
    
             ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ  02/04/2021
        4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ                              ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.   2567
    ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  κατάθεσης προσφοράς για την
προμήθεια  του  Γενικού  Νοσοκομείου  Διδυμοτείχου,  με  φίλτρα  αερισμού-
κλιματισμού (CPV 42514310-8), ενδεικτικής δαπάνης 5.123,68€ με φπα».

    Το  Γενικό Νοσοκομείο  Διδυμοτείχου, με την 2559/02-04-2021  απόφασή του Διοικητή,
αποφάσισε την   αντικατάσταση των φίλτρων αερισμού-κλιματισμού  (CPV 42514310-8), του
νοσοκομείου, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα,  ενδεικτικής δαπάνης 5.123,68€ με φπα.
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Προφίλτρα 
592*592*48mm

  Προφίλτρα  τύπου  AIRPANET  PRO  COARCE,
κατασκευασμένα  από  ΑΒS  πλαίσιο,  με  πλισέ
φιλτραριστικό  υλικό  επιφάνειας  13  φορές
μεγαλύτερη από την ονομαστική και φιλτραριστική
απόδοση EU-G4 κατά ΕΝ779.

ΤΕΜ 3 16,00 48,00 59,52

2

Προφίλτρα 
592*892*48mm

  Προφίλτρα  τύπου  AIRPANET  PRO  COARCE,
κατασκευασμένα  από  ΑΒS  πλαίσιο,  με  πλισέ
φιλτραριστικό  υλικό  επιφάνειας  13  φορές
μεγαλύτερη από την ονομαστική και φιλτραριστική
απόδοση EU-G4 κατά ΕΝ779.

ΤΕΜ 5 26,00 130,00 161,20

3

Προφίλτρα 
287*892*48mm

  Προφίλτρα  τύπου  AIRPANET  PRO  COARCE,
κατασκευασμένα  από  ΑΒS  πλαίσιο,  με  πλισέ
φιλτραριστικό  υλικό  επιφάνειας  13  φορές
μεγαλύτερη από την ονομαστική και φιλτραριστική
απόδοση EU-G4 κατά ΕΝ779.

ΤΕΜ 2 19,00 38,00 47,12

4

Μεταφίλτρα 
592*592*100mm

 Προφίλτρα  τύπου  AIRSQUARE  SELECT  FLANGE
κατασκευασμένα από πλαστικό πλαίσιο και λάστιχο
στεγανοποίησης  από  πολυουρεθάνη,  με  πλισέ
macro-glass  fibre  paper  φιλτραριστικό  υλικό,
φιλτραριστικής επιφάνειας 10m2 και φιλτραριστικής
απόδοσης EU8-F8 κατά EN779.

ΤΕΜ 3 91,00 273,00 338,52

5

Μεταφίλτρα 
592*892*100mm

 Προφίλτρα  τύπου  AIRSQUARE  SELECT  FLANGE
κατασκευασμένα από πλαστικό πλαίσιο και λάστιχο
στεγανοποίησης  από  πολυουρεθάνη,  με  πλισέ
macro-glass  fibre  paper  φιλτραριστικό  υλικό,
φιλτραριστικής επιφάνειας 10m2 και φιλτραριστικής
απόδοσης EU8-F8 κατά EN779.

ΤΕΜ 5 111,00 555,00 688,20

6

Μεταφίλτρα 
287*892*100mm

 Προφίλτρα  τύπου  AIRSQUARE  SELECT  FLANGE
κατασκευασμένα από πλαστικό πλαίσιο και λάστιχο
στεγανοποίησης  από  πολυουρεθάνη,  με  πλισέ
macro-glass  fibre  paper  φιλτραριστικό  υλικό,
φιλτραριστικής επιφάνειας 10m2 και φιλτραριστικής
απόδοσης EU8-F8 κατά EN779.

ΤΕΜ 2 95,00 190,00 235,60

7
απόλυτα φίλτρα 
HERA 
610*1.220*75m
m 

Απόλυτα φίλτρα HERAΤΕΧ CR-VS με πλαστικό από
ανοδειωμένο  αλουμίνιο  και  λάστιχο
στεγανοποιήσεως  από  τη  μία  πλευρά.  Η
φιλτραριστική τους μάζα να είναι από ειδικό  υλικό
mIcro-glass  fibre  paper  και  με  περαιτέρω
επεξεργασία  σε  αντιμυκητιακό  διάλυμα,
φιλτραριστικής απόδοσης H-14(99,998%) κατά ΕΝ
1822.

