  προσαρμοσμένο  στις  ανάγκες  του

Νοσοκομείου μας (π.χ. ωράριο και καθήκοντα απασχόλησης επόπτη έργου). Περιλαμβάνει τη

διαδικασία που ακολουθεί στην επιτυχή επισήμανση προβλημάτων που τυχόν ανακύπτουν

κατά την υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης και έχει διαμορφώσει κατάλληλο σχέδιο

δράσης για την επίλυση τους. Η εταιρεία προσφέρει και αναλύει την χρησιμοποίηση ενός

πρόσθετου  εργαλείου,  του  λογισμικού  ελέγχου,  καταγραφής,  εποπτείας  και  διευθέτησης

ζητημάτων  ποιότητας  και  λειτουργίας  κατά  την  παροχή  υπηρεσιών  με  την  ονομασία

ΜΑ.ΜΟ.S.S για την υλοποίηση του έργου.

Η  εταιρεία  αναλύει  επαρκώς  και  εξειδικεύει  την  καταλληλότητα  και

αποτελεσματικότητα της μεθοδολογίας υλοποίησης του έργου που θα ακολουθήσει και των

απαραίτητων  εργαλείων  υποστήριξης  της  εφαρμογής  της,  προσδιορίζοντας  με

αποτελεσματικό  τρόπο  και  τεκμηριώνοντας  του  παράγοντες  επιτυχίας  και  τους

εναλλακτικούς  τρόπους  διασφάλισης  εκτέλεσης  του  έργου,  με  ορθολογική  ανάλυση  του

αντικειμένου σε ενότητες εργασιών.

Επιπλέον,  προσκομίζονται  βεβαιώσεις  καλής  εκτέλεσης  εκτάκτων  αναγκών  από

παλαιότερες  συμβάσεις  που έχει  εκτελέσει  η συμμετέχουσα  (π.χ.  REDEX, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ,

HENKEL,  ΑΕΚ,  OLYMPIC SHIPPING AND MANAGEMENTS.A.,  ΕΝΑΥΣΗ  Ι.Κ.Ε.,

WORLD COURIER),  γεγονός  που  αποδεικνύει  τον  υψηλό  βαθμό  απόκρισης  της

συγκεκριμένης εταιρείας και κάλυψης έκτακτων περιπτώσεων και αναγκών που τυγχάνουν

σε συμβάσεις εκτέλεσης υπηρεσιών καθαριότητας.

Επομένως,  η  συμμετέχουσα  «ΓΕΝ–ΚΑ  FACILITYMANAGEMENT Α.Ε.»

υπερκαλύπτει  τις  απαιτήσεις  της  διακήρυξης  και  το  κριτήριο  Κ1 βαθμολογείται  με  120

βαθμούς.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ  Κ2  ->ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ   ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΤΑ  ΤΗΝ  ΕΚΤΕΛΕΣΗ  ΤΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

Η  εταιρεία  «ΓΕΝ–ΚΑ  FACILITY  MANAGEMENT  Α.Ε.»  παρουσιάζει  όλα  τα

πιστοποιητικά  ISO που  διαθέτει,  και  άλλωστε  υπέβαλε  με  την  προσφορά  της,  ήτοι  τα

απαιτούμενα εκ της διακηρύξεως Πιστοποιητικά από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα για

την τήρηση Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO

9001, για την τήρηση Συστήματος Υγείας και Ασφάλειας στους χώρους Εργασίας σύμφωνα



με το διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ ISO 45001:2018, για την τήρηση Συστήματος Περιβαλλοντικής

Διαχείρισης  σύμφωνα  με  το  διεθνές  πρότυπο  ISO  14001,  για  την  τήρηση  Συστήματος

Διαχείρισης Ασφάλειας των Πληροφοριών σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 27001, για

την τήρηση του Συστήματος Διαχείρισης Κοινωνικής Ευθύνης ISO 26000 για τη τήρηση του

Συστήματος  Διαχείρισης  Επιχειρησιακής Συνέχειας  ISO 22301:2012,  για την τήρηση του

Συστήματος Διαχείρισης Εγκαταστάσεων ISO 41001:2018, για την τήρηση του Συστήματος

Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας ΕΛΟΤ ISO 37001:2016, για την τήρηση του Συστήματος

Διαχείρισης Πληροφοριών ΒS 10012:2017. Υπέβαλε γενικά εγχειρίδια των πιστοποιητικών,

καθώς και μελέτη εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου η οποία είναι γενική ανά ειδικότητα

εργαζομένου, καθώς και σχετική μελέτη – διαδικασίες πρόληψης και αντιμετώπισης Covid -

19. Λεπτομερώς αναφέρονται οι πηγές κινδύνων – αναγνώριση – εκτίμηση – λήψη μέτρων

και  αποτελεσματικότητα  αυτών  καθώς  και  η  συμμόρφωση  με  τη  νομοθεσία,  τα  μέσα

ατομικής προστασίας και οι προδιαγραφές τους, οι σημάνσεις ασφαλείας και η μεθοδολογία

εκπαίδευσης των εργαζομένων.

Επιπλέον,  η  εταιρεία  διαθέτει  και  επιπρόσθετο,  πέραν  των  απαιτούμενων,

πιστοποιητικό  ISO 50001:2018 Energy Management – Διεθνές Πρότυπο για τη Διαχείριση

Της Ενεργειακής Απόδοσης, σχεδιάζοντας όλη την λειτουργία του έργου, τις παρεχόμενες

υπηρεσίες, τα υλικά και τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιήσει στο Νοσοκομείο με στόχο

την  βέλτιστη  ενεργειακή  επίδοση  της  στην  εκτέλεση  του  έργου,  τη  μείωση  και  τον

περιορισμό των επιπτώσεων της λειτουργίας της στο περιβάλλον.

Επομένως,  η  συμμετέχουσα  «ΓΕΝ–ΚΑ  FACILITY MANAGEMENT Α.Ε.»

υπερκαλύπτει  τις  απαιτήσεις  της  διακήρυξης  και  το  κριτήριο  Κ2 βαθμολογείται  με  118

βαθμούς.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Κ3 ->ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ):

Η  εταιρεία  προσκομίζει  αντίγραφα  συμβάσεων  καθαριότητας  κτιρίων  συναφούς

φυσικού αντικειμένου με το υπό ανάθεση έργο της τελευταίας τριετίας (π.χ. συμβάσεις με

ΔΕΣΦΑ,  ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ  ΒΟΥΛΑΣ,  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΔΥΤΙΚΗΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ,  Γ.Ν.Θ.

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΙΝΕΔΙΒΙΜ Δ.Ι.Ε.Κ., Γ.Ν. ΔΡΑΜΑΣ, Ο.Α.Κ.Α., Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ και

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ). Στο φάκελο της προσφοράς

της  υποβάλλει  και  πλήθος  βεβαιώσεων  καλής  εκτέλεσης,  καθώς  και  κατάσταση με  τους

πελάτες της (δημοσίου και ιδιωτικού τομέα).

Επομένως,  η  συμμετέχουσα  «ΓΕΝ–ΚΑ  FACILITY MANAGEMENT Α.Ε.»

υπερκαλύπτει  τις  απαιτήσεις  της  διακήρυξης  και  το  κριτήριο  Κ3 βαθμολογείται  με  112

βαθμούς.



ΚΡΙΤΗΡΙΟ Κ4 ->ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ:

Η συμμετέχουσα εταιρεία παραθέτει στοιχεία με το μοντέλο οργάνωσης της παροχής

του συμβατικού αντικειμένου, με αναλυτική αναφορά στη μεθοδολογία εσωτερικού ελέγχου

και  επόπτευσης  υπηρεσιών  καθαριότητας.  Προσκομίζει  σαφέστατο  και  διακριτό

οργανόγραμμα, με κατανομή αρμοδιοτήτων της ομάδας εκτέλεσης του έργου, περιγράφει τις

θέσεις εργασίας για τον προγραμματισμό και την εκτέλεση του έργου, αλλά και με αναφορά

στον τρόπο επικοινωνίας της εταιρείας με την Αναθέτουσα Αρχή.

Επομένως,  η  συμμετέχουσα  «ΓΕΝ–ΚΑ  FACILITY MANAGEMENT Α.Ε.»

