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ΘΔΚΑ: «Γηελέξγεηα Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο ησλ Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ γηα ηελ θαηαζθεπή 

θαη αληηθαηάζηαζε ζπιιεθηώλ δεζηνύ λεξνύ θαη ζέξκαλζεο κε πιηθό πνιππξνππιέλην  ζην Γ.Ν.Α 

«ΙΠΠΟΚΡΑΣΔΙΟ» πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο 7.812,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ κε 

θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο 

(ρακειόηεξε ηηκή)». 

 

  

 
 

ΣΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΣΔΙΟ» 
 
 

Έρνληαο ππόςε: 

1. Σν Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή 
ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)». 

2. Σν Ν. 3329/2005 (ΦΔΚ 81/