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ΘΔΜΑ:« ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΓΙΑ ΓΙΑΦΟΡΔ ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ ΚΑΙ ΔΡΓΑΙΔ ΣΗ
ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΘΔΗ ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΤ Κ.Φ.Τ. ΣΗ Ν.Μ.ΑΓΡΙΝΙΟΤ»
ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ:

1. Πξνκάζεηα ειεθηξνθηλεηάξσλ θαη ειεθηξνληθώλ ρεηξηζηεξέσλ θιηλώλ Μ.Δ.Θ., πποϋπολογιζμού
δαπάνηρ 3.100,00 € + Φ.Π.Α.
2. ύληαμε θαη θαηΪζεζε κειΫηεο γηα ηελ ελεξγεηαθά αλαβΪζκηζε ηνπ Κ.Φ.Τ., πποϋπολογιζμού
δαπάνηρ 4.000,00 € + Φ.Π.Α.
3. ΑπνθαηΪζηαζε δηαξξνάο ζην δέθηπν ππξόζβεζεο ηνπ πεξηβΪιινληα ρώξνπ ηεο Ν. Μ. Αγξηλένπ,
πποϋπολογιζμού δαπάνηρ 4.000,00 € + Φ.Π.Α.
ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΣΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ: 11.100,00 € + Φ.Π.Α.
Έρνληαο ππόςηλ:
1. Σηο δηαηΪμεηο ζε ηζρύ ηνπ Ν. 2286 / 1995 [ΦΔΚ 19/Α/95] « Πξνκάζεηεο Γεκνζένπ ΣνκΫα θαη ξπζκέζεηο
ζπλαθώλ ζεκΪησλ» δειαδά ηηο παξ. 1 Ϋσο 11 ηνπ Ϊξζξνπ 2 θαη ην Ϊξζξν 3 ζύκθσλα κε ην Ν.4412/2016.
2. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν. 3329/2005 «Δζληθό ύζηεκα Τγεέαο θαη Κνηλσληθάο Αιιειεγγύεο θαη ινηπΫο δηαηΪμεηο»
(ΦΔΚ 81/Α/4-4-05) σο ηξνπνπνηάζεθε κε ην Ν. 3527/2007 (ΦΔΚ 25/Α/9-2-07).
3. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν.3580/2007 «Πξνκάζεηεο θνξΫσλ επνπηεπνκΫλσλ από ην ΤΤΠΚΑ» (ΦΔΚ 134/Α/18-6-07).
4. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Π.Γ. 166/2003 «Πξνζαξκνγά ηεο Διιεληθάο Ννκνζεζέαο ζηελ νδεγέα 2000/35/ ηεο 29-62000 γηα ηελ θαηαπνιΫκεζε ησλ θαζπζηεξάζεσλ πιεξσκώλ ζηηο εκπνξηθΫο ζπλαιιαγΫο».
5. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν.3861/2010 (ΦΔΚ 112/Α/13-07-2010) «Δλέζρπζε ηεο δηαθΪλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθά
αλΪξηεζε λόκσλ θαη πξΪμεσλ ησλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνηθεηηθώλ νξγΪλσλ ζην δηαδέθηπν
«Πξόγξακκα δηαύγεηα» θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο».
6. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ ΠΓ 113/10 αξζ.4 παξ.3 « ΑλΪιεςε Τπνρξεώζεσλ από ηνπο δηαηΪθηεο».
7. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν.3867/2010 ηνπ Ϊξζξνπ 27 παξ. 12 «κΫρξη ηελ νινθιάξσζε ησλ δηαγσληζκώλ θαζώο θαη

ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ Ϋρνπλ ιάμεη ζπκβΪζεηο ά θαζ’ νηνλδάπνηε ηξόπν δηαπξαγκΪηεπζε γέλεηαη κε βΪζε ηε
ρακειόηεξε ηηκά ηεο εγρώξηαο αγνξΪο όπσο θαηαγξΪθεηαη ζην Παξαηεξεηάξην ηνπ Ϊξζξνπ 24 ηνπ
Ν3846/2010»

8. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν.4270/14 (ΦΔΚ 143 Α/28-06-2014) : ΑξρΫο δεκνζηνλνκηθάο δηαρεέξηζεο θαη επνπηεέαο (ελζσκΪησζε ηεο Οδεγέαο 2011/85/ΔΔ) - δεκόζην ινγηζηηθό θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο εθηόο ησλ παξαγξΪθσλ 1 Ϋσο 5
ηνπ Ϊξζξνπ 132 θαη ησλ 133 θαη 134 όπσο θαηαξγάζεθαλ κε ην Ν.4412/2016.
9. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν. 4281/2014 (ΦΔΚ A 160/08-08-2014) ΜΫηξα ζηάξημεο θαη αλΪπηπμεο ηεο ειιεληθάο
νηθνλνκέαο, νξγαλσηηθΪ ζΫκαηα Τπνπξγεένπ Οηθνλνκηθώλ θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο εθηόο ησλ Ϊξζξσλ 134 Ϋσο
138,139,157 θαη ηεο παξαγξΪθνπ 5 ηνπ Ϊξζξνπ 201 πνπ θαηαξγάζεθαλ κε ην Ν.4412/2016.

