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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: 

 
 «ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ ΑΠΟ ΓΡΑΦΕΙΑ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΣΕ 

ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ & ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΨΕΩΝ 

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ ΑΛΙΜΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗ Μ.Α.Ε.» 

 

 

Αντικείμενο του διαγωνισμού: 

Ο Όμιλος ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για το σύνολο των απαιτούμενων 

ενεργειών, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες αλλαγής χρήσης δύο τμημάτων κτηρίου από 

γραφεία/καταστήματα κτηρίου σε Πολυϊατρείο, με την τροποποίηση της αρχιτεκτονικής διαρρύθμισης 

του υπογείου, του ισογείου και του Β’ ορόφου – καθώς και του Α’ ορόφου ο οποίος παραμένει 

γραφεία – και την τροποποίηση των όψεων, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Παύλου Μελά 5, Τ.Κ. 

12131, στο Ο.Τ. 6Α του Δήμου Περιστερίου. Η ολοκλήρωση λαμβάνει χώρα με τη δοκιμή και 

πιστοποίησή του και παράδοσή του πλήρως αποπερατωμένου και έτοιμου προς χρήση. Στους 

χώρους του κτηρίου θα στεγασθεί το Παράρτημα Δυτικών Προαστίων του «Σύγχρονου Ιδιωτικού 

Πολυϊατρείου Αλίμου Ιατρική Μονοπρόσωπη Α.Ε.» και καταστήματα της «Ιντεραμέρικαν Α.Ε.».  

 

 

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν:  

- Φυσικά ή νομικά πρόσωπα καθώς και Ενώσεις/Κοινοπραξίες των ανωτέρω φυσικών ή 

νομικών προσώπων, που υποβάλλουν κοινή προσφορά.  

 

Προϋποθέσεις διαγωνισμού: 

- Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να έχουν οπωσδήποτε προηγούμενη εμπειρία στην κατασκευή 

έργων παρεμφερούς φύσεως και μεγέθους την τελευταία πενταετία. 

- Κατά την υπογραφή της Σύμβασης Κατασκευής ο Ανάδοχος καταθέτει Εγγυητική Επιστολή 

Καλής Εκτέλεσης ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της κατ’ 

αποκοπή συμβατικής αξίας του Έργου.   

- Το έργο θα πρέπει να ξεκινήσει αμέσως μετά την ανάδειξη του αναδόχου και να 

ολοκληρωθεί το αργότερο εντός 90 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της 

σύμβασης ανάθεσης.  
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Δήλωση Συμμετοχής: 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν δήλωση συμμετοχής στον διαγωνισμό σύμφωνα με 

τους παρακάτω περιγραφόμενους όρους.  

- Η δήλωση συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά στο e-mail 

procurement@interamerican.gr έως την Πέμπτη 10/09/2020 και ώρα 16.00 μ.μ. (οι 

συμμετέχοντες παρακαλούνται να επιβεβαιώσουν τηλεφωνικά την καλή αποστολή & λήψη 

του σχετικού e-mail). 

- Ως δήλωση συμμετοχής νοείται η παρούσα περίληψη προκήρυξης μονογεγραμμένη σε όλες 

τις σελίδες της, και πλήρως υπογεγραμμένη και σφραγισμένη στην τελευταία της σελίδα από 

τον νόμιμο εκπρόσωπο της Εταιρίας σας, καθώς και η σχετική Υπεύθυνη Δήλωση 

νομιμοποιητικών εγγράφων όπως αυτή περιγράφεται παρακάτω .  

- Σημειώνεται δε, ότι η ως άνω ημερομηνία είναι αμετάκλητη για όλους τους συμμετέχοντες και 

τυχόν παραβίαση της αποτελεί λόγο αποκλεισμού του υποψηφίου από τον διαγωνισμό.  

- Για οποιαδήποτε διευκρίνιση παρακαλώ επικοινωνήστε με την κ. Σκαμάγκου Φιλίππα, τηλ. 

210 9461830, email: procurement@interamerican.gr, Τμήμα Αγορών–Προμηθειών Ομίλου 

Ιντεραμέρικαν. 

 

Νομιμοποιητικά έγγραφα: 

 

Υπεύθυνη Δήλωση: 

Ηλεκτρονική αποστολή Υπεύθυνης Δήλωσης του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας (που έχει υπό 

την ευθύνη του και την γενική εκπροσώπηση της εταιρείας) μέσω της πλατφόρμας 

https://www.gov.gr  στην οποία θα επισημαίνεται ότι: 

- Ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για: 

 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση  

 δωροδοκία 

 απάτη 

 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 

 υπεξαίρεση 

 εκβίαση  

 πλαστογραφία  

 ψευδορκία  

 δόλια χρεοκοπία  
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- Τα νομικά πρόσωπα που εκπροσωπούνται δεν έχουν κηρύξει πτώχευση, δεν έχουν τεθεί 

σε αναγκαστική διαχείριση, δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης, ή σε 

άλλη παρόμοια ή ισοδύναμη με τα παραπάνω διαδικασία, ούτε έχει κατατεθεί αίτηση για 

την υπαγωγή τους σε τέτοια διαδικασία. 

- Είναι φορολογικά ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και ασφαλιστικά 

ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις  που αφορούν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. 

- Είναι φερέγγυοι, χωρίς ουσιώδεις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τρίτους, και δεν 

υπάρχουν εναντίον τους εκκρεμείς δίκες που μπορεί να επηρεάσουν τη φερεγγυότητά 

τους ή γενικά την ικανότητά τους να παράσχουν τη ζητούμενη υπηρεσία, ούτε, εξ όσων  

γνωρίζουν και πιστεύουν, απειλείται εναντίον τους η έναρξη ανάλογης δικαστικής 

διαδικασίας. 

 

Μετά την παραλαβή και τον έλεγχο της δήλωσης συμμετοχής  & των νομιμοποιητικών, θα σταλεί 

στους υποψήφιους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όλο το απαραίτητο υλικό (συγγραφή 

υποχρεώσεων του έργου, ΑΚΑΤ, υπόδειγμα σύμβασης, κατόψεις, μελέτες), θα δοθεί η δυνατότητα 

αυτοψίας, καθώς και θα γνωστοποιηθεί και η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης οικονομικών 

προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου εταιρείας. 

 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ 
 


