
 

 

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 
 

ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
 

Θεσσαλονίκη σήμερα στις 7.3.2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00  η Επιτροπή 
Διενέργειας και Αξιολόγησης που συστάθηκε με την υπ΄ αριθ. 943/4.12.2017 Πράξη 
της Διοικήτριας, συνεδρίασε στο γραφείο Προμηθειών προκειμένου να παραλάβει, 
αποσφραγίσει και ελέγξει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που κατέθεσε η εταιρεία  
MEGA SPRINT GUARD SERVICES S.A. 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  ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΕ Λογιστικής, Τμήμα Οικονομικό  
4. κα ΚΑΛΟΜΕΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΤΕ Τεχ. Ιατρ. & Βιολ. Εργαστηρίων, Εργαστήριο 

Νευροφυσιολογίας 
5. κ. ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΤΕ  Εργοδηγοί, Τεχνική Υπηρεσία, (αναπληρωματικό 

μέλος) 
 

Έχοντας   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 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 από 22.2.2018 πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του 
Συνοπτικού διαγωνισμού για την αποσφράγιση και τον έλεγχο των 
δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς  της 
εταιρείας MEGA SPRINT GUARD SERVICES S.A.   

7. Την υπ’ αριθ. 186/26.2.2018 απόφαση της Διοικήτριας του Νοσοκομείου  (ΑΔΑ: 
64ΥΟ469067-Τ6Ω) με την οποία επικυρώθηκε το από 22.2.2018 πρακτικό της 
επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Συνοπτικού διαγωνισμού για την 
ανάδειξη της εταιρείας MEGA SPRINT GUARD SERVICES S.A.  ως προσωρινός 
ανάδοχος του συνοπτικού διαγωνισμού και αποφασίστηκε να κληθεί να καταθέσει 
δικαιολογητικά κατακύρωσης σύμφωνα με το άρθ. 103 του Ν.4412/2016 και το 
αρθ. 5 της υπ’ αριθ. 9/2018 διακήρυξης. 

8. Το υπ΄ αριθ. πρωτ. 9893/26.2.2018 έγγραφο του Νοσοκομείου προς την εταιρεία 
MEGA SPRINT GUARD SERVICES S.A. με το οποίο της κοινοποιήθηκε η ανωτέρω 
απόφαση της Διοικήτριας και ζητήθηκε η κατάθεση των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης. 

9. Το υπ΄ αριθ. πρωτ.: 11886/7.3.2018 έγγραφο του Νοσοκομείου προς την επιτροπή 
αξιολόγησης του διαγωνισμού με το οποίο της κοινοποιήθηκε η ημερομηνία 
αποσφράγισης των δικαιολογητικών κατακύρωσης.  

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

11. Τις διατάξεις του άρθ. 80 και 103 του Ν. 4412/2016.     
 

Παραλάβαμε τον κλειστό φάκελο με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που 
κατέθεσε η εταιρεία MEGA SPRINT GUARD SERVICES S.A. σε δύο (2) αντίγραφα, τον 
αποσφραγίσαμε και μονογράψαμε τα κατατεθέντα δικαιολογητικά κατά φύλλο.  

Κατόπιν προχωρήσαμε στον έλεγχο των δικαιολογητικών και διαπιστώσαμε ότι 
ήταν πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. 
 

Ύστερα από τα παραπάνω προτείνουμε την υπογραφή της σύμβασης με την 
εταιρεία  MEGA SPRINT GUARD SERVICES S.A. για την ανάθεση των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 



 

 

ΦΥΛΑΞΗΣ των χώρων του Νοσοκομείου, για τέσσερις (4) μήνες, 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, και είναι εντός της προϋπολογιζόμενης δαπάνης. 

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. 
 
 

Το παρόν πρακτικό υπογράφεται από την επιτροπή και υποβάλλεται στο  
Διοικητικό Συμβούλιο  για  έγκριση. 
  
                                                                              Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
  
ΠΕΣΜΑΤΖΟΓΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 
  
ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 
 
ΚΑΛΟΜΕΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ  
 
ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 

 


