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 ΔΛΛΗΝΙΚΗ   ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                      Αριθμ. Πρφη.15695  

        ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ                                              

        6η ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ  
ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ  ΑΙΣΩΛ/ΝΙΑ                     

 

ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ΑΓΡΙΝΙΟΤ                               
Γραθείο : Προμηθειών                         

Σατ. Γ/νζη         : 3ο τλμ Δ.Ο. Αγρινίοσ-Ανηιρρίοσ   
Σατ. Κώδικας : 30100, Αγρίνιο  ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 

Πληροθορίες : Προμήθειες   
Σηλέθφνο                  : 26413-61230-233   

Fax : 26410-25955   

E-maill :gnaprom@gmail.com   
 

ΘΔΜΑ:«ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ 
ΣΔΓΑΣΡΟΤ Δ ΤΠΑΙΘΡΙΟ ΥΩΡΟ ΣΟΤ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ  COVID-19 ΣΟ ΔΠΙΠΔΓΟ -

1». 

 
Έτονηας σπόυιν: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 113/10   αξζ.4 παξ.3 « Αλάιεςε Τπνρξεώζεσλ από ηνπο δηαηάθηεο». 

2.  Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο 

Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ. 

3.To άξζξν 22Α ηνπ Ν.4472/2017 όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 4542/2018. 

4.  Σν αξ.πξση.12972 /13-10-2021 αίηεκα από ην εκβνιηαζηηθό θέληξν. 

5.  To αίηεκα ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο  κε αξηζ. Πξση. 14792/17-11-2021 

6. Σελ αξ. 1433/23-11-2021  κε   ΑΓΑ: 9ΔΒΥ46904Μ-ΓΜΙ απόθαζε δέζκεπζεο  δαπάλεο. 
7. Σελ αξηζκ.   15641/01-12-2021 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηή Σελ έγθξηζε ζθνπηκόηεηαο θαη ρξεκαηνδόηεζεο γηα ηελ 

αλάξηεζε πξόζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ηελ θαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε ζηεγάζηξνπ ζε ππαίζξην ρώξν 

ηνπ εκβνιηαζηηθνύ θέληξνπ  covid-19 ζην επίπεδν -1πξνϋπνινγηζκνύ 3.472,00 € κε θπα 

 

Σν Γ.Ν. ΑΙΣΩΛ/ΝΙΑ-Ννζειεπηηθή Μνλάδα Αγξηλίνπ  πξνβαίλεη ζηελ δηαδηθαζία ππνβνιήο πξνζθνξώλ γηα ηελ 

θαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε ζηεγάζηξνπ ζε ππαίζξην ρώξν ηνπ εκβνιηαζηηθνύ θέληξνπ  covid-19 ζην επίπεδν -

1πξνϋπνινγηζκνύ 3.472,00 € κε θπα άθξσο απαξαίηεηεο  γηα ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ, κέζσ αλάξηεζεο  ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζην ΚΗΜΓΗ  θαη ζηε Γηαύγεηα, ζύκθσλα κε ηα παξαπάλσ ζρεηηθά. 

Παρακαλούμε να καηαθέζεηε έφς ηις 09-12-2021, ημέρα ΠΔΜΠΣΗ και ώρα 14.00μ.μ. ζτεηική έγγραθη 

κλειζηή προζθορά (ζηην οποία θα αναγράθεηαι η θράζη  «Οικονομική προζθορά » ηο θέμα και ο 

αριθμός  πρφηοκόλλοσ ηοσ αναρηημένοσ εγγράθοσ).  

Δπηζεκαίλεηαη όηη, νη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκό ππνςήθηνη πξνκεζεπηέο, κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά 

είηε γηα ην ζύλνιν ησλ δεηνπκέλσλ εηδώλ – ππεξεζηώλ, είηε γηα νξηζκέλα κόλν από ηα δεηνύκελα είδε- ππεξεζία, 

θαη γηα ην ζύλνιν ηεο δεηνύκελεο πνζόηεηαο ή ην ζύλνιν ηεο ππεξεζίαο και θα αναγράθεηαι ο α/α ηοσ 

ζηηούμενοσ είδοσς η σπηρεζίας για ηο οποίο γίνεηαι η προζθορά. 

Πξνζθνξέο γηα κέξνο ησλ δεηνύκελσλ πνζνηήησλ ησλ ππό πξνκήζεηα εηδώλ- ππεξεζηώλ δελ γίλνληαη δεθηέο θαη 

ζα απνξξίπηνληαη. 

 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. 

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

       Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα επηθνηλσλνύλ κε ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ  Ννζνθνκείνπ γηα   επηπιένλ 

πιεξνθνξίεο. (ηει.2641361554)       

 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

Καηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε ζηέγαζηξνπ 25 ηεηξαγσληθά. Η θαηαζθεπή ζα γίλεη από γαιβαληδέ θνηινδνθό  

50x50mm ρσξίο λα πεηξαρζεί ε εμσηεξηθή ζεξκνπξόζσςε ηνπ θηηξίνπ θαη από πνιπθαξκπνληθό δηάθαλν 

πάρνπο 20mm. Θα ηνπνζεηεζεί καζηίρα κεηαμύ ζεξκνπξόζσςεο θαη πνιπθαξκπνληθνύ. 
Οη αλσηέξσ εξγαζίεο ζα γίλνπλ ζηνλ αίζξην ρώξν  ηνπ εκβνιηαζηηθνύ θέληξνπ  ζην επίπεδν -1 γηα ηελ 

πξνζηαζία  από ηελ βξνρή ,ησλ πνιηηώλ πνπ πξνζέξρνληαη γηα εκβνιηαζκό. 
Οη εξγαζίεο ζα γίλνπλ θαηόπηλ ππνδείμεσλ ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο. 

         πηζαλή δαπάλε 2.800,00€ + Φ.Π.Α.  

                                            
                                                                                           H ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΡΙΑ ΓΙΟΙΚΗΣΡΙΑ            

 
     ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΚΡΙΒΔΙΑ                                                                                                                                                

          

                                                                                   ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΤΛΟΤ ΔΛΔΝΗ                 Η ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ ΣΗ 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ 
 
                                                                                                             
                                                                                  
        Δζφη. διανομή 
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