
                                                                                  

                                 Αγρίνιο,      17-3-2021 

 ΔΛΛΗΝΙΚΗ   ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                         Αριθμ. Πρωη.    3358 

 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ     
6η ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ   ΑΓΑΜ: 21PROC008292361 

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 : Προμήθειες    

Σηλ.                   : 26413-61230   

Fax : 26410-25955   

E-maill gnaprom@gmail.com   

 

ΘΔΜΑ:  «ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ 
ΓΙΑΥΩΡΙΜΑΣΩΝ ΣΟΝ ΥΩΡΟ ΝΟΗΛΔΙΑ ΣΗ ΜΔΘ COVID-19 ΓΙΑ ΣΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΡΙΩΝ 

ΑΚΟΜΗ ΘΔΔΩΝ ΑΘΔΝΩΝ». 

 
ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ: 

1. Έγθξηζε γηα ηελ δαπάλε 7.500,00€ + Φ.Π.Α γηα γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε δηαρσξηζκάησλ από 
αινπκίλην θαη ηδάκη ζηνλ ρώξν λνζειείαο ηεο ΜΕΘ Covid-19 ελ όςεη ιεηηνπξγίαο ηξηώλ αθόκε ζέζεσλ 

αζζελώλ. ΚΑΕ: 1413ΑΩ & 0863ΑΩ. 

 
 Αναλσηικόηερα: 

- Καηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε ζηαζεξνύ πιαηζίνπ αινπκηλίνπ ιεπθνύ ρξώκαηνο κε πάλει θαη ρσξίζκαηα 
αινπκηλίνπ, κε δύν πόξηεο αλνηγόκελεο εθ ησλ νπνίσλ ε κία πξνο ηα κέζα δεμηά θαη ε άιιε κέζα αξηζηεξά νη 

νπνίεο ζα δηαζέηνπλ πόκνιν θαη θιεηδαξηά. πλνιηθέο δηαζηάζεηο πιαηζίνπ Τ 3.00κ. Υ Μ 7,00κ. 
- ε ζπλέρεηα ηνπ αλσηέξσ πιαηζίνπ, ζα θαηαζθεπαζηεί θαη ζα ηνπνζεηεζεί ζηαζεξό πιαίζην αινπκηλίνπ ιεπθνύ 

ρξώκαηνο κε πάλει ηύπνπ Π κε ρσξίζκαηα αινπκηλίνπ ζπλνιηθώλ δηαζηάζεσλ Τ 3,00κ. Υ Μ 11,80κ θαη ηδάκη 

ζε όιε ηελ πξόζνςε ηνπ πιαηζίνπ ζπλνιηθώλ δηαζηάζεσλ Τ 1,40κ. Υ Μ 11,80κ. θαη πεξίπνπ ζην θέληξν 
απηήο. ηελ πξόζνςε ζα θαηαζθεπαζηεί επίζεο δίθπιιε πόξηα ζπξηαξσηή  δηαζηάζεσλ Τ 2.20κ. Υ Μ 2,50κ. 

πνπ ζα θηλείηαη ζε νδεγό ςηιό θαη νβάι θαη ζα θαξθσζεί ζην θάζσκα ηνπ αινπκηλίνπ θαη όρη ζην δάπεδν. Η 
δίθπιιε πόξηα ζα θέξεη ηδάκη Τ 1,40κ. Υ Μ 2,50κ. ηξίπιεμ 4+4ρηι. Επίζεο ζε όιε ηελ ππόινηπε πξόζνςε ην 

ηδάκη ζα είλαη ηξίπιεμ 4+4 ρηι. γηα νπηηθή επαθή ησλ αζζελώλ από ην πξνζσπηθό ηεο ΜΕΘ. 

Η ζηήξημε ησλ πάλει ζα γίλεη ζηνλ ηνίρν κε νύπα γπςνζαλίδαο θαη αξκόθνιια ζηελ νξνθή θαη όρη ζην 
δάπεδν.   

