
          
 

                          Αγξέλην,   20   Ινπλένπ    2019 
ΔΙΙΖΛΗΘΖ   ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ                                       Αξηζκ. Πξση.8412 

       ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ     

       6η ΤΓΔΗΟΛΟΚΗΘΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ  
ΓΔΛΗΘΟ ΛΟΟΘΟΚΔΗΟ  ΑΗΣΩΙ/ΛΗΑ   

ΛΟΖΙΔΤΣΗΘΖ ΚΟΛΑΓΑ ΑΓΡΗΛΗΟΤ 
 

Γραθείο : Προμηθειών   ΑΛΑΡΣΖΖ ΣΟ ΓΗΑΓIΘΣYΟ 

Σατ. Γ/νζη         : 3ο τλμ Δ.Ο. Αγρινίοσ-Ανηιρρίοσ   
Σατ. Θώδικας : 30100, Αγρίνιο   

Πληροθορίες : Γ. Γούλα    
Σηλ.                   : 26413-61230   

Fax : 26410-25955   

E-maill :gnaprom@gmail.com   
 

ΘΔΚΑ:« ΓΗΑΓΗΘΑΗΑ ΤΠΟΒΟΙΖ ΠΡΟΦΟΡΩΛ ΓΗΑΓΩΛΗΚΟΤ ΓΗΑ ΑΠΟΘΑΣΑΣΑΖ ΕΖΚΗΩΛ ΣΑ 
ΑΙΟΤΚΗΛΟΠΑΡΑΘΤΡΑ ΘΑΗ ΠΡΟΚΖΘΔΗΑ ΘΑΗ ΔΓΘΑΣΑΣΑΖ ΤΠΟΒΡΤΥΗΩΛ ΑΛΣΙΗΩΛ 

ΦΡΔΑΣΗΩΛ ΟΚΒΡΗΩΛ ΤΓΑΣΩΛ». 

1. ΑπνθαηΪζηαζε δεκηψλ ζηα αινπκηλνπαξΪζπξα ηνπ Ννζνθνκεένπ, προϋπολογιζμού δαπάνης 8.000,00 

€ + Φ.Π.Α. 

 2. Πξνκάζεηα θαη εγθαηΪζηαζε ππνβξχρησλ αληιηψλ θξεαηέσλ φκβξησλ πδΪησλ, προϋπολογιζμού δαπάνης    

2.800,00 € + Φ.Π.Α. 

ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΣΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ:  10.800,00 € + Φ.Π.Α. 

 
Έρνληαο ππφςηλ: 

 

1 Σηο δηαηΪμεηο ζε ηζρχ ηνπ Ν. 2286 / 1995 [ΦΔΚ 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 Ν.4412/2016. 

2. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν. 3329/2005 «Δζληθφ χζηεκα Τγεέαο θαη Κνηλσληθάο Αιιειεγγχεο 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 απφ 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 πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθΫο ζπλαιιαγΫο». 

5. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν.3861/2010 (ΦΔΚ 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 Ν.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 

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) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο εθηφο ησλ παξαγξΪθσλ 1 Ϋσο 5 

ηνπ Ϊξζξνπ 132 θαη ησλ 133 θαη 134 φπσο 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 Οηθνλνκηθψλ θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο εθηφο 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 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 Κεληξηθάο Αξράο Πξνκεζεηψλ Τγεέαο κε ζΫκα: ΓηεπθξηληζηηθΫο 

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

Τπεξεζηψλ Τγεέαο θαη ηεο Δζληθάο  Κεληξηθάο Αξράο Πξνκεζεηψλ Τγεέαο. 

12.To Ϊξζξν 22Α ηνπ Ν.4472/2017 φπσο ηξνπνπνηάζεθε κε ην Ν. 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 Ννζνθνκεένπ κε ηελ νπνέα εγθξέζεθε ε Β’ 

ηξνπνπνέεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γ.Ν. 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. 6153/07-05-2019 θαη 6455/15-05-2019  αηηάκαηα  ηεο Σερληθάο Τπεξεζέαο.   

15 . Σελ  αξ. 937 κε  ΑΓΑ:ΦΗΜΥ46904Μ-Δ4Σ απφθαζε  δΫζκεπζεο  δαπΪλεο. 

