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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                     Υίορ: 20/05/2022 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ &                                                           Απιθ. Ππυη.: 30 

ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ                                        

2η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ 

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ 

           «ΚΤΛΙΣΔΙΟ»                                        

Γξαθείν Γεληθήο Γηαρείξηζεο                        

Πιεξνθνξίεο                         

Σει.: 22713/50106                                                           

E-mail: paragelies@xioshosp.gr 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ  ΜΔ ΑΝΟΙΚΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΛΛΟΓΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «ΤΛΙΚΧΝ – ΧΛΗΝΧΝ PPR ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΑΤΝΓΔΗ ΓΙΚΣΤΟΤ 

ΦΤΞΗ-ΘΔΡΜΑΝΗ ΜΑΙΔΤΣΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ» CPV 44115210-4  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 20.000,00€ ΜΔ ΦΠΑ  

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ  

ΣΗΝ ΠΛΔΟΝ ΤΜΦΔΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΦΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΒΑΔΙ ΣΙΜΗ 

 

Σν Γ. Ν. Υίνπ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» γηα ηελ θάιπςε άκεζσλ θαη επηηαθηηθώλ αλαγθώλ ηνπ,  ιακβάλνληαο  

ππ’ όςηλ ηηο παξαθάησ απνθάζεηο: 

1. Σελ ππ’ αξηζ. 10/16-05-2022 (ΑΓΑ:9630469073-Ι57), απόθαζε ηνπ Γ. ηνπ Γ.Ν. Υίνπ 

«ΚΤΛΙΣΔΙΟ» κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη από άπνςε ζθνπηκόηεηαο ε πξνκήζεηα «ΤΛΙΚΧΝ – 

ΧΛΗΝΧΝ PPR ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΑΤΝΓΔΗ ΓΙΚΣΤΟΤ ΦΤΞΗ-ΘΔΡΜΑΝΗ ΜΑΙΔΤΣΙΚΗ 

ΚΛΙΝΙΚΗ» γηα ηε θάιπςε ησλ  αλαγθώλ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαζώο θαη ην αίηεκα πξνκήζεηαο κε 

ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο  

2. Σελ ππ’ αξηζ. 1061/19-05-2022 (ΑΓΑ:6ΤΗΛ469073-53Β) αλάιεςε πίζησζεο. 

  

Πποηίθεηαι  λα πξνβεί ζηελ ζύλαςε ζύκβαζεο γηα ηελ πξνκήζεηα  «ΤΛΙΚΧΝ – ΧΛΗΝΧΝ PPR ΓΙΑ 

ΣΗ ΓΙΑΤΝΓΔΗ ΓΙΚΣΤΟΤ ΦΤΞΗ-ΘΔΡΜΑΝΗ ΜΑΙΔΤΣΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ»  

(CPV:44115210-4), (ΚΑΔ:9123), κε ζθνπό ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηνπ,  ζύκθσλα κε ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ 

Ννζνθνκείνπ. Δγθεθξηκέλνο πξνϋπνινγηζκόο  20.000,00€ κε ΦΠΑ θαη  θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ 

ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο. 

Γηα ην ζθνπό απηό απεπζύλεη ππόζκληζη με ανοισηή διαδικαζία ζςλλογήρ πποζθοπών πξνο θάζε 

ελδηαθεξόκελν νηθνλνκηθό θνξέα πνπ επηζπκεί λα ππνβάιιεη νηθνλνκνηερληθή πξνζθνξά, ζύκθσλα κε 

ηνπο παξαθάησ όξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο: 
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Α’  ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ                                                                                                     
 

Αναθέηοςζα Απσή Γ. Ν. ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» 

Σίηλορ 

ππομήθειαρ/ CPV 

ΤΛΙΚΑ – ΧΛΗΝΔ PPR ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΑΤΝΓΔΗ ΓΙΚΣΤΟΤ ΦΤΞΗ-

ΘΔΡΜΑΝΗ ΜΑΙΔΤΣΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ (CPV:44115210-4) 

Πποϋπολογιζμόρ 

Γαπάνηρ 
20.000,00€ ΜΔ ΦΠΑ 17% 

Υπημαηοδόηηζη 

 ΚΑΔ 9123 

 Αλάιεςε Τπνρξέσζεο : 1061/19-05-2022 (AΓΑ: 6ΤΗΛ469073-53Β) 

 

Γ/νζη Τποβολήρ 

Πποζθοπών 

Γ. Ν. ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ»  

(Έιελαο Βεληδέινπ 2, ΣΚ 82132, Σκήκα Γεληθήο Γηαρείξηζεο) 

Σπόπορ Τποβολήρ 

Πποζθοπών 
e-mail: paragelies@xioshosp.gr 

Καηαληκηική 

Ημεπομηνία 

Τποβολήρ 

Πποζθοπών 

25/05/2022, ημέπα Σεηάπηη και ώπα 14:00 μμ. 

