
 

 

 
                                                              ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΔΙΟΙΚΗΗ 3Η ΤΠΕ 
ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕ/ΝΙΚΗ 
«Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ - Ο ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ» 

 
                            Θεζζαλονίκη  23-4-2019       

   ΣΜΗΜΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ                                                                 ΠΡΟ:  Κάθε ενδιαθεπόμενο 
   ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΠΛΗΡOΦΟΡΙΕ:   ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΟΜΑΡΚΟΤ   
ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ «Ο ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ»                                
ΣΗΛ :    2313  322 330 
ΦΑΞ:     2313 322 355-56 

      e-mail: agdim-diax@3ype.gr  
 
                                                     ΠΡΟΚΛΗΗ  ΤΛΛΟΓΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
ΘΕΜΑ: 1)Ππομήθεια και ηοποθέηηζη ιαηπικών αεπίων και αποξήλωζη και επαναηοποθέηηζη 

δύο σειποςπγικών πποβολέων ζηον σώπο ηων ΣΕΠ πποϋπολογιζθείζηρ 
δαπάνηρ 5.700 Εςπώ με ΦΠΑ. 

 
                ΥΕΣ.:  α) Ο  Ν.  4412/8-8-2016 (άπθπο 118). 
                             β) Η απ. 5η/θέμα 46ο/15-3-2019 απόθαζη  ηος Δ ηος νοζοκομείος πεπί 

έγκπιζηρ ηων παπαπάνω επγαζιών πος αναθέπονηαι ζηο θέμα. 
                                            

   Σε ευαρμογή των ανωτέρω σχετικών, σας παρακαλούμε να αποστείλετε μέζω e-mail μέχρι και ηην 
Παπαζκεςή  10-5-2019  ώπα   15.00 την οικονομική προσυορά σας για:  

 
1)Ππομήθεια και ηοποθέηηζη ιαηπικών αεπίων και αποξήλωζη και επαναηοποθέηηζη δύο 
σειποςπγικών πποβολέων ζηον σώπο ηων ΣΕΠ πποϋπολογιζθείζηρ δαπάνηρ 5.700 Εςπώ με 
ΦΠΑ,       
ύμθωνα με ηιρ επιζςναπηόμενερ ηεσνικέρ πεπιγπαθέρ ηηρ Σεσνικήρ Τπηπεζίαρ ηος 
Νοζοκομείος. 
 
                         ΝΑ ΑΝAΓΡΑΦΕΣAI ΣΗΝ ΠΡΟΦΟΡΑ Α ΕΜΦΑΝΩ Ο ΥΡΟΝΟ ΙΥΤΟ ΣΗ. 
 

  ε πεπίπηωζη πος δεν παπακολοςθείηαι η ςπηπεζία ή ηο είδορ ππορ ππομήθεια από ηο 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ ΣΙΜΩΝ, αςηό θα ππέπει να δηλώνεηαι από πλεςπάρ ζαρ με Τπεύθςνη 
Δήλωζη 1599/1986. 
 

Οι ππομηθεςηέρ θα ζςμπληπώνοςν ςποσπεωηικά ηην επιζςναπηόμενη Τπεύθςνη 

Δήλωζη (άρθρο 8 Ν.1599/1986). 
 
 
                  Γπαθείο Διασείπιζηρ Τλικού                           Η ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ ΣΗ Δ/ΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 
 
 
                      ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΟΜΑΡΚΟΤ                                             ΥΡΗΣΙΝΑ ΔΑΛΑΣΗ 
 

 
 
 



 

 

1) ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΕΡΓΑΙΩΝ  

α) ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ  β)  ΑΠΟΞΗΛΩΗ ΚΑΙ 

ΕΠΑΝΑΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΔΤΟ ΦΕΙΡΟΤΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΣΟΤ 

ΣΜΗΜΑΣΟ ΕΠΕΙΓΟΝΣΩΝ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΩΝ (ΣΕΠ) 

ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

α) ην ρώξν ηνπ ηκήκαηνο επεηγόλησλ πεξηζηαηηθώλ πξόθεηηαη λα γίλνπλ εξγαζίεο αλαθαίληζεο. Με 

ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε ππάξρνπλ παξνρέο Ιαηξηθώλ αεξίσλ ζε δηάθνξα ζεκεία γηα λα εμππεξεηνύλ 

αλάγθεο λνζειείαο αζζελώλ. 

