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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ  

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ 

ΕΞΑΕΡΙΜΟΤ ΣΟΤ ΧΩΡΟΤ ΣΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ 2,3 ΚΑΙ 4 (ΑΡΙΣΕΡΗ ΠΣΕΡΤΓΑ ΣΟΤ ΚΣΗΡΙΟΤ 2-ΑΝΑΣΟΛΙΚΟΤ) 

ΚΑΘΩ ΚΑΙ ΣΟΤ ΧΩΡΟΤ ΣΗ Β΄ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ (ΔΕΞΙΑ ΠΣΣΕΡΤΓΑ ΣΟΤ ΚΣΗΡΙΟΤ 2-

ΑΝΑΣΟΛΙΚΟΤ)-ΚΛΙΝΙΚΕ COVID-19 

 CPV 45331220 

 

Σο Γενικό Νοςοκομείο Αθηνών «Γεώργιοσ Γεννηματάσ» 

Ζχοντασ υπόψθ: 

1. Σο Ν. 2889/2001, «Βελτίωςθ και Εκςυγχρονιςμόσ του Εκνικοφ υςτιματοσ Τγείασ & άλλεσ διατάξεισ» όπωσ 
ιςχφει. 

2. Σo Ν. 3329/2005 «Εκνικό φςτθμα Τγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και λοιπζσ  διατάξεισ» όπωσ ιςχφει. 
3. Σον Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων 

των κυβερνθτικών, διοικθτικών και αυτοδιοικθτικών οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και 
άλλεσ διατάξεισ”. 

4. Σον Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/τ. Αϋ/2014) «Μζτρα ςτιριξθσ και ανάπτυξθσ τθσ Ελλθνικισ οικονομίασ ςτο 
πλαίςιο εφαρμογισ του Ν. 4046/2012 και άλλεσ διατάξεισ». 

5. Σον Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Προμθκειών και Υπθρεςιών (προςαρμογι ςτισ 
Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπωσ ιςχφει. Στο άρκρο 32 «Προςφυγι ςτθ διαδικαςία με 
διαπραγμάτευςθ χωρίσ προθγοφμενθ δθμοςίευςθ (άρκρο 32 τθσ Οδθγίασ 2014/24/ΕΕ)» αναφζρεται ότι 
«…θ διαδικαςία με διαπραγμάτευςθ χωρίσ προθγοφμενθ δθμοςίευςθ μπορεί να χρθςιμοποιείται για 
δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, προμθκειών και υπθρεςιών…ςτο μζτρο που είναι απολφτωσ απαραίτθτο, εάν 
λόγω κατεπείγουςασ ανάγκθσ οφειλόμενθσ ςε γεγονότα απρόβλεπτα για τθν ανακζτουςα αρχι, δεν είναι 
δυνατι θ τιρθςθ των προκεςμιών που προβλζπονται για τισ ανοικτζσ, κλειςτζσ ι ανταγωνιςτικζσ 
διαδικαςίεσ με διαπραγμάτευςθ».  

6. Toν Ν. 4790/2021 (ΦΕΚ 48/τ.Αϋ/31-3-2021) «Κατεπείγουςεσ ρυκμίςεισ για τθν προςταςία τθσ δθμόςιασ 
υγείασ από τισ ςυνεχιηόμενεσ ςυνζπειεσ τθσ πανδθμίασ του κορωνοϊοφ COVID-19, τθν ανάπτυξθ, τθν 
κοινωνικι προςταςία και τθν επαναλειτουργία των δικαςτθρίων και άλλα ηθτιματα». 
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7. Σθν υπ’ αρ. 2133/15-04-2020 Κατευκυντιρια Οδθγία (Απόφαςθ 01/15-04-2020) τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ 

Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων. 

8. Σο υπ’αρίκμ. 8871/13-4-2020 ζγγραφο τθσ 1θσ ΤΠΕ Αττικισ  
9.  Σο υπ’αρίκμ. 2599/03-2-2020 ζγγραφο τθσ 1θσ ΤΠΕ Αττικισ  
10. Σο υπ’αρίκμ. 4264/18-2-2020 ζγγραφο τθσ 1θσ ΤΠΕ Αττικισ  
11. Σο υπ’αρίκμ. 6239/5-3-2021 ζγγραφο του Διοικθτι του Νοςοκομείου 
12. Σο υπ’αρίκμ. 7713/23-3-2021 ζγγραφο του Διοικθτι του Νοςοκομείου 
13. Tθν υπ’ αρ. 10θ/23-4-2021/κ.20ο Απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου του Νοςοκομείου, αναρτθτζα 

ςτον ιςτότοπο Διαφγεια με ΑΔΑ: ΨΓΘ54690ΩΝ-Η78, με τθν οποία εγκρίκθκαν: 
 

1) Θ ςκοπιμότθτα των εργαςιϊν για τθν «Καταςκευι ανεξάρτθτου ςυςτιματοσ εξαεριςμοφ  ςτουσ χϊρουσ των 
επίπεδων 2,3 και 4, (Αριςτερι Πτζρυγα του Κτιρίου 2- Ανατολικοφ), κακϊσ και ςτουσ χϊρουσ τθσ Βϋ 
Πακολογικισ Κλινικισ (Δεξιά Πτζρυγα, του Κτιρίου 2- Ανατολικοφ)- Κλινικζσ COVID-19.» 
 

2) Θ  Σεχνικι Περιγραφι των εργαςιϊν, θ οποία ςυντάχκθκε από τθν Σεχνικι Τπθρεςία του Νοςοκομείου (όπωσ 
αυτι περιλαμβάνεται ςτθν ςχετικι ειςιγθςθ), εκτιμϊμενθσ πικανισ δαπάνθσ 36.120,00€ πλζον ΦΠΑ 24%, ιτοι 
44.788,80€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 24%.      
 

3) Θ απαιτοφμενθ δαπάνθ των 36.120,00€ πλζον ΦΠΑ 24%, ιτοι 44.788,80€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 24% και 
τθν διάκεςι τθσ από τον τακτικό Προχπολογιςμό του Νοςοκομείου. 
 

4) Θ διενζργεια διαγωνιςμοφ, με προςφυγι ςτθ διαδικαςία διαπραγμάτευςθσ χωρίσ προθγοφμενθ δθμοςίευςθ, 
ςφμφωνα με το άρκρο 32 παρ.1 εδ. (γ) του Ν. 4412/2016, για τθν ανάδειξθ αναδόχου οικονομικοφ φορζα για 
τθν «Παροχι εργαςιϊν για τθν καταςκευι ανεξάρτθτου ςυςτιματοσ εξαεριςμοφ, ςτουσ χϊρουσ των επίπεδων 
2,3 και 4 (Αριςτερι Πτζρυγα του Κτιρίου 2- Ανατολικοφ), κακϊσ και ςτουσ χϊρουσ τθσ Βϋ Πακολογικισ Κλινικισ 
(Δεξιά Πτζρυγα, του Κτιρίου 2- Ανατολικοφ) - Κλινικζσ COVID-19», με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον 
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, με βάςθ τθν τιμι (χαμθλότερθ τιμι), ςυνολικισ 
προχπολογιηόμενθσ δαπάνθσ 36.120,00€ πλζον ΦΠΑ 24%, ιτοι 44.788,80€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 24% 
και ςφμφωνα με τισ ανωτζρω τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τουσ όρουσ που περιλαμβάνονται ςτθν ειςιγθςθ τθσ 
Τπθρεςίασ.  
 

