
              
         

                          Αγξίλην,    09     Απγνχζηνπ     2019 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ   ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                       Αξηζκ. Πξση.10730 

       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 ΚΣΙΡΙΑΚΗ ΓΟΜΗ ΚΑΙ ΣΙ Η/Μ 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΚΔ.ΦΙ.ΑΠ. ΑΓΡΙΝΙΟΤ». 

1. Δπηζθεπή θαη επαλαιεηηνπξγία ηνπ αλειθπζηήξα κεηαθνξάο αηφκσλ θαη θνξείσλ ηνπ ΚΔ.Φ.Ι.ΑΠ. Αγξηλίνπ, 

προϋπολογιζμού δαπάνης 1.500,00 € + Φ.Π.Α. 

2. Απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο-δηαξξνήο ηεο ζεξαπεπηηθήο πηζίλαο ηνπ ΚΔ.Φ.Ι.ΑΠ Αγξηλίνπ, 

προϋπολογιζμού δαπάνης 7.000,00 € + Φ.Π.Α. 

3. Διαηνρξσκαηηζκφ ηνπ ΚΔ.Φ.Ι.ΑΠ Αγξηλίνπ, προϋπολογιζμού δαπάνης 18.000,00 € + Φ.Π.Α. 

 

ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ:  26.500,00 € + Φ.Π.Α. 

 

Έρνληαο ππφςηλ: 

 
1 Σηο δηαηάμεηο ζε ηζρχ ηνπ Ν. 2286 / 1995 [ΦΔΚ 19/Α/95] « Πξνκήζεηεο Γεκνζίνπ Σνκέα θαη ξπζκίζεηο 

ζπλαθψλ ζεκάησλ» δειαδή ηηο παξ. 1 έσο 11 ηνπ άξζξνπ 2 θαη ην άξζξν 3 ζχκθσλα κε ην Ν.4412/2016. 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3329/2005 «Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» 

(ΦΔΚ 81/Α/4-4-05) σο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 3527/2007 (ΦΔΚ 25/Α/9-2-07). 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3580/2007 «Πξνκήζεηεο θνξέσλ επνπηεπνκέλσλ απφ ην ΤΤΠΚΑ» (ΦΔΚ 134/Α/18-6-07). 

4.  Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 166/2003 «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2000/35/ ηεο 29-6-

2000 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο». 

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3861/2010 (ΦΔΚ 112/Α/13-07-2010) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή 

αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν 

«Πξφγξακκα δηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 113/10   αξζ.4 παξ.3 « Αλάιεςε Τπνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο». 

7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3867/2010 ηνπ άξζξνπ 27 παξ. 12 «κέρξη ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαγσληζκψλ θαζψο θαη 

ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ έρνπλ ιήμεη ζπκβάζεηο ή θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν δηαπξαγκάηεπζε γίλεηαη κε βάζε ηε 

ρακειφηεξε ηηκή ηεο εγρψξηαο αγνξάο φπσο θαηαγξάθεηαη ζην Παξαηεξεηήξην ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ 

Ν3846/2010»  

8. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4270/14 (ΦΔΚ 143 Α/28-06-2014) : Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελ-

ζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο εθηφο ησλ παξαγξάθσλ 1 έσο 5 

ηνπ άξζξνπ 132 θαη ησλ 133 θαη 134 φπσο θαηαξγήζεθαλ κε ην Ν.4412/2016. 

9. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4281/2014 (ΦΔΚ A 160/08-08-2014) Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο, νξγαλσηηθά ζέκαηα Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο εθηφο ησλ άξζξσλ 134 έσο 

138,139,157 θαη ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 201 πνπ θαηαξγήζεθαλ κε ην Ν.4412/2016. 

10. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο 

Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ. 



