
          ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ: 08-08-2019
4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ                                  ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 5401

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΘΕΜΑ:  «Πρόσκληση  για  κατάθεση  οικονομικής  προσφοράς,  για  την  παροχή
υπηρεσιών αναγόμωσης των πυροσβεστήρων του Γ.Ν. Διδυμοτείχου, του Κέντρου
Ψυχικής Υγείας Ορεστιάδας και του ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. Ορεστιάδας, για χρονικό διάστημα
ενός  έτους με  δικαίωμα  παράτασης  ένα  έτος,  συνολικής  ενδεικτικής  δαπάνης
3.529,04€  με  ΦΠΑ, (1.764,52€  για  το  πρώτο  έτος  και  1.764,52€  για  την
παράταση)». 

Σας  προσκαλούμε  να  καταθέσετε  οικονομική  προσφορά  για  την  αναγόμωση  των
πυροσβεστήρων του Γ.Ν.  Διδυμοτείχου,  του Κέντρου Ψυχικής  Υγείας  Ορεστιάδας  και  του
ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. Ορεστιάδας, για χρονικό διάστημα ενός έτους με δικαίωμα παράτασης ένα έτος,
όπως ο επισυναπτόμενος πίνακας σύμφωνα με την αριθμ.πρωτ.5368/07-08-2018 απόφαση
του Αναπλ. Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου.

Κριτήριο Κατακύρωσης: Χαμηλότερη τιμή
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: Δευτέρα 19-08-2019  και ώρα 14:00μ.μ.
στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου.
Το άνοιγμα των προσφορών θα διενεργηθεί Τρίτη 20-08-2019 ώρα 10:00π.μ. στο
γραφείο προμηθειών. Οι εκπρόσωποι των εταιρειών που υπέβαλαν προσφορά δύνανται να
παρευρίσκονται στη διαδικασία του ανοίγματος των προσφορών. 
        Η προσφορά σας πρέπει να κατατεθεί σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει τα
στοιχεία  σας και την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την ανάδειξη μειοδότη για την αναγόμωση των
πυροσβεστήρων  του  Γ.Ν. Διδυμοτείχου)»,  καθώς και ο αριθμός της πρόσκλησης.
       Οι προσφορές να αποστέλλονται-κατατίθενται στην διεύθυνση:
            Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου

25ης Μαΐου 152,  Τ.Κ. 68300 Διδυμότειχο 
Γραφείο Προμηθειών  
τηλέφωνο 25533-50329. 

     Οι  συμμετέχοντες   πρέπει να  υποβάλλουν   μέσα στov κυρίως φάκελο της
πρoσφoράς τους :
1)   Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε
ισχύει, υπογεγραμμένη σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν. 4412/2016,  στην οποία: 

 Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν οι 
προσφέροντες. 

 Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν υπάρχει 
τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:

  α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση  όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-
πλαίσιο  2008/841/ΔΕΥ  του  Συμβουλίου  της  24ης  Οκτωβρίου  2008,  για  την
καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλή- ματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42).

  β) δωροδοκία,  όπως ορίζεται  στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-
μελών της Ενωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2
της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την
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καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ  L 192 της 31.7.2003, σ. 54),
καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού
φορέα. 

  γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ.
48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α' 48).

  δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες,
όπως ορίζονται, αντι- στοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ
του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L
164  της  22.6.2002,  σ.  3)  ή  ηθική  αυτουργία  ή  συνέργεια  ή  απόπειρα  διάπραξης
εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής.

  ε) νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες  ή  χρηματοδότηση  της
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την
πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L
309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.
3691/2008 (Α' 166). 

   στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2
της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για
την προστασία των θυμάτων της,  καθώς  και  για την αντικατάσταση της απόφασης-
πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωμα-
τώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215).

2)   Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε
ισχύει,  υπογεγραμμένη  σύμφωνα  με  το  άρθρο  73  του  Ν.  4412/2016,  στην  οποία  να
αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν οι προσφέροντες και να
δηλώνεται ότι: 

 είναι ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές
κοινωνικής  ασφάλισης  (κύριας  και  επικουρικής)  και  να  αναφέρονται  οι  φορείς
ασφάλισης του προσωπικού. 

 είναι φορολογικά ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις.
 τηρούν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής,

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικού και εργατικού δικαίου.

 δεν τελούν υπό  πτώχευση,  δεν  έχουν υπαχθεί  σε  διαδικασία  εξυγίανσης ή  ειδικής
εκκαθάρισης,  δεν  τελούν  υπό  αναγκαστική  διαχείριση  από  εκκαθαριστή  ή  από  το
δικαστήριο, δεν έχουν  υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, δεν  έχουν
αναστείλει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και δεν βρίσκονται σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές
διατάξεις νόμου.

