
 
 

                          Αγξέλην,     28      Μαΐνπ   2019 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ   ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                       Αξηζκ. Πξση.7128 

       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 : Γ. Γούλα    
Σηλ.                   : 26413-61230   

Fax : 26410-25955   
E-maill gnaprom@gmail.com   

 

ΘΔΜΑ:« ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 
ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ,ΑΠΟΞΗΛΩΗ ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΑΛΟΤΜΙΝΙΩΝ,ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΟΤ». 

1. Παξνρά ππεξεζηώλ ππνβνάζεζεο ηεο Σερληθάο Τπεξεζέαο ηεο Ννζειεπηηθάο ΜνλΪδαο γηα ηελ 

απνθαηΪζηαζε ζπζηάκαηνο θιηκαηηζκνύ-ζΫξκαλζεο ζην ΚΔΦΙΑΠ Αγξηλένπ , προϋπολογιζμού δαπάνης 

3.000,00 € + Φ.Π.Α. 

 2.  Απνμάισζε θαη ηνπνζΫηεζε αινπκέλησλ ζε κπαιθνλόπνξηεο θαη παξΪζπξα ησλ δηακεξηζκΪησλ Β2,Β3 θαη Β4 

ηεο νδνύ Παπαζηξαηνπ 71- Αγξηλένπ, προϋπολογιζμού δαπάνης    5.000,00 € + Φ.Π.Α. 

 3. Πξνκάζεηα θαη εγθαηΪζηαζε θιηκαηηζηηθνύ ζε ρώξν ηνπ Μηθξνβηνινγηθνύ Δξγαζηεξηνύ , προϋπολογιζμού 

δαπάνης    1.500,00 € + Φ.Π.Α. 

 

 ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΣΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ:  9.500,00 € + 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 29-6-

2000 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 (ελ-

ζσκΪησζε 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. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν.4412/2016 Γεκόζηεο πκβΪζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγά ζηηο 

Οδεγέεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ. 

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

νδεγέεο γηα ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν.4472/2017 θαη ηηο ζπκβΪζεηο Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ ησλ ΦνξΫσλ Παξνράο 

Τπεξεζηώλ Τγεέαο θαη ηεο Δζληθάο  Κεληξηθάο Αξράο Πξνκεζεηώλ Τγεέαο. 

12.To Ϊξζξν 22Α ηνπ Ν.4472/2017 όπσο ηξνπνπνηάζεθε κε ην Ν. 4542/2018 πνπ αλαθΫξεη όηη: « Δηδηθόηεξα 

ζε ό,ηη αθνξΪ ζηελ πξνκάζεηα πγεηνλνκηθνύ πιηθνύ, αλαιώζηκνπ πιηθνύ θαη αγαζώλ ά ππεξεζηώλ, εληόο ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ Ϋθαζηνπ θνξΫα, ε αξκνδηόηεηα γηα ηελ Ϋγθξηζε ζθνπηκόηεηαο, αλεμαξηάησο πνζνύ, αλάθεη 

ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην Ϋθαζηνπ, ππαγόκελνπ ζηε Γ.Τ.ΠΔ., θνξΫα, θαη ζηνλ Γηνηθεηά ά Τπνδηνηθεηά ηεο 

αξκόδηαο ΤΠΔ γηα ηνπο θνξεέο ηεο ΠξσηνβΪζκηαο. 

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

ηξνπνπνέεζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γ.Ν. Αηησιναθαξλαλέαο νηθνλνκηθάο ρξάζεσο 2018 θαη ε νπνέα 

εγθξέζεθε κε ηελ Β2α/Γ.Π.62750/23-08-2018 απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Τγεέαο. 

14. Σα αξηζκ.πξση. 3533/12-03-2019,3382/06-03-2019 θαη 6454/15-05-2019  αηηάκαηα  ηεο Σερληθάο 

Τπεξεζέαο.   

15 . Σελ  αξ. 837/2019 κε  ΑΓΑ:ΦΟΗΗ46904Μ-ΧΓΠ απόθαζε  δΫζκεπζεο  δαπΪλεο. 

16. Σελ  αξηζκ. πξση.7059/27.05.2019 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 απνθαηΪζηαζε ζπζηάκαηνο θιηκαηέζνπ, απνμάισζε θαη ηνπνζΫηεζε αινπκηλέσλ, 

πξνκάζεηα θαη εγθαηΪζηαζε θιηκαηηζηηθνύ, Ϊθξσο απαξαέηεηεο  γηα ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγέα ηνπ, κΫζσ 

αλΪξηεζεο  ζηελ ηζηνζειέδα ηνπ Ννζνθνκεένπ, ζην ΚΗΜΓΗ  θαη ζηε Γηαύγεηα , ζύκθσλα κε ηα παξαπΪλσ 

ζρεηηθΪ. 

