
 

 

                   
               ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
       ΔΙΟΙΚΗΗ 3θσ ΤΠΕ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ) 
  ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 
  «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ-Ο ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ» 

              
  Θεςςαλονίκθ: 23-08-2022 

                             Αρ. πρωτ.:   10660   
   ΤΜΗΜΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ                                                                  
  ΓΑΦΕΙΟ ΡΟΜΗΘΕΙΩΝ     ΡΟΣ:  Κάκε ενδιαφερόμενο 
 
ΠΛΗΡ.:  Μ. Δθμομάρκου 
ΣΗΛ :    2313 322330 

     e-mail: agdim-prom@3ype.gr 
 
 

   1θ  ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΗ  ΠΡΟΚΛΗΗ  ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 
 
 
1θ ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΔΙΑ ΣΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 
ΦΡΑΓΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΙΩΝ 
ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΣΟΤ,  ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΔΤΟ ΑΤΣΟΜΑΣΩΝ ΘΤΡΩΝ ΣΙ ΚΕΝΣΡΙΚΕ 
ΕΙΟΔΟΤ ΣΩΝ Αϋ ΧΕΙΡΟΤΡΓΕΙΩΝ ΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ «Ο ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ» ΣΟΤ 
Γ.Ν.Θ.«Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ-Ο ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΕΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 15.000,00€ 
ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ ΣΟΤ ΦΠΑ, (14.000,00€ ΤΛΙΚΑ (CPV:44100000-1) & 1.000,00€ 
ΕΡΓΑΙΕ (CPV:50700000-2)  ΚΑΙ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ΣΗΝ ΠΛΕΟΝ ΤΜΦΕΡΟΤΑ ΑΠΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΑ ΒΑΕΙ ΣΗ ΣΙΜΗ (ΧΑΜΗΛΟΣΕΡΗ ΣΙΜΗ).  
         

ΣΧΕΤ.:  α) Ο  Ν. 4412/08-08-2016   (Δθμόςιεσ  Συμβάςεισ  Ζργων,  Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν)  
            άρκρα 116 και 118, όπωσ τροποποιικθκε, ςυμπλθρϊκθκε και ιςχφει ςιμερα. 

β) Ο Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ. Αϋ)  «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ – Καταργιςεισ, 

Συγχωνεφςεισ  Νομικϊν Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα – Τροποποίθςθ 

Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ 161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ».  

γ)   Ο ν. 4820/2021 άρκρο 206 περί υποχρεωτικότθτασ εμβολιαςμοφ. 

      δ) Η υπ’ αρικμ. 6θ/κζμα 3ο/21-04-2022 (ΑΔΑ:ΩΝ6Θ46904Κ-ΗΤΑ) Ζκτακτθ Συνεδρίαςθ του Δ.Σ. 
του Νοςοκομείου  περί   ζγκριςθσ Ρρογραμματιςμοφ Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν διαχειριςτικοφ 
ζτουσ 2022 του Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΙΟΣ». 

ε) Η αρικμ. 8θ /Θζμα 32ο /26-05-2022 (ΑΔΑ:Ψ4Ρ34690Β1-ΛΥΟ) Απόφαςθ του ΔΣ του 
νοςοκομείου περί ζγκριςθσ ςκοπιμότθτασ, διενζργειασ απευκείασ ανάκεςθσ δια τθσ 
υποβολισ ζγγραφων ςφραγιςμζνων προςφορϊν μετά από πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ 
ενδιαφζροντοσ και επικφρωςθσ του Ρρακτικοφ ςφνταξθσ Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν για τθν 
προμικεια υλικϊν και τθν παροχι εργαςιϊν τοποκζτθςισ τουσ, για τθν αντικατάςταςθ 
δφο αυτόματων κυρϊν ςτισ κεντρικζσ ειςόδουσ των Αϋ Χειρουργείων τθσ Οργανικισ 
Μονάδασ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΙΟΣ» του Γ.Ν.Θ.«Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΙΟΣ», 
προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ 15.000,00€ (14.000,00€ υλικά & 1.000,00€ εργαςίεσ) 
ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ, κατϋ εφαρμογι του ΡΡΥΥ 2022 και κριτιριο 
κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά αποκλειςτικά 
βάςει τθσ τιμισ (χαμθλότερθ τιμι). 
 