16. Σελ  αξηζκ. πξση.7927/11.06.2019 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηά γηα ηελ Ϋγθξηζε ηεο δηαδηθαζέαο ππνβνιάο 

πξνζθνξψλ. 

 
Σν Γ.Ν. ΑΙΣΧΛ/ΝΙΑ-Ννζειεπηηθά ΜνλΪδα Αγξηλένπ  πξνβαέλεη ζηελ δηελΫξγεηα δηαδηθαζέαο ζπιινγάο θιεηζηψλ 

νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ γηα απνθαηΪζηαζε δεκηψλ ζηα αινπκηλνπαξαζπξα θαη πξνκάζεηα θαη εγθαηΪζηαζε 

ππνβξχρησλ αληιηψλ θξεαηέσλ φκβξησλ πδΪησλ, Ϊθξσο απαξαέηεηεο  γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγέα ηνπ, κΫζσ 

αλΪξηεζεο  ζηελ ηζηνζειέδα ηνπ Ννζνθνκεένπ, ζην ΚΗΜΗΓΗ  θαη ζηε Γηαχγεηα , ζχκθσλα κε ηα παξαπΪλσ 

ζρεηηθΪ. 

Παξαθαινχκε λα θαηαζΫζεηε έως ηις 01-07-2019, 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). 

       εκεηψλεηαη φηη : 

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

 ΓΗΘΑΗΟΙΟΓΖΣΗΘΑ 

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

πξΫπεη: 

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

πξφζθιεζεο ζηελ νπνέα ζπκκεηΫρνπλ.  

 Να 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 

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

επαγγεικαηηθφ επηκειεηάξην. 

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

       Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ κε ηελ Σερληθά Τπεξεζέα ηνπ  Ννζνθνκεένπ γηα   επηπιΫνλ 

πιεξνθνξέεο. (ηει.2641361554)  

      

     ΑΛΑΙΤΣΗΘΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ  

1. ΑπνθαηΪζηαζε δεκηψλ ζηα αινπκηλΫληα παξΪζπξα ηνπ Ννζνθνκεένπ. 

Η επηζθεπά ησλ παξαζχξσλ αινπκηλένπ πεξηιακβΪλεη ηνπο παξαθΪησ ηχπνπο : 

• Αλνηγφκελα 

• Πεξηζηξεθφκελα κε νξηδφληην Ϊμνλα 

• Πξνβαιιφκελα 

ηα αλνηγφκελα παξΪζπξα ζα αληηθαηαζηαζνχλ νη ζπαληνιΫηεο, νη κεραληζκνέ θαη νη κεληεζΫδεο. 

ηα παξΪζπξα ηα νπνέα βξέζθνληαη ζηα γξαθεέα ηαηξψλ-πξντζηακΫλσλ θαη ζηα εμεηαζηάξηα ζα επηζθεπαζηνχλ 
νη αλαθιάζεηο φπνπ επηζθεπΪδνληαη δηαθνξεηηθΪ ζα αληηθαηαζηαζνχλ. 

ηα παξΪζπξα ησλ ζαιΪκσλ ζα θαηαξγεζνχλ νη αλαθιάζεηο θαη ζα ηνπνζεηεζνχλ ζπαληνιΫηεο καδέ κε 
κεραληζκνχο θαη κεληεζΫδεο. 



ηα πεξηζηξεθφκελα παξΪζπξα κε νξηδφληην Ϊμνλα ζα αληηθαηαζηαζνχλ φινη νη κεραληζκνέ θαη ηα πφκνια. 

ηα πξνβαιιφκελα παξΪζπξα ζα αληηθαηαζηαζνχλ νη κεληεζΫδεο, ηα πφκνια θαη ηα κπξΪηζα ζηάξημεο φπνπ 

απαηηεέηαη θαη ζα πξνζηεζεέ Ϋλαο αθφκα κεληεζΫο ζε θΪζε παξΪζπξν. 

