
 1 

 
 

 

 

 
      ΔΛΛΗΝΙΚΗ   ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                            ΓΙΓΤΜΟΣΔΙXO  30-07-2021 
  4η Τ.ΠΔ   ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ                                     ΑΡΙΘΜ. Πξωη:   5879 

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΓΙΓΤΜΟΣΔΙΥΟΤ  

 
Σμήμα:        Πξνκεζεηώλ 

Σασ.Γ/νζη: 25εο Μαϊνπ 152  
Πληποθ. : Βαιαζίδνπ Αγγειηθή 

Σηλέθωνο: 25533-50329   
e-mail: promitheies@1132.syzefxis.gov.gr 

 

 
Ππορ: 

 

 

 
ΚΑΘΔ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΟ 

 
ΘΔΜΑ: «Ππόζκληζη εκδήλωζηρ ενδιαθέπονηορ  καηάθεζηρ πποζθοπάρ για ηην 

ηποποποίηζη ηος ζςλλέκηη και καηαζκεςή νέος δικηύος αημού και 

ζςμπςκνωμάηων καθώρ και ζύνδεζη αςηού με ηα μησανήμαηα ππέζερ, κύλινδπορ, 

πλςνηήπια, ζηεγνωηήπια ζηο σώπο ηων πλςνηηπίων (CPV: 31720000-9), ηος 

Γενικού Νοζοκομείος Γιδςμοηείσος, με κπιηήπιο καηακύπωζηρ ηην σαμηλόηεπη ηιμή, 

ενδεικηικήρ δαπάνηρ 11.315,00€  με θπα». 

 
      Σν Γεληθό Ννζνθνκείν  Γηδπκνηείρνπ, θαηόπηλ ηεο αξηζκ. 5862/29-07-2021 απόθαζεο ηνπ 

Γηνηθεηή, απνθάζηζε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ζπιιέθηε θαη θαηαζθεπή λένπ δηθηύνπ αηκνύ θαη 

ζπκππθλωκάηωλ θαζώο θαη ζύλδεζε απηνύ κε ηα κεραλήκαηα πξέζεο, θύιηλδξνο, πιπληήξηα, 

ζηεγλωηήξηα ζην ρώξν ηωλ πιπληεξίωλ ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Γηδπκνηείρνπ, ελδεηθηηθήο 

δαπάλεο 11.315,00€ κε θπα, ζύκθωλα κε ηηο παξαθάηω πξνδηαγξαθέο: 

1. Ο αηκόο πνπ παξάγεηαη ζην λνζνθνκείν, δηαλέκεηαη ζηηο θαηαλαιώζεηο κέζσ 

θαηάιιεισλ δηθηύσλ. Τα δίθηπα απηά απνηεινύληαη από ζσιήλεο, βαιβίδεο, 

αηκνπαγίδεο, κνλώζεηο ζεξκαληήξεο κε ζεξπαληίλεο αηκνύ παξαζθεπήο 

δεζηνύ λεξνύ θαη άιιν εμνπιηζκό, πνπ εμαζθαιίδεη ηε ζσζηή ηνπο 

ιεηηνπξγία. Σηα δίθηπα απηά δελ θαηαλαιώλεηαη άκεζα θαύζηκν, όκσο ε θαιή 

ιεηηνπξγία ηνπο επεξεάδεη άκεζα ηελ ζπλνιηθή θαηαλάισζε θαπζίκνπ ζην 

λνζνθνκείν. 

2. Οη εξγαζίεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο αηκνύ απαηηνύλ ηόζν ζεσξεηηθή γλώζε γηα 

ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία, όζν θαη ην ηερλνινγηθό ππόβαζξν γηα ηελ άξηηα 

εθηέιεζε έξγσλ. Απηό ηηο θαηαηάζζεη ζηελ θαηεγνξία ησλ εμεηδηθεπκέλσλ 

έξγσλ, πνπ δελ κπνξνύλ λα εθηειεζηνύλ από άηνκα, πνπ δελ έρνπλ 

εθπαηδεπηεί γηα ην ζθνπό απηό. 