Σόπορ Γιεξαγυγήρ 

Γιαγυνιζμού 
Γ.Ν. ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ»  (Γξαθείν Γεληθή Γηαρείξηζε) 

Γημοζιόηηηα 
 ΚΗΜΓΗ 

 www.xioshosp.gr 

Γιάπκεια 

ζύμβαζηρ 
ΔΧ ΣΗΝ ΠΑΡΑΓΟΗ ΣΧΝ ΤΛΙΚΧΝ 

Υπόνορ ιζσύορ 

πποζθοπών 

Δλελήληα (90) κέξεο (άξζ.97 ηνπ 4412/16), πξνζεζκία πνπ αξρίδεη από ηελ 

επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ.  

Η ηζρύο ηεο πξνζθνξάο δύλαηαη λα παξαηαζεί, εθόζνλ δεηεζεί από ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή πξηλ από ηελ ιήμε ηεο (άξζ.97, Ν.4412/16). 

Σεσνική και 

οικονομική 

πποζθοπά 

 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ-Ν.4412/16 άπθπο 94 

Πεξηέρεη ηδίσο ηα έγγξαθα θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ηεθκεξηώλνπλ ηελ ηερληθή 

επάξθεηα, ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ, ζύκθσλα κε ηηο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ Παξαξηήκαηνο Β΄ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ-Ν.4412/16 άπθπο 95 

Πεξηιακβάλεη εγγξάθσο ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο (θαζαξή αμία , 

πνζόηεηεο ΦΠΑ, ζπλνιηθή ηηκή). Η ππνβνιή κόλν κίαο πξνζθνξάο δελ απνηειεί 

θώιπκα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνύ θαη ηελ αλάζεζε ηεο 

ζύκβαζεο. (Άξζξν 117 παξ. 3) 

 

Αξιολόγηζη 

πποζθοπών  

 

Η θαηαθύξσζε γίλεηαη ηειηθά ζηνλ Αλάδνρν κε ηελ ρακειόηεξε πξνζθνξά 

απνθιεηζηηθά βάζεη ηεο ηηκήο, εθ ησλ αλαδόρσλ ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο έρνπλ 

θξηζεί σο απνδεθηέο κε βάζε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο όξνπο ηεο 

πξόζθιεζεο.  
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Γικαιολογηηικά 

καηακύπυζηρ 

 

 

 

Ο «πξνζσξηλόο αλάδνρνο» κεηά από ελεκέξσζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο 

απνζηέιιεη ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο  ειρ διπλούν, ηα οποία να 

έσοςν ιζσύ 3 μήνερ ππιν ηην ςποβολήρ ηοςρ, πξνθεηκέλνπ λα ππνγξαθεί 

ζύκβαζε:  

-   Αληίγξαθν Πνηληθνύ Μεηξώνπ γηα γεληθή ρξήζε  

-   Βεβαίσζε Φνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο   

-   Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο. 

-   Πηζηνπνηεηηθό ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ. 

Τπογπαθή ζύμβαζηρ 

 

Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα πξνζέιζεη εληόο δεθαπέληε (15) εκεξώλ (αξ.124 Ν.4782/21) 

από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξόζθιεζεο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο, πξνζθνκίδνληαο 

θαη ηελ εγγύηζη καλήρ εκηέλεζηρ ίζηρ με ηο 4% επί ηηρ καθαπήρ ζςμβαηικήρ αξίαρ 

(αξ.21 Ν.4782/21). 

 

- Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη – επί ποινή απόππιτηρ – ν ρξόλνο παξάδνζεο  ησλ πξνζθεξόκελσλ 

εηδώλ. Λόγσ ηνπ επείγνληνο ηεο πξνκήζεηαο, ην λνζνθνκείν επηζπκεί ηα πξνζθεξόκελα είδε λα είλαη 

εηοιμοπαπάδοηα, ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απνξξίςεη ηελ  πξνζθνξά αλ 

θξίλεη όηη ν ρξόλνο παξάδνζεο είλαη κεγάινο ζε ζρέζε κε ηηο αλάγθεο ηνπ. 

- Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο θαη αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο.  