5) Θ κοινοποίθςθ τθσ παροφςασ απόφαςθσ ςτθν Διεφκυνςθ Σεχνικισ Τπθρεςίασ και ςτθν Τποδιεφκυνςθ 
Οικονομικοφ (Σμιμα Προμθκειϊν) του Νοςοκομείου, για περαιτζρω ενζργειεσ.  

14.  Σθν απαιτουμζνθ δζςμευςθ ποςοφ 44.788,80€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 24% για τθν κάλυψθ τθσ 
δαπάνθσ από τον τακτικό προχπολογιςμό του Νοςοκομείου (με αρικμό απόφαςθσ 639/2021 και ΑΔΑ: 
ΨΧ3Ν4690ΩΝ-17). 

15. Σισ ανάγκεσ του Νοςοκομείου. 

 

Απευθφνει 

 

Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ (Διαδικαςία Διαπραγμάτευςθσ χωρίσ προθγοφμενθ δθμοςίευςθ) 
με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ, για τθν ΠΑΡΟΧΘ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΘ  
ΑΝΕΞΑΡΣΘΣΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΞΑΕΡΙΜΩΝ ΣΟΤ ΧΩΡΟΤ ΣΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ 2,3 ΚΑΙ 4 (ΑΡΙΣΕΡΘ ΠΣΕΡΤΓΑ 
ΣΟΤ ΚΣΘΡΙΟΤ 2-ΑΝΑΣΟΛΙΚΟΤ) ΚΑΘΩ ΚΑΙ ΣΟΤ ΧΩΡΟΤ ΣΘ ΒϋΠΑΘΟΛΟΓΙΚΘ ΚΛΙΝΙΚΘ (ΔΕΞΙΑ ΠΣΣΕΡΤΓΑ 
ΣΟΤ ΚΣΘΡΙΟΤ 2-ΑΝΑΣΟΛΙΚΟΤ)-ΚΛΙΝΙΚΕ COVID-19, με CPV 45331220, ςυνολικι προχπολογιηόμενθ δαπάνθ 
36.120,00€ πλζον ΦΠΑ, ιτοι 44.788,80€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ και κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον 
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά με βάςθ τθν τιμι (χαμθλότερθ τιμι) προςφορά.  

Θ δαπάνθ κα βαρφνει τθν πίςτωςθ του Σακτικοφ Προχπολογιςμοφ του Νοςοκομείου (ΚΑΕ 40879).  



 
 
To Νοςοκομείο διατθρεί  το δικαίωμα να προβεί ςτθ διαπραγμάτευςθ τθσ προςφερόμενθσ τιμισ με το 
μειοδότθ οικονομικό φορζα. ε περίπτωςθ που υπάρχουν ιςότιμεσ ι ιςοδφναμεσ προςφορζσ, τελικόσ 
μειοδότθσ επιλζγεται ο οικονομικόσ φορζασ που κα προκφψει κατόπιν διαπραγμάτευςθσ, αφοφ 
κλθκοφν όλοι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ που κα κατακζςουν ιςότιμεσ ι ιςοδφναμεσ 
προςφορζσ. ε περίπτωςθ που οι προςφορζσ εξακολουκοφν να είναι ιςοδφναμεσ, ο οικονομικόσ φορζασ 
ςτον οποίο κα κατακυρωκεί θ προμικεια, κα προκφψει κατόπιν κλιρωςθσ. 
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Οι προςφορζσ κα κατατίκενται ςτο πρωτόκολλο του Νοςοκομείου (Ιςόγειο κτθρίου 5), μζχρι τισ 17-05-

2021, θμζρα Δευτέρα και ϊρα 12:00μμ.  

Προςφορζσ που υποβάλλονται μετά τθ λιξθ του παραπάνω χρόνου, δεν αποςφραγίηονται αλλά 

παραδίδονται ςτθν Τπθρεςία για επιςτροφι. 

Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ διαγωνιηόμενουσ για χρονικό διάςτθμα ενενιντα (90) θμερϊν 

από τθν επομζνθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

Σο πλιρεσ τεφχοσ τθσ πρόςκλθςθσ ζχει δθμοςιευκεί ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ (www.gna-

gennimatas.gr) , ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΘΜΔΘ) και ςτον Ιςτότοπο 

Δι@φγεια . 

 

2. ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ  ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΧΝ 

ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΔΞΑΔΡΙΜΟΤ ΣΟΤ ΥΧΡΟΤ ΣΧΝ ΔΠΙΠΔΓΧΝ 2,3 ΚΑΙ 4, (ΑΡΙΣΔΡΗ ΠΣΔΡΤΓΑ ΣΟΤ 

ΚΣΙΡΙΟΤ 2- ΑΝΑΣΟΛΙΚΟΤ»), ΚΑΘΧ ΚΑΙ ΣΟΤ ΥΧΡΟΤ ΣΗ Β’ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 

(ΓΔΞΙΑ ΠΣΔΡΤΓΑ, ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ 2- ΑΝΑΣΟΛΙΚΟΤ)- ΚΛΙΝΙΚΔ COVID-19 

 

Α) ΥΧΡΟΙ Β’ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ (ΓΔΞΙΑ ΠΣΔΡΤΓΑ) 
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Ο ρώξνο ηεο Παζνινγηθήο Κιηληθήο ζα απηνλνκεζεί από πιεπξάο εμνξηζκνύ κε ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε 

λέαο κνλάδαο  εμαεξηζκνύ γηα ηελ θάιπςε ηνπαιεηώλ θαη ινηπώλ ρώξσλ ηεο Κιηληθήο, πνπ ζα απνηξέπεη ηελ 

δηαζπνξά ηνπ θνξνλντνύ.  

Θα πξαγκαηνπνηεζνύλ ηα αθόινπζα:  

 

1. Ηιεθηξνινγηθή απνζύλδεζε θαη απεγθαηάζηαζε ησλ πθηζηάκελσλ αλεκηζηήξσλ εμαεξηζκνύ, νη νπνίνη 

έρνπλ ηεζεί εθηόο ιεηηνπξγίαο κε κόληκεο βιάβεο.  

2. Καηαζθεπή θαηάιιειεο κεηαιιηθήο βάζεο, γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο εμαεξηζκνύ. ηα 

ζεκεία ζηήξημεο ηεο λέαο βάζεο, ζα ηνπνζεηεζνύλ θαηάιιεια ειαζηηθά πέικαηα, γηα ηελ απνθπγή πξόθιεζεο 

θζνξάο ζηε κόλσζε ηεο ηαξάηζαο. Σν λέν ζύζηεκα εμαεξηζκνύ ζα ηνπνζεηεζεί ζηε ζέζε ησλ πθηζηάκελσλ 

αλεκηζηήξσλ πνπ ζα απεγθαηαζηαζνύλ.  

3. Πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε λέαο κνλάδαο εμαεξηζκνύ, κε παξνρή αέξα >3500m³/h, ε νπνία 

κεηαμύ άιισλ, ζα θέξεη:  

  Γηάηαμε ξύζκηζεο ιεηηνπξγίαο αλεκηζηήξα.  

 Θπξίδεο ειέγρνπ, επηζεώξεζεο θαη ζπληήξεζεο ηεο κνλάδαο.  

4. Πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε, θαηάιιεινπ filter box, ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη:  

 Γηάηαμε πξόθηιηξσλ αέξα, θαηεγνξία θιάζεο G4.  

 Γηάηαμε απόιπησλ θίιηξσλ αέξα, θαηεγνξία θιάζεο H14.  

 Γηαθνξηθνύο πξεζζνζηάηεο αέξα, κε αληίζηνηρεο ελδεηθηηθέο ιπρλίεο, αλαθνξηθά κε ηελ ξύπαλζε ησλ 

θίιηξσλ ηνπ αέξα.  

5. Μεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε, εηδηθήο θαηαζθεπήο ηθξησκάησλ, αλαγθαίσλ γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηώλ 

απεγθαηάζηαζεο παιαηώλ αεξαγσγώλ θαη ηνπνζέηεζεο λέσλ.  

6. Καηαζθεπή θαη εγθαηάζηαζε, λένπ δηθηύνπ αεξαγσγώλ, γηα ηελ ζύλδεζε ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο εμαεξηζκνύ, 

κε ην πθηζηάκελν δίθηπν αεξαγσγώλ (ζην ζεκείν πνπ εηζέξρεηαη ζην 3ν όξνθν).  

7. Απεγθαηάζηαζε θαη απνκάθξπλζε, ηνπ ζπλόινπ ησλ αεξαγσγώλ πνπ δελ ρξεζηκνπνηνύληαη εμαηηίαο 

θαηαζθεπήο λέσλ.  

8. Δγθαηάζηαζε λένπ ειεθηξνινγηθνύ πίλαθα, θαηάιιεινπ γηα εμσηεξηθή ηνπνζέηεζε, γηα ηελ ηξνθνδνζία θαη 

ηνλ έιεγρν ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο εμαεξηζκνύ. Ο λένο πίλαθαο γηα ηνλ εμαεξηζκό ρώξσλ αθαζάξησλ ζα 

εγθαηαζηαζεί πιεζίνλ ηεο κνλάδαο εμαεξηζκνύ θαη ε ειεθηξηθή ηνπ ηξνθνδνζία, ζα πινπνηεζεί από ζεκείν 

πνπ ζα καο ππνδείμεηε. Ο λένο πίλαθαο ζα πεξηιακβάλεη:  

 Καηάιιειν ξπζκηζηή ζηξνθώλ, γηα ηελ νδήγεζε ηνπ αλεκηζηήξα απόξξηςεο.  

  Σηο απαηηνύκελεο ειεθηξηθέο αζθαιηζηηθέο δηαηάμεηο.  

  Δλδεηθηηθέο ιπρλίεο θαηάζηαζεο θίιηξσλ αέξα.  

  Πνηελζηόκεηξν γηα ηελ ξύζκηζε ησλ ζηξνθώλ ηνπ αλεκηζηήξα.  

9. Δθθίλεζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ξύζκηζε ησλ παξακέηξσλ ιεηηνπξγίαο.  

10. Απνθαηάζηαζε ησλ κεξεκεηηώλ πνπ ζα πξνθύςνπλ θαη απεγθαηάζηαζε ησλ ηθξησκάησλ πξνο 

απνκάθξπλζε.  

11. Καζαξηζκόο ηνπ ρώξνπ εξγαζίαο θαη παξάδνζε ηνπ έξγνπ ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία.  

 

Β) ΜΟΝΑΓΔ ΔΞΑΔΡΙΜΟΤ ΒΟΗΘΗΣΙΚΧΝ ΥΧΡΧΝ ΚΑΙ ΥΧΡΧΝ ΑΚΑΘΑΡΣΧΝ ΣΜΗΜΑΣΧΝ ΣΧΝ 

ΔΠΙΠΔΓΧΝ 2,3, 4 ΑΡΙΣΔΡΗ ΠΣΔΡΤΓΑ ΣΟΣ ΚΣΙΡΙΟΤ 2 – ΑΝΑΣΟΛΙΚΟΤ 

 



Β1) ΔΞΑΔΡΙΜΟ ΒΟΗΘΗΣΙΚΧΝ ΥΧΡΧΝ 

 

 Θα πξαγκαηνπνηεζνύλ ηα αθόινπζα: 

1. Ηιεθηξνινγηθή απνζύλδεζε θαη απεγθαηάζηαζε ηνπ πθηζηάκελνπ Fan Section εμαεξηζκνύ (3800m³/h), ην 

νπνίν έρεη ηεζεί εθηόο ιεηηνπξγίαο κε κόληκεο βιάβεο.  

2. Καηαζθεπή θαηάιιειεο κεηαιιηθήο βάζεο, γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο εμαεξηζκνύ. ηα 

ζεκεία ζηήξημεο ηεο λέαο βάζεο, ζα ηνπνζεηεζνύλ θαηάιιεια ειαζηηθά πέικαηα, γηα ηελ απνθπγή πξόθιεζεο 

θζνξάο ζηε κόλσζε ηεο ηαξάηζαο.  

3. Πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε λέαο κνλάδαο εμαεξηζκνύ, κε παξνρή αέξα >4800m³/h, ε νπνία 

κεηαμύ άιισλ, ζα θέξεη:  

 Γηάηαμε ξύζκηζεο ιεηηνπξγίαο αλεκηζηήξα.  

 Θπξίδεο ειέγρνπ, επηζεώξεζεο θαη ζπληήξεζεο ηεο κνλάδαο.  

4. Πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε, θαηάιιεινπ filter box, ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη:  

 Γηάηαμε πξόθηιηξσλ αέξα, θαηεγνξία θιάζεο G4.  

 Γηάηαμε απόιπησλ θίιηξσλ αέξα, θαηεγνξία θιάζεο H14.  

 Γηαθνξηθνύο πξεζζνζηάηεο αέξα, κε αληίζηνηρεο ελδεηθηηθέο ιπρλίεο, αλαθνξηθά κε ηελ ξύπαλζε ησλ 

θίιηξσλ ηνπ αέξα.  

5. Καηαζθεπή θαη εγθαηάζηαζε, λένπ δηθηύνπ αεξαγσγώλ, γηα ηελ ζύλδεζε ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο εμαεξηζκνύ, 

κε ην πθηζηάκελν δίθηπν αεξαγσγώλ (ζην ζεκείν πνπ εηζέξρεηαη ζηελ ηαξάηζα).  

6. Δγθαηάζηαζε λένπ ειεθηξνινγηθνύ πίλαθα, θαηάιιεινπ γηα εμσηεξηθή ηνπνζέηεζε, γηα ηελ ηξνθνδνζία θαη 

ηνλ έιεγρν ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο εμαεξηζκνύ. Ο λένο πίλαθαο ζα εγθαηαζηαζεί πιεζίνλ ηεο κνλάδαο 

εμαεξηζκνύ θαη ε ειεθηξηθή ηνπ ηξνθνδνζία, ζα πινπνηεζεί από ζεκείν πνπ ζα καο ππνδείμεηε. Ο λένο πίλαθαο 

ζα πεξηιακβάλεη:  

 Καηάιιειν ξπζκηζηή ζηξνθώλ, γηα ηελ νδήγεζε ηνπ αλεκηζηήξα απόξξηςεο.  