 

 

ςτ) Η υπ’ αρικ. 711θ/6897/25-05-2022 (ΑΔΑ:6ΝΓ84690Β1-ΒΞΣ) απόφαςθ ανάλθψθσ 
υποχρζωςθσ ςτον  ΚΑΕ 1429 για τθν προμικεια υλικϊν, και θ υπ’ αρικ. 712θ/6898/25-05-
2022 (ΑΔΑ:ΨΒΗΙ4690Β1-50Ρ) απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ ςτον  ΚΑΕ 0863 για τθν 
παροχι εργαςιϊν, τθσ Οργανικισ μονάδασ «Ο Άγιοσ Δθμιτριοσ». 
η) Η υπϋαρικ.11θ/κζμα 28ο/07-07-2022 (ΑΔΑ: 6ΛΓ34690Β1-0ΞΟ) απόφαςθ του Δ.Σ. του Γ. 
Ν. Θ. «Γ.  ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΙΟΣ  ΔΗΜΗΤΙΟΣ», περί ματαίωςθσ τθσ διαδικαςίασ λόγω 
νζων αναγκϊν που προζκυψαν κατόπιν τθσ κατάκεςθσ μελζτθσ πυραςφάλειασ και τθν 
επανάλθψθ του διαγωνιςμοφ με επικαιροποιθμζνεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 
θ) Το από 25-07-2022 Ρρακτικό τθσ επιτροπισ ςφνταξθσ επικαιροποιθμζνων τεχνικϊν 
προδιαγραφϊν. 
κ) Η υπ’αρικμ.13θ/κζμα 29ο/04-08-2022(ΑΔΑ: 9Β0Ψ4690Β1-Μ8)(ΟΘΗ ΕΡΑΝΑΛΗΨΗ) 
απόφαςθ του Δ.Σ. του Νοςοκομείου, περί Επικφρωςθσ Ρρακτικοφ τθσ επιτροπισ 
ςφνταξθσ επικαιροποιθμζνων τεχνικϊν προδιαγραφϊν για τθν αντικατάςταςθ δφο 
αυτόματων κυρϊν ςτισ κεντρικζσ ειςόδουσ των Αϋ Χειρουργείων τθσ Οργανικισ μονάδασ 
«Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΙΟΣ» του Γ.Ν.Θ«Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΙΟΣ»  
προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ 15.000,00€ με ΦΡΑ, (14.000,00€ υλικά (CPV:44100000-1) & 
1.000,00€ εργαςίεσ (CPV:50700000-2) και κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα 
από οικονομικι άποψθ προςφορά αποκλειςτικά βάςει τθσ τιμισ (χαμθλότερθ τιμι)  

   
 
    Οι  προςφορζσ  πρζπει  να φκάνουν ςτθν υπθρεςία με οποιονδιποτε τρόπο (είτε δια 
υποβολισ, είτε ταχυδρομικϊσ),  απαραίτθτα  μζχρι  και  τθν Δευτζρα 05-09-2022, ζωσ  14:00  
ςτο  Γραφείο Πρωτοκόλλου  τθσ  Οργανικισ Μονάδασ «Ο ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ», Ελζνθσ 
Ζωγράφου 2, 1οσ όροφοσ, κτίριο Διοίκθςθσ. 
Η αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ των προςφορϊν κα γίνει τθν Σρίτθ 06-09-2022,  ϊρα 10:30 
ςτο Γραφείο Προμθκειϊν από τθν Αρμόδια Επιτροπι. 
 
 
     Κατά τθν αποςφράγιςθ δικαιοφνται να παρίςτανται οι προςφζροντεσ ι οι νόμιμοι 
εκπρόςωποί τουσ εφόςον είναι εφοδιαςμζνοι με ςχετικι εξουςιοδότθςθ.  
     Η υποβολι μόνο μιασ προςφοράσ δεν αποτελεί κϊλυμα για τθ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ του 
Διαγωνιςμοφ και τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 
     Εν ςυνεχεία, θ επιτροπι διενζργειασ και αξιολόγθςθσ, ςε κλειςτι ςυνεδρίαςθ, κα προβεί ςτθν 
αξιολόγθςθ των υποβλθκζντων προςφορϊν και τθ ςφνταξθ του πρακτικοφ αξιολόγθςθσ, το 
οποίο και διαβιβάηεται ςτο Αρμόδιο Πργανο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ προσ επικφρωςθ. 
 

