
 

                                                     

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Αριθμ. Πρωτ.: 14632 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  

ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ                      Πειραιάς: 05-11-2021  

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»  

ΤΜΗΜΑ :  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΠΑΡΓΙΑΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ   

ΤΗΛ: 210 – 4592593 

Fax:   210 - 4592597  

 

  

 

 

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών  για την Δημιουργία Χώρων Γραφείων στον 3
ο
 

όροφο του Κεντρικού κτιρίου του Νοσοκομείου  

 

 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ανοικτή 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η χαμηλότερη τιμή 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  12   /  11 / 2021 

ΩΡΑ: 12:00 μ.μ., 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ Όπως αναλυτικά αναφέρεται στα Παραρτήματα    

Α – Γ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν:  

1.1. Του N. 4412/2016  « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών »     

( ΦΕΚ 147 / 08-08-2016) 

 1.2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 134 / 18-6-2007).  

1.3. Του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. 

και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 256 / 2-11-2001), όπως τροποποιημένος ισχύει.  

1.4. Toυ Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και 

άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 247 / 27-11-1995), όπως ισχύει.  

1.5. Του Ν.  4152 / 2013 ( Φ.Ε.Κ. 107 Α΄/ 9-5-2013 ), Παράγραφος Ζ : Προσαρμογή της 

Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011 / 7 της 16-2-2011 για την καταπολέμηση των 

καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές. 

1.6  Του  Ν. 4605 / 01-04-2019 άρθρο 43 , Παράγραφος 7 αγ . 

 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

1. Κάθε ενδιαφερόμενο, να καταθέσει προσφορά για  την Συντήρηση – Αναγόμωση των 

Πυροσβεστήρων με κριτήριο  κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή .  

2. Δικαίωμα Συμμετοχής στη διαδικασία έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω, εφόσον 

ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το 

αντικείμενο της προμήθειας: α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή 

αλλοδαπά. β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. γ) 

Συνεταιρισμοί.  

3. Περιγραφή των ζητούμενων κατηγοριών ειδών γίνεται στο παράρτημα Α της 

παρούσας και στο παράρτημα Δ ( Τεχνικές προδιαγραφές ).  

 

 

 



 

4. Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται μέχρι και την ημερομηνία και ώρα της 

διαδικασίας στο mail της Υπηρεσίας bargiataki@tzaneio.gr .                                                     

Σε περίπτωση που ο όγκος των δικαιολογητικών είναι μεγάλος , παρακαλείστε 

όπως κατατεθούν σε φάκελο στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου                                   

(με επισήμανση του αριθμού πρωτοκόλλου της ανάρτησης). 

 

Κατά τα λοιπά, η διαδικασία θα διενεργηθεί και η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα 

παρακάτω ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

 

 

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 

      ΕΙΔΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

2. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

3. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο αυτής 

(συμπεριλαμβανομένων όλων των παραρτημάτων της), σε ηλεκτρονική μορφή, στην 

ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στο διαδίκτυο (ηλεκτρονική διεύθυνση: www.tzaneio.gr ). 

 

mailto:bargiataki@tzaneio.gr
http://www.tzaneio.gr/


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

( Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης )  
 

 
 

 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :  Περιγραφή Τεχνικών Προδιαγραφών όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτημα Γ΄  
 
 

 

 

Α.Ε. ΑΔΑ Προϋπολογισμός  

ΕΙΔΟΣ 

 ΤΕΜΑΧΙΑ   

ΤΜΗΜΑ ΠΟΥ 

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ 

ΤΟ ΕΙΔΟΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

2564 
68ΗΜ46

906Κ-

Λ3Κ 

7.500 € πλέον Φ.Π.Α . 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 

ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΤΟΝ 3
Ο
 ΟΡΟΦΟ ΤΟΥ 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  

 

 

Υπηρεσία  
ΤΜΗΜΑ :  

Τεχνική Υπηρεσία  

ΤΜΗΜΑ : Τ.Υ.   
ΤΗΛ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ : 
210-4592200 & 210-

4592130 
( κο Σίδερη Πέτρο  , 

Προϊστάμενος 
Τεχνητού Τμήματος )  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

 

 

(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης) 

 

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

 

1. Η προσφορά θα πρέπει να έχει τη μορφή του πίνακα που επισυνάπτεται στο 

Παράρτημα Γ. 

 

2. Υπεύθυνη δήλωση του α. 8 του Ν. 1599/1986 ότι  «δεν υπάρχει αμετάκλητη 

καταδικαστική απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα (από το νόμιμο 

εκπρόσωπο του φορέα) ή και του φυσικού προσώπου (το οποίο είναι μέλος του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό) για έναν από τους κάτωθι 

λόγους: 

 

 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση· 

 δωροδοκία 

 απάτη 

 τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες 

 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας 

 παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. 

 Είναι φορολογικά ενήμερος  

 Έχει καταβάλλει τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης  

3. Υποχρεωτικά να δηλώνονται κωδικός Παρατηρητηρίου Τιμών, GMDN και 

κωδικός ΕΚΑΠΤΥ 

 

4. Η οικονομική προσφορά θα κατατίθεται αποκλειστικά σε EURO. 