Οη εξγαζίεο ηνπ αλαδόρνπ ζα γίλνπλ θαηόπηλ ππνδείμεσλ ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο θαη ηεο πξντζηακέλεο ηεο 
ΜΕΘ. 

Να ζεκεησζεί όηη νη αλσηέξσ θαηαζθεπέο ζα αθαηξεζνύλ από ηνλ αλάδνρν όηαλ ε ΜΕΘ επαλέιζεη ζηηο αξρηθή 

ηεο ιεηηνπξγία. 
 

  Έρνληαο ππόςηλ: 
1. Σηο δηαηάμεηο ζε ηζρύ ηνπ Ν. 2286 / 1995 [ΦΕΚ 19/Α/95] « Πξνκήζεηεο Δεκνζίνπ Σνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθώλ 

ζεκάησλ» δειαδή ηηο παξ. 1 έσο 11 ηνπ άξζξνπ 2 θαη ην άξζξν 3 ζύκθσλα κε ην Ν.4412/2016. 
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3329/2005 «Εζληθό ύζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» (ΦΕΚ 

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

3.  Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Δ. 166/2003 «Πξνζαξκνγή ηεο Ειιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2000/35/ ηεο 29-6-2000 
γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκώλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο». 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010) «Ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε 
λόκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνηθεηηθώλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξόγξακκα 

δηαύγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΔ 113/10   αξζ.4 παξ.3 « Αλάιεςε Τπνρξεώζεσλ από ηνπο δηαηάθηεο». 
6.  Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 Δεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο 

Οδεγίεο 2014/24/ ΕΕ θαη 2014/25/ΕΕ. 
7. Σελ αξ.     537-2021     κε ΑΔΑ:  Ω34Ν46904Μ-239 απόθαζε δέζκεπζεο  δαπάλεο. 

ΑΔΑ: 6ΚΛΩ46904Μ-ΛΣΑ



8. Σελ  αξηζκ. πξση     3361/17-3-2021 απόθαζε ηνπ Δηνηθεηή γηα ηελ έγθξηζε ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο 
πξνζθνξώλ. 

 

Σν Γ.Ν. ΑΙΣΩΛ/ΝΙΑ-Ννζειεπηηθή Μνλάδα Αγξηλίνπ  πξνβαίλεη ζηελ δηελέξγεηα δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο. γηα 

ηελ πξνκήζεηα: 

1. Έγθξηζε γηα ηελ δαπάλε 7.500,00€ + Φ.Π.Α γηα γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε δηαρσξηζκάησλ από 

αινπκίλην θαη ηδάκη ζηνλ ρώξν λνζειείαο ηεο ΜΕΘ Covid-19 ελ όςεη ιεηηνπξγίαο ηξηώλ αθόκε ζέζεσλ 
αζζελώλ. ΚΑΕ: 1413ΑΩ & 0863ΑΩ. 

 
 Αναλσηικόηερα: 

- Καηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε ζηαζεξνύ πιαηζίνπ αινπκηλίνπ ιεπθνύ ρξώκαηνο κε πάλει θαη ρσξίζκαηα 
αινπκηλίνπ, κε δύν πόξηεο αλνηγόκελεο εθ ησλ νπνίσλ ε κία πξνο ηα κέζα δεμηά θαη ε άιιε κέζα αξηζηεξά νη 

νπνίεο ζα δηαζέηνπλ πόκνιν θαη θιεηδαξηά. πλνιηθέο δηαζηάζεηο πιαηζίνπ Τ 3.00κ. Υ Μ 7,00κ. 

