
              
 
 
 
 

                            Αγρίνιο,    03      Δεκεμβρίου    2018 
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Αριθμ. Πρωτ. 18473 

      ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ     

6η ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ 
ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ  ΑΙΣΩΛ/ΝΙΑ   

ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ΑΓΡΙΝΙΟΤ 
Γραθείο : Προμηθειών   ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΟ ΓΙΑΓIΚΣYΟ 

Σατ. Γ/νζη         : 3ο τλμ Δ.Ο. Αγρινίοσ-Ανηιρρίοσ   

Σατ. Κώδικας : 30100, Αγρίνιο   

Πληροθορίες : Δ. Παπαϊωάννοσ   

Σηλ.                   : 26413-61229   

Fax : 26410-25955   

E-maill gnaprom@gmail.com   

 
 
ΘΔΜΑ:« ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΠΔΡΙΦΡΑΞΗ ΣΟΝ ΑΤΛΔΙΟ 

ΥΩΡΟ ΣΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΠΙΚΔΤΗ ΣΟΤ ΑΝΑΠΝΔΤΣΗΡΑ NEW PORT ΣΗ ΜΔΘ,  

ΑΠΟ ΣΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 2018 ΣΗ Ν.Μ. ΑΓΡΙΝΙΟΤ .» 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ: 

1. Θαηαζθεπά θαη ηνπνζΫηεζε πεξέθξαμεο ζηνλ αχιεην ρψξν ησλ παξαπιάζησλ απνζεθψλ ηνπ 

Λνζνθνκεένπ,  προϋπολογιζμού δαπάνης  5.000,00  € + Φ.Π.Α. 

2. Πξνκάζεηα θαη αληηθαηΪζηαζε αληαιιαθηηθνχ θνξεηνχ αλαπλεπζηάξα new port ηεο ΚΔΘ,  

προϋπολογιζμού δαπάνης  1.200,00  € + Φ.Π.Α. 

 

ΤΛΟΙΟ ΠΡΟΩΠΟΙΟΓΗΣΗΘΖ ΓΑΠΑΛΖ:  6.200,00 € + Φ.Π.Α. 

Έρνληαο ππφςηλ: 

 
1 Σηο δηαηΪμεηο ζε ηζρχ ηνπ Λ. 2286 / 1995 [ΦΔΘ 19/Α/95] « Πξνκάζεηεο Γεκνζένπ ΣνκΫα θαη ξπζκέζεηο 

ζπλαθψλ ζεκΪησλ» δειαδά ηηο παξ. 1 Ϋσο 11 ηνπ Ϊξζξνπ 2 θαη ην Ϊξζξν 3 ζχκθσλα κε ην Λ.4412/2016. 

2. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Λ. 3329/2005 «Δζληθφ χζηεκα Τγεέαο θαη Θνηλσληθάο Αιιειεγγχεο θαη ινηπΫο δηαηΪμεηο» 

(ΦΔΘ 81/Α/4-4-05) σο ηξνπνπνηάζεθε κε ην Λ. 3527/2007 (ΦΔΘ 25/Α/9-2-07). 

3. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Λ.3580/2007 «Πξνκάζεηεο θνξΫσλ επνπηεπνκΫλσλ απφ ην ΤΤΠΘΑ» (ΦΔΘ 134/Α/18-6-07). 

4.  Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Π.Γ. 166/2003 «Πξνζαξκνγά ηεο Διιεληθάο Λνκνζεζέαο ζηελ νδεγέα 2000/35/ ηεο 29-6-

2000 γηα ηελ θαηαπνιΫκεζε ησλ θαζπζηεξάζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθΫο ζπλαιιαγΫο». 

5. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Λ.3861/2010 (ΦΔΘ 112/Α/13-07-2010) «Δλέζρπζε ηεο δηαθΪλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθά 

αλΪξηεζε λφκσλ θαη πξΪμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγΪλσλ ζην δηαδέθηπν 

«Πξφγξακκα δηαχγεηα» θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο». 

6. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ ΠΓ 113/10   αξζ.4 παξ.3 « ΑλΪιεςε Τπνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηΪθηεο». 

7. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Λ.3867/2010 ηνπ Ϊξζξνπ 27 παξ. 12 «κΫρξη ηελ νινθιάξσζε ησλ δηαγσληζκψλ θαζψο θαη 

ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ Ϋρνπλ ιάμεη ζπκβΪζεηο ά θαζ’ νηνλδάπνηε ηξφπν δηαπξαγκΪηεπζε γέλεηαη κε βΪζε ηε 

ρακειφηεξε ηηκά ηεο εγρψξηαο αγνξΪο φπσο θαηαγξΪθεηαη ζην Παξαηεξεηάξην ηνπ Ϊξζξνπ 24 ηνπ 

Λ3846/2010»  

8. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Λ.4270/14 (ΦΔΘ 143 Α/28-06-2014) : ΑξρΫο δεκνζηνλνκηθάο δηαρεέξηζεο θαη επνπηεέαο (ελ-

ζσκΪησζε ηεο Οδεγέαο 2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο εθηφο ησλ παξαγξΪθσλ 1 Ϋσο 5 

ηνπ Ϊξζξνπ 132 θαη ησλ 133 θαη 134 φπσο θαηαξγάζεθαλ κε ην Λ.4412/2016. 



9. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Λ. 4281/2014 (ΦΔΘ A 160/08-08-2014) ΚΫηξα ζηάξημεο θαη αλΪπηπμεο ηεο ειιεληθάο 

νηθνλνκέαο, νξγαλσηηθΪ ζΫκαηα Τπνπξγεένπ Οηθνλνκηθψλ θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο εθηφο ησλ Ϊξζξσλ 134 Ϋσο 

138,139,157 θαη ηεο παξαγξΪθνπ 5 ηνπ Ϊξζξνπ 201 πνπ θαηαξγάζεθαλ κε ην Λ.4412/2016. 

10. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Λ.4412/2016 Γεκφζηεο πκβΪζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγά ζηηο 

Οδεγέεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ. 

11. To ππ.αξηζκ. 853/27-03-2018 Ϋγγξαθν ηεο Θεληξηθάο Αξράο Πξνκεζεηψλ Τγεέαο κε ζΫκα: ΓηεπθξηληζηηθΫο 

νδεγέεο γηα ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Λ.4472/2017 θαη ηηο ζπκβΪζεηο Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ ησλ ΦνξΫσλ Παξνράο 

Τπεξεζηψλ Τγεέαο θαη ηεο Δζληθάο  Θεληξηθάο Αξράο Πξνκεζεηψλ Τγεέαο. 

12.To Ϊξζξν 22Α ηνπ Λ.4472/2017 φπσο ηξνπνπνηάζεθε κε ην Λ. 4542/2018 πνπ αλαθΫξεη φηη: « Δηδηθφηεξα 

ζε φ,ηη αθνξΪ ζηελ πξνκάζεηα πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ, αλαιψζηκνπ πιηθνχ θαη αγαζψλ ά ππεξεζηψλ, εληφο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ Ϋθαζηνπ θνξΫα, ε αξκνδηφηεηα γηα ηελ Ϋγθξηζε ζθνπηκφηεηαο, αλεμαξηάησο πνζνχ, αλάθεη 

ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην Ϋθαζηνπ, ππαγφκελνπ ζηε Γ.Τ.ΠΔ., θνξΫα, θαη ζηνλ Γηνηθεηά ά Τπνδηνηθεηά ηεο 

αξκφδηαο ΤΠΔ γηα ηνπο θνξεέο ηεο ΠξσηνβΪζκηαο. 

13. Σελ ππ.αξηζκ. 16ε/ 10-07-2018  ζΫκα 4ν απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Λνζνθνκεένπ κε ηελ νπνέα εγθξέζεθε ε Β’ 

ηξνπνπνέεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γ.Λ. Αηησιναθαξλαλέαο νηθνλνκηθάο ρξάζεσο 2018 θαη ε νπνέα 

εγθξέζεθε κε ηελ Β2α/Γ.Π.62750/23-08-2018 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγεέαο. 

14. Σα αξηζκ.πξση. πξση. 14332/02-10-2018 θαη 18228/28-11-2018 αηηάκαηα  ηεο Σερληθάο Τπεξεζέαο.   

15 . Σηο αξ. 1929 κε  ΑΓΑ:ΦΠΕ346904Κ-ΒΣΥ θαη 1931 κε ΑΓΑ:75ΘΒ46904Κ-ΛΑΤ απνθΪζεηο δΫζκεπζεο  

δαπΪλεο. 