3. Οη εξγαζίεο δελ κπνξνύλ λα εθηειεζζνύλ από ηελ ηερληθή ππεξεζία ηνπ 

λνζνθνκείνπ. 

4. H εηαηξεία νθείιεη λα απνδεηθλύεη ζηελ ηερληθή ηεο πξνζθνξά ηα θάησζη:  

 H αλάδνρνο εηαηξεία ζα πξέπεη λα έρεη απνδεδεηγκέλε ζπλάθεηα θαη 

εκπεηξία κε ην έξγν. 

 Επίζεο  ηόζν γηα ηελ εηαηξεία, όζν θαη γηα ην πξνζσπηθό ηεο ζα πξέπεη λα 

ππάξρεη ε αληίζηνηρε πηζηνπνίεζε ειεθηξνζπγθόιιεζεο, ζε όισλ ησλ 

εηδώλ ηα κέηαιια, καύξα θαη αλνμείδσηα. 

 Σηελ ηερληθή πξνζθνξά ζα θαηαηεζεί πξνηεηλόκελε ηερληθή ιύζε από ηελ 

εθάζηνηε ζπκκεηέρνπζα εηαηξεία 

5. Τν έξγν ζα πξέπεη κε ππεύζπλε δήισζε ηνπ αλαδόρνπ, ε νπνία ζα θαηαηεζεί 

ζηελ πξνζθνξά ηνπ, λα πινπνηεζεί από ηηο 27-08-2021 έσο 28-08-2021 θαη 

αθνύ γίλνπλ νη απαξαίηεηεο δνθηκέο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζην δίθηπν αηκνύ, 

ηελ επνκέλε 29-08-2021 ζα ηεζεί ζε πιήξε ιεηηνπξγία. 
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6. Ελδεηθηηθή απεηθόληζε θόζηνπο εξγαζηώλ θαη πιηθώλ ζε €. 

    Σο κόζηορ ηηρ επγαζίαρ ηνπνζέηεζεο/ζύλδεζεο κε αηκό ηωλ ηξηώλ πξεζώλ, ελόο 

θπιίλδξνπ, δύν πιπληεξίωλ θαη δύν ζηεγλωηεξίωλ αλέξρεηαη  ζην πνζόλ ηωλ 1.400  

ΦΠΑ 24%                                                                           336   

Σύλνιν                                                                                     1.736    

Τα υλικά πνπ απαηηνύληα είλαη: 

 Σσιήλα 1΄΄ sch 40         90m X   15E/m                                 1.350 

 Κακπύιεο 1΄΄ ASA  sch40    35ηεκ Χ 9
Ε
/ηεκ                   315     

 Φιάληδεο PN16  1΄΄     10 ηεκ Χ      15 Ε/ηεκ                    150    

 Αηκνθξάθηεο PN 16 1΄΄  5 ηεκ Χ      150 Ε/ηεκ              750     

 Σύζηεκα Αηκνκάζηεπζεο ½΄΄   3 ηεκ Χ1050Ε/ηα                3.150     

 Μεηαινπιαζηηθά Παξεκ. 1΄΄ 10 ηεκΧ 6
Ε
/ηα                        60       

 Σηεξίγκαηα Inox                         35ηεκX30Ε/ηεκ         1.050      

 Μόλσζε θνρύιη κε αινπκίλην 1΄΄   90mX10 Ε/m           900     

Κόζηνο πιηθώλ Χσξίο ΦΠΑ                                          7.725     

ΦΠΑ 24%                                                                        1.854     
Σύλνιν                                                              9.579    

7. Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα επηζθεθζεί ηνλ ρώξν θαη λα επηζπλάςεη ηελ ζρεηηθή 

βεβαίσζε ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο 

    Η θαηαθύξωζε ηνπ απνηειέζκαηνο ζα γίλεη κε θξηηήξην ηε ρακειόηεξε ηηκή, ζην ζύλνιν ηνπ 

έξγνπ.  