Εμπρόκεςμεσ κεωροφνται οι προςφορζσ που κα ζχουν περιζλκει ςτθν Υπθρεςία μζχρι τθν 
παραπάνω θμερομθνία και ϊρα. Ρροςφορζσ που κατατίκενται μετά τθν παραπάνω θμερομθνία 
και ϊρα, είναι εκπρόκεςμεσ και επιςτρζφονται από τθν Υπθρεςία που διενεργεί το διαγωνιςμό, 
χωρίσ να αποςφραγιςκοφν. 

 
Η εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των €15.000,00 ςυμπεριλαμβανομζνου 

του Φ.Π.Α. 24% (προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΠΑ: €12.096,77  Φ.Π.Α: €2.903,22). 
    Ο εκτιμϊμενοσ προχπολογιςμόσ για τθν προμικεια των υλικϊν ανζρχεται ςτισ 14.000,00€ 
ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ και για τισ απαιτοφμενεσ εργαςίεσ ςτα 1.000,00 € 
ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ.  

      Γίνονται δεκτζσ προςφορζσ για το ςφνολο τθσ υπό ανάκεςθ προμικειασ (προμικεια και 
τοποκζτθςθ των κυρϊν) και κα αναφζρεται ςαφϊσ ςτθν προςφορά ότι γίνονται αποδεκτοί οι 
όροι τθσ Τεχνικισ Ρεριγραφισ τθσ οποίασ ζλαβε γνϊςθ. Σε περίπτωςθ διαφωνίασ με όρο ι 
όρουσ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν κα πρζπει να αναφζρονται γραπτϊσ οι λόγοι διαφωνίασ και 
να επιςυνάπτονται με τθν προςφορά.  
  





 

 

    Ο χρόνοσ παράδοςθσ,  τοποκζτθςθσ  και  ολοκλιρωςθσ  των εργαςιϊν  είναι  ζωσ  οκτϊ (8) 
 εβδομάδεσ. 
     Το κόςτοσ προμικειασ των υλικϊν δεν μπορεί να ξεπερνά το ποςό των 11.290,32 Ευρϊ άνευ 
ΦΡΑ, ιτοι 14.000,00 Ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., ενϊ το κόςτοσ εργαςιϊν 
εγκατάςταςθσ και τοποκζτθςθσ ομοίωσ δεν μπορεί να ξεπερνά το ποςό των 806,45 Ευρϊ άνευ 
ΦΡΑ, ιτοι 1.000,00 Ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. 
     Η προσ ανάκεςθ υπθρεςία κατατάςςεται ςτον Κωδικό του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων 
ςυμβάςεων (CPV:44100000-1,Καταςκευαςτικά υλικά και παρόμοια είδθ), (CPV:50700000-2, 
Υπθρεςίεσ επιςκευισ και ςυντιρθςθσ εγκαταςτάςεων κτιρίου). 
     

 Η ανάκεςθ κα γίνει ςε ζναν προμθκευτι, για το ςφνολο τθσ προμικειασ και τισ απαιτοφμενεσ 
εργαςίεσ τοποκζτθςθσ, ιτοι ςτον προμθκευτι που κα προςφζρει τθ χαμθλότερθ τιμι 
ακροιςτικά, με τθν προχπόκεςθ ότι τα προςφερόμενα από αυτόν είδθ καλφπτουν τισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ τθσ προμικειασ και τθ ςυνολικι ποςότθτα. 

 
 
ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ 

 
Σο πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ καταχωρικθκε: 
 
Α) ςτο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ). 
Β) ςτο διαδίκτυο, ςτισ ιςτοςελίδεσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτισ διευκφνςεισ (URL):   
www.oagiosdimitrios.gr ςτο πεδίο Προκθρφξεισ-Διαγωνιςμοί.  
Γ) ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΓΕΙΑ). 
 
 Ακολουκοφν οι Ειδικοί όροι: 
 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

Οι οικονομικζσ προςφορζσ κα δίνονται ςε Ευρϊ. 
 
Θα κατατεκοφν τεχνικι και οικονομικι προςφορά ςε δφο (2) αντίτυπα (ΡΩΤΟΤΥΡΟ – 
ΑΝΤΙΓΑΦΟ) ςε ενιαίο ςφραγιςτό φάκελο, ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Το ζνα αντίτυπο κα φζρει τθν 
ζνδειξθ "ΡΩΤΟΤΥΡΟ" και το άλλο ΑΝΤΙΓΑΦΟ. 
 