Γηα λα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη παξαπΪλσ εξγαζέεο ζα πξΫπεη λα γέλεη απεγθαηΪζηαζε ησλ παξαζχξσλ, λα 

επηζθεπαζηνχλ θαη λα επαλαηνπνζεηεζνχλ. Μαδέ κε ηηο παξαπΪλσ εξγαζέεο, ν αλΪδνρνο ζα πξνκεζεχζεη 
αθφκε ην λνζνθνκεέν κε 20 ηκρ πφκνια θαη 20 ηκρ κπξΪηζα ζηάξημεο γηα ηα πξνβαιφκελα παξΪζπξα. 

Καη’ εθηέκεζε ε πνζφηεηα ησλ παξαζχξσλ εέλαη ζηα 150 ηεκΪρηα. 

Με ην πΫξαο ησλ εξγαζηψλ ζα δνζεέ κηα βεβαέσζε-ππεχζπλε δάισζε απφ ηνλ αλΪδνρν ησλ επηζθεπαζκΫλσλ 
παξαζχξσλ θαη ηεο πνζφηεηαο απηψλ αλαιπηηθΪ.  

 2. Πξνκάζεηα θαη εγθαηΪζηαζε ηεζζΪξσλ ππνβξχρησλ αληιηψλ θξεαηέσλ φκβξησλ πδΪησλ πνπ πξΫπεη λα 
αληηθαηαζηαζνχλ ζην ΤδξνζηΪζην ηνπ Ννζνθνκεένπ.  

Ο αλΪδνρνο ζα πξΫπεη λα αδεηΪζεη ηα θξεΪηηα απφ ηα φκβξηα χδαηα κε δηθΫο ηνπ αληιέεο, λα απνζπλδΫζεη ηηο 
αληιέεο απφ ηελ βΪζε ηνπο θαη λα ηηο κεηαθηλάζεη εθηφο θξεαηέσλ. ηε ζπλΫρεηα λα εθηηκάζεη πιάξσο ηα νξαηΪ 

ά κε νξαηΪ θζαξκΫλα – θαηεζηξακκΫλα ζεκεέα ησλ νδεγψλ θαη ησλ βΪζεσλ ησλ αληιηψλ, λα ηα απνμειψζεη 

θαη λα ηα αληηθαηαζηάζεη Ϋηζη ψζηε νη θαηλνχξγηεο αληιέεο πνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ λα εέλαη πιάξεηο θαη 
ιεηηνπξγηθΫο. ην ζπγθεθξηκΫλν ζεκεέν ησλ εξγαζηψλ ππνρξΫσζε ηνπ αλαδφρνπ εέλαη λα αληηθαηαζηάζεη θαη 

ηηο φπνηεο απαηηνχκελεο κεηαηξνπΫο απαηηεζνχλ ζην δέθηπν ησλ φκβξησλ πδΪησλ. ΜεηΪ ηελ κεραλνινγηθά 
εγθαηΪζηαζε ζα πξΫπεη λα γέλεη θαη ειεθηξηθά ζχλδεζε ησλ αληιηψλ ζηνλ ηνπηθφ πέλαθα απηνκαηηζκνχ ηνπ 

θΪζε θξεαηένπ. Οη αληιέεο ηνπ θΪζε θξεαηένπ ζα πξΫπεη λα ζπλδεζνχλ κε ηα θινηΫξ θαη λα δνπιεχνπλ ζε 

ζπλεξγαζέα ε κηα κε ηελ Ϊιιε. ΣΫινο λα γέλεη Ϋιεγρνο  ηνπ θπθιψκαηνο ηζρχνο θαη απηνκαηηζκνχ ηνπ 
ειεθηξνινγηθνχ πέλαθα.  

Οη αληιέεο πνπ ζα πξνκεζεπηνχλ θαη ζα αληηθαηαζηαζνχλ ζα εέλαη  GRUNDFOS Unilift CC9 - A1 model: 
96280970 2 ηκρ θαη GRUNDFOS UNILIFT AP50B.50.15.3V 2ηκρ. Να θαηαηεζεέ Ϋγγξαθε εγγχεζε ελφο Ϋηνπο 

γηα ηηο αληιέεο. 

 
                ΘΔΧΡΗΘΗΚΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΚΡΙΒΔΙΑ                                              Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ 

                Η ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΗ ΣΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ                                                                                       
                         

                                                                                    ΑλδξΫαο η. Σζψιεο  

                 

               


