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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

«ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ»,  ΓΙΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΜΗΝΕΣ, 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 55.189,68€ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ, 

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ) 

ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  9 / 2018 
 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΤΩΝ  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

 
 
 
Θεσσαλονίκη σήμερα στις 22.2.2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. 
συνεδρίασε η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης, που συστάθηκε με την 
υπ΄ αριθ. 943/4.12.2017 Πράξη της Διοικήτριας, προκειμένου να αξιολογήσει 
τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τις τεχνικές και οικονομικές προσφορές που 
υποβλήθηκαν στον  Συνοπτικό Διαγωνισμό της υπ΄ αριθ. 9/2018 διακήρυξης 
του Νοσοκομείου Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, για την ανάθεση των «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΦΥΛΑΞΗΣ» των χώρων του Νοσοκομείου καθώς και της ασφάλειας του 
προσωπικού και των νοσηλευομένων, CPV: 79713000-5, με αριθμό 
απασχολούμενων δέκα (10) ατόμων, για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) 
μηνών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 55.189,86€ χωρίς ΦΠΑ και 68.435,20€ με 
ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή). 
 
 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής , παρέστησαν οι εξής: 
1. κα ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΤΕ Νοσηλευτικής, Προϊσταμένη Χειρουργικής 

Κλινικής Μεταμοσχεύσεων 
2. κα ΠΕΣΜΑΤΖΟΓΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ, ΤΕ Νοσηλευτικής, Προϊσταμένη Ορθοπεδικής 

Κλινικής  
3. κα  ΛΥΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας, Τμήμα Ανθρώπινου 

Δυναμικού (αναπληρωματικό μέλος) 
4. κα ΚΑΛΟΜΕΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΤΕ Τεχ. Ιατρ. & Βιολ. Εργαστηρίων, Εργαστήριο 

Νευροφυσιολογίας 
5. κ. ΤΕΡΨΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΕ  Ηλεκτρονικοί, Τεχνική Υπηρεσία 
 
 
Αφού λάβαμε υπόψη: 

1. Την απόφαση που έλαβε το Δ.Σ. του Νοσοκομείου κατά την 1η / 
17.1.2018 (Θέμα 67ο) συνεδρίασή του (ΑΔΑ: ΩΒΤ3469067-1ΗΓ), σχετικά 
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με τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού  για την ανάδειξη αναδόχου 
των «Υπηρεσιών Φύλαξης» των χώρων του Νοσοκομείου (CPV: 
79713000-5) καθώς και της ασφάλειας του προσωπικού και των 
νοσηλευομένων, με αριθμό απασχολούμενων δέκα (10) ατόμων, για 
χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών, και συγκεκριμένα από τις 
10.3.2018 έως 9.7.2018, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 55.189,68€ χωρίς  
ΦΠΑ  ή  68.435,20€ με  Φ.Π.Α 24%.. 

2. Την υπ’ αριθ. 487/1.2.2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της 
Διοικήτριας του Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ (ΑΔΑ:7Ι17469067-ΡΟΜ), ποσού 
των 68.435,20€ στον ΚΑΕ 0439 του προϋπολογισμού έτους 2018. 

3. Τους όρους της υπ΄ αριθ. 9/ 2018 διακήρυξης, η οποία αναρτήθηκε στην 
ιστοσελίδα του Νοσοκομείου και στο ΚΗΜΔΗΣ (18PROC002624238 
2018-02-05) και η περίληψη της οποίας δημοσιεύτηκε στον ημερήσιο 
τύπο και στο δικτυακό τόπο της ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: 6ΓΓ5469067-Ζ9Ε). 

4. Την μία  (1)  προσφορά που κατατέθηκε εμπρόθεσμα από την εταιρεία 
MEGA SPRINT GUARD SERVICES S.A.   

5. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 9153/21.2.2018 έγγραφο του Νοσοκομείου με το 
οποίο καλείται η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του 
διαγωνισμού να αποσφραγίσει και να αξιολογήσει τις προσφορές. 

6. Το άρθρο 97 του Ν. 4386/2016 βάσει του οποίου, το Νοσοκομείο θα 
διενεργήσει προκήρυξη για τη σύναψη ατομικών συμβάσεων παροχής 
υπηρεσιών  φύλαξης. 

7. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016.  
 
 

Παραλάβαμε εμπρόθεσμα έναν (1) σφραγισμένο φάκελο προσφοράς της 
εταιρείας MEGA SPRINT GUARD SERVICES S.A. 
 