Στο φάκελο κάκε προςφοράσ πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ:  
 
• Η λζξθ "ΡΟΣΦΟΑ" με κεφαλαία γράμματα  
• Ο πλιρθσ τίτλοσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ  
• Ο πλιρθσ τίτλοσ τθσ πρόςκλθςθσ και ο αρικμόσ πρωτοκόλλου αυτισ. 
• Η θμερομθνία αποςφράγιςθσ.  
• Τα πλιρθ ςτοιχεία του Ρροςφζροντα. 
 
τθν τεχνικι προςφορά, θ οποία κα είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ 
και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α Σ Ο   Αϋ, κα κατατεκεί και υπεφκυνθ 
διλωςθ όπωσ εμφανίηεται ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Βϋ. 
 
Όπωσ επίςθσ και Τπεφκυνθ διλωςθ του ςυμμετζχοντα, με τθν οποία κα δθλϊνεται ότι:  
α) θ προςφορά μου πλθροί τισ απαιτοφμενεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του διαγωνιςμοφ, β) 
διακζτω τα απαιτοφμενα προςόντα για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, γ) θ προςφορά ιςχφει για 
διάςτθμα τουλάχιςτον ενενιντα (90) θμερϊν δ) Σα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτθν 





 

 

προςφορά είναι αλθκι και ακριβι ε) Παραιτοφμαι από κάκε δικαίωμα αποηθμίωςθσ ςχετικά 
με οποιαδιποτε απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για αναβολι, ακφρωςθ – ματαίωςθ του 
διαγωνιςμοφ. 
 
Η οικονομικι προςφορά κα πρζπει να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ 
πρόςκλθςθσ και τουσ όρουσ που αναφζρονται ςτο οικονομικό αντικείμενο του Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ 
Α Σ Ο   Αϋ. 
 
 
Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν να υποβάλλουν προςφορά μόνο ςτο ςφνολο του 
αντικειμζνου του διαγωνιςμοφ και κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από  
οικονομικι άποψθ προςφορά αποκλειςτικά βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι). 
 

 
 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
                                        
1. Η πλθρωμι τθσ αξίασ των ανωτζρω υπθρεςιϊν, κα γίνει ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Ν. 
4412/08-08-2016 (Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν), μετά τθν υπογραφι 
του ςχετικοφ  πρωτοκόλλου ποςοτικισ και ποιοτικισ εκτζλεςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ και με 
τθν προςκόμιςθ του τιμολογίου και των δελτίων φορολογικισ και αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ. 
Στα τιμολόγια κα αναφζρεται θ τιμι των υπθρεςιϊν μόνο ςε ΕΥΩ. 
2. Οι προςφορζσ κα ιςχφουν για τουλάχιςτον ενενιντα (90) θμζρεσ. 
3. Ο Ανάδοχοσ υπόκειται ςτισ νόμιμεσ κρατιςεισ. O Φ.Ρ.Α. βαρφνει το Νοςοκομείο. 
4. Ο χρόνοσ εκτζλεςθσ είναι άμεςοσ από τθν επομζνθ τθσ υπογραφισ του ςυμφωνθτικοφ. 
5. Η κατακφρωςθ κα γίνει ςτον Ενδιαφερόμενο που κα προςφζρει τθ χαμθλότερθ τιμι 
ςφγκριςθσ μεταξφ τεχνικά αποδεκτϊν υπθρεςιϊν.  
 
Ο οικονομικόσ φορζασ καλείται να προςκομίςει: 
-Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου του Διαχειριςτι τθσ εταιρείασ ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου 
από το οποίο να προκφπτει, ότι δεν ζχει καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ, για 
κάποιο από τα αδικιματα τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 του Ν.4412/2016, για κάποιο από τα 
αδικιματα του Αγορανομικοφ Κϊδικα, ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ τουσ 
δραςτθριότθτασ, εφόςον αυτό ορίηεται ςτθ διακιρυξθ ι για κάποιο από τα αδικιματα τθσ 
υπεξαίρεςθσ, τθσ απάτθσ, τθσ εκβίαςθσ, τθσ πλαςτογραφίασ, τθσ ψευδορκίασ, τθσ δωροδοκίασ 
και τθσ δόλιασ χρεωκοπίασ.  
-Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου, 
από το οποίο να προκφπτει ότι δεν τελείτε ςε πτϊχευςθ και, επίςθσ, ότι δεν τελείτε ςε 
διαδικαςία κιρυξθσ πτϊχευςθσ.  
-Ριςτοποιθτικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, από το οποίο να προκφπτει 
ότι κατά τθν θμερομθνία τθσ ωσ άνω ειδοποίθςθσ, είςτε ενιμεροι ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ 
που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) και ωσ προσ τισ 
φορολογικζσ υποχρεϊςεισ τουσ.  
-Ριςτοποιθτικό του οικείου Επιμελθτθρίου, με το οποίο κα πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι ςασ 
ςε αυτό και το ειδικό επάγγελμά ςασ, κατά τθν θμζρα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, και 
αφετζρου ότι εξακολουκείτε να παραμζνετε εγγεγραμμζνοι μζχρι τθσ επίδοςθσ τθσ παροφςασ 
ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ. 
-Ριςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ από ΓΕΜΗ. 
 