 Σηο απαηηνύκελεο ειεθηξηθέο αζθαιηζηηθέο δηαηάμεηο.  

 Δλδεηθηηθέο ιπρλίεο θαηάζηαζεο θίιηξσλ αέξα.  

 Πνηελζηόκεηξν γηα ηελ ξύζκηζε ησλ ζηξνθώλ ηνπ αλεκηζηήξα.  

7. Δθθίλεζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ξύζκηζε ησλ παξακέηξσλ ιεηηνπξγίαο.  

8. Απνθαηάζηαζε ηνπ ειεθηξνινγηθνύ πίλαθα ηεο κνλάδαο πξνθιηκαηηζκέλνπ αέξα, ησλ ηδίσλ ρώξσλ, κε 

αληηθαηάζηαζε ηνπ εμσηεξηθνύ pillar, ηνπνζέηεζε θιείζηξσλ ζηε ζύξα ηνπ εζσηεξηθνύ πίλαθα θαη 

αληηθαηάζηαζε ηπρόλ ειεθηξνινγηθνύ πιηθνύ πνπ παξνπζηάδεη θζνξέο.  

9. Απνθαηάζηαζε ησλ κεξεκεηηώλ πνπ ζα πξνθύςνπλ.  

10. Καζαξηζκόο ηνπ ρώξνπ εξγαζίαο θαη παξάδνζε ηνπ έξγνπ ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία.  

 

Β2)  ΔΞΑΔΡΙΜΟ ΥΧΡΧΝ ΑΚΑΘΑΡΣΧΝ 

 

Θα πξαγκαηνπνηεζνύλ ηα αθόινπζα: 

1. Ηιεθηξνινγηθή απνζύλδεζε θαη απεγθαηάζηαζε ηνπ πθηζηάκελνπ Fan Section εμαεξηζκνύ (3200m³/h), ην 

νπνίν έρεη ηεζεί εθηόο ιεηηνπξγίαο κε κόληκεο βιάβεο.  

2. Καηαζθεπή θαηάιιειεο κεηαιιηθήο βάζεο, γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο εμαεξηζκνύ. ηα 

ζεκεία ζηήξημεο ηεο λέαο βάζεο, ζα ηνπνζεηεζνύλ θαηάιιεια ειαζηηθά πέικαηα, γηα ηελ απνθπγή πξόθιεζεο 

θζνξάο ζηε κόλσζε ηεο ηαξάηζαο.  

3. Πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε λέαο κνλάδαο εμαεξηζκνύ, κε παξνρή αέξα >4000m³/h, ε νπνία 

κεηαμύ άιισλ, ζα θέξεη:  



 Γηάηαμε ξύζκηζεο ιεηηνπξγίαο αλεκηζηήξα.  

 Θπξίδεο ειέγρνπ, επηζεώξεζεο θαη ζπληήξεζεο ηεο κνλάδαο.  

4. Πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε, θαηάιιεινπ filter box, ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη:  

 Γηάηαμε πξόθηιηξσλ αέξα, θαηεγνξία θιάζεο G4.  

 Γηάηαμε απόιπησλ θίιηξσλ αέξα, θαηεγνξία θιάζεο H14.  

 Γηαθνξηθνύο πξεζζνζηάηεο αέξα, κε αληίζηνηρεο ελδεηθηηθέο ιπρλίεο, αλαθνξηθά κε ηελ ξύπαλζε ησλ 

θίιηξσλ ηνπ αέξα.  

5. Καηαζθεπή θαη εγθαηάζηαζε, λένπ δηθηύνπ αεξαγσγώλ, γηα ηελ ζύλδεζε ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο εμαεξηζκνύ, 

κε ην πθηζηάκελν δίθηπν αεξαγσγώλ (ζην ζεκείν πνπ εηζέξρεηαη ζηελ ηαξάηζα).  

6. Δγθαηάζηαζε λένπ ειεθηξνινγηθνύ πίλαθα, θαηάιιεινπ γηα εμσηεξηθή ηνπνζέηεζε, γηα ηελ ηξνθνδνζία θαη 

ηνλ έιεγρν ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο εμαεξηζκνύ. Ο λένο πίλαθαο ζα εγθαηαζηαζεί πιεζίνλ ηεο κνλάδαο 

εμαεξηζκνύ θαη ε ειεθηξηθή ηνπ ηξνθνδνζία, ζα πινπνηεζεί από ζεκείν πνπ ζα καο ππνδείμεηε. Ο λένο πίλαθαο 

ζα πεξηιακβάλεη:  

 Καηάιιειν ξπζκηζηή ζηξνθώλ, γηα ηελ νδήγεζε ηνπ αλεκηζηήξα εμαεξηζκνύ.  

 Σηο απαηηνύκελεο ειεθηξηθέο αζθαιηζηηθέο δηαηάμεηο.  

 Δλδεηθηηθέο ιπρλίεο θαηάζηαζεο θίιηξσλ αέξα.  

 Πνηελζηόκεηξν γηα ηελ ξύζκηζε ησλ ζηξνθώλ ηνπ αλεκηζηήξα.  

7. Δθθίλεζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ξύζκηζε ησλ παξακέηξσλ ιεηηνπξγίαο.  

8. Απνθαηάζηαζε ησλ κεξεκεηηώλ πνπ ζα πξνθύςνπλ.  

9. Καζαξηζκόο ηνπ ρώξνπ εξγαζίαο θαη παξάδνζε ηνπ έξγνπ ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία.  

 

Γ) ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΧΝ: 

 

Λόγσ ηδηαηηεξόηεηαο ησλ Ννζνθνκεηαθώλ Δγθαηαζηάζεσλ, ν ζπκκεηέρσλ  ππνρξενύηαη  λα είλαη 

πηζηνπνηεκέλνο θαηά: 

 ISO 9001 – 2015, - ύζηεκα δηαρείξηζεο Πνηόηεηαο γηα Τπεξεζίεο Σερληθνύ Υαξαθηήξα, 

Δγθαηάζηαζε, Δπίβιεςε, Λεηηνπξγία, Δπηζθεπή θαη πληήξεζε Ηιεθηξνκεραλνινγηθώλ 

Δγθαηαζηάζεσλ. Δπίζεο ν ζπκκεηέρσλ ζα πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο ζύκθωλα κε ηνλ 

2067/2015 Δθηειεζηηθό   Καλνληζκό ηεο Δ.Δ. γηα ηα Φζνξηνύρα Αέξηα, ζύκθωλα κε όζα 

πξνβιέπνληαη ζην Άξζξν 7 ηεο ΚΤΑ 18694/2012 (ΦΔΚ 1232/2012).  