 

5. Γλώσσα: Ελληνική 

 

 

 

 

 



 

 

6. Πληρωμή: H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ, μετά από προηγούμενη θεώρηση των 

χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου.  

 

            Οι υποψήφιοι υποβάλλουν επί ποινή απόρριψης την προσφορά τους ηλεκτρονικά : 

Σε περίπτωση μη υποβολής ή μη προσήκουσας υποβολής των αναφερόμενων πιο 

πάνω, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ                         

   

ΤΕΧΝΙΚΗ   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΩΝ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ  ΣΤΟ 3
Ο
 ΟΡΟΦΟ  

 
1. Προμήθεια των απαιτούμενων υλικών και κατασκευή νέων τοίχων ξηράς δόμησης 

πάχους 10 εκ. από άνθυγρη γυψοσανίδα 12,5 mm 2+2 με σκελετό πλάτους 50mm. 

Τα τοιχοπετάσματα εδράζονται πάνω στο δάπεδο ( υπόστρωμα ) και στην οροφή 

.Στερεώνονται ( φρακαριστά ) με βύσματα και βίδες . Αποτελούνται από εσωτερικό 

σκελετό ειδικών διατομών από στραντζαρισμένη γαλβανιζέ λαμαρίνα πάχους 0,6mm  

( στρωτήρες τύπου  ΄΄ UW ΄΄ , διαστάσεων 50/40 mm και ορθοστάτες ανά 40 cm 

αξονικά διαστάσεων 50/50 mm ) , πάνω στον οποίο στερεώνονται τα στοιχεία 

πλήρωσης ( SANDWITCH δύο γυψοσανίδων και στις δύο όψεις , με ενδιάμεσο 

πετροβάμβακα πάχους 45mm ) . To τοιχοπέτασμα θα έχει διαστάσεις σύμφωνα με το 

σχέδιο έτσι ώστε να δημιουργηθούν δύο γραφειακοί χώροι διαστάσεων περίπου 3,0 x 

3,0 m.  

2. Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινης πόρτας με κάσες 0,95 x 2,15m με πόμολα και 

αφαλούς κλειδαριάς .  

3. Τρίψιμο , στοκάρισμα , σπατουλάρισμα και βαφή δύο χέρια των νέων τοίχων ξηράς 

δόμησης καθώς και της περιμετρικής τοιχοποιίας .  

4. Τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων από γρανίτη στο δάπεδο των νέων γραφείων και 

τοποθέτηση περιμετρικών σοβατεπί από πλακάκι .  

5. Προμήθεια και τοποθέτηση ψευδοροφής ορυκτών ινών .  

6. Προμήθεια και τοποθέτηση μιας κλιματιστικής μονάδας ( split units ) ισχύος 18.000 

BTU . Θα τοποθετηθούν με τα καλώδια παροχής τους . Οι εξωτερικές μονάδες θα 

τοποθετηθούν σε εξωτερικό χώρο .  

7. Προμήθεια , καλωδίωση και τοποθέτηση τεσσάρων φωτιστικών σωμάτων τύπου 

PANEL LED. 

8. Πλήρης ηλεκτρική εγκατάσταση , παροχή για 4 φωτιστικά σημεία , παροχή για 10 

λήψεις ρευματοδότη , παροχή για 2 διακόπτες φωτισμού , λήψεις 8 τηλεφώνων / 

δικτύου data , τροποποιήσεις – προσθήκες ασφαλειών στον ηλεκτρικό πίνακα .  

9. Προμήθεια και τοποθέτηση παραθύρου αλουμινίου διαστάσεων 1,0 Χ 0,80μ .  

10. Προμήθεια και τοποθέτηση νιπτήρων τύπου EKALI 50X40 VITRUVIT με ανάμικτες 

μπαταρίες . 

 
 
 



 
11. Κατασκευή νέου δικτύου σωλήνων αποχέτευσης & ύδρευσης από παρακείμενο WC .  

12. Προμήθεια  και τοποθέτηση πλαστικού καναλιού διέλευσης ηλεκτρολογικών 

καλωδίων ( διαστάσεων  100χ40 ). 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

 

Παράδοση του χώρου γραφείου σε πλήρη λειτουργία .  

 

Η Εταιρεία θα πρέπει να εφαρμόζει τους κανονισμούς που ισχύουν στις εγκαταστάσεις του 

Νοσοκομείου και να τηρεί τους κανόνες Υγιεινής και Ασφάλειας .  

Η Εταιρεία υποχρεούται να χρησιμοποιεί μόνο ειδικευμένο προσωπικό για να πραγματοποιεί 

τις εργασίες .  

Οι τεχνικοί της εταιρείας , υποχρεούται να ενημερώνουν την τεχνική υπηρεσία του 

νοσοκομείου σχετικά με την κατάσταση των εργασιών .  

 
 

o Στον  προϋπολογισμό περιλαμβάνονται  η επίβλεψη και η τεχνική υποστήριξη του 

έργου από μηχανικούς της εταιρείας .  

o Στον  προϋπολογισμό περιλαμβάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές που αφορούν  

στεγασμένα και μη στεγασμένα επαγγέλματα .  

o Στον  προϋπολογισμό δεν περιλαμβάνεται ο εκάστοτε Φ.Π.Α. που επιβαρύνει τον 

εργοδότη . 

  

 

 

 

 
 

 
 

 

 

  

  

 

 

 