 





 

 

Αρμόδιο όργανο για τθν ζγκριςθ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ, είναι το Διοικθτικό 
Συμβοφλιο του Νοςοκομείου. 
Σε περίπτωςθ μθ προςζλευςθσ του Αναδόχου εντόσ είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ 
κατακφρωςθσ αυτισ με απόφαςθ του Δ.Σ., κθρφςςεται ζκπτωτοσ, ςφμφωνα με το Ν. 4412/08-08-
2016 (Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν) και του επιβάλλονται οι 
προβλεπόμενεσ από το Νόμο κυρϊςεισ. 
7.Εφόςον θ υπθρεςία παρακολουκείται  από το Ραρατθρθτιριο Τιμϊν (ΦΕΚ 777/Βϋ/04-06-2010) 
τθσ Ε.Ρ.Υ., καλείςτε να προςκομίςετε Υπεφκυνθ Διλωςθ με τισ αναγραφόμενεσ τιμζσ  ςτθν 
ιςτοςελίδα www.epromy.gr (παρατθρθτιριο τιμϊν). Η υπθρεςία δεν κα δεχκεί οικονομικι 
προςφορά ανϊτερθ των τιμϊν που κα αναφζρονται ςτθν παραπάνω διλωςθ. Εάν θ εν λόγω 
υπθρεςία δεν παρακολουκείται από το Ραρατθρθτιριο Τιμϊν, απλϊσ κα το αναφζρετε ςτθν 
Υπεφκυνθ Διλωςθ. 
8. Η διαγωνιςτικι διαδικαςία κα διενεργθκεί ςφμφωνα με τον Ν. 4412/08-08-2016 (Δθμόςιεσ 
Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν) και τθν 8θ/ 26-05-2022 ( Θζμα 32ο ) ΑΔΑ : 
Ψ4Ρ34690Β1-ΛΥΟ  απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Νοςοκομείου. 
 
Επιςθμαίνουμε ότι λόγω των ειδικϊν ςυνκθκϊν, ςε περίπτωςθ που δεν είναι δυνατι θ 
προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν τθσ προςφοράσ, ο ανάδοχοσ μπορεί να υποβάλλει 
Τπεφκυνθ Διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Αϋ 75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, 
και να τα υποβάλλει εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ 
ςφμβαςθσ. (ΠΝΠ 84/13.04.2020). 
 
 
Για ό,τι δεν προβλζπεται ςτθν παροφςα ςφμβαςθ, εφαρμόηονται οι περί προμθκειϊν του 
Δθμοςίου διατάξεισ (Ν.4412/2016), όπωσ τροποποιικθκαν και ιςχφουν. 
 
Ακολουκοφν οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ, που αποτελοφν αναπόςπαςτο τμιμα του παρόντοσ, 
όπωσ ςτο ςυνθμμζνο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Αϋ. 
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      ΝΙΚΗΤΑΣ  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  
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Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α  Αϋ  
 

 
                                                            ΣΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ) 
 ΔΤΟ ΑΤΣΟΜΑΣΩΝ ΘΤΡΩΝ ΣΙ ΚΕΝΣΡΙΚΕ ΕΙΟΔΟΤ ΣΩΝ ΑϋΧΕΙΡΟΤΡΓΕΙΩΝ  

 
 

                                                              
    Οι δφο κφρεσ ςτισ κεντρικζσ ειςόδουσ των Αϋ Χειρουργείων είναι παλαιοφ τφπου και 

πρζπει να αντικαταςτακοφν με νζεσ αυτόματεσ κφρεσ Ρυράντοχεσ, χωρίσ 
ακτινοπροςταςία. 

    Οι νζεσ κφρεσ κα είναι πιςτοποιθμζνεσ, ϊςτε να πλθροφν τισ προδιαγραφζσ 
λειτουργικότθτασ και αςφάλειασ για χϊρουσ Νοςοκομείου. 