Η κατάθεση μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί λόγω ματαίωσης της 
διαδικασίας καθώς στο άρθρο 106 του Ν.4412/2016, όπου και ορίζονται οι 
περιπτώσεις ματαίωσης διαγωνιστικών διαδικασιών, δεν προβλέπεται ως 
λόγος ματαίωσης η υποβολή μίας και μόνο προσφοράς, οπότε, στην περίπτωση 
της κατάθεσης μιας μόνο προσφοράς, οι διαγωνιστικές διαδικασίες 
ολοκληρώνονται κανονικά. Υφίσταται δυνατότητα ματαίωσης (με ειδικά 
αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής), εφόσον η μοναδική 
προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, βάσει του 
άρθρου 106, παρ. 2, περ. δ'. 
  
Αποσφραγίσαμε τον φάκελο που περιείχε τα δικαιολογητικά συμμετοχής της 
εταιρείας σε δύο (2) αντίγραφα,  μονογράψαμε κατά φύλλο και προχωρήσαμε 
στην αξιολόγησή τους, για τα οποία κρίναμε ότι είναι νόμιμα, πλήρη και 
σύμφωνα με την παρ. Α του άρθρου 2.«Προσόντα και Δικαιολογητικά 
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συμμετοχής- Κατάρτιση – Υποβολή προσφορών» της υπ’ αριθ. 9/2018 
διακήρυξης. 
 
Στη συνέχεια αποσφραγίσαμε τον φάκελο που περιείχε τις τεχνικές προσφορές, 
σε δύο (2) αντίγραφα, μονογράψαμε κατά φύλλο και διαπιστώσαμε ότι 
πληρούν τους όρους και των τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθ. 9/2018 
διακήρυξης. 
 
 Κατόπιν προχωρήσαμε στην αποσφράγιση του φακέλου που περιείχε την  
οικονομική προσφορά της εταιρείας, σε δύο (2) αντίγραφα, καθώς και τον 
χωριστό φάκελο με τα στοιχεία του άρθρου 68 του Ν.3863/2010 (ΦΕΚ 115Α), 
όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4144/2013 (ΦΕΚ 88Α), μονογράψαμε κατά φύλλο 
και προχωρήσαμε στην αξιολόγησή της  όπου διαπιστώσαμε τα εξής: 
 
 
 Η εταιρεία MEGA SPRINT GUARD SERVICES S.A. κατέθεσε την εξής 

προσφορά: 
  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 

ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 
ΚΑΤΑ ΑΤΟΜΟ 

ΜΗΝΙΑΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 
(ΜΗΝΙΑΙΑ Χ 4 

ΜΗΝΕΣ) 

1. Μικτές αποδοχές προσωπικού με 
πλήρη απασχόληση 14 510,95 7.153,30 28.613,20 

2. Εισφορές ΙΚΑ εργοδότου 14 128,04 1.792,56 7.170,24 

3. 
Κόστος επιδόματος αδείας 
(περιλαμβανομένων και 
εισφορών ΙΚΑ του εργοδότη) 

14 42,432 594,05 2.376,20 

4. 

Κόστος δώρων Πάσχα – 
Χριστουγέννων 
(περιλαμβανομένων και 
εισφορών ΙΚΑ του εργοδότη) 

14 83,583 1.170,175 4.680,70 

5. 

Επιπλέον κόστος Κυριακών -
Αργιών (περιλαμβανομένων και 
εισφορών ΙΚΑ του εργοδότη) 
8ωρης απασχόλησης 

14 70,635 988,89 3.955,56 

6. 

Επιπλέον κόστος νυχτερινών 
(περιλαμβανομένων και 
εισφορών ΙΚΑ του εργοδότη) 
8ωρης απασχόλησης 

14 98,825 1.285,5575 5.142,23 

7. Κόστος αντικαταστατών 
εργαζομένων σε κανονική άδεια 14 35,453 496,345 1.985,38 

8. 