ύκθσλα κε ηελ επηθείκελε αλαθαίληζε ζην ρώξν, βάζε ζρεδίνπ ζα πξέπεη λα απνμεισζνύλ 

ηνηρνπνηίεο, πάλσ ζηηο νπνίεο ππάξρνπλ ιήςεηο αεξίσλ θαη γίλεηαη δηέιεπζε ζσιελώζεσλ. Γηα ηνλ ιόγσ 

απηό, είλαη αλαγθαίν λα απνμεισζνύλ θαη λα ηνπνζεηεζνύλ ζσιελώζεηο θαη ιήςεηο ηαηξηθώλ αεξίσλ, 

ζε λέα ζεκεία πνπ ζα ππνδείμεη ε ηερληθή ππεξεζία.  

ζα ηνπνζεηεζεί λένο δηπιόο Τπνζηαζκόο δεπηέξνπ ζηαδίνπ, ζύκθσλα κε ηηο λέεο πξνδηαγξαθέο  

ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο (Απόθαζε εγθξίζεσο: ΓΤ8/Β/νηθ.115301/26-08-

2009) 

β) Δπίζεο ζα απνμεισζνύλ δύν ρεηξνπξγηθνί πξνβνιείο νξνθήο, πνπ ππάξρνπλ πάλσ από ηηο 

ππάξρνπζεο ρεηξνπξγηθέο θιίλεο θαη ζα ηνπνζεηεζνύλ ζε λέα ζεκεία ζύκθσλα κε ηα λέα ζρέδηα 

ηνπνζέηεζεο ηνπο. 

α) ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΓΑΙΩΝ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΑΔΡΙΩΝ 

ύκθσλα κε ηα ζρέδηα δηακόξθσζεο ηνπ ρώξνπ ησλ ΣΔΠ θαη ηνπνζέηεζεο θιηλώλ, νη εξγαζίεο πνπ 

αθνξνύλ ηα ηαηξηθά αέξηα είλαη: 

1. Θα γίλεη κεηαηξνπή θαη αληηθαηάζηαζε ησλ ζσιελώζεσλ ηαηξηθώλ αεξίσλ.  

2. ζα εγθαηαζηαζνύλ λέεο θνλζόιεο θαη ζα κεηαθεξζνύλ νξηζκέλεο από ηηο ππάξρνπζεο ζηε λέα 

δηάηαμε πνπ ζα θαηαζθεπαζηεί. 

3. ζα αληηθαηαζηαζεί, ν ππάξρσλ, κε λέν δηπιό  Τπνζηαζκό 2
νπ

 ζηαδίνπ ππνβηβαζκνύ πίεζεο θαη 

ειέγρνπ ησλ ηαηξηθώλ αεξίσλ ηνπ ηκήκαηνο (νμπγόλν-αέξαο θαη θελό) 

4. ζα εγθαηαζηαζεί  ζύζηεκα παξαθνινύζεζεο θαη ειέγρνπ ησλ πηέζεσλ ησλ ηαηξηθώλ αεξίσλ ηνπ 

ηκήκαηνο. 

5. Μεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηώλ ζα γίλεη έιεγρνο ζηεγαλόηεηαο θαη κεραληθήο αληνρήο, θαζώο θαη 

πηζηνπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο  ζύκθσλα κε ην πξόηππν ISO 7396-1. 

β) ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΓΑΙΩΝ  ΑΠΟΞΗΛΩΗ ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΩΝ 

ΠΡΟΒΟΛΔΩΝ 

Θα  απνμεισζνύλ δύν ρεηξνπξγηθνί πξνβνιείο νξνθήο, πνπ ππάξρνπλ πάλσ από ηηο είδε 

ππάξρνπζεο ρεηξνπξγηθέο θιίλεο θαη ζα ηνπνζεηεζνύλ ζε λέα ζεκεία, ζύκθσλα κε ηα ζρέδηα 

δηακόξθσζεο ηνπ ρώξνπ, ώζηε λα εμππεξεηνύλ ηηο αλάγθεο λνζειείαο ηνπ ρεηξνπξγηθνύ ηκήκαηνο. 

