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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

1
η
  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ 

ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» 

 

 

 

                                                                                                                           Αθήνα: 08-08-2016 

                                                                                                               Αριθμ. Πρωτ. :16449 

 

Λ. Μεσογείων 152, 11527 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΠΕΚΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΤΗΛ: 210-7770700 

FAX: 210-7719982 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΙΚΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΤΟΥ 

ΚΤΗΡΙΟΥ «ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ» ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. 

(Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη : € 12.500,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις ανάγκες της Υπηρεσίας. 

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07.  

3. Τις διατάξεις του Ν. 3867/2010. 

4. Την 14987/20-07-2016  Απόφαση Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ:Ω75Σ469069-Υ3Π). 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

 

Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάθεση των υπηρεσιών 

αντικατάστασης του παροχικού καλωδίου του κτηρίου «Αδελφών Νοσοκόμων» του 

Νοσοκομείου, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και τους Γενικούς Όρους της παρούσας, 

προϋπολογιζόμενης δαπάνης € 12.500,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  

ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

Γ. Ν. Ν Θ. Α. 

«Η ΣΩΤΗΡΙΑ» 

Κτήριο Διοίκησης 

Αίθουσα Δ.Σ. 

29-08-2016 ΔΕΥΤΕΡΑ 12:00 

 

Οι προσφορές θα περιέρχονται στο πρωτόκολλο του Νοσοκομείου μέχρι τις 26-08-2016, 

ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 13:00μμ.  

 

Προσφορές που υποβάλλονται μετά τη λήξη του παραπάνω χρόνου δεν αποσφραγίζονται 

αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή. 
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Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΙΚΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ «ΑΔΕΛΦΩΝ 

ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ»  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ 

Η συγκεκριμένη Τεχνική Περιγραφή αφορά την αντικατάσταση του παροχικού καλωδίου 

ισχύος του κτιρίου «Αδελφών Νοσοκόμων», με νέο κατάλληλης διατομής για να αντέχει τα 

φορτία. Οι εταιρείες που θα λάβουν μέρος στον διαγωνισμό πρέπει να διαθέτουν  

(διαφορετικά αποτελεί λόγω για ποινή απόρριψης) ISO 9001:2008 για εγκατάσταση και 

συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. Οι εργασίες θα προγραμματιστούν και θα 

γίνουν με τέτοια σειρά και τρόπο ώστε να επηρεασθεί το λιγότερο δυνατόν η εύρυθμη 

λειτουργία του κτιρίου.     

 

Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Στο έντυπο αυτό προδιαγράφονται οι απαιτήσεις για τις εργασίες εγκατάστασης και 

δοκιμή σε λειτουργία όλου του εξοπλισμού που απαιτείται για την αντικατάσταση του 

παροχικού καλωδίου ισχύος του κτιρίου «Αδελφών Νοσοκόμων», με νέο κατάλληλης 

διατομής για να αντέχει τα  φορτία. Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τις 

παρούσες Τεχνικές προδιαγραφές, τα σχέδια και τις εντολές του υπεύθυνου Μηχανικού 

της Τεχνικής Διεύθυνσης. Γενικά όλες οι εργασίες, συναρμογές και δοκιμές θα πρέπει να 

πληρούν τα ισχύοντα πρότυπα, τους κανονισμούς και τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 

Διαφορές, διαφωνίες ή αντιφάσεις μεταξύ των κανονισμών και της παρούσας Τεχνικής 

περιγραφής θα επιλύονται από τον υπεύθυνο Μηχανικό της Τεχνικής Διεύθυνσης.    

 

2. ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

Οι εργασίες για την αντικατάσταση του παροχικού καλωδίου ισχύος του κτιρίου 

«Αδελφών Νοσοκόμων», με νέο κατάλληλης διατομής για να αντέχει τα  φορτία, που 

πρέπει να πραγματοποιηθούν είναι οι παρακάτω: 

 

1. Προμήθεια και εγκατάσταση ενός καλωδίου ισχύος διατομής ΝΥΥ 4x50 mm
2
 από 

τον κεντρικό υποσταθμό του Νοσοκομείου μέχρι τον υποσταθμό του κτιρίου, 

συνολικού μήκους 190 μέτρων περίπου. 

 

2. Συνδεσμολογία και δοκιμές λειτουργίας. 