Παξαθαινύκε λα θαηαζΫζεηε έως ηις 10-06-2019, 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). 

       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 απνθαηΪζηαζε ζπζηάκαηνο 

θιηκαηέζνπ, απνμάισζε θαη ηνπνζΫηεζε αινπκηλέσλ, πξνκάζεηα θαη εγθαηΪζηαζε θιηκαηηζηηθνύ, 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. Παξνρά ππεξεζηώλ ππνβνάζεζεο ηεο Σερληθάο Τπεξεζέαο ηεο Ννζειεπηηθάο ΜνλΪδαο Αγξηλένπ ζηε ζύληαμε 

θαηΪζεζε δηθαηνινγεηηθώλ θαη εξγαζηώλ γηα ηελ απνθαηΪζηαζε ηεο βιΪβεο θαη ηελ επαλαιεηηνπξγέα ηνπ 

θεληξηθνύ ζπζηάκαηνο θιηκαηηζκνύ. 

ΑλαιπηηθΪ λα θαηαηεζνύλ ηα θΪησζη δηθαηνινγεηηθΪ θαη λα γέλνπλ νη εμάο εξγαζέεο ππνβνάζεζεο: 

α) Σερληθά πεξηγξαθά κε ηα αληέζηνηρα ζρΫδηα θιηκαηηζκνύ γηα ηελ επαλαιεηηνπξγέα ηνπ θεληξηθνύ 

ζπζηάκαηνο θιηκαηηζκνύ. 

β) Σεύρε δεκνπξΪηεζεο. 

γ) Σηκνιόγην κειΫηεο.   

δ) Πξνϋπνινγηζκόο.  

ε) ΠξνδηαγξαθΫο. 

 2. Απνμάισζε-απόζπξζε θαη ηνπνζΫηεζε θαηλνύξησλ αινπκηλέσλ ζε κπαιθνλόπνξηεο θαη παξΪζπξα ησλ 

ηξηώλ (3) δηακεξηζκΪησλ Β2 (79,22m2), Β3(88,24m2) θαη Β4 (97,02m2) ηεο νδνύ ΠαπαζηξΪηνπ 71-Αγξέλην 

ηδηνθηεζέαο ηεο Ν.Μ.Αγξηλένπ, πξνθεηκΫλνπ λα δνζνύλ πξνο ελνηθέαζε. Σα ππΪξρνληα αινπκέληα εέλαη 

θαηαζθεπάο Ϊλσ ησλ 40 εηώλ θαη θΫξνπλ πνιιΫο θζνξΫο θαη απώιεηεο ζηελ ζεξκνκόλσζε θαη ερνκόλσζε ησλ 

δηακεξηζκΪησλ. 

Αλαιπηηθόηεξα: 

- Σν δηακΫξηζκα Β2 δηαζΫηεη κέα κπαιθνλόπνξηα επΪιιειε δέθπιιε 2.30Υ2.07 θαη Ϋλα παληδνύξη 
επΪιιειν δέθπιιν 2.30Υ2.07. Δπέζεο δηαζΫηεη δύν κπαιθνλόπνξηεο ρσλεπηΫο κνλόθπιιεο θνκπιΫ 

2.30Υ1.35 θαη 2.30Υ1.45 αληέζηνηρα. 
- Σν δηακΫξηζκα Β3 δηαζΫηεη κέα κπαιθνλόπνξηα επΪιιειε δέθπιιε 2.35Υ2.10 θαη Ϋλα παληδνύξη 

επΪιιειν δέθπιιν 2.35Υ2.10. ΓηαζΫηεη αθόκε δύν παξΪζπξα ρσλεπηΪ κνλόθπιια θνκπιΫ 1.35Υ1.40 

Ϋθαζην. 
- Σν δηακΫξηζκα Β4 δηαζΫηεη κηα κπαιθνλόπνξηα επΪιιειε δέθπιιε 2.35Υ2.05 θαη Ϋλα παληδνύξη 

επΪιιειν δέθπιιν 2.35Υ2.05. Μηα αθόκα κπαιθνλόπνξηα ρσλεπηά κνλόθπιιε θνκπιΫ 2.30Υ1.45 θαη 
κέα κπαιθνλόπνξηα ρσλεπηά κνλόθπιιε 2.35Υ1.25 (κόλν ηδακνζάθε, όρη ην παληδνύξη). 