11. To ππ.αξηζκ. 853/27-03-2018 έγγξαθν ηεο Κεληξηθήο Αξρήο Πξνκεζεηψλ Τγείαο κε ζέκα: Γηεπθξηληζηηθέο 

νδεγίεο γηα ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4472/2017 θαη ηηο ζπκβάζεηο Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ ησλ Φνξέσλ Παξνρήο 

Τπεξεζηψλ Τγείαο θαη ηεο Δζληθήο  Κεληξηθήο Αξρήο Πξνκεζεηψλ Τγείαο. 

12.To άξζξν 22Α ηνπ Ν.4472/2017 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 4542/2018 πνπ αλαθέξεη φηη: « Δηδηθφηεξα 

ζε φ,ηη αθνξά ζηελ πξνκήζεηα πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ, αλαιψζηκνπ πιηθνχ θαη αγαζψλ ή ππεξεζηψλ, εληφο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ έθαζηνπ θνξέα, ε αξκνδηφηεηα γηα ηελ έγθξηζε ζθνπηκφηεηαο, αλεμαξηήησο πνζνχ, αλήθεη 

ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έθαζηνπ, ππαγφκελνπ ζηε Γ.Τ.ΠΔ., θνξέα, θαη ζηνλ Γηνηθεηή ή Τπνδηνηθεηή ηεο 

αξκφδηαο ΤΠΔ γηα ηνπο θνξείο ηεο Πξσηνβάζκηαο. 

13. Σελ ππ.αξηζκ. 16ε/ 10-07-2018  ζέκα 4ν απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε Β’ 

ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γ.Ν. Αηησιναθαξλαλίαο νηθνλνκηθήο ρξήζεσο 2018 θαη ε νπνία 

εγθξίζεθε κε ηελ Β2α/Γ.Π.62750/23-08-2018 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο. 

14. Σα αξηζκ.πξση. 1962/06-02-2019,1659/31-01-2019 θαη 7533/04-06-2019  αηηήκαηα ηεο Σερληθήο 

Τπεξεζίαο.   

15 . Σελ  αξ. 1139/2019 κε  ΑΓΑ:6ΥΙΡ46904Μ-ΓΚΥ απφθαζε  δέζκεπζεο  δαπάλεο. 

16. Σελ  ππ. αξηζκ. πξαμε  24ε/24.07.2019 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνχιηνπ γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δηαδηθαζίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ. 

 

Σν Γ.Ν. ΑΙΣΩΛ/ΝΙΑ-Ννζειεπηηθή Μνλάδα Αγξηλίνπ  πξνβαίλεη ζηελ δηελέξγεηα δηαδηθαζίαο ζπιινγήο θιεηζηψλ 

νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ γηα ηελ ΚΣΙΡΙΑΚΗ ΓΟΜΗ ΚΑΙ ΣΙ Η/Μ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΚΔ.ΦΙ.ΑΠ. ΑΓΡΙΝΙΟΤ, 

άθξσο απαξαίηεηεο  γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ, κέζσ αλάξηεζεο  ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ, 

ζην ΚΗΜΓΗ  θαη ζηε Γηαχγεηα , ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ ζρεηηθά. 

Παξαθαινχκε λα θαηαζέζεηε έως ηις 21-08-2019, ημέρα Σεηάρηη    και ώρα 14.00μ.μ. ζρεηηθή 

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

θέμα και ο αριθμός  πρωηοκόλλοσ ηοσ αναρηημένοσ εγγράθοσ). 

       εκεηψλεηαη φηη : 

      Οη ελδηαθεξφκελνη πξέπεη καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο λα ππνβάινπλ θαη ηα παξαθάησ: 

 ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

      Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986(Α/75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη,  ζηελ  νπνία 

πξέπεη: 

 Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη φηη απνδέρνληαη πιήξσο ηνπο φξνπο ηεο 

πξφζθιεζεο ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ.  

 Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο  είλαη:  

αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, πνπ αθνξνχλ εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο 

θαη επηθνπξηθήο) θαη θνξνινγηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 

 Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν 

επαγγεικαηηθφ επηκειεηήξην. 

.   Να δειψλεηαη ππεχζπλα, φηη ζε πεξίπησζε πνπ αλαδεηρζεί αλάδνρνο, δεζκεχεηαη λα ηελ εθηειέζεη ζε ρξνληθφ 

δηάζηεκα πνπ ζα ηνπ νξίζεη ην Ννζνθνκείν. 