 
 
Καταςκευι 
Οι νζεσ κφρεσ κα είναι Ρυράντοχεσ (≥60 min) κατάλλθλεσ για Νοςοκομειακοφσ χϊρουσ, 
χωρίσ ακτινοπροςταςία. Θα είναι μονόφυλλεσ  ( διαςτάςεισ ανοίγματοσ 110-120 m), 
αυτόματα ανοιγόμενεσ προσ το εςωτερικό των Χειρουργείων, με πάχοσ κυρόφυλλου 
≥40mm (οι διαςτάςεισ  των υφιςτάμενων κυρϊν φαίνονται ςτα παρακάτω ςχζδια). Οι 
κάςεσ  κα είναι από κοιλοδοκοφσ.  
Το κάκε κυρόφυλλο κα φζρει αμφίπλευρα ανοξείδωτεσ χειρολαβζσ (μπάρεσ).  
Η ςτερζωςθ ςτισ κάςεσ κα γίνει με μεντεςζδεσ βαρζωσ τφπου.  
Κάκε κφρα κα φζρει επιπλζον  προςτατευτικά inox για τθν αποφυγι χτυπθμάτων από τα   
φορεία και τα καρότςια μεταφοράσ αςκενϊν. 
Ο χρωματιςμόσ των κυρϊν κα είναι κατ’ επιλογι τθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ. 
 
Αυτοματιςμόσ - Μθχανιςμόσ 
Ο χειριςμόσ και ο ζλεγχοσ των κυρϊν κα γίνεται εςωτερικά με διακόπτθ προςζγγιςθσ 
αγκϊνα και από τθν εξωτερικι πλευρά με μθχανιςμό αςφαλείασ - ελζγχου (κωδικόσ ι 
κάρτα).  
Θα τοποκετθκοφν αιςκθτιρεσ αςφαλείασ και από τθν εςωτερικι και από τθν εξωτερικι   
πλευρά. 
 Ο μθχανιςμόσ ανοίγματοσ κα είναι θλεκτρομθχανικόσ. Σε περίπτωςθ διακοπισ του 

ρεφματοσ κα πρζπει απαραίτθτα να ανοίγει χειροκίνθτα. 
 Η τοποκζτθςθ των κυρϊν κα γίνει από εξειδικευμζνο ςυνεργείο, αφοφ προθγθκεί θ 

αποξιλωςθ των υφιςτάμενων κυρϊν 
 Οι κφρεσ κα πρζπει να φζρουν πιςτοποιθτικό  -  ςιμανςθ  CE κακϊσ και όλεσ τισ 
απαιτοφμενεσ από τθν Ελλθνικι Νομοκεςία πιςτοποιιςεισ και βεβαιϊςεισ ότι είναι 
ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία, Κανονιςμοφσ Ρυροπροςταςίασ, Ρυροςβεςτικζσ 
Διατάξεισ και τα πρότυπα του ΕΛΟΤ.  
Ο ανάδοχοσ κα είναι υπεφκυνοσ για τθν απομάκρυνςθ των μπαηϊν και όλων των 
άχρθςτων υλικϊν που κα δθμιουργθκοφν λόγω των εργαςιϊν, από τουσ χϊρουσ του 
Νοςοκομείου.  
Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να διατθρεί πλιρθ γκάμα ανταλλακτικϊν για τουσ μθχανιςμοφσ 
ανοίγματοσ των κυρϊν τουλάχιςτον για πζντε (5) ζτθ. 

 
 





 

 

 
    Επίςθσ μετά το πζρασ τθσ εγκατάςταςθσ ο ανάδοχοσ, κα πρζπει να δϊςει εγγφθςθ καλισ 
λειτουργίασ τθσ εγκατάςταςθσ (κφρα, αυτόματοσ μθχανιςμόσ κ.α.) για τρία ζτθ (δθλαδι ο 
ανάδοχοσ κα ζχει τθν υποχρζωςθ αποκατάςταςθσ με δικά του ζξοδα οποιαςδιποτε 
αςτοχίασ/δυςλειτουργίασ παρουςιαςτεί για το προαναφερκζν χρονικό διάςτθμα). Επίςθσ λόγω 
τθσ κριςιμότθτασ του χϊρου, ςε περίπτωςθ οποιαςδιποτε βλάβθσ που κα προκφψει ςτο 
ςφςτθμα τθσ εγκατάςταςθσ (κφρα, αυτόματοσ μθχανιςμόσ κ.α.) εντόσ του χρόνου εγγφθςθσ των 
τριϊν ετϊν, θ ανταπόκριςθ και θ αποκατάςταςθ τθσ βλάβθσ από τον ανάδοχο κα πρζπει να 
πραγματοποιθκεί εντόσ 48 ωρϊν. 
      Όλοι οι υποψιφιοι ανάδοχοι κα πρζπει να επιςκεφτοφν τθν εγκατάςταςθ προκειμζνου να 
λάβουν γνϊςθ των ςυνκθκϊν του ζργου λόγω των ιδιαίτερων ςυνκθκϊν και τθσ κριςιμότθτασ 
του χϊρου και να παραλάβουν βεβαίωςθ επίςκεψθσ από τθν Σεχνικι Τπθρεςία τθν οποία κα 
υποβάλουν με τθν προςφορά τουσ. 