 

Το καλώδιο Χ.Τ. θα αναχωρήσει από διακόπτη ισχύος του κεντρικού Υποσταθμού του 

Νοσοκομείου υπόγεια από το κτίριο, θα ακολουθήσει εξωτερική εναέρια διαδρομή και 

θα εισέλθει στο κτίριο «Αδελφών Νοσοκόμων». Αναλυτικά το καλώδιο θα αναχωρήσει 

από τριπολικό διακόπτη ισχύος 160 Α, θα ακολουθήσει την υπόγεια διαδρομή εντός 

καναλιού στο δάπεδο του υποσταθμού. Στην συνέχεια θα ακολουθήσει εναέρια 

διαδρομή στην εξωτερική πλευρά των κτιρίων του υποσταθμού και «Στρατιωτικό» όπου 

θα στηριχθεί με ειδικά στηρίγματα. Έπειτα θα διασχίσει δύο (2) δρόμους, το δάσος και 

τον χώρο του parking, με ενδιάμεση στήριξη σε πέντε (5) κολώνες επάνω σε 

συρματόσχοινο και τέλος θα εισέλθει στον πίνακα χαμηλής τάσης του κτιρίου «Αδελφών 

Νοσοκόμων» εντός σπιράλ βαρέως τύπου. Οι κολώνες θα είναι κατάλληλου ύψους ώστε 

να επιτρέπουν την διέλευση όλων των τύπων των οχημάτων που κινούνται εντός οδικού 

δικτύου του Νοσοκομείου και πακτωμένες κατάλληλα ώστε να αντέχουν όλες τις 

τανύσεις.      
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Οι εργασίες θα προγραμματιστούν και θα γίνουν με τέτοια σειρά και τρόπο ώστε να 

επηρεασθεί το λιγότερο δυνατόν η εύρυθμη λειτουργία του κτιρίου των Μαγειρείων. Η 

βέλτιστη δυνατή λύση θα επιλεχθεί μετά από επιτόπου επίσκεψη του αναδόχου και των 

υπευθύνων της υπηρεσίας στον χώρο.  

 

3. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ  

 

Τοπογραφικό σχέδιο με σκαρίφημα τις προτεινόμενης όδευσης του καλωδίου. 

 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

1. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να καταθέσουν όλα τα έγγραφα των προσφορών τους 

εις διπλούν.  

Στο φάκελο της προσφοράς θα αναγράφονται ευκρινώς: 

� Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. 

� Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό. 

� Ο αριθμός της διακήρυξης. 

� Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

� Τα στοιχεία του προσφέροντος. 

 

2. Θα δοθεί τιμή για το σύνολο των εργασιών που αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή 

• Με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. 

• Ποσοστό Φ.Π.Α. στο οποίο υπάγεται η υπηρεσία.  

 

3. Χρόνος ισχύος των προσφορών 90 ημέρες. 

 

4. Επίσης , θα πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά τους ότι οι εργασίες θα εκτελεστούν 

σύμφωνα με τους όρους και την Τεχνική περιγραφή της παρούσας. 

 

5. Οι εργασίες θα ολοκληρωθούν εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία 

υπογραφής της σχετικής σύμβασης . 

 

6. Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης ο ανάδοχος θα καταθέσει εγγυητική 

επιστολή 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. η οποία θα ισχύει δύο (2) 

μήνες επιπλέον του χρόνου ολοκλήρωσης των υπηρεσιών. 

 

7. Η πληρωμή θα γίνεται σε διάστημα δύο (2) μηνών από την έκδοση του σχετικού 

τιμολογίου. 

 

8. Τον ΑΝΑΔΟΧΟ βαρύνουν οι κρατήσεις επί του καθαρού ποσού, όπως ισχύουν κάθε 

φορά, σήμερα δε είναι οι εξής: 

 1) 2,00% Ν. 3580/07 & Ν. 3846/2010 

2) 0,10% του Ν. 4013/2011 (επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ επί του 

χαρτοσήμου 20%) 

που παρακρατούνται (προς απόδοση) κατά την πληρωμή του από το Νοσοκομείο.  

• Παρακράτηση φόρου εισοδήματος αρθ. 24 Ν. 2198/94. 

• Ο φόρος προστιθεμένης αξίας βαρύνει το Νοσοκομείο όπως ο Νόμος ορίζει. 

 

9. Διοικητικές προσφυγές υποβάλλονται με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Π.Δ. 

118/07.  

 

10. Για την κατακύρωση  θα λαμβάνεται υπόψη και η προηγούμενη συμβατική 

συμπεριφορά του αναδόχου. 



4/4 

 

11. Απαγορεύεται η σε οιονδήποτε τρίτο (φυσικό η νομικό πρόσωπο) ενεχυρίαση και 

εκχώρηση της σχετικής σύμβασης και των απαιτήσεων που απορρέουν από αυτήν 

καθώς και η  με οποιοδήποτε τρόπο μεταβίβαση των υποχρεώσεων του Αναδόχου. 

 

12. Γίνεται ειδική μνεία ότι για κάθε περίπτωση που δεν καθορίζεται από την παρούσα 

ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 118/07. 

 

13. Ο Ανάδοχος ως προς την τήρηση των όρων της σύμβασης που θα υπογραφεί θα 

υπάγεται στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων των Αθηνών. 

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

 

 

ΠΕΤΡΟΣ ΛΥΡΙΝΤΖΗΣ 

 

 

 


