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6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
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Οικονομικό
Γούση Γ.
2682361310
26820 24837
Σελεύκειας 2
481 00, Πρέβεζα
MAIL: g.gousi@prevezahospital.gr

ΠΡΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για εργασίες αντικατάστασης στο κεντρικό
κούφωμα στα χειρουργεία του Γ.Ν.Πρέβεζας.
ΣΧΕΤ.:

Το με αριθ. Πρωτ 4568/03-05-2022 πρωτογενές αίτημα για
κεντρικό κούφωμα στα χειρουργεία του Γ.Ν.Πρέβεζας.

εργασίες αντικατάστασης στο

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά σε κλειστό φάκελο έως
10/5/2022 ημέρα Τρίτη 11:00 πμ, λόγω του κατεπείγοντος για εργασίες αντικατάστασης στο κεντρικό
κούφωμα
στα
χειρουργεία
του
Γ.Ν.Πρέβεζας.
συνολικού
προϋπολογισμού
3.500,00€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τον ΚΑΕ 1413.
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ
ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ

Α/Α
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΤΡΙΦΥΛΛΟ 3110 * 1380 (4,29 m²)
ΛΕΥΚΟ, ΜΗΧ:GU IN-LINE, ΧΕΡΟΥΛΙ
ΕΝΕΡΓ. ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ 4 ΕΠΟΧΩΝ
ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ + ΚΟΥΝΟΥΠΙΕΡΑ 2100 * 1380 (2,90 m²)
ΛΕΥΚΟ. ΜΗΧ:GU IN-LINE, ΧΕΡΟΥΛΙ
ΕΝΕΡΓ. ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ 4 ΕΠΟΧΩΝ
ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ 560 * 920 (0,52 m²)
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ, ΛΕΥΚΟ
ΕΝΕΡΓ. ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ 4 ΕΠΟΧΩΝ
ΚΟΥΝΟΥΠΙΕΡΑ- ΚΟΥΝΟΥΠΙΕΡΑ ΣΤΑΘΕΡΗ
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
O ανάδοχος θα προχωρήσει σε προσεκτική αποξήλωση των κουφωμάτων
Στον χώρο αποξήλωσης των χειρουργείων θα ληφθεί μέριμνα για την προστασία του παραμένοντος
εντός αυτών εξοπλισμού (επιδαπεδίων ή επίτοιχων κλιματιστικών συσκευών, ηλεκτρονικού/
επικοινωνιακού και γραφειακού εξοπλισμού) με κάλυψή τους. Απαγορεύεται η συσσώρευση των
υλικών αποξηλώσεων εντός του κτιρίου του Νοσοκομείου.
Ιδιαίτερη μέριμνα θα ληφθεί για την απομάκρυνση των εκτός κουφωμάτων προϊόντων
αποξηλώσεων ( τυχόν αποκολληθέντα τμήματα οικοδομικών στοιχείων ) για την αποφυγή
επιβάρυνσης των χώρων του Νοσοκομείου.
Όλα τα παραπάνω προϊόντα αποξηλώσεων και καθαιρέσεων και το σύνολο των αχρήστων
αντικειμένων και υλικών θα απομακρύνονται χειρωνακτικά από τους χώρους του κτιρίου.
Τα υλικά θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά του εργοστασίου από τα οποία να προκύπτει ότι
έχουν υποστεί όλες τις δοκιμασίες που προδιαγράφονται από τους αντίστοιχους κανονισμούς.
( αντοχή σε Ανεμοπίεση, Αεροπερατότητα, Υδατοπερατότητα, Συντελεστής θερμομόνωσης). Επίσης
θα συνοδεύονται με πλήρη τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή και με οδηγίες εφαρμογής και
συντήρησης των.
Όλα τα προφίλ θα είναι οβάλ διατομής. Όλα τα υαλοστάσια θα είναι διπλά ενεργειακά.
Όλα τα υλικά θα τύχουν της απολύτου εγκρίσεως της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου.
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει οποιεσδήποτε τυχόν ζημιές που θα προκύψουν
(μερεμέτια) τόσο κατά την αποξήλωση των υφισταμένων κουφωμάτων όσο και κατά την
τοποθέτηση των νέων.
Η τιμή προσφοράς θα περιλαμβάνει όλα τα υλικά, μικρουλικά, μεταφορικά, ασφαλιστικές
εισφορές των εργαζομένων και τις νόμιμες κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου και Φ.Π.Α.
Οι εργασίες θα γίνουν από ειδικευμένο προσωπικό και θα ληφθούν όλα τα μέτρα ασφαλείας που
προβλέπουν οι σχετικοί κανονισμοί. Αποκλειστικά υπεύθυνος ποινικά και αστικά είναι ο Ανάδοχος
για:
- την ασφάλεια των χρησιμοποιούμενων μέσων και των εκτελούμενων εργασιών.
- ατύχημα σε εργαζομένους και διερχόμενους
- ο ανάδοχος υποχρεούται να λάβει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία και ασφάλεια του
προσωπικού του και να διατηρεί ασφαλισμένο το προσωπικό του στους αρμοδίους ασφαλιστικούς
οργανισμούς και σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα Ασφαλιστική Νομοθεσία καθ` όλη την
διάρκεια εκτέλεσης της εγκατάστασης.
- ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει με την προσφορά του να βεβαιώσει εγγράφως ότι έχει γνωρίσει με
επιτόπια εξέταση την υφιστάμενη κατάσταση και ότι έχει ενημερωθεί πλήρως για όλες τις τοπικές
συνθήκες λειτουργίας. Τυχόν αλλαγές που θα προκύψουν θα βαρύνουν εξ` ολοκλήρου τον ανάδοχο.
Για περισσότερες πληροφορίες θα απευθυνθείτε στην Τεχνική Υπηρεσία του νοσοκομείου στο τηλ.
2682361316

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Α)
1. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας
είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την
εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό
πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30)
εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.
2. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον
αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικο πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ),
αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή
του.

3. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και
μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με
τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου
εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. Οι αλλοδαποί οικονομικοί
φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης,
αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου
εκπροσώπου.

Β)

Γ)

απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμο εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια
δικαστική ή διοικητική αρχή, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις.
Το εν λόγω πιστοποιητικό γίνεται αποδεκτό εφόσον έχει εκδοθεί έως και τρεις μήνες πριν από
την υποβολή του. Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το
πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφασή είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής
ή δικαστικής αρχής είναι:
•
Φυσικά πρόσωπα
•
Ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε και Ε.Ε
•
Διαχειριστές Ε.Π.Ε
1.
Διαχειριστές ΙΚΕ
•
Πρόεδρος ,Διευθύνων Σύμβουλος και μέλη διοικητικού συμβουλίου για Α.Ε
•
Μέλη διοικητικού συμβουλίου του Συνεταιρισμού
1.
Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποι του.
Εάν δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση η περίοδος αποκλεισμού, αυτή
ανέρχεται σε (5) πέντε έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.
 Για την καταβολή φόρων, αποδεικτικά ενημερότητας για χρέη προς το ελληνικό δημόσιο.
 Για την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, πιστοποιητικά που εκδίδονται από την
αρμόδια, κατά περίπτωση, αρχή του ελληνικού κράτους, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι
υποχρεώσεις του φορέα, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης,
σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία (θα αφορά την κύρια και την επικουρική
ασφάλιση).
 Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση
με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά την
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης,
Τα παρόντα δικαιολογητικά υποβάλλονται για τον οικονομικό φορέα –προσωρινό ανάδοχο και
στην περίπτωση που είναι ένωση για κάθε φορέα -μέλος της.
Τα εν λόγω πιστοποιητικά πρέπει να είναι σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής τους. Σε
περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος σε αυτά, ισχύουν εφόσον έχουν εκδοθεί έως
τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή τους.
Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,
συμπεριλαμβανομένων , κατά περίπτωση των δεδουλευμένων τόκων ή προστίμων είτε
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.

Δ)
1. Για την μη παραβίαση των διατάξεων του εργατικού δικαίου σύμφωνα με τα ειδικότερα
προβλεπόμενα στο εδάφιο γ της παρ 2 του άρθρου 73 του ν.4412/2106, και μέχρι να καταστεί
εφικτή από τον ΣΕΠΕ η έκδοση του πιστοποιητικού που προβλέπεται στην περίπτωση γ της
παραγράφου 2 του άρθρου 80 του ν.4412/2016, ο προσωρινός ανάδοχος θα πρέπει να
προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του ότι δεν έχουν εκδοθεί σε
βάρος του οικονομικού φορέα οι πράξεις επιβολής προστίμου που προβλέπονται στην
περίπτωση γ της παρ 2 του άρθρου 73 του ν.4412/2016, χωρίς να απαιτείται επίσημη
δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού αυτού.

2. για τη μη αθέτηση των ισχυουσών υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρ 2 του
άρθρου 18 του Ν. 4412/2016, ο προσωρινός ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει
υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του, ότι δεν έχει αθετήσει τις ως άνω
υποχρεώσεις που προβλέπονται από το άρθ 18 παρ 2 ν.4412/16.
3. Για τις περιπτώσεις εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής
εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει
υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του
δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από
παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, ο προσωρινός ανάδοχος
προσκομίζει πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια, κατά περίπτωση αρχή. Εάν δεν
εκδίδεται τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό
δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται
από ένορκη βεβαίωση ή ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου
ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους -μέλους ή της χώρας
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
ο προσωρινός ανάδοχος προσκομίζει υπεύθυνες δηλώσεις του νόμιμου εκπροσώπου του ότι δεν συντρέχουν
στο πρόσωπο του προσωρινού αναδόχου οι εξής λόγοι αποκλεισμού α) ότι ο οικονομικός φορέας δεν έχει
συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού και β) δεν έχει
επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης
σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης,
αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις.
Ε) Για την απόδειξη καταλληλότητας άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας προσκομίζουν πιστοποιητικό
/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί
φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό
/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος ΧΙ του προσαρτήματος
Α΄ του Ν4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό
επάγγελμα τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί μητρώο το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου ενώπιον αρμόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της
χώρας καταγωγής ή της χώρας οπού είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο
μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπο ανάθεση
σύμβασης.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή
εμπορικό ή βιομηχανικό Επιμελητήριο ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσίας του Γ.Ε.Μ.Η
των ως άνω επιμελητήριων (γίνονται αποδεκτά εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30 ) εργάσιμες ημέρες πρίν
από την υποβολή τους)
Πίνακας οικονομικής προσφοράς
α/
α
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΤΡΙΦΥΛΛΟ 3110 * 1380
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ΛΕΥΚΟ, ΜΗΧ:GU IN-LINE, ΧΕΡΟΥΛΙ
ΕΝΕΡΓ. ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ 4 ΕΠΟΧΩΝ
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Τιμή

Συνολική
χωρίς Φ.Π.Α

αξία φ.π.α

Συνολική
με Φ.Π.Α

1 τεμ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ
ΑΥΔΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

αξία