     Τθν επίβλεψθ των παραπάνω εργαςιϊν, οι οποίεσ κα γίνουν ςφμφωνα με όλουσ τουσ κανόνεσ 
τθσ τζχνθσ και τθσ τεχνικισ, κα ζχει το Τεχνικό Τμιμα του Νοςοκομείου με τισ παρατθριςεισ και 
τισ υποδείξεισ του οποίου υποχρεοφται να ςυμμορφϊνεται ο μειοδότθσ. 
    Το Νοςοκομείο δεν ζχει υποχρζωςθ να παρζχει υλικά  και εργαλεία ςτον ανάδοχο, οφτε ζχει 
ευκφνθ για τυχόν τραυματιςμό των εργαηομζνων του. Οι υποχρεϊςεισ προσ το Ι.Κ.Α. και λοιποφσ 
Αςφαλιςτικοφσ Οργανιςμοφσ κα βαρφνουν τον μειοδότθ. 
    Η ποιότθτα των υλικϊν κα ελζγχεται από το Τεχνικό Τμιμα του Νοςοκομείου. 
     Η τιμι προςφοράσ κα δοκεί ςυνολικά για  τθν προμικεια και τοποκζτθςθ των κυρϊν και κα 
αναφζρεται ςαφϊσ ςτθν προςφορά ότι γίνονται αποδεκτοί οι όροι τθσ Τεχνικισ Ρεριγραφισ τθσ 
οποίασ ζλαβε γνϊςθ. Σε περίπτωςθ διαφωνίασ με όρο ι όρουσ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν κα 
πρζπει να αναφζρονται γραπτϊσ οι λόγοι διαφωνίασ και να επιςυνάπτονται με τθν προςφορά.  
    Ο χρόνοσ παράδοςθσ, τοποκζτθςθσ και ολοκλιρωςθσ των εργαςιϊν είναι ζωσ οχτϊ  (8)  
εβδομάδεσ. 
      Ο εκτιμϊμενοσ προχπολογιςμόσ για τθν προμικεια και εγκατάςταςθ των κυρϊν ανζρχεται 
ςε 15.000,00 Ευρϊ με ΦΡΑ. Για τθν προμικεια των υλικϊν 14.000,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου 
του ΦΡΑ και για τισ απαιτοφμενεσ εργαςίεσ ςτα 1.000,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ. 

 
 
 
 

 
          

 

                                                        

 

                                                        

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 





 

 

                   

             Υυιστάμενη θύρα Χειρουργείου 1 
 





 

 

 
 
 
 

Υυιστάμενη θύρα Χειρουργείου 2 
 

 





 

 
 

 
 
 

Νέα αυτόματη πυράντοχη θύρα (τεμ. 2) 
 





 

 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Βϋ 
ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 

(άρκρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των ςτοιχείων που υποβάλλονται με αυτι τθ διλωςθ μπορεί να ελεγχκεί με βάςθ το αρχείο 
άλλων υπθρεςιϊν (άρκρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 
  

ΡΟΣ(1):  

Ο – Η Πνομα:  
Επϊνυμο
: 

 

Πνομα και Επϊνυμο  
Ρατζρα:  

 

Πνομα και Επϊνυμο  
Μθτζρασ: 

 

Ημερομθνία γζννθςθσ(2):   

Τόποσ Γζννθςθσ:  

Αρικμόσ Δελτίου  
Ταυτότθτασ: 

 Τθλ:  

Τόποσ Κατοικίασ:  Οδόσ  Αρικ:  ΤΚ:  

Αρ. Τθλεομοιοτφπου (Fax):  
Δ/νςθ Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου (Εmail): 

 