 ISO 45001:2015 - ύζηεκα Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο ζηελ Δξγαζία γηα Τπεξεζίεο Σερληθνύ 

Υαξαθηήξα, Δγθαηάζηαζε, Δπίβιεςε, Λεηηνπξγία, Δπηζθεπή θαη πληήξεζε Ηιεθηξνκεραλνινγηθώλ 

Δγθαηαζηάζεσλ.  

 ISO 14001:2015 - ύζηεκα Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο, γηα Τπεξεζίεο Σερληθνύ Υαξαθηήξα, 

Δγθαηάζηαζε, Δπίβιεςε, Λεηηνπξγία, Δπηζθεπή θαη πληήξεζε Ηιεθηξνκεραλνινγηθώλ 

Δγθαηαζηάζεσλ.. 

 Οη ζπκκεηέρνλ νθείιεη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο, λα νξίζεη εγγξάθσο ΣΔΥΝΙΚΟ ΑΦΑΛΔΙΑ,  ν 

νπνίνο νθείιεη λα ζπλεξγάδεηαη ΑΜΔΑ κε ηελ ηνλ ΣΔΥΝΙΚΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη κε ηελ 

Σερληθή Τπεξεζία θαζ όιε ηελ δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ, γηα δηεπθξηλήζεηο, νδεγίεο θιπ ζε 

Θέκαηα πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ζηελ εξγαζία.      

 Με ηελ θαηάζεζε πξνζθνξάο, λνείηαη όηη ν ζπκκεηέρσλ έιαβε γλώζε ηνπ ρώξνπ,  ησλ ηδηαίηεξσλ 

ζπλζεθώλ, θαζώο θαη ησλ όξσλ – απαηηήζεσλ ηεο παξνύζαο Σερληθήο Πεξηγξαθήο, ηα νπνία απνδέρεηαη 

πιήξσο θαη αλεπηθύιαθηα. Γηα ηνλ ιόγν απηό νη ζπκκεηέρνληεο νθείινπλ λα επηζθεθηνύλ ηνπο ρώξνπο 



ησλ εξγαζηώλ ζπλνδεία Μεραληθνύ ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο, πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ γλώζε ησλ ζπλζεθώλ 

θαη ηδηαηηεξνηήησλ ηνπ Έξγνπ.   

 Δπίζεο, κε ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο, ν ζπκκεηέρσλ ζα νξίζεη εγγξάθσο ΔΠΙΒΛΔΠΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΟ,  

ν νπνίνο νθείιεη λα ζπλεξγάδεηαη ΑΜΔΑ κε ηελ Σερληθή Τπεξεζία θαζ όιε ηελ δηάξθεηα ηεο 

εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ, γηα δηεπθξηλήζεηο, νδεγίεο θιπ.     

 Γηα δηεπθξηλήζεηο θαη νδεγίεο ζρεηηθά κε ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ή κε ηηο εξγαζίεο πνπ ζα 

εθηειεζηνύλ, ή γηα παξαδξνκέο ηηο Σερληθήο Πεξηγξαθήο, ν ζπκκεηέρσλ νθείιεη λα δεηήζεη πεξεηαίξσ 

δηεπθξηλήζεηο από ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Ννζνθνκείνπ, ΠΡΙΝ ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ.  

 Ο  ζπκκεηέρσλ, ππνρξενύηαη, λα απαζρνιεί ζηε επηρείξεζε ηνπ ην απαξαίηεην εηδηθεπκέλν ηερληθό 

πξνζσπηθό ηθαλό γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ (αδεηνύρνη ηερλίηεο),θαζώο θαη ηνλ απαξαίηεην ηερληθό 

εμνπιηζκό (εξγαιεία, ζπζθεπέο, κεραλήκαηα θιπ). Ο ζπκκεηέρσλ  ππνρξενύηαη λα δηαζέηεη ζην κόληκν 

πξνζωπηθό ηνπ ηνπιάρηζηνλ  αδεηνύρνπο ηερλίηεο, όπσο παξαθάησ αλαθέξνληαη.  

 Λόγν ηεο ηδηαηηεξόηεηαο ησλ Ννζνθνκεηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ, απαηηείηε από ηνπο ζπκκεηέρνληεο, εκπεηξία 

ζε αληίζηνηρα έξγα (δει. έξγα ζπληήξεζεο θαη επηζθεπώλ θιηκαηηζηηθώλ/ πδξαπιηθώλ  εγθαηαζηάζεσλ.)  

 Με ηελ αλάζεζε ηωλ εξγαζηώλ, λνείηαη όηη ν αλάδνρνο έιαβε γλώζε ηωλ ρώξωλ θαη ηωλ 

ηδηαίηεξωλ ζπλζεθώλ, θαζώο θαη ηωλ Γεληθώλ θαη Δηδηθώλ Όξωλ θαη Απαηηήζεωλ ηεο παξνύζαο 

Σερληθήο Πεξηγξαθήο, ηνπο νπνίνπο απνδέρεηαη ΠΛΗΡΧ ΚΑΙ ΑΝΔΠΙΦΤΛΑΚΣΑ. 

 

Γ) ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΠΟΤ ΘΑ ΚΑΣΑΣΔΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΤ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΔ  ΜΔ 

ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟΤ: 

 

 Σα Πηζηνπνηεηηθά ISO όπωο παξαπάλω πεξηγξάθνληαη ζε επθξηλέο αληίγξαθν, θαζώο θαη 

απνδεηθηηθά επίζεκα έγγξαθα πηζηνπνίεζεο ηνπ ζπκκεηέρνληα ζύκθωλα κε ηνλ  Δ. Κ. 

2067/2015   

 Τπεύζπλε Γήισζε άξζξνπ 8 Ν.1599/1986, κε ην όλνκα ηνπ ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ ηεο Δηαηξίαο 

ηνπο θαη ηνλ νξηζκό  ΔΠΙΒΛΔΠΟΝΣΑ ΜΗΥΑΝΙΚΟΤ. 

 Τπεύζπλε Γήισζε άξζξνπ 8 Ν.1599/1986, κε ηελ νπνία ζα παξέρεηαη Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο 

θαη παξνρή δσξεάλ Σερληθήο Τπνζηήξημεο δηάξθεηαο 12 (δώδεθα) κελώλ γηα πεξηπηώζεηο  βιαβώλ ή 

δπζιεηηνπξγηώλ πνπ ΓΔΝ ζα νθείινληαη ζε αληηθαλνληθή ρξήζε, γηα ην Έξγν πνπ ζα έρεη αλαιάβεη 

θαη  δηεθπεξαηώζεη σο αλάδνρνο.    

 Τπεύζπλε Γήισζε άξζξνπ 8 Ν.1599/1986, ζπλππνγεγξακκέλε από Μεραληθό ηεο Σερληθήο 

Τπεξεζίαο,  ζηελ νπνία ,ν ζπκκεηέρσλ ζα δειώλεη όηη επηζθέθηεθε ηνπο ρώξνπο θαη έιαβε 

γλώζε ηωλ ζπλζεθώλ, ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο θαη ηωλ απαηηήζεωλ ηωλ 

ππεξεζηώλ πνπ απαηηνύληαη λα πξνζθεξζνύλ θαη ηνπο απνδέρεηαη πιήξωο θαη 

αλεπηθύιαθηα. 