 
Θα πξαγκαηνπνηεζεέ απνμάισζε θαη απόζπξζε από ηνλ αλΪδνρν όιεο ηεο παιαηΪο εγθαηΪζηαζεο. 

Οη ηδακνζάθεο ζα θΫξνπλ ρξώκα ιεπθό θαη ηα παληδνύξηα ρξώκα θαθΫ. Θα ηνπνζεηεζνύλ δηπιΪ ηδΪκηα ζε 

κπαιθνλόπνξηεο θαη παξΪζπξα. 

Σα αινπκέληα ζα εέλαη ζεηξΪ Μ14000 θαη ν αλΪδνρνο ζα θαηαζΫζεη βεβαέσζε-ππεύζπλε δάισζε γηα ηελ 

πνηόηεηα ηνπ αινπκηλένπ πνπ ζα δεηεέηαη ζηνλ δηαγσληζκό.  

 

3. Πξνκάζεηα θαη εγθαηΪζηαζε ελόο θαηλνύξηνπ split unit (θιηκαηηζηηθό) 24.000 BTU γηα ηηο αλΪγθεο ηνπ 
Μηθξνβηνινγηθνύ Δξγαζηεξένπ ζε Ϋλαλ από ηνπο ρώξνπο ηνπ Ϋρνπλ εγθαηαζηαζεέ ςπγεέα θαη θαηαςύθηεο κε 

απνηΫιεζκα λα απμΪλεηαη θαηΪ πνιύ ε ζεξκνθξαζέα ζην  ρώξν θαη λα πξνθαιεέ δπζιεηηνπξγέα ζηα ςπγεέα – 

θαηαςύθηεο.  

Ο αλΪδνρνο ζα πξΫπεη λα εθηηκάζεη πιάξσο ηηο ζπλζάθεο πνπ επηθξαηνύλ ζην ρώξν γηα ηελ ζσζηά 

ηνπνζΫηεζε ηεο εζσηεξηθάο κνλΪδαο ηνπ θιηκαηηζηηθνύ. Δπέζεο γηα ηελ εμσηεξηθά κνλΪδα ηνπ,  ζα πξΫπεη λα 
ιΪβεη ππόςε ηνπ ηελ νκαιά θαη βΫιηηζηε όδεπζε ησλ ζσιελώζεσλ θαη ησλ θαισδέσλ ε νπνέα ζα πξΫπεη λα 

εέλαη πΪλσ από ηελ ςεπδνξνθά θαη κΫζα ζε ζρΪξα ρσξέο θπζηθΪ λα πξνμελεζνύλ δεκηΫο ζηνπο ρώξνπο ησλ 



εξγαζηεξέσλ. Οη ζΫζεηο πνπ ζα ηνπνζεηεζνύλ νη  κνλΪδεο ζα θαζνξέζνπλ ηελ ζσζηά απόδνζε ηνπ 

ζπζηάκαηνο. ΤπνρξΫσζε ηνπ αλαδόρνπ εέλαη λα παξαδώζεη ην ζύζηεκα πιάξεο θαη απνδνηηθό ζηηο απαηηάζεηο 

ηνπ εξγαζηεξένπ. ηελ ηηκά ζπκπεξηιακβΪλεηαη θαη ε εγθαηΪζηαζε ησλ ζσιελώζεσλ θαη θαισδηώζεσλ 
κεηαμύ εζσηεξηθάο θη εμσηεξηθάο κνλΪδαο, ε ειεθηξηθά παξνρά ηεο κνλΪδαο θαη ε κεηαηξνπά ηνπ 

ειεθηξνινγηθνύ πέλαθα.  

 

Σν ζύζηεκα split unit πνπ ζα εγθαηαζηαζεέ ζα εέλαη LG S24EQ (εζσηεξηθά κνλΪδα S24EQ.NSK – εμσηεξηθά 

κνλΪδα S24EQ.U24) πνπ ζα πξΫπεη λα Ϋρεη ηελ δπλαηόηεηα λα ςύρεη ην ρώξν αθόκα θαη όηαλ ε εμσηεξηθά 
ζεξκνθξαζέα εέλαη -10νC. Σν ζύζηεκα split unit ζα θΫξεη Ϋγγξαθε εγγύεζε ηνπιΪρηζηνλ ελόο Ϋηνπο. 
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