Κόστος διοικητικής 
υποστήριξης, εγγυητικών 
επιστολών, ασφάλειας  & 
υγιεινής (ΜΑΠ), λοιπά έξοδα 

  21,2625 85,05 

12. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ    1,00 4,00 

  
 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΕΡΔΟΣ 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΝΙΑΙΟ 
ΚΕΡΔΟΣ 
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13. Εργολαβικό κέρδος 1,00 4,00 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΥΨΟΣ 
ΝΟΜΙΜΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΜΗΝΙΑΙΟ ΥΨΟΣ 

ΝΟΜΙΜΩΝ 
ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 

14
Νόμιμες κρατήσεις επί της αξίας τιμολογίου  

 

293,10 1.172,40 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΤΙΜΗΜΑ 
ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ   

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΜΗΝΙΑΙΟ ΤΙΜΗΜΑ 

ΓΙΑ ΤΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ   

15. ΣΥΝΟΛΑ ΚΑΘΑΡΩΝ ΑΞΙΩΝ (άνευ Φ.Π.Α.) 13.797,25 55.189,00 

16. ΣΥΝΟΛΑ   ΑΞΙΩΝ (με Φ.Π.Α.) 17.108,59 68.434,36 

 
 

Διαπιστώσαμε ότι:  
 Ο βασικός μικτός μισθός υπολογισμού της οικονομικής του προσφοράς 

είναι το ποσό των 510,95€ που αντιστοιχεί στο βασικό μισθό άγαμου 
έως 25 ετών με 0-3 χρόνια προϋπηρεσία 

 Για τον προσδιορισμό του ύψους των νόμιμων αποδοχών και 
κρατήσεων, λαμβάνουν υπόψη τους την ισχύουσα Εθνική Γενική 
Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, και ως μικτές αποδοχές προσωπικού με 
πλήρη απασχόληση υπολογίζουν το ποσό των 510,95€ που αντιστοιχεί 
στο βασικό μισθό άγαμου έως 25 ετών με 0-3 χρόνια προϋπηρεσία. 

 Η προσφορά που κατέθεσε η εταιρεία MEGA SPRINT GUARD SERVICES 
S.A. (55.189,00€ χωρίς ΦΠΑ) είναι εντός της προϋπολογιζόμενης 
δαπάνης του συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία φύλαξης των 
χώρων του Νοσοκομείου για τέσσερις (4) μήνες (55.189,68€ χωρίς 
Φ.Π.Α.). 

 Για την υλοποίηση του έργου της φύλαξης του Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, 
υπολογίζουν ότι απαιτούνται συνολικά 14 εργαζόμενοι πλήρους 
απασχόλησης, μαζί με αυτούς που θα καλύπτουν τα ρεπό.  

 Στην οικονομική προσφορά έχει υπολογιστεί εύλογο ποσοστό 
διοικητικού κόστους παροχής υπηρεσιών, των αναλωσίμων, του 
εργολαβικού κέρδους και των νόμιμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων 
κρατήσεων.  
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Η οικονομική προσφορά της εταιρείας MEGA SPRINT GUARD SERVICES S.A. 
πληροί τους όρους της διακήρυξης, και προτείνει την τιμή των 13.797,25€ 
μηνιαίως χωρίς ΦΠΑ για την παροχή των υπηρεσιών φύλαξης των χώρων του 
Νοσοκομείου, η οποία: 
 δεν υπερβαίνει την προϋπολογιζόμενη δαπάνη του διαγωνισμού 

(13.797,42€ μηνιαίως χωρίς ΦΠΑ).  
 Η τιμή ημερομισθίου είναι ίδια με την τιμή ημερομισθίου της ισχύουσας 

σύμβασης για την υπηρεσία της φύλαξης των χώρων του Νοσοκομείου. 
 
Ύστερα από τα παραπάνω προτείνουμε: 

 
(α) Την ανάδειξη ως προσωρινός ανάδοχος του  συνοπτικού διαγωνισμού 
με αριθ. διακήρυξης 9/2018 για την ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ  για 
τέσσερις (4) μήνες την εταιρεία MEGA SPRINT GUARD SERVICES S.A.,  στην 
τιμή των 13.797,25€ μηνιαίως χωρίς ΦΠΑ και 55.189,00€ για τέσσερις 
μήνες χωρίς ΦΠΑ, η οποία με ΦΠΑ 24% διαμορφώνεται σε 17.108,59€ 
μηνιαίως και 68.434,36€ και είναι εντός της προϋπολογιζόμενης δαπάνης. 
 
(β) Να κληθεί η προσωρινή ανάδοχος εταιρεία MEGA SPRINT GUARD 
SERVICES S.A.,  να προσκομίσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης σύμφωνα 
με το άρθρο 103 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 5 της υπ’ αριθ. 9/2018 
διακήρυξης. 
 

 
Το παρόν πρακτικό υποβάλλεται για έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο  του 
Νοσοκομείου. 

                                                                                  
 
 
 
         Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
 

ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
  
ΠΕΣΜΑΤΖΟΓΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 
  
ΛΥΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 
 
ΚΑΛΟΜΕΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ  
 
ΤΕΡΨΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 