     Οη ελδηαθεξόκελνη παξαθαινύκε λα θαηαζέζεηε ηελ πξνζθνξά ζαο έωο ηελ 10 Απγνύζηνπ 

2021 εκέξα Σξίηε θαη ώξα 14:30κκ. ζην Γξαθείν Πξνκεζεηώλ, αθνύ πξνεγνπκέλωο 

πξωηνθνιιεζεί από ηελ Γξακκαηεία.   

    

   Η απνζθξάγηζε ηωλ πξνζθνξώλ από ηελ αξκόδηα επηηξνπή ζα γίλεη ζηηο  11 Απγνύζηνπ 

2021 εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 10:30π.κ. ζην Γξαθείν Πξνκεζεηώλ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

   Οη πξνζθνξέο λα απνζηέιινληαη-θαηαηίζεληαη ζηελ δηεύζπλζε:  

Γεληθό Ννζνθνκείν Γηδπκνηείρνπ, 25εο Μαΐνπ 152, Σ.Κ. 68300 Γηδ/ρν, Γξαθείν Πξνκεζεηώλ, 

πιεξνθνξίεο ζην ηειέθωλν 25533-50329.  

 

   Η πξνζθνξά ζαο πξέπεη λα θαηαηεζεί ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο ζα θέξεη ηα 

ζηνηρεία ζαο θαη ηελ έλδεημε «ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΤΛΛΔΚΣΗ ΚΑΙ 

ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΝΔΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΑΣΜΟΤ ΚΑΙ ΤΜΠΤΚΝΩΜΑΣΩΝ ΣΟ ΥΩΡΟ ΣΩΝ ΠΛΤΝΣΗΡΙΩΝ». 

Η δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο ηωλ πξνζθνξώλ πξαγκαηνπνηείηαη ηελ ίδηα εκέξα όια ηα ζηάδηα ωο 

εμήο : 

Α’ ΣΑΓΙΟ – Έιεγρνο  Γηθαηνινγεηηθώλ πκκεηνρήο   

Β’ ΣΑΓΙΟ – Έιεγρνο Σερληθώλ πξνζθνξώλ  

Γ’ ΣΑΓΙΟ – Έιεγρνο Οηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ 

 

Μέζα ζηοv κςπίωρ θάκελο ηηρ πποζθοπάρ ζαρ θα ςποβάλλεηε δύο ςποθακέλοςρ: 

 

Α. ΦΑΚΔΛΟ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ – ΣΔΥΝΙΚΩΝ 

ην θάθειν δηθαηνινγεηηθώλ – ηερληθώλ ζα θαηαηεζνύλ: 

 

1) ην ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ (ΣΔΤΓ) ) ζπκπιεξωκέλν από 

ηνλ ζπκκεηέρνληα. Δπηζεκαίλεηαη όηη ε εκεξνκελία ηεο αλωηέξω δήιωζεο ζα πξέπεη λα θέξεη 

εκεξνκελία εληόο ηωλ ηειεπηαίωλ δέθα (10) εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ πξν ηεο θαηαιεθηηθήο 

εκεξνκελίαο ππνβνιήο ηωλ πξνζθνξώλ θαη δελ απαηηείηαη βεβαίωζε ηνπ γλεζίνπ ππνγξαθήο. 