- Δπί ηηρ πποζθοπάρ ηοςρ οι ζςμμεηέσονηερ θα ππέπει να δηλώνοςν ςπεύθςνα όηι δεν βπίζκονηαι ζε       

μία από ηιρ καηαζηάζειρ ηυν άπθπυν 73 και 74 ηος Ν. 4412/2016 υρ απόδειξη ηηρ μη ύπαπξηρ 

λόγυν αποκλειζμού. 

- Η πποζθοπά να είναι ζηο ζύνολο ηυν ςλικών. 

- Η παπάδοζη να είναι ζηιρ εγκαηαζηάζειρ ηος νοζοκομείος. 

-  

 

 

                                                                                                                         Η Γιοικήηπια  

                                                                                                         ηος Γ.Ν. Υίος «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» 

                                                                 

                                                                                                                                α/α 

                                                                                             ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 

                                                                                                                     Δλένη  Βοςηιέπος 
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ΠΙΝΑΚΑ ΤΛΙΚΧΝ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΛΙΚΩΝ ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΣΤΠΟ 

(ΣΕΜ,ΜΕΣΡΑ) 
ΠΡΟΫΠ/ΜΟ  
ΧΩΡΙ Φ.Π.Α 

ΠΡΟΫΠ/ΜΟ  
ΜΕ Φ.Π.Α 

ωλινα Φ40 80 μζτρα   

ωλινα Φ32 80 μζτρα   

Γωνία 90ο Φ40 20 τεμ   

Γωνία 45ο Φ40 20 τεμ   

Ρακόρ τερμΦ40x 1 1/4  2 τεμ   

ΜοφφαΦ40 20 τεμ   

Γωνία 90ο φ32 20 τεμ   

Γωνία 45ο Φ32 20 τεμ   

Ρακόρ τερμΦ32x 1  2 τεμ   

ΜοφφαΦ32  20 τεμ   

Μόνωςθ φ42x9 80 μζτρα   

Μόνωςθ Φ32x9 80 μζτρα   

τιριγμα μεταλλικό με λάςτιχο 
ντίηασΦ40 

50 τεμ  
 

τιριγμα μεταλλικό με λάςτιχο 
ντίηασΦ32 

50 τεμ  
 

Σαινία μόνωςθ με κόλλα 50 x 3 x 10μ 10 τεμ   

Γωνία 90 μοιρϊν από injection sdr11 
ppr125 Φ160 BUTT WELDING   

18 τεμ  
 

Ημιγωνία 45 μοιρϊν από injection 
sdr11 ppr125 Φ160 BUTT WELDING     

16 τεμ  
 

ωλινα BUTT WELDING Φ160 
(5,8μετρων) (780120160)       

210 μζτρα  
 

Μόνωςθ Πάπλωμα 13 χιλ 140 τμ   

Μεταλλικό ςτιριγμα με λάςτιχο ντίηασ 
Φ160 

150 τεμ  
 

Σαινία μόνωςθ με κόλλα 50x3x10μ 30 τεμ   

Ξφςτρα προετοιμαςίασ ςυγκόλλθςθσ 
θλεκτρομοφφασ 75mm-200mm 
700180200 

1 τεμ  
 

Μθχανι ςυγκόλλθςθσ 20mm/125mm 
PRISMA JIG (Περιλαμβάνεται  βαςθ 
μθχανισ ςυγκόλλθςθσ εωσ 125mm, 
ςτθρίγματα για PRISMA JIG 20mm/63 
KΩΔ 700190100)  

1 τεμ  

 

Γωνία Φ90 90Ο   6 τεμ   

Ρακόρ τερματικά αρςενικά 90x3   
ΚΩΔ.790119003                 

2 τεμ  
 

υςτολζσ 160x90       2 τεμ   

Ηλεκτρομοφφεσ Φ160       2 τεμ   

ΣΥΝΟΛΟ 17.094,02€ 20.000,00€ 
 

Σο δίκτυο αφορά το κτίριο τθσ Μαιευτικής. Σο δίκτυο αυτό απαιτείται να αναπτυχκεί, ϊςτε να εξαςφαλίςει 

επάρκεια ςε νερό ψφξθσ/κζρμανςθσ αλλά και ηεςτό νερό χριςθσ από τισ κεντρικζσ εγκαταςτάςεισ του κτιρίου 

13, κάνοντασ παράλλθλα οικονομία (οικονομία κλίμακασ, χριςθ εναλλακτϊν ανάκτθςθσ κερμότθτασ από 

ψφκτεσ). 

Η ςωλινα να είναι 3ςτρωματικι με υαλονιματα, από υλικό PP-R 125 SDR 11  
Σα εξαρτιματα PPR να είναι Random PN25.  
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