 Καηάζηαζε πξνζσπηθνύ ζεσξεκέλε από Δπηζεώξεζε Δξγαζίαο, όπνπ ζα θαίλνληαη νη ηερλίηεο 

πνπ ζα απαζρνιεζνύλ ζηηο εξγαζίεο, ζπλνδεπόκελε από ηηο αληίζηνηρεο 

επαγγεικαηηθέο άδεηεο εξγαζίαο θαη πηζηνπνηεηηθά ηνπ πξνζωπηθνύ. Οη ηερλίηεο πνπ ζα 

απαζρνιεζνύλ ζηηο εξγαζίεο, ζα είλαη νη εμεο: 

 Δξγνδεγόο Φπθηηθόο  1 (έλαο) κε Άδεηα ζπκθωλα κε ην Π.Γ. 1 - 2013 

 Αξρηηερλίηεο Φπθηηθόο 1(έλαο) κε Άδεηα ζπκθωλα κε ην Π.Γ. 1 - 2013 

 Σερλίηεο Φπθηηθνί 2 (δπν) κε Άδεηα ζπκθωλα κε ην Π.Γ. 1 – 2013 

 Σίηινη ζπνπδώλ θαη επαγγεικαηηθέο Άδεηεο ηνπ Δπηβιέπνληα Μεραληθνύ 

  Βεβαηώζεηο θαιήο εθηέιεζεο  αληίζηνηρσλ έξγσλ από δεκόζηνπο θνξείο – ηνπιάρηζηνλ δπν.  

 



Η πηζαλή δαπάλε γηα ηελ παξνρή ηωλ παξαπάλω εξγαζηώλ είλαη: 36.120,00€ πιένλ ΦΠΑ 

24%,ήηνη: 44.788,80€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 

3. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΚΛΗΗ 

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθν πρόςκλθςθ που απευκφνει το Νοςοκομείο ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα ι 

ενϊςεισ/κοινοπραξίεσ αυτϊν ι ςυνεταιριςμοί που πλθροφν τουσ όρουσ αυτισ.   

2. Οι ςυμμετζχοντεσ υποχρεοφνται να κατακζςουν όλα τα ζγγραφα των προςφορϊν τουσ εισ διπλοφν. 

3. Κάκε προςφορά υποβάλλεται, επί ποινι αποκλειςμοφ, μζςα ςε καλά ςφραγιςμζνο φάκελο ςφμφωνα με το 

άρκρο 92 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 ςτον οποίο κα αναγράφονται ευκρινϊσ:  

Α. Θ λζξθ «ΠΡΟΦΟΡΑ» με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΣΑ  

Β. Θ επωνυμία τθσ ανακζτουςασ αρχισ  

Γ. Ο τίτλοσ τθσ παροφςασ  

Δ. Θ καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν   

Ε. Σα ςτοιχεία του αποςτολζα (οικονομικοφ φορζα).  

Θ ζνδειξθ «ΠΡΟΟΧΘ ! Θ προςφορά να μθν αποςφραγιςτεί»  

Οι προςφζροντεσ υποβάλλουν τθν προςφορά τουσ ςτον κυρίωσ φάκελο που κα εμπεριζχει τουσ υποφακζλουσ 

που αναφζρονται ακολοφκωσ, κατά τθν διαδικαςία του άρκρου 92 παρ. 2 του Ν.4412/2016 και ςφμφωνα με τισ 

οικείεσ διατάξεισ. 

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ» : ςε ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο τοποκετοφνται τα παρακάτω 

δικαιολογθτικά :  

 1. Τπεφκυνθ διλωςθ του Ν.1599/86 ςτθν οποία κα αναφζρεται ότι ο οικονομικόσ φορζασ:  

(α) δεν βρίςκεται ςε μια από τισ καταςτάςεισ των άρκρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 λόγω τθσ οποίασ 

αποκλείεται ι μπορεί να αποκλειςκεί από διαδικαςία ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, 

(β) πλθροί τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ τα οποία ζχουν κακοριςκεί ςφμφωνα με τα άρκρα 75,76 και 77 

του Ν.4412/2016. 

Επιςθμαίνεται ότι ο οικονομικόσ φορζασ κα πρζπει με δικι του μζριμνα να αποκτά εγκαίρωσ τα 

πιςτοποιθτικά εκείνα με τα οποία κα αποδεικνφεται ότι καλφπτει όλεσ τισ παραπάνω προχποκζςεισ, από 

τον χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ του και κακ’ όλθ τθ διάρκεια  τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ.  

(γ)   Να αναλαμβάνεται θ υποχρζωςθ, εφόςον απαιτθκεί από τθν Ανακζτουςα Τπθρεςία για τθν ζγκαιρθ 

και προςικουςα προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν που αφοροφν τα αναφερόμενα ςτθν παροφςα 

πρόςκλθςθ ςφμφωνα με το άρκρο 80 του Ν.4412/2016.  

(δ) ότι δεν του ζχουν επιβλθκεί πρόςτιμα για παράβαςθ ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων και αγορανομικϊν 

διατάξεων. Θ μθ υποβολι τθσ εν λόγω διλωςθσ και θ διαπίςτωςθ τζτοιων παραβάςεων κα αποτελεί λόγο 

απόρριψθσ τθσ προςφοράσ . 

 «ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» :  



1. ε ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο με τθν ζνδειξθ «ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ» τοποκετοφνται ςφμφωνα με 

το άρκρο 94 του Ν 4412/2016 τα ζγγραφα και τα δικαιολογθτικά που τεκμθριϊνουν τθν τεχνικι επάρκεια, 

κακϊσ και όςα ςτοιχεία και ζγγραφα αναφζρονται ςτουσ όρουσ και ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ 

πρόςκλθςθσ, προκειμζνου να χρθςιμοποιθκοφν για τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, απαραίτθτα ςε δφο 

αντίγραφα (εκ των οποίων το ζνα πρωτότυπο και το δεφτερο φωτοαντίγραφο). 

2. Τπεφκυνθ διλωςθ του Ν.1599/86 ςχετικά με τθ δζςμευςθ του προμθκευτι, ότι κα προμθκεφςει το 

Νοςοκομείο με το είδοσ που ζχει δθλωκεί ςτθν τεχνικι προςφορά του. 

 «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΦΟΡΑ» :  

ε ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο με τθν ζνδειξθ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ  ΠΡΟΦΟΡΑ» τοποκετείται θ οικονομικι 

προςφορά απαραίτθτα ςε δφο αντίγραφα (εκ των οποίων  το ζνα πρωτότυπο και το δεφτερο 

φωτοαντίγραφο) – άρκρο 92&95 του Ν. 4412/2016. Ωσ κριτιριο για τθν επιλογι του αναδόχου κα είναι 

αυτό τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι  άποψθ προςφοράσ, μόνο βάςει τιμισ, ςε ευρϊ.  

 Θ τιμι προςφοράσ δεν υπόκειται ςε καμία αναπροςαρμογι ι ανακεϊρθςθ, για οποιονδιποτε λόγο ι 

αιτία, κα ιςχφει δε και κα δεςμεφει τον Ανάδοχο μζχρι τθ πλιρθ  εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

τθν προςφερόμενθ τιμι κα περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, 

ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ. ε περίπτωςθ διαφοροποίθςθσ 

μεταξφ τθσ αναγραφόμενθσ τιμισ αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ, λαμβάνεται υπόψθ θ τιμι ολογράφωσ . 

το φάκελο τθσ προςφοράσ οφείλει κάκε διαγωνιηόμενοσ και ςτθν περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου ι 

ζνωςθσ προςϊπων ο νόμιμοσ εκπρόςωπόσ του, να κατακζςει τθν αντίςτοιχθ ςελίδα με τθν τιμι των 

προςφερομζνων ειδϊν του παρατθρθτθρίου τιμϊν τθσ ΕΠΤ (εφόςον υπάρχει) τθσ τελευταίασ 

καταχϊρθςθσ πριν το διαγωνιςμό ι αλλιϊσ να υποβάλει υπεφκυνθ διλωςθ ότι δεν υπάρχει το είδοσ 

καταχωρθμζνο ςτο παρατθρθτιριο τιμϊν τθ ςυγκεκριμζνθ θμερομθνία τθσ υποβολισ τθσ προςφοράσ (με 

ποινι απόρριψθσ). 

Σόςο θ τεχνικι όςο και θ οικονομικι προςφορά κα πρζπει να ζχουν ςυνταχκεί ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα.  

Οι προςφορζσ δεν πρζπει να ζχουν ξζςματα, ςβθςίματα, προςκικεσ, διορκϊςεισ. Εάν υπάρχει ςτθν 

προςφορά οποιαδιποτε προςκικθ ι διόρκωςθ, αυτι πρζπει να είναι κακαρογραμμζνθ και 

μονογραμμζνθ από τον προςφζροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβισ και αποςφράγιςθσ των 

προςφορϊν, κατά τον ζλεγχο, μονογράφει και ςφραγίηει τθν τυχόν διόρκωςθ ι προςκικθ. Θ προςφορά 

απορρίπτεται, όταν υπάρχουν ς’ αυτι διορκϊςεισ που τθν κακιςτοφν αςαφι, κατά τθν κρίςθ του οργάνου 

αξιολόγθςθσ των προςφορϊν.  

Οι προςφορζσ που δεν ανταποκρίνονται ςτουσ όρουσ τθσ πρόςκλθςθσ αυτισ ι είναι ςε δζςμευςθ ι 

κζτουν όρουσ και προχποκζςεισ, κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. Αντιπροςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ 

και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

 4. Οι τιμζσ κα πρζπει να δίδονται ςε ΕΤΡΩ και να αναγράφονται  αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ: 

 Με κρατιςεισ χωρίσ Φ.Π.Α., ανά μονάδα μζτρθςθσ (ςφμφωνα με τον πίνακα τθσ παροφςασ). 

 Ποςοςτό αναλογοφντοσ Φ.Π.Α.  και  φνολο ΦΠΑ. 

 υνολικό κόςτοσ με ΦΠΑ. 
Θ κατακφρωςθ τθσ παροχισ των υπθρεςιϊν κα γίνει με βάςθ τθ χαμθλότερθ τιμι που υποβλικθκε. 

          4. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ  

Προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ ςε κάκε μία ι περιςςότερεσ από τισ κάτωκι  περιπτϊςεισ:  

 Ζλλειψθ οποιουδιποτε δικαιολογθτικοφ ηθτείται.  



 Ζλλειψθ πλιρουσ και αιτιολογθμζνθσ τεκμθρίωςθσ τθσ κάλυψθσ των ελάχιςτων  προχποκζςεων 
ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό, εφόςον αιτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι.  

  Προςφορά που ορίηει μικρότερο από το ηθτοφμενο χρόνο ιςχφοσ.  

  Προςφορά που είναι αόριςτθ και ανεπίδεκτθ εκτίμθςθσ και δεν προκφπτει με ςαφινεια θ 
προςφερόμενθ τιμι ι είναι υπό αίρεςθ.  
• Προςφορά που κζτει όρο αναπροςαρμογισ, χωρίσ αυτό να προβλζπεται από τθν πρόςκλθςθ.  

• Προςφορά που παρουςιάηει αποκλίςεισ από απαράβατουσ όρουσ τθσ Πρόςκλθςθσ.  

• Προςφορά που περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα και δεν διορκϊνονται / 

αποςαφθνίηονται όταν αιτθκοφν από τθν ανακζτουςα αρχι.  

• Προςφορά θ οποία είναι εναλλακτικι, χωρίσ αυτό να προβλζπεται από τθν πρόςκλθςθ.  

• Θ οικονομικι προςφορά είναι υπερβολικά χαμθλι ςφμφωνα με το άρκρ.  88  του Ν. 4412/2016. 

• Παρουςιάηει κατά τθν πλιρωσ και επαρκϊσ αιτιολογθμζνθ κρίςθ τθσ Επιτροπισ του  Διαγωνιςμοφ , 

ουςιϊδεισ αποκλίςεισ από τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ  παροφςασ Πρόςκλθςθσ.  

• Για οποιονδιποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρζει από τθν παροφςα Πρόςκλθςθ.  

 Σο Νοςοκομείο δικαιοφται βάςει του ζννομου ςυμφζροντόσ του κατά τθν ελεφκερθ κρίςθ του και 

αηθμίωσ γι' αυτό, να απορρίπτει ι να αποδζχεται μερικϊσ ι ολικϊσ, τισ προςφορζσ. Επίςθσ δικαιοφται να 

ακυρϊνει μζροσ ι ολόκλθρθ τθ διαγωνιςτικι διαδικαςία ι να τθν αναβάλλει, είτε τζλοσ να υπαναχωρεί. 

Επίςθσ το Νοςοκομείο διατθρεί το δικαίωμα κατά τθν αποκλειςτικι κρίςθ του και αηθμίωσ για αυτό να 

ματαιϊςει ι να επαναπευκφνει τθν πρόςκλθςθ ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ. 

5. ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΣΙΜΩΝ  

Θ οριςκείςα επιτροπι αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, αρικμεί, μονογράφει και αποςφραγίηει τουσ κυρίωσ 

φακζλουσ των προςφορϊν και ελζγχει αν υπάρχουν, ςε κάκε κυρίωσ φάκελο, τρεισ υποφάκελοι με τθν 

ζνδειξθ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ», «ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ». Κατά τθν 

ςυνεδρίαςθ, θ Επιτροπι αποςφραγίηει τον κυρίωσ φάκελο προςφοράσ, κακϊσ και τουσ φακζλουσ 

δικαιολογθτικϊν και τουσ φακζλουσ των τεχνικϊν και οικονομικϊν προςφορϊν, μονογράφει και ςφραγίηει 

όλα τα δικαιολογθτικά που υποβάλλονται κατά το ςτάδιο αυτό ανά φφλλο, τθν τεχνικι προςφορά ανά 

φφλλο, τθν οικονομικι προςφορά ανά φφλλο και καταγράφει ςτο πρακτικό τθσ τα ςτοιχεία που 

περιζχονται ς’ αυτοφσ. Θ Επιτροπι μπορεί επίςθσ, κατά τθ διάρκεια του ςταδίου αυτοφ να ηθτιςει 

διευκρινίςεισ από τουσ διαγωνιηομζνουσ επί των υποβλθκζντων ςτοιχείων. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ 

τεχνικισ αξιολόγθςθσ, θ επιτροπι εξετάηει τισ Οικονομικζσ Προςφορζσ των εταιρειϊν που ζγιναν τεχνικά 

αποδεκτζσ. Εάν οι προςφερόμενεσ τιμζσ για τθν ανάκεςθ τθσ προμικειασ είναι αςυνικιςτα χαμθλζσ, κα 

ηθτείται εγγράφωσ θ αιτιολόγθςθ τθσ ςφνκεςθσ τθσ προςφοράσ πριν τθν αποδοχι τθσ. Θ εξακρίβωςθ τθσ 

ςφνκεςθσ τθσ προςφοράσ κα γίνεται με τθν παροχι διευκρινίςεων εκ μζρουσ του υποψιφιου Αναδόχου. 

το τζλοσ τθσ διαδικαςίασ και με τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ των οικονομικϊν προςφορϊν, θ 

οριςκείςα επιτροπι ςυντάςςει πρακτικό, ςτο οποίο αναδεικνφει τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι 

άποψθ προςφορά μόνο βάςει τιμισ με τθν παραπάνω περιγραφείςα διαδικαςία αξιολόγθςθσ, το οποίο 

εγκρίνεται από το αρμόδιο όργανο του Νοςοκομείου.  

 

6. ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ - ΚΡΙΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 (Ν.4412/2016 άρθρα 100 & 105)   



Κριτιριο για τθν επιλογι του Αναδόχου, κα είναι αυτό τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ 

προςφορά, μόνο βάςει τιμισ. 

Θ κατακφρωςθ προτείνεται από τθν αρμόδια επιτροπι αξιολόγθςθσ προςφορϊν τθσ πρόςκλθςθσ και 

αφορά ςτον προμθκευτι με τθν χαμθλότερθ τιμι, εκ των προμθκευτϊν των οποίων οι προςφορζσ ζχουν 

κρικεί ωσ αποδεκτζσ, με βάςθ τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τουσ όρουσ τθσ Πρόςκλθςθσ. Ιςότιμεσ 

κεωροφνται οι προςφορζσ με τθν αυτι ακριβϊσ τιμι και που είναι ςφμφωνεσ με τουσ όρουσ και τισ 

τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ Πρόςκλθςθσ. 

Προςφορά που είναι αόριςτθ και ανεπίδεκτθ εκτίμθςθσ ι είναι υπό αίρεςθ, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, 

μετά από προθγοφμενθ, γνωμοδότθςθ του αρμόδιου για τθν αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων τθσ 

πρόςκλθςθσ οργάνου. 

 Ωσ απαράδεκτεσ απορρίπτονται, επίςθσ, οι προςφορζσ που παρουςιάηουν αποκλίςεισ από τισ τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ τθσ Πρόςκλθςθσ. 

Θ κατακφρωςθ των αποτελεςμάτων εγκρίνεται από το αρμόδιο όργανο του Νοςοκομείου, το οποίο ζχει το 

δικαίωμα να ακυρϊςει ι να ματαιϊςει τθν πρόςκλθςθ, εάν κατά τθν κρίςθ του οι τιμζσ που επιτεφχκθκαν 

είναι αςφμφορεσ για το Νοςοκομείο ι για οποιοδιποτε άλλο λόγο. 

Σο αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, με αιτιολογθμζνθ ειςιγθςι του, μπορεί να προτείνει τθν κατακφρωςθ 

τθσ ςφμβαςθσ για ολόκλθρθ ι μεγαλφτερθ ι μικρότερθ ποςότθτα κατά ποςοςτό ςτα εκατό, που κα 

κακορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 105, παρ. 1 του ν. 4412/2016. 

7.   ΕΓΓΤΗΕΙ (ν. 4412/2016 άρθρο 72)  

Οι εγγυιςεισ εκδίδονται από τα πιςτωτικά ιδρφματα του άρκρου 72 παρ. 3 και εφόςον δεν είναι 

διατυπωμζνεσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, κα ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςθ.  

• Εγγφθςθ ςυμμετοχισ δεν απαιτείται.  

• Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ.  

Ο Ανάδοχοσ ςτον οποίο ζγινε θ κατακφρωςθ, υποχρεοφται να κατακζςει εγγφθςθ καλισ  εκτζλεςθσ των 

όρων τθσ ςφμβαςθσ, προ ι κατά τθν υπογραφι τθσ, το φψοσ τθσ οποίασ κακορίηεται ςε ποςοςτό 5% τθσ 

ςυμβατικισ αξίασ, χωρίσ ΦΠΑ., θ οποία κα ιςχφει δφο (2) μινεσ επιπλζον του χρόνου παράδοςθσ των 

υλικϊν. 

ε περίπτωςθ ακζτθςθσ των υποχρεϊςεων του, ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ με 

απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου του Νοςοκομείου κατόπιν ειςθγιςεωσ του οργάνου που είναι 

αρμόδιο για τον ζλεγχο τθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ και επιβάλλονται ςε αυτόν οι κυρϊςεισ που 

προβλζπονται από το άρκρο 203 του Ν 4412/2016. 

 8.  ΠΑΡΑΔΟΗ 

Θ διάρκεια των παρεχόμενων υπθρεςιϊν  που αναφζρονται  ςτθ  παροφςα κα είναι ςαράντα (40) 

ημερολογιακέσ ημέρεσ από την ημερομηνία υπογραφήσ τησ ςφμβαςησ. 

9.  ΕΝΣΑΕΙ-ΠΡΟΦΤΓΕ 

Ενςτάςεισ υποβάλλονται για τουσ λόγουσ και με τθ διαδικαςία που προβλζπεται από το άρκρο 127 του 

Ν.4412/2016.  



10. Για τθν κατακφρωςθ τθσ προμικειασ κα λαμβάνεται υπόψθ και θ προθγοφμενθ ςυμβατικι 

ςυμπεριφορά του αναδόχου. 

11. Απαγορεφεται θ ςε οιονδιποτε τρίτο (φυςικό θ νομικό πρόςωπο) ενεχυρίαςθ και εκχϊρθςθ τθσ 

ςχετικισ ςφμβαςθσ και των απαιτιςεων που απορρζουν από αυτιν κακϊσ και θ  με οποιοδιποτε τρόπο 

μεταβίβαςθ των υποχρεϊςεων του Αναδόχου. 

12. Γίνεται ειδικι μνεία ότι για κάκε περίπτωςθ που δεν κακορίηεται από τθν παροφςα ιςχφουν οι 

διατάξεισ του Ν.4412/2016. 

13. Ο Ανάδοχοσ ωσ προσ τθν τιρθςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ που κα υπογραφεί κα υπάγεται ςτθν 

αρμοδιότθτα των δικαςτθρίων των Ακθνϊν. 

 

 

 

 

                                                                Ο Γηνηθεηήο  ηνπ Ννζνθνκείνπ                

                                                                     Διεπζέξηνο Μπνύιηαο   

 

                                                                                  Αθξηβέο Αληίγξαθν 

                                                              Η Σκεκαηάξρεο ηεο Γξακκαηείαο   
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