 δεν έχουν  συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση
του ανταγωνισμού.

 δεν βρίσκονται σε  κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου
24 του Ν.4412/2016.

 δεν έχουν  επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ου-
σιώδους  απαίτησης  στο  πλαίσιο  προηγούμενης  δημόσιας  σύμβασης   που  είχε  ως
αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία  της  προηγούμενης  σύμβασης,  αποζημιώσεις  ή
άλλες παρόμοιες κυρώσεις.

 δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που
ζητούνται από το Νοσοκομείο και ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά
είναι αληθή και ακριβή.

 δεν  θα  επιχειρήσουν  να  επηρεάσουν  με  αθέμιτο  τρόπο  τη  διαδικασία  λήψης
αποφάσεων,  να  αποκτήσουν  εμπιστευτικές  πληροφορίες  που  ενδέχεται  να  τους
αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχουν
εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση.

 δεν  έχουν  καταδικασθεί  βάσει  δικαστικής  απόφασης  που  έχει  ισχύ  δεδικασμένου,
σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  χώρας  όπου  εκδόθηκε  η  απόφαση   και  η  οποία
διαπιστώνει  αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή τους , όπως επίσης  δεν
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έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του
διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική τους ιδιότητα. 

 διαθέτουν την αναγκαία οικονομική και χρηματοδοτική ικανότητα για την εκτέλεση
της  σύμβασης.  Σε  περίπτωση  που  στηρίζονται  στις  ικανότητες  άλλων  φορέων
σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.4412/2016 να αναφερθεί.

 μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς και την ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού  ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο και το ειδικό επάγγελμα
τους.

 τηρεί  τις  υποχρεώσεις  στους τομείς  του περιβαλλοντικού,  κοινωνικοασφαλιστικού και
εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί  με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο,
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α' του
Ν.4412/2016, κατά την εκτέλεση της σύμβασης.

 αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας διακήρυξης.
 η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης κι έχουν

λάβει πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση αυτών.
  παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση

του Νοσοκομείου για αναβολή ή ακύρωση ή ματαίωση του διαγωνισμού, σύμφωνα με
το άρθρο 106 του Ν.4412/2016.

  συμμετέχει με μία μόνο προσφορά στο διαγωνισμό.
 ο χρόνος ισχύος της προσφοράς. 
 αναλαμβάνετε  την  υποχρέωση  για  την  έγκαιρη  και  προσήκουσα  προσκόμιση  των

δικαιολογητικών  που αναφέρονται  στις  Υπεύθυνες  Δηλώσεις,  κατόπιν  εγγράφου  της
Υπηρεσίας μας.

    Κλειστό υποφάκελο με την ένδειξη     ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ :
    Επί ποινή     απορρίψεως   τοποθετείται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο επίσης μέσα στον
κυρίως φάκελο. 

Στην οικονομική προσφορά θα αναγράφεται το τίμημα χωρίς ΦΠΑ, για την παροχή
υπηρεσιών  αναγόμωσης των πυροσβεστήρων του Γ.Ν.  Διδυμοτείχου, του Κέντρου
Ψυχικής Υγείας Ορεστιάδας και του ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. Ορεστιάδας (να αναφέρεται το κόστος
ανά είδος πυροσβεστήρα  ). 

Οι προσφερόμενες τιμές ορίζονται σε ευρώ και θα πρέπει να περιλαμβάνουν το σύνολο των
προβλεπόμενων  επιβαρύνσεων  και  δαπανών  του  αναδόχου  για  την  πλήρη  εκτέλεση  του
έργου,  όπως τα κάθε είδους έξοδα, τις δαπάνες μετακίνησης και οι υπέρ τρίτων κρατήσεις,
χωρίς  καμία  περαιτέρω  επιβάρυνση  του  Νοσοκομείου. Το  προσφερόμενο  τίμημα  θα
αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς.
 

Η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή του
Νοσοκομείου    λαμβάνοντας  υπόψη    την  χαμηλότερη οικονομική  προσφορά  στο σύνολο  της
παροχής υπηρεσιών αναγόμωσης των πυροσβεστήρων     του    Γ.Ν. Διδυμοτείχου, του Κέντρου
Ψυχικής Υγείας Ορεστιάδας και του ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. Ορεστιάδας   χωρίς ΦΠΑ.

Με την οικονομική προσφορά να κατατεθεί τιμοκατάλογος με ανταλλακτικά – αναλώσιμα που
ενδεχομένως θα χρειαστούν για την συντήρηση και αναγόμωση των πυροσβεστήρων.