ΤΕΜ 14 207,00 2898,00 3593,52

    34  4132,00 5123,68
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    Η κατακύρωση του αποτελέσματος θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή. 
     Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούμε να καταθέσετε την προσφορά σας έως την 14   Απριλίου
2021  ημέρα  Τετάρτη    και  ώρα  14:30μμ. στο  Γραφείο  Προμηθειών,  αφού  προηγουμένως
πρωτοκολληθεί από τη Γραμματεία.  
   
   Η αποσφράγιση των προσφορών από την αρμόδια επιτροπή θα γίνει στις  15 Απριλίου 2021
ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου.

   Οι προσφορές να αποστέλλονται-κατατίθενται στην διεύθυνση: 
Γενικό  Νοσοκομείο Διδυμοτείχου,  25ης Μαΐου  152,  Τ.Κ.  68300  Διδυμότειχο,  Γραφείο
Προμηθειών.
   Η προσφορά σας πρέπει  να κατατεθεί  σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει  τα
στοιχεία σας και την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ».
Η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών πραγματοποιείται    την ίδια ημέρα όλα τα στάδια
σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει.

Μέσα στο  φάκελο της προσφοράς σας θα υποβάλλετε τα παρακάτω:

1) το ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) ) συμπληρωμένο από
τον συμμετέχοντα. Επισημαίνεται ότι η ημερομηνία της ανωτέρω δήλωσης θα πρέπει να φέρει
ημερομηνία εντός των τελευταίων δέκα (10) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου υπογραφής.
Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ, το οποίο έχει αναρτηθεί και σε
επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc. στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου http://www.did-hosp.gr
(προμήθειες - προκηρύξεις). Αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του
Ν. 1599/1986.  Το ΤΕΥΔ κατατίθεται  με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση
εκπροσώπου του οικονομικού φορέα,  σύμφωνα με το άρθρο 79Α του Ν.4412/2016 το
οποίο προστέθηκε  με το άρθρο 107 του Ν.4497/2017. 
Προς  απόδειξη  του    εκπροσώπου  θα  πρέπει  να  κατατεθούν   νομιμοποιητικά
έγγραφα, σύμφωνα με το άρθρο 79Α του Ν.4412/2016. 
 Το TEΥΔ αφορά :

- τους διαχειριστές, όταν τα νομικά πρόσωπα είναι Ο.Ε., Ε.Ε,ΕΠΕ, ΙΚΕ
-το Διευθύνων Σύμβουλος καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν τα
νομικά πρόσωπα είναι Α.Ε.
- στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
-σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του. 

Σημειώνεται πως αν κριθεί απαραίτητο, το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την
προσκόμιση των ανωτέρω δικαιολογητικών τα οποία θα αποδεικνύουν τα δηλωθέντα.

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: 

 To χρόνο παράδοσης  των φίλτρων  ο οποίος  δεν  θα  υπερβαίνει  τις  τριάντα  (30)
ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

 Την εγγύηση καλής λειτουργίας των φίλτρων για τουλάχιστον ενός(1) έτους.

3)  Τεχνική  προσφορά η  οποία  θα  είναι  σύμφωνη  με  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  που
αναφέρονται.  
    Επίσης  στην  προσφορά  σας  θα  αναφέρετε  το  εργοστάσιο  κατασκευής,  τη  χώρα
προέλευσης  καθώς και τον κωδικό είδους της εταιρεία σας.
Τα υλικά θα πρέπει να έχουν προέλευση από την ευρωπαϊκή Ένωση. 

4) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ, η οποία θα εσωκλείεται σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο
μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς σας.
Στην   οικονομική  προσφορά  θα  αναφέρετε  η  τιμή  χωρίς  ΦΠΑ  καθώς  και  το  ΦΠΑ  που
αναλογεί.
Οι εταιρείες ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ να σημειώσουν στη προσφορά τους: 
α) σελίδα παρατηρητηρίου και τιμή (εφόσον υπάρχει το είδος που προσφέρουν) 
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β) αν δεν υπάρχει αντίστοιχο του προσφερομένου είδους στο παρατηρητήριο, θα το γράψουν
οπωσδήποτε στην προσφορά τους (υπ΄ ευθύνη τους).

    Για ότι δεν αναφέρεται στην πρόσκληση ισχύουν τα αναφερόμενα στην περί προμηθειών
του Δημοσίου Νομοθεσία. 

 

                                                    Ο  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

                                                     Γ.Ν. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

                                                                                                                                             

                                                                                ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
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