 

 

Σν Γ.Λ. ΑΗΣΧΙ/ΛΗΑ-Λνζειεπηηθά ΚνλΪδα Αγξηλένπ  πξνβαέλεη ζηελ δηελΫξγεηα δηαδηθαζέαο 

ζπιινγάο θιεηζηψλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ γηα ηελ θαηαζθεπά - ηνπνζΫηεζε πεξέθξαμεο ζηνλ 

αχιεην ρψξν ησλ παξαπιάζησλ απνζεθψλ ηνπ Λνζνθνκεένπ θαη ηελ επηζθεπά ηνπ  θνξεηνχ 

αλαπλεπζηάξα new port ηεο ΚΔΘ  , κΫζσ αλΪξηεζεο  ζηελ ηζηνζειέδα ηνπ Λνζνθνκεένπ ,ζηε 

Γηαχγεηα θαη ζην ΘΖΚΓΖ  , ζχκθσλα κε ηα παξαπΪλσ ζρεηηθΪ. 

Παξαθαινχκε λα θαηαζΫζεηε έως ηις 10-12-2018, ημέρα Γεσηέρα  και ώρα 14.00μ.μ. ζρεηηθά 

έγγραθη κλειζηή προζθορά (ζηην οποία θα αναγράθεηαι η θράζη  «Οικονομική 

προζθορά » ηο θέμα και ο αριθμός  πρωηοκόλλοσ ηοσ αναρηημένοσ εγγράθοσ). 

       εκεηψλεηαη φηη : 

      Οη ελδηαθεξφκελνη πξΫπεη καδέ κε ηελ πξνζθνξΪ ηνπο λα ππνβΪινπλ θαη ηα παξαθΪησ: 

 ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

      Τπεχζπλε δάισζε ηεο παξ.4 ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986(Α/75), φπσο εθΪζηνηε ηζρχεη,  ζηελ  

νπνέα πξΫπεη: 

 Λα αλαγξΪθνληαη ηα ζηνηρεέα ηεο δηαγσληζηηθάο δηαδηθαζέαο θαη φηη απνδΫρνληαη πιάξσο ηνπο φξνπο 

ηεο πξφζθιεζεο ζηελ νπνέα ζπκκεηΫρνπλ.  

 Λα δειψλεηαη φηη κΫρξη θαη ηελ εκΫξα ππνβνιάο ηεο πξνζθνξΪο ηνπο  εέλαη:  

αζθαιηζηηθΪ ελάκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, πνπ αθνξνχλ εηζθνξΫο θνηλσληθάο αζθΪιηζεο 

(θχξηαο θαη επηθνπξηθάο) θαη θνξνινγηθΪ ελάκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθΫο ππνρξεψζεηο 

 Λα δειψλεηαη φηη κΫρξη θαη ηελ εκΫξα ππνβνιάο ηεο πξνζθνξΪο ηνπο εέλαη εγγεγξακκΫλνη ζην νηθεέν 

επαγγεικαηηθφ επηκειεηάξην. 

.   Λα δειψλεηαη ππεχζπλα, φηη ζε πεξέπησζε πνπ αλαδεηρζεέ αλΪδνρνο γηα θΪπνηα θαηαζθεπά ά 

επηζθεπά, φπσο απηΫο  αλαγξΪθνληαη παξαθΪησ , δεζκεχεηαη λα ηελ εθηειΫζεη ζε ρξνληθφ δηΪζηεκα 

πνπ ζα ηνπ νξέζεη ην Λνζνθνκεέν. 

Ο ρξφλνο πιεξσκάο ζα εέλαη ζχκθσλνο κε ην Π.Γ 166/5-06-2003. 

       Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ κε ηελ Σερληθά Τπεξεζέα ηνπ  Λνζνθνκεένπ γηα   

επηπιΫνλ πιεξνθνξέεο. (ηει.2641361554)  

       

     ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ  

 



1. Θαηαζθεπά θαη ηνπνζΫηεζε πεξέθξαμεο ζηνλ αχιεην ρψξν ησλ απνζεθψλ ηνπ Λνζνθνκεένπ πνπ 
βξέζθνληαη πιεζένλ ηνπ ηδξχκαηνο (πξψελ απνζάθεο Α.Σ.Δ.). Αλαιπηηθφηεξα γηα ηηο εξγαζέεο πνπ ζα 
πξαγκαηνπνηεζνχλ: 