Οη πξνζθέξνληεο ζπκπιεξώλνπλ ην ζρεηηθό πξόηππν ΣΔΤΓ, ην νπνίν έρεη αλαξηεζεί θαη ζε 

επεμεξγάζηκε κνξθή αξρείνπ doc. ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ http://www.did-hosp.gr 

(πξνκήζεηεο - πξνθεξύμεηο). Απνηειεί ελεκεξωκέλε ππεύζπλε δήιωζε, κε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ 

http://www.did-hosp.gr/
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Ν. 1599/1986. Σο ΣΔΤΓ καηαηίθεηαι με μόνη ηην ςπογπαθή ηος καηά πεπίπηωζη 

εκπποζώπος ηος οικονομικού θοπέα, ζύκθωλα κε ην άξζξν 79Α ηνπ Ν.4412/2016 ην 

νπνίν πξνζηέζεθε  κε ην άξζξν 107 ηνπ Ν.4497/2017.  

Ππορ απόδειξη ηος   εκπποζώπος θα ππέπει να καηαηεθούν  νομιμοποιηηικά 

έγγπαθα, ζύκθωλα κε ην άξζξν 79Α ηνπ Ν.4412/2016.  

 Σν TEΤΓ αθνξά : 

- ηνπο δηαρεηξηζηέο, όηαλ ηα λνκηθά πξόζωπα είλαη Ο.Δ., Δ.Δ,ΔΠΔ, ΙΚΔ 

-ην Γηεπζύλωλ ύκβνπινο θαζώο θαη όια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, όηαλ ηα 

λνκηθά πξόζωπα είλαη Α.Δ. 

- ζηηο πεξηπηώζεηο ηωλ ζπλεηαηξηζκώλ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. 

-ζε θάζε άιιε πεξίπηωζε λνκηθνύ πξνζώπνπ, νη λόκηκνη εθπξόζωπνί ηνπ.  

εκεηώλεηαη πωο αλ θξηζεί απαξαίηεην, ην Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίωκα λα δεηήζεη ηελ 

πξνζθόκηζε ηωλ αλωηέξω δηθαηνινγεηηθώλ ηα νπνία ζα απνδεηθλύνπλ ηα δειωζέληα. 

 

2)  Τπεύζπλε δήιωζε  ηνπ Ν 1599/86  ζηελ νπνία ζα δειώλεηε: 

Α) όηη δηαζέηεηε θαηάιιειε θαη επαξθή ππνδνκή (εηδηθεπκέλν πξνζωπηθό, ηερληθά κέζα 

θ.ι.π.) γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζε θαηάιιειν επίπεδν πνηόηεηαο.  

Β)Τν έξγν ζα πξέπεη λα πινπνηεζεί από ηηο 27-08-2021 έσο 28-08-2021 θαη αθνύ 

γίλνπλ νη απαξαίηεηεο δνθηκέο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζην δίθηπν αηκνύ, ηελ επνκέλε 

29-08-2021 ζα ηεζεί ζε πιήξε ιεηηνπξγία. 

3) Σερληθή πξνζθνξά ε νπνία ζα είλαη ζύκθωλε κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ 

αλαθέξνληαη.  

 

Β) ΦΑΚΔΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

        ηελ  νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα αλαθέξεηε ε ηηκή ρωξίο ΦΠΑ θαζώο θαη ην ΦΠΑ πνπ 

αλαινγεί.  

        Τπνγξακκίδνπκε όηη ε ηηκή πξνζθνξάο δελ ζα πξέπεη λα μεπεξλά ηελ εγθεθξηκέλε 

πξνϋπνινγηζζείζα δαπάλε. 

    Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη αλνηρηέο δελ γίλνληαη δεθηέο. 

         Γηα όηη δελ αλαθέξεηαη ζηελ πξόζθιεζε ηζρύνπλ ηα αλαθεξόκελα ζηελ πεξί 

πξνκεζεηώλ ηνπ Γεκνζίνπ Ννκνζεζία.  

 

                                                                                                                                                       

 

                                                                         Η ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ  

                                                             ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΓΙΓΤΜΟΣΔΙΥΟΤ  

 

 

 

                                                                          ΠΑΠΑΓΗΜΟΤ ΟΦΙΑ 
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