- ε ζπλέρεηα ηνπ αλσηέξσ πιαηζίνπ, ζα θαηαζθεπαζηεί θαη ζα ηνπνζεηεζεί ζηαζεξό πιαίζην αινπκηλίνπ ιεπθνύ 
ρξώκαηνο κε πάλει ηύπνπ Π κε ρσξίζκαηα αινπκηλίνπ ζπλνιηθώλ δηαζηάζεσλ Τ 3,00κ. Υ Μ 11,80κ θαη ηδάκη 

ζε όιε ηελ πξόζνςε ηνπ πιαηζίνπ ζπλνιηθώλ δηαζηάζεσλ Τ 1,40κ. Υ Μ 11,80κ. θαη πεξίπνπ ζην θέληξν 
απηήο. ηελ πξόζνςε ζα θαηαζθεπαζηεί επίζεο δίθπιιε πόξηα ζπξηαξσηή  δηαζηάζεσλ Τ 2.20κ. Υ Μ 2,50κ. 

πνπ ζα θηλείηαη ζε νδεγό ςηιό θαη νβάι θαη ζα θαξθσζεί ζην θάζσκα ηνπ αινπκηλίνπ θαη όρη ζην δάπεδν. Η 

δίθπιιε πόξηα ζα θέξεη ηδάκη Τ 1,40κ. Υ Μ 2,50κ. ηξίπιεμ 4+4ρηι. Επίζεο ζε όιε ηελ ππόινηπε πξόζνςε ην 
ηδάκη ζα είλαη ηξίπιεμ 4+4 ρηι. γηα νπηηθή επαθή ησλ αζζελώλ από ην πξνζσπηθό ηεο ΜΕΘ. 

Η ζηήξημε ησλ πάλει ζα γίλεη ζηνλ ηνίρν κε νύπα γπςνζαλίδαο θαη αξκόθνιια ζηελ νξνθή θαη όρη ζην 
δάπεδν.   

Οη εξγαζίεο ηνπ αλαδόρνπ ζα γίλνπλ θαηόπηλ ππνδείμεσλ ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο θαη ηεο πξντζηακέλεο ηεο 
ΜΕΘ. 

Να ζεκεησζεί όηη νη αλσηέξσ θαηαζθεπέο ζα αθαηξεζνύλ από ηνλ αλάδνρν όηαλ ε ΜΕΘ επαλέιζεη ζηηο αξρηθή 

ηεο ιεηηνπξγία 

 

Παξαθαινύκε λα θαηαζέζεηε έως ηις 26-3-2021, ημέρα Παραζκεσή  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). 

 
       εκεηώλεηαη όηη : 

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

 ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 
      Τπεύζπλε δήισζε ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986(Α/75), όπσο εθάζηνηε ηζρύεη,  ζηελ  νπνία 

πξέπεη: 
 Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη όηη απνδέρνληαη πιήξσο ηνπο όξνπο ηεο 

πξόζθιεζεο ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ.  

 Να δειώλεηαη όηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο  είλαη:  

αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο, πνπ αθνξνύλ εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θύξηαο 
θαη επηθνπξηθήο) θαη θνξνινγηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο 

 Να δειώλεηαη όηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν 

επαγγεικαηηθό επηκειεηήξην. 

.   Να δειώλεηαη ππεύζπλα, όηη ζε πεξίπησζε πνπ αλαδεηρζεί αλάδνρνο γηα ηελ πξνκήζεηα «ΑΙΘΑΝΟΛΗ», όπσο 
απηή  αλαγξάθεηαη παξαθάησ , δεζκεύεηαη λα ηελ εθηειέζεη ζε ρξνληθό δηάζηεκα πνπ ζα ηνπ νξίζεη ην 

Ννζνθνκείν. 
Ο ρξόλνο πιεξσκήο ζα είλαη ζύκθσλνο κε ην Π.Δ 166/5-06-2003. 

              

      
 

 
     Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

 

 
 

                  ΑΝΔΡΕΑ Σ. ΣΩΛΗ 
                                                                       

               

ΑΔΑ: 6ΚΛΩ46904Μ-ΛΣΑ
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