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Θέμα:  «Ανακοίνωση κατακύρωσης» 

 

Σας γνωρίζουμε ότι με την από 218/8-3-2018 απόφαση που έλαβε ο Αναπληρωτής 
Διοικητής του Νοσοκομείου, επικυρώθηκε το από 7.3.2018 Πρακτικό της Επιτροπής 
Διενέργειας και Αξιολόγησης του Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθ. διακήρυξης 9/2018, 
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 
αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάθεση αναδόχου παροχής 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ των χώρων του Νοσοκομείου, στο οποίο προτείνεται η κατακύρωση 
της εν λόγω υπηρεσίας στην εταιρεία σας, ως εξής: 

 
 Ανάθεση των υπηρεσιών  ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ  για τέσσερις (4) μήνες στην 

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€ για τέσσερις (4) μήνες.  

Σύμφωνα με το άρθ. 7 «Χρόνος ισχύος της σύμβασης» της υπ’ αριθ. 9/2018 
διακήρυξης, το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την εκτέλεση της σύμβασης 
πριν από τη λήξη της, μετά όμως από προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση του Αναδόχου, 
χωρίς αποζημίωσή του, εφόσον συναφθούν ατομικές συμβάσεις παροχής υπηρεσιών 
φύλαξης, σύμφωνα με το άρθρο 97 του Ν.4386/2016. Στην περίπτωση αυτή, ο ανάδοχος θα 
αποζημιωθεί αναλογικά μέχρι και την τελευταία ημέρα που πρόσφερε τις υπηρεσίες του 
στο Νοσοκομείο. 

 
Η εν λόγω απόφαση βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Διαύγειας με ΑΔΑ: 

ΩΗΚΞ469067-72Υ.  



 
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλούμε να προσέλθετε άμεσα για την υπογραφή 

της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού  5% 
της κατακυρωθείσας δαπάνης χωρίς το ΦΠΑ, ήτοι το ποσό των  2.759,45€.  
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