 
Με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ κυρϊςεισ (3), που προβλζπονται από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του 
άρκρου 22 του Ν. 1599/1986, δθλϊνω ότι μζχρι τθν θμζρα υποβολισ – αποςτολισ τθσ προςφοράσ μου: 

1)  Ζλαβα γνϊςθ και αποδζχομαι πλιρωσ και ανεπιφυλάκτωσ όλουσ τουσ όρουσ τθσ διαδικαςίασ 

2)  Συμμετζχω ςτθ διαδικαςία του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΙΟΣ» για τθν προμικεια  υλικϊν 
και παροχι  εργαςιϊν τοποκζτθςθσ τουσ για τθν αντικατάςταςθ δφο αυτόματων κυρϊν ςτισ κεντρικζσ ειςόδουσ 
των αϋ χειρουργείων. 

3)  Δεν ζχω καταδικαςκεί με τελεςίδικθ  απόφαςθ για κάποιο αδίκθμα από τα αναφερόμενα ςτθν παρ. 1 του 
άρκρου 73 του Ν.4412/2016. 

4)  Είμαι φορολογικά και αςφαλιςτικά ενιμεροσ ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ μου, ςφμφωνα με τθν παρ. 2 του 
άρκρου 73 του Ν.4412/2016. 

5) Δεν τελϊ ςε κάποια από τισ αναφερόμενεσ περιπτϊςεισ τθσ παρ. 4 του άρκρου 73 του Ν.4412/2016 ι 
ανάλογεσ καταςτάςεισ, 

6)  Δεν υφίςτανται νομικοί περιοριςμοί ςτθ λειτουργία τθσ επιχείρθςθσ και δεν μου ζχει επιβλθκεί θ ποινι του 
αποκλειςμοφ από διαγωνιςμοφσ, με αμετάκλθτθ Υπουργικι απόφαςθ, θ οποία βρίςκεται ςε ιςχφ. 

7)  Είμαι εγγεγραμμζνοσ ςτο οικείο Επιμελθτιριο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ. 2 του άρκρου 75 του 
Ν.4412/2016. 

8)  Ρλθρϊ τα κριτιρια επιλογισ, ζτςι όπωσ ζχουν κακοριςτεί ςτθ διακιρυξθ, ςφμφωνα με το άρκρο 75 του 
Ν.4412/2016 
9) Δεν ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ τθσ εταιρείασ μασ Ρράξεισ Επιβολισ προςτίμου για παραβίαςθ των εργαςιακϊν 
ςχζςεων (άρκρα 73 & 80 του Ν. 4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

10)  Αναλαμβάνω τθν υποχρζωςθ για τθν ζγκαιρθ και προςικουςα προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν του 
άρκρου 80 του Ν.4412/2016, ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 103 του ιδίου Νόμου, 
ςε όποιο ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ μου ηθτθκοφν. 

 
                                                                                                      Ημερομθνία:  
                                                                                           Ο/Η Δθλ……… 
 
                                                                                                   
                                                                                                          (Υπογραφι)          
 
                                                                                                                                                                                    
 
 
 





 

 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτθ ι Αρχι ι θ Υπθρεςία του δθμόςιου τομζα, που 
απευκφνεται θ αίτθςθ. 
(2) Αναγράφεται ολογράφωσ.  
(3) «Πποιοσ εν γνϊςει του δθλϊνει ψευδι γεγονότα ι αρνείται ι αποκρφπτει τα αλθκινά με ζγγραφθ 
υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 τιμωρείται με φυλάκιςθ τουλάχιςτον τριϊν μθνϊν. Εάν ο υπαίτιοσ 
αυτϊν των πράξεων ςκόπευε να προςπορίςει ςτον εαυτόν του ι ςε άλλον περιουςιακό όφελοσ 
βλάπτοντασ τρίτον ι ςκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάκειρξθ μζχρι 10 ετϊν. 
(4) Σε περίπτωςθ ανεπάρκειασ χϊρου θ διλωςθ ςυνεχίηεται ςτθν πίςω όψθ τθσ και υπογράφεται από τον 
δθλοφντα ι τθν δθλοφςα.  
 
 
Η ανωτζρω υπεφκυνθ διλωςθ υπογράφεται (για τα νομικά πρόςωπα) από τον εκπρόςωπο του 
οικονομικοφ φορζα. Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα, νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, 
όπωσ προκφπτει από το ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο 
υποβολισ τθσ προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι το αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να 
εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ 
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 
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