10. Η αξηζκ. 21/10-11-2015 ζΫκα 22ν απόθαζε ηνπ Γ.. κε ηελ νπνέα εγθξέζεθε ην ΠΠΤΤ 2015 από ην
Ννζνθνκεέν.
11. Σν ππ’αξ.4708/16-9-2016 Ϋγγξαθν ηεο ΔΠΤ ζρεηηθΪ κε ηελ Ϋγθξηζε ηνπ ΠΠΤΤ 2015 θαη θαη αθνινύζσο ηα
ππ.αξηζκ.4972/05-10-2016,4963/05-10-2016 θαη 4747/20-9-2016 κε ηα νπνέα καο ελεκεξώλνπλ λα
δηελεξγνύκε ηηο πξνκάζεηεο από ηα ηζρύνληα ΠΠΤΤ Ϋσο ηνλ θαζνξηζκό ζύκθσλα κε ην Ν.4412/2016 θνξΫσλ
δηελΫξγεηαο γηα ηε δηελΫξγεηα δηαγσληζκώλ ζε επέπεδν θεληξηθάο δξαζηεξηόηεηαο αγνξΪο (ΚΑΑ).
12. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν.4412/2016 Γεκόζηεο πκβΪζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγά ζηηο
Οδεγέεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ.
13. Σν ππ.αξηζκ. 4584/30-9-2016 Ϋγγξαθν ηνπ Δ.Α.Α.ΓΗ.Τ. ζύκθσλα κε ην νπνέν αλακΫλεηαη, ην ακΫζσο

επόκελν ρξνληθό δηΪζηεκα, ε επεμεξγαζέα ζύληαμεο ειεθηξνληθώλ πξνηύπσλ ηεπρώλ δηαθάξπμεο γηα
πξνκάζεηεο θαη γεληθΫο ππεξεζέεο.
14. Σα αξηζκ.πξση. πξση. 5627/04-04-2018, 7851/22-05-2018, θαη 8124/29-05-2018 αηηάκαηα ηεο
Σερληθάο Τπεξεζέαο.
15 . Σηο αξ. 1104 κε ΑΓΑ:ΦΦΧΓ46904Μ-ΟΒΟ , 1105 κε ΑΓΑ:ΦΟΒΝ46904Μ-Ο θαη 1106 κε
ΑΓΑ:ΦΦΣ946904Μ-2ΡΘ απνθΪζεηο δΫζκεπζεο δαπΪλεο.
16. Σελ αξηζκ. πξση. 9690/25.06.2018(κε ΑΓΑ:6ΔΧΚ46904Μ-ΔΥ8) απόθαζε ηνπ Γηνηθεηά γηα ηελ Ϋγθξηζε
ηεο δηαδηθαζέαο ππνβνιάο πξνζθνξώλ.

Σν Γ.Ν. ΑΙΣΧΛ/ΝΙΑ-Ννζειεπηηθά ΜνλΪδα Αγξηλένπ πξνβαέλεη ζηελ δηελΫξγεηα δηαδηθαζέαο
ζπιινγάο θιεηζηώλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ γηα δηΪθνξεο πξνκάζεηεο, εξγαζέεο θαη ηελ Ϋθδνζε θαη
θαηΪζεζε κειΫηεο Δλεξγεηαθάο αλαβΪζκηζεο ηνπ Κ.Φ.Τ, Ϊθξσο απαξαέηεηεο γηα ηελ εύξπζκε
ιεηηνπξγέα ηνπ, κΫζσ αλΪξηεζεο ζηελ ηζηνζειέδα ηνπ Ννζνθνκεένπ ,ζηε Γηαύγεηα θαη ζην ΚΗΜΓΗ
, ζύκθσλα κε ηα παξαπΪλσ ζρεηηθΪ.
Παξαθαινύκε λα θαηαζΫζεηε έωρ ηιρ 06-07-2018, ημέπα Παπαζκεςή και ώπα 14.00μ.μ.
ζρεηηθά έγγπαθη κλειζηή πποζθοπά (ζηην οποία θα αναγπάθεηαι η θπάζη «Οικονομική
πποζθοπά » ηο θέμα και ο απιθμόρ ππωηοκόλλος ηος αναπηημένος εγγπάθος).
εκεηώλεηαη όηη :
Οη ελδηαθεξόκελνη πξΫπεη καδέ κε ηελ πξνζθνξΪ ηνπο λα ππνβΪινπλ θαη ηα παξαθΪησ:




.

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
Τπεύζπλε δάισζε ηεο παξ.4 ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986(Α/75), όπσο εθΪζηνηε ηζρύεη, ζηελ
νπνέα πξΫπεη:
Να αλαγξΪθνληαη ηα ζηνηρεέα ηεο δηαγσληζηηθάο δηαδηθαζέαο θαη όηη απνδΫρνληαη πιάξσο ηνπο όξνπο
ηεο πξόζθιεζεο ζηελ νπνέα ζπκκεηΫρνπλ.
Να δειώλεηαη όηη κΫρξη θαη ηελ εκΫξα ππνβνιάο ηεο πξνζθνξΪο ηνπο εέλαη:
αζθαιηζηηθΪ ελάκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο, πνπ αθνξνύλ εηζθνξΫο θνηλσληθάο αζθΪιηζεο
(θύξηαο θαη επηθνπξηθάο) θαη θνξνινγηθΪ ελάκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθΫο ππνρξεώζεηο
Να δειώλεηαη όηη κΫρξη θαη ηελ εκΫξα ππνβνιάο ηεο πξνζθνξΪο ηνπο εέλαη εγγεγξακκΫλνη ζην νηθεέν
επαγγεικαηηθό επηκειεηάξην.
Να δειώλεηαη ππεύζπλα, όηη ζε πεξέπησζε πνπ αλαδεηρζεέ αλΪδνρνο γηα ηελ Ϋθδνζε θαη θαηΪζεζε
κειΫηεο Δλεξγεηαθάο αλαβΪζκηζεο ηνπ Κ.Φ.Τ ά γηα θΪπνηα πξνκάζεηα ά εξγαζέα , όπσο απηΫο
αλαγξΪθνληαη παξαθΪησ , δεζκεύεηαη λα ηελ εθηειΫζεη ζε ρξνληθό δηΪζηεκα πνπ ζα ηνπ νξέζεη ην
Ννζνθνκεέν.
Ο ρξόλνο πιεξσκάο ζα εέλαη ζύκθσλνο κε ην Π.Γ 166/5-06-2003.
Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα επηθνηλσλνύλ κε ηελ Σερληθά Τπεξεζέα ηνπ Ννζνθνκεένπ γηα
επηπιΫνλ πιεξνθνξέεο. (ηει.2641361554)
ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
1. Πξνκάζεηα πΫληε (5) θαηλνύξησλ ελζύξκαησλ ειεθηξνληθώλ ρεηξηζηεξέσλ ειΫγρνπ θιέλεο θαη
πΫληε (5) θαηλνύξησλ ειεθηξνθηλεηάξσλ θιέλεο ηύπνπ 6001-2LUX πνπ βξέζθνληαη ζηε Μ.Δ.Θ. Σα
αλσηΫξσ αληαιιαθηηθΪ δελ επηζθεπΪδνληαη παξΪ αληηθαζέζηαηαη.
Ο αλΪδνρνο ζα πξΫπεη λα Ϋρεη ζπλεξγαζέα κε ηελ θαηαζθεπΪζηξηα εηαηξεέα όζνλ αθνξΪ ζηελ
πξνκάζεηα αληαιιαθηηθώλ.
Απαηηεέηαη από ηνλ αλΪδνρν λα ιεηηνπξγεέ κε ζύζηεκα δηαρεέξηζεο πνηόηεηαο ζύκθσλα κε ηα δηεζλά
πξόηππα EN ISO 13485:2012 θαη EN ISO 9001:2008 θαη λα θΫξεη ζπκκόξθσζε κε ηηο απαηηάζεηο ηεο
Τ.Α. ΓΤ8δ/ΓΠ/νηθ.1348/04 ηνπ Τπ.Τγεέαο.
Σα αλσηΫξσ λα απνδεηθλύνληαη κε ηα αληέζηνηρα δηθαηνινγεηηθΪ.

2. ύνηαξη και καηάθεζη ηεσνοοικονομικήρ μελέηηρ από μησανικό για ηην ενεπγειακή
αναβάθμιζη ηος Κ.Φ.Τ. ηηρ οδού Βόηζη 9, Αγπίνιο.
ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ ΜΔΛΔΣΗ
α) Απνηύπσζε θαη ζύληαμε ζρεδέσλ πθηζηΪκελεο θαηΪζηαζεο
β) Φσηνγξαθηθά ηεθκεξέσζε
γ) ύληαμε ζρεδέσλ κε ηηο παξεκβΪζεηο πεξέ εμνηθνλόκεζεο ελΫξγεηαο
δ) Σερληθά πεξηγξαθά
ε) Πξνϋπνινγηζκόο Ϋξγνπ
ζη) Σεύρε δεκνπξΪηεζεο θαη όηη Ϊιιν απαηηεέηαη γηα ηε δεκνπξΪηεζε ηνπ Ϋξγνπ.

3. Αποκαηάζηαζη διαπποήρ από βιΪβε πνπ παξνπζηΪζηεθε ζην δέθηπν ππξόζβεζεο ηνπ
πεξηβΪιινληα ρώξνπ ηνπ Ννζνθνκεένπ θαη εληνπέζηεθε θαηόπηλ ειΫγρνπ ηεο Σερληθάο Τπεξεζέαο ζην
ΤδξνζηΪζην. Σν δέθηπν ππξόζβεζεο εέλαη πξνζσξηλΪ εθηόο ιεηηνπξγέαο ιόγσ ηεο Ϊζθνπεο
θαηαλΪισζεο λεξνύ θαη ζα επαλαιεηηνπξγάζεη κεηΪ ηελ απνθαηΪζηαζε ηεο βιΪβεο.
Οη εξγαζέεο πνπ ζα απαηηεζνύλ εέλαη νη θΪησζη:
Δληνπηζκόο ηνπ αθξηβνύο ζεκεένπ δηαξξνάο λεξνύ ζηνλ πεξηβΪιινληα ρώξν.
Δθζθαθά ηνπ εδΪθνπο εέηε εέλαη ζηελ Ϊζθαιην, εέηε εέλαη ζην πεδνδξόκην, εέηε ζε παξηΫξη.
Δληνπηζκόο ηνπ ζσιάλα απ’όπνπ δηαθεύγεη ην λεξό, απνθαηΪζηαζε ηεο δεκηΪο κε ηα πιηθΪ πνπ ζα
απαηηεζνύλ (ζσιάλεο, ειεθηξνκνύθεο, ζπλδεηηθΪ θιπ) θαηΪιιεια δηα ην δέθηπν Ϊξδεπζεο.
Σν δέθηπν απνηειεέηαη από ζσιάλα πνιπαηζπιελένπ HDPE Φ200, Φ140 θαη Φ75, 16 αηκνζθαηξώλ.
Η βιΪβε ζα απνθαηαζηαζεέ κε ζσιάλα έδηνπ ηύπνπ θαη κε ηα αλΪινγα εμαξηάκαηα
ειεθηξνζπγθόιιεζεο.
Αθνύ επηζθεπαζηεέ ε δεκηΪ, ζα γέλεη πξεζΪξηζκα ηνπ δηθηύνπ ζηα 14bar γηα δύν ηνπιΪρηζηνλ εκΫξεο
ώζηε λα δηαπηζησζεέ ε πιάξεο απνθαηΪζηαζε ηνπ πξνβιάκαηνο.
Καηόπηλ ζα επηθαιπθζεέ ην Ϊλνηγκα ζην Ϋδαθνο κε Ϊκκν (20εθ. πΪλσ θαη 20εθ. θΪησ από ηνλ
επηζθεπαζκΫλν ζσιάλα), κπΪδσκα κε ρώκα ηνπ ζθΪκκαηνο θαη ακκνρΪιηθν ζπκπηΫδνληΪο ην θΪζε
40εθ. γηα ηελ πιάξε επηθΪιπςε ηνπ ζσιάλα. Σα ηειεπηαέα 20εθ.ζα θαιπθζνύλ κε θαζαξό
ακκνρΪιηθν θαη ζα ζπκπηεζηεέ.
ΣΫινο ζα γέλεη επαλαθνξΪ ηνπ εδΪθνπο (θξΪζπεδα, Ϊζθαιηνο ά ηζηκΫλην, παξηΫξηα).
Παξαηάξεζε: ε πεξέπησζε πνπ ε βιΪβε εληνπηζηεέ ζην πεξηκεηξηθό δξόκν ηνπ Ννζνθνκεένπ, ν
αλΪδνρνο νθεέιεη λα ελεκεξώζεη ζύληνκα ηελ Σερληθά Τπεξεζέα ώζηε λα κεξηκλάζεη ζύληνκα γηα
ελεκΫξσζε ηνπ πξνζσπηθνύ γηα ηελ δηαθνπά ηεο θπθινθνξέαο ζην ζεκεέν εθεέλν. Ο αλΪδνρνο ζα
εέλαη επέζεο ππεύζπλνο γηα ηελ ζάκαλζε ηνπ ρώξνπ θαη ηελ αζθΪιεηα ησλ πεξαζηηθώλ γηα ηελ
απνηξνπά αηπρεκΪησλ.

ΘΔΧΡΗΘΗΚΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΚΡΙΒΔΙΑ
Ο ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟ ΣΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ

Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ

Παλαγηώηεο Δ. Παπαδόπνπινο