Ζ πεξέθξαμε ζα Ϋρεη κάθνο 200κ., χςνο 2,5κ. θαη ζα πεξηιακβΪλεη αιιαγΫο θαηεπζχλζεσλ. Οη 
ζσιάλεο ζηάξημεο πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζην Ϋδαθνο ζα εέλαη γαιβαληδΫ  Φ48-1,50mm-3m θαη ζε 
βΪζνο 50εθ. Σν πιΫγκα ζα Ϋρεη χςνο 2κ. θαη πΪρνο 2,2mm, o βξφγρνο 5εθ.Υ5εθ., νη νχγηεο ζα εέλαη 4 
ζεηξΫο Λν 14 (2,2mm) θαη ζηελ θνξπθά ζα Ϋρεη ηξεηο (3) ζεηξΫο αγθαζσηφ ζχξκα 1,5mm. ε θΪζε 
ζσιάλα ζα ηνπνζεηεζνχλ πιαζηηθΪ θαπΪθηα έδηαο δηαηνκάο κε ηνπ ζσιάλα θαη αληεξέδεο (κε 
γαιβαληδΫ εμαξηάκαηα ζχλδεζεο απηψλ ζηηο ζσιελψζεηο) ζε θΪζε αιιαγά θαηεχζπλζεο ηεο 
πεξέθξαμεο αιιΪ θαη ζε θΪζε 50 κΫηξα έδηαο θαηεχζπλζεο. Δπέζεο ζα ηνπνζεηεζεέ δέθπιιε πφξηα 
χςνπο 2,5κ. θαη κάθνπο 6κ. ηεο νπνέαο ε ζηάξημε ζα γέλεη ζε θνηινδνθνχο 10εθ.Υ10εθ.θαη ζα θΫξεη 
γαιβαληδΫ πιΫγκα νξζνγψληνπ βξφγρνπ 10εθ.Υ6εθ. 

Δπζχλε ηνπ αλαδφρνπ εέλαη λα νκαινπνηάζεη θαη λα θαζαξέζεη ηνλ πεξηβΪιινληα ρψξν πνπ ζα 
εγθαηαζηαζεέ ε πεξέθξαμε αιιΪ θαη γχξσ απφ απηά θΪλνληαο φιεο ηηο απαξαέηεηεο ελΫξγεηεο φπσο 
εθζθαθΫο, ηζνπεδψζεηο, ζπκπιάξσζε πξντφλησλ εθζθαθάο, απνθνκηδά κπαδψλ θιπ. 

ηνλ πεξηβΪιινληα ρψξν ππΪξρεη ζακλψδεο πεξηνρά θαη κεγΪιεο πνζφηεηεο απφ ρψκαηα, κπΪδα, 
πιΪθεο ηζηκΫλησλ ηα νπνέα θαη ζα πξΫπεη λα απνκαθξπλζνχλ κε ηα θαηΪιιεια κΫζα (εθζθαθΫαο, 
πδξαπιηθά ζθχξα, θνξησηάο, θνξηεγφ θιπ.)   

 

 

 2. Πξνκάζεηα θαη αληηθαηΪζηαζε ελφο θαηλνχξηνπ κεέθηε αΫξα νμπγφλνπ γηα επηηνέρηα παξνρά ηνπ 
θνξεηνχ αλαπλεπζηάξα Newport HT50 κε s/n: 08109166 ηεο ΚΔΘ, ιφγσ κε επηζθεπΪζηκεο βιΪβεο 
ηνπ ππΪξρνληνο αληαιιαθηηθνχ. 

Απαηηεέηαη απφ ηνλ πξνκεζεπηά λα ιεηηνπξγεέ κε ζχζηεκα δηαρεέξηζεο πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ηα 
δηεζλά πξφηππα EN ISO 13485:2012 θαη EN ISO 9001:2008 θαη λα θΫξεη ζπκκφξθσζε κε ηηο 
απαηηάζεηο ηεο Τ.Α. ΓΤ8δ/ΓΠ/νηθ.1348/04 ηνπ Τπ.Τγεέαο. Σα αλσηΫξσ λα απνδεηθλχνληαη κε ηα 
αληέζηνηρα δηθαηνινγεηηθΪ.  
 
 
 
 
 
 

                ΘΔΧΡΖΘΖΘΔ ΓΗΑ ΣΖΛ ΑΘΡΗΒΔΗΑ                                              Ο ΓΗΟΗΘΖΣΖ 

                Ο ΠΡΟΨΣΑΚΔΛΟ ΣΖ ΓΡΑΚΚΑΣΔΗΑ                                                                                       
                         

                                

                                                                               Παλαγηψηεο  Δ. Παπαδφπνπινο 

                 

               
 