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί  στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου  www.  did  -  hosp  .  gr
καθώς και στο www  .  et  .  diavgeia  .  gov  .  gr και στο (www  .  eprocurement  .  gov  .  gr).

Επισυναπτόμενος πίνακας με τα αναλυτικά στοιχεία των πυροσβεστήρων και την
ενδεικτική δαπάνη αυτών:

                                      Α.    ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΜΟΝ.

ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(ΤΕΜΑΧΙΑ)

ΕΤΟΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Χ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ

3

http://www.eprocurement.gov.gr/
http://www.et.diavgeia.gov.gr/
http://www.did-hosp.gr/
ΑΔΑ: ΨΕΙΕ4690Β9-01Θ





ΚΙΛΑ Α: ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ
Σ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΤΙΜΗ σε € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ

ΚΟΝΕΩΣ
50 1 Α 2007 1 χ 45 45
12 12 Α 2006 10 χ 11 110

2007 2 χ 11 22
6 69

Α

2006 30 χ 7 210
2007 36 χ 7 252
2008 1 χ 7 7
2009 2 χ 7 14

CO2 6 19
Α

2004 1 χ 11 11
2006 3 χ 11 33
2007 4 χ 11 44

A 2013 1 χ 11 11
A 2014 10 χ 11 110

ΟΡΟΦΗΣ 12 3 Α 2007 3 χ 18 54
6 2 2006 2 χ 11 22

ΤΟΠΙΚΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

25 1 A 2014 1 χ 45 45
12 1 Α 2007 1 χ 25 25

                                                                                                                                                       ΣΥΝΟΛΟ      1.015,00
                                     Β.    ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΟΝΕΩΣ 12 2 Α 2006 2 χ 11 22

6 6 Α 2006 3 χ 7 21
2007 3 χ 7 21

ΟΡΟΦΗΣ 6 2 Α 2003 1 χ 11 11
2006 1 χ 11 11

                                                                                                                                                       ΣΥΝΟΛΟ          86,00 
                                       Γ.    ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ.
ΚΟΝΕΩΣ 6 16           A 2008 16 χ 7 112
CO2 ΤΎΠΟΥ ΣΠΡΙΓΓΛΕΡ 45 5          A 2008 5 χ 42 210
                                                                                                                                                         ΣΥΝΟΛΟ       322,00

 ΣΥΝΟΛΟ                        1.423,00 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ ΗΤΟΙ 1.764,52 ΜΕ ΦΠΑ
 Η αναγόμωση των πυροσβεστήρων αφορά το χρονικό διάστημα ενός έτους, με δικαίωμα

παράτασης για ακόμα ένα έτος.
 Η διάρκεια ασφαλούς χρήσης των πυροσβεστήρων του Γ.Ν. Διδυμοτείχου και του Κέντρου

Ψυχικής Υγείας Ορεστιάδας λήγει τον Σεπτέμβριο του 2019.
 Ο  ανάδοχος  θα  αναπληρώνει  τους  υπό  αναγόμωση  πυροσβεστήρες  με  ανάλογους

εύχρηστους, ιδιοκτησίας του, για όσο χρονικό διάστημα διαρκέσει η αναγόμωση.
 Η πληρωμή της αξίας των εργασιών αναγόμωσης θα γίνει μετά την ολοκλήρωση τους.
 Η προμήθεια  ανταλλακτικών  –  αναλωσίμων,  που  ενδεχομένως  θα  χρειαστούν  για  την

συντήρηση των πυροσβεστήρων κατά την αναγόμωσή τους, θα πραγματοποιηθεί  μετά
από απόφαση του Αν. Διοικητή λαμβάνοντας υπόψη τον τιμοκατάλογο της προσφοράς.

 Η  προσφορά  σας  θα ισχύει  για  τριάντα (30)  ημέρες.
 Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει:

1. Άδεια Λειτουργίας από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
2. Πιστοποιητικό  Έγκρισης  Κανονισμού  Λειτουργίας  Αναγνωρισμένης  Εταιρείας

Περιοδικού  Ελέγχου,  Συντήρησης  και  Αναγόμωσης  Πυροσβεστήρων  Χαμηλής  και
Υψηλής Πίεσης (σύμφωνα με τις Κ.Υ.Α. 618/43/3-1-05 και 17230/671/1-9-05).

3. Πιστοποιητικό  Έγκρισης  Κανονισμού  Λειτουργίας  Κέντρου  Επανελέγχου  Φιαλών
(Πυροσβεστήρων) Χαμηλής και Υψηλής Πίεσης (σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 14165/28-7-
93).

Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα κατατεθούν μόνο από τον μειοδότη.
         

                                                                                       
Ο Δ/ΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

                                                                         ΖΑΓΚΟΥΛΝΤΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
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