Ο ρξφλνο πιεξσκήο ζα είλαη ζχκθσλνο κε ην Π.Γ 166/5-06-2003. 

       Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ κε ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ  Ννζνθνκείνπ γηα   επηπιένλ 

πιεξνθνξίεο. (ηει.2641361554)  

       

     ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ  

1. Δπηζθεπή θαη επαλαιεηηνπξγία ηνπ αλειθπζηήξα κεηαθνξάο αηφκσλ θαη θνξείσλ ηνπ ΚΔ.Φ.Ι.ΑΠ. Αγξηλίνπ 

βάζεη ηνπ (γ) αλσηέξσ ζρεηηθνχ. 

Αναλσηικόηερα: 

Περιγραθή Δργαζίας Ποζόηηηα 

1. Αληηθαηάζηαζε ησλ ξνδψλ θχιηζεο ηνπ πιαηζίνπ αλάξηεζεο ζαιάκνπ Σεκάρηα 8 

2. Αληηθαηάζηαζε ηνπ inverter ηεο ζχξαο ζαιάκνπ Σεκάρην 1 

3. Σνπνζέηεζε θσδηθνπνηεηή (encorder) ζηνλ θηλεηήξα ηεο ζχξαο ζαιάκνπ.  Σεκάρην 1 

4. Σνπνζέηεζε ηκάληα θίλεζεο ηεο ζχξαο ζαιάκνπ. Σεκάρην 1 



5. Αληηθαηάζηαζε ησλ µπαηαξηψλ απεγθισβηζµνχ. Σεκάρην 1 

Με ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ ζα θαηαηεζεί βεβαίσζε απφ ηνλ αλάδνρν πνπ ζα  εγγπάηαη ηελ ζπλερή, αζθαιή 
θαη αμηφπηζηε ιεηηνπξγία ηνπ αλειθπζηήξα κεηαθνξάο αηφκσλ θαη θνξείσλ ηνπ ΚΔ.Φ.Ι.ΑΠ. Αγξηλίνπ. 

 
2. Απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο-δηαξξνήο ηεο ζεξαπεπηηθήο πηζίλαο ηνπ ΚΔΦΙΑΠ Αγξηλίνπ βάζεη ηεο αλσηέξσ 

ζρεηηθήο Σερληθήο Έθζεζεο ηνπ θνπ Παπαζαλάζε Βαζίιε, ζπκβαζηνχρνπ ζπληεξεηή ηεο αλσηέξσ 

εγθαηάζηαζεο. Η δηαπίζησζε ηεο βιάβεο πξαγκαηνπνηήζεθε απφ θνηλνχ κε ηνλ πδξαπιηθφ ηνπ 

Ννζνθνκείνπ θνπ Αλαγλσζηφπνπινπ Φίιηππνπ θαη ηνπ θνπ Παπαζαλάζε έπεηηα απφ δηπιή επίζθεςε ζην 

ΚΔΦΙΑΠ. 

Αλαιπηηθφηεξα: 

Απαηηείηαη εζσηεξηθή επέλδπζε ηεο πηζίλαο κε βηλπιηθή κεκβξάλε νπιηζκέλε κε ίλεο πνιππξνππιελίνπ πάρνπο 

1,5mm ζε φιε ηελ επηθάλεηά ηεο. Οη πξνδηαγξαθέο ηεο κεκβξάλεο ζα πξέπεη λα θαιχπηνπλ φιεο ηηο 

απαηηήζεηο ρξήζεο ησλ θνιπκβεηηθψλ πηζηλψλ θα λα είλαη πηζηνπνηεκέλε ζχκθσλα κε ηα επξσπατθά πξφηππα 

θαηά EN ISO 15836-1/2. Θα πξέπεη επίζεο λα είλαη αζθαιήο ε ρξήζε ηεο γηα παηδηά κε πηζηνπνίεζε EN ISO 

71/3. Θα ηνπνζεηεζεί αληηνιηζζεηηθή κεκβξάλε εληφο ηεο πηζίλαο ζηα ζεκεία πνπ απαηηείηαη γηα ηελ απνθπγή 

αηπρεκάησλ. Πεξηκεηξηθά ηεο ζηέςεο ζα ηνπνζεηεζεί εηδηθφ ηεκάρην γηα ηε ζπγθξάηεζε ηεο κεκβξάλεο θαη 

θινηέξ γηα ην απηφκαην γέκηζκα ηεο πηζίλαο. Σέινο ζα αληηθαηαζηαζνχλ φια ηα πιαζηηθά εμαξηήκαηα εληφο 

ηεο πηζίλαο φπσο ζηφκηα αλαθπθινθνξίαο, θξεάηηα ππζκέλα, θξεάηηα πδξνκαζάδ, ζηφκηα πδξνκαζάδ θιπ. κε 

εηδηθά εμαξηήκαηα ππνδνρήο θαη ζηεγάλσζεο βηλπιηθήο κεκβξάλεο απφ πιηθφ θαηαζθεπήο ιεπθφ ABS 

(θιαηδσηά). 

3. Δζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ ειαηνρξσκαηηζκφ ηνπ ΚΔΦΙΑΠ Αγξηλίνπ. Αλαιπηηθφηεξα: 

Όιεο νη εζσηεξηθέο ηνηρνπνηίεο θαη ηα ηαβάληα ηνπ θηηξίνπ ζα ηξηθηνχλ θαη ζα ζηνθαξηζηνχλ φπνπ ππάξρνπλ 

κπαιψκαηα απφ ηπρφλ πγξαζία, ζηε ζπλέρεηα ζα πεξαζηνχλ κε αληηκνπριηθφ πιηθφ γηα ηελ απνθπγή εθ λένπ 

πγξαζίαο θαη κνχριαο ζε φια ηα εκθαλή ζεκεία. Καηφπηλ ζα πεξαζηνχλ φιεο νη ηνηρνπνηίεο θαη ηα ηαβάληα κε 

ρξψκαηα άνζκα-νηθνινγηθά-ξηπνιίλε λεξνχ καη ε νπνία ζα κπνξεί λα πιέλεηαη θαη λα θαζαξίδεηαη εχθνια. 

Δπηπιένλ ζα απνθαηαζηαζνχλ, φπνπ ρξεηάδεηαη, φια ηα ζεκεία ζηηο ςεπδνξνθέο νξπθηήο ίλαο. 

ηηο εμσηεξηθέο ηνηρνπνηίεο ηνπ θηηξίνπ, ζηα εκθαλή κπεηά (θνχηεια-ηαβάληα), ζα ηξηθηνχλ, ζα 

ζπαηνπιαξηζηνχλ, ζα πεξαζηνχλ κε αζηάξη θαη θαηφπηλ ζα πεξαζηνχλ κε αθξπιηθφ ρξψκα elastic ΒΙΒΔΥΡΩΜ. 

Δλ ζπλερεία φινη νη εμσηεξηθνί ζσιήλεο ζα πεξαζηνχλ κίλην (αληηζθσξηαθφ αζηάξη κεηαιιηθψλ επηθαλεηψλ) θαη 

δχν ζηξψζεηο ιαδνκπνγηάο λεθηηνχ metal silicon. 

Ο ειαηνρξσκαηηζκφο πεξηιακβάλεη επίζεο ην ζθέπαζηξν ζηνλ εμσηεξηθφ ρψξν, φια ηα θάγθεια πεξηκεηξηθά 

ηνπ θηηξίνπ (κέζα-έμσ) θαη ηηο πφξηεο – θαζψκαηα εζσηεξηθνχ ρψξνπ. 

 

                 ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΚΡΙΒΔΙΑ                                              Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ 
                Η ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ ΣΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ                                      Αλδξέαο η. Σζψιεο                                              

       

 
             

                 
                                                                                     

                 

               