Οη εξγαζίεο ζα γίλνπλ ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο πξνδηαγξαθέο ηαηξηθώλ αεξίσλ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Τγείαο, κε βάζε ηα πξόηππα ηεο Δ.Δ. EN ISO 7396-1, ή νπνηαδήπνηε λέα πξνδηαγξαθή 

ππάξμεη από ηελ Δ.Δ. 

Πην αλαιπηηθά : 

 ISO 7396-1 

 ΓΤ8/Β/νηθ/115301/26-08-2009  

 ΓΤ8/Β/νηθ.49727/26-04-2010   

Η εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ εγθαηάζηαζεο ζα γίλεη από αδεηνύρνπο εγθαηαζηάηεο ηαηξηθώλ αεξίσλ 

ζύκθσλα κε ην Π.Γ.112/2012 θαη αδεηνύρνπο ηερλίηεο ειεθηξνιόγνπο γηα ηηο αληίζηνηρεο ζπλδέζεηο, 



 

 

ππό ηελ επίβιεςε πεπεηξακέλνπ ζην αληηθείκελν κεραληθνύ, ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε νξζή εθαξκνγή 

ησλ θαλνληζκώλ. 

Δικαιολογηηικά - Πιζηοποιηηικά 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ (επί πνηλή απόξξηςεο) ηα παξαθάησ 

δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία πξέπεη λα είλαη ζε ηζρύ : 

1. Άδειες Σερληηώλ Ιαηξηθώλ Αεξίσλ. 

2. Πηζηνπνηεηηθό ISO 9001:2015 γηα εγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ Ιαηξηθώλ Αεξίσλ. 

3. Πηζηνπνηεηηθό ISO 13485:2016 γηα εγθαηαζηάζεηο ζπζηεκάησλ δηαλνκήο ηαηξηθώλ αεξίσλ. 

4. Πιζηοποιηηικό CE γηα θάζε έλα από ηα πξνζθεξόκελα πιηθά όηη είλαη ζύκθσλα κε ηελ νδεγία 

93/42/ΔΟΚ, ρνξεγεκέλν από θνηλνπνηεκέλν νξγαληζκό. 

ην πηζηνπνηεηηθό ηνπ θνηλνπνηεκέλνπ νξγαληζκνύ ζα δειώλεηαη ε ρνξήγεζε ηνπ δηθαηώκαηνο 

ζηνλ θάζε θαηαζθεπαζηή λα επηζέηεη ηε ζήκαλζε CE καδί κε ηνλ ηεηραψήθιο αριθμό ηοσ επί ηνπ 

πξντόληνο, ζπλνδεπόκελε από 

- πίνακα προϊόνηων όπνπ ζα αλαθέξεηαη ε νκάδα ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδώλ. 

ή 

- ζρεηηθή δήλωζη ζσμμόρθωζης ηνπ θαηαζθεπαζηή (declaration of conformity). 

Όιεο νη εξγαζίεο ζα γίλνπλ κε κέξηκλα γηα ηελ θαηά ην δπλαηό κηθξόηεξε ελόριεζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

Η παξάδνζε όινπ ηνπ ζπζηήκαηνο ζα γίλεη ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία. 

Κάζε δηαγσληδόκελνο κε κόλε ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπ, αλαγλσξίδεη όηη νη 

αλαθεξόκελεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο είλαη θαηάιιειεο θαη επαξθείο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο θαη όηη αλαιακβάλεη θάζε ππνρξέσζε, θίλδπλν ή ζπλέπεηα πνπ απνξξέεη 

από ηελ εθαξκνγή ηνπο.  