υπερκαλύπτει  τις  απαιτήσεις  της  διακήρυξης  και  το  κριτήριο  Κ4 βαθμολογείται  με  115

βαθμούς.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω,  η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς της

μοναδικής τεχνικά αποδεκτής συμμετέχουσας εταιρείας υπολογίζεται ως κάτωθι: 

«ΓΕΝ–ΚΑ FACILITY MANAGEMENT Α.Ε.»

Τ= (40 % χ 120) + (30 % χ 118) + (10 % χ 112) + (20 % χ 115) = 48 + 35,4 + 11,2 +

23 = 117,6  βαθμούς

Συνεπώς, η επιτροπή του διαγωνισμού έχοντας υπόψη τα παραπάνω προτείνει προς

το Δ.Σ.: Τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού με την οικονομική αξιολόγηση της

μοναδικής  τεχνικά  αποδεκτής  προσφοράς  της  εταιρείας  «ΓΕΝ–ΚΑ  FACILITY

MANAGEMENT Α.Ε.».

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΕΜΕΡΤΖΟΥΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

Το μέλος Κουτσοδόντης Ιωάννης καταψηφίζει το προς συζήτηση θέμα γιατί διαφωνεί
συνολικά με την διαδικασία και επειδή δεν έχουν απαντηθεί οι αναφορές των αιρετών
μελών του ΔΣ. 

Στη συνέχεια η Πρόεδρος πρότεινε την ψηφοφορία επί της έγκρισης του θέματος από

την  οποία  προέκυψαν  τέσσερις  (4)  ψήφοι  υπέρ  και  μια  (1)  ψήφος  κατά,

μειοψηφούντος του μέλους Κουτσοδόντη Ιωάννη.



Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση το Δ.Σ.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    κ α τ ά   π λ ε ι ο ψ η φ ί α

Εγκρίνει  το  πρακτικό  των  αποτελεσμάτων  ελέγχου  &  αξιολόγησης  των
δικαιολογητικών  συμμετοχής/τεχνικών  προσφορών  και  βαθμολόγησης  των
αποδεκτών  τεχνικών  προσφορών  της  επιτροπής  διενέργειας  του   ετήσιου
ηλεκτρονικού   διαγωνισμού  με   ανοιχτή   διαδικασία   άνω   των  ορίων  για  την
προμήθεια  «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  &  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΧΩΡΟΥ  ΤΟΥ  Γ.Ν.  ΧΙΟΥ
«ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»  ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ  ΤΩΝ  ΔΟΜΩΝ
«ΨΥΧΑΡΓΩΣ», «ΚΕΦΙΑΠ» & «ΔΙΕΚ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ»  με Α/Α Συστήματος
161899,  CPV:90911200-8,  ΚΑΕ  0845,  συνολικής  προϋπολογισθείσας  δαπάνης
971.100,00€  με  ΦΠΑ 17%,   με  δικαίωμα μονομερούς  παράτασης  εκ  μέρους  του
Νοσοκομείου για δύο (2) μήνες και επιπλέον για δέκα (10) μήνες με συμφωνία και
των δύο μερών,  ήτοι συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη 1.942.200,00 € με ΦΠΑ
17%, ως έχει.

-------------------------------------------

  Καθώς δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση,  λύεται  η συνεδρίαση.

 Σε  πίστωση  των ανωτέρω παρόντων των μελών του Δ. Σ. συντάχθηκε  το  παρόν  πρακτικό

από τον γραμματέα Χ. Τζιατζιά και αφού αναγνώστηκε  και  βεβαιώθηκε επικυρώνεται από

την Πρόεδρο του Δ. Σ., Διοικήτρια του Γ. Ν. Χίου, κα Ε. Κανταράκη.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ε. ΚΑΝΤΑΡΑΚΗ

            Ο εκτελών χρέη γραμματέα  

          ΤΖΙΑΤΖΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Το παρόν είναι ακριβές αντίγραφο 

              αποσπάσματος 

           Πρακτικού του ΔΣ.                                                          

            Χίος , 31-08-2022 

             Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

               

               Χ. ΤΖΙΑΤΖΙΑΣ
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