            Σελ επίβιεςε ησλ παξαπάλσ εξγαζηώλ ζα έρεη ην Σερληθό Σκήκα ηνπ Ννζνθνκείνπ κε ηηο 

παξαηεξήζεηο θαη ηηο ππνδείμεηο ηνπ νπνίνπ ππνρξενύηαη λα ζπκκνξθώλεηαη ν κεηνδόηεο. 

            Σν Ννζνθνκείν δελ έρεη ππνρξέσζε λα παξέρεη πιηθά  θαη εξγαιεία ζηνλ κεηνδόηε, νύηε έρεη 

επζύλε γηα ηπρόλ ηξαπκαηηζκό εξγαδνκέλσλ ηνπ. Οη ππνρξεώζεηο πξνο ην Ι.Κ.Α. θαη ινηπνύο 

Αζθαιηζηηθνύο Οξγαληζκνύο ζα βαξύλνπλ ηνλ κεηνδόηε. 

             Η πνηόηεηα ησλ πιηθώλ ζα ειέγρνληαη από ην Σερληθό Σκήκα ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

Η ηηκή πξνζθνξάο ζα δνζεί ζπλνιηθά γηα όια ηα παξαπάλσ, πιηθά θαη εξγαζία, θαη ζα 

αλαθέξεηαη ζαθώο ζηελ πξνζθνξά όηη γίλνληαη απνδεθηνί νη όξνη ηεο ηερληθήο πεξηγξαθήο γηα ηνπο 

νπνίνπο έιαβε γλώζε ν πξνζθέξσλ. ε πεξίπησζε δηαθσλίαο κε όξν ή όξνπο ησλ ηερληθώλ 

πξνδηαγξαθώλ ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη γξαπηώο νη ιόγνη δηαθσλίαο θαη λα επηζπλάπηνληαη κε ηελ 

πξνζθνξά.  

             Σν θόζηνο πξνκήζεηαο ησλ πιηθώλ ππνινγίδεηαη ζην πνζό ησλ 2.700 Δπξώ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. θαη νη εξγαζίεο εγθαηάζηαζήο θαη ηνπνζέηεζεο ζην πνζό ησλ 3.000 

Δπξώ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ΄ 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το 

αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

  

ΠΡΟ(1):  

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο  

Πατέρα:  
 

Όνομα και Επώνυμο  

Μητέρας: 
 

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Σόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου  

Σαυτότητας: 
 Σηλ:  

Σόπος Κατοικίας:  Οδός  Αριθ:  ΣΚ:  

Αρ. Σηλεομοιοτύπου (Fax):  
Δ/νση Ηλεκτρ. 

Σαχυδρομείου (Εmail): 
 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 

1599/1986, δηλώνω ότι μέχρι την ημέρα υποβολής – αποστολής της προσφοράς μου: 

1)  Έλαβα γνώση και αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης 

2)  υμμετέχω στον συνοπτικό διαγωνισμό του Γ.Ν. ………………………… για την προμήθεια …………………………………. 

3)  Δεν έχω καταδικασθεί με τελεσίδικη  απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 73 του 

Ν.4412/2016. 

4)  Είμαι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις μου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 73 του 

Ν.4412/2016. 

5) Δεν τελώ σε κάποια από τις αναφερόμενες περιπτώσεις της παρ. 4 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 ή ανάλογες καταστάσεις, 

6)  Δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της επιχείρησης και δεν μου έχει επιβληθεί η ποινή του αποκλεισμού από 

διαγωνισμούς, με αμετάκλητη Τπουργική απόφαση, η οποία βρίσκεται σε ισχύ. 

7)  Είμαι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 75 του Ν.4412/2016. 

8)  Πληρώ τα κριτήρια επιλογής, έτσι όπως έχουν καθοριστεί στη διακήρυξη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.4412/2016 

9)  Αναλαμβάνω την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών του άρθρου 80 του 

Ν.4412/2016, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 103 του ιδίου Νόμου 

 

                                                                                                                                     Ημερομηνία:   

 Ο/Η Δηλ……… 

 

 (Τπογραφή) 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Τπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 

(2) Αναγράφεται ολογράφως.  

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 

τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε 

άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 

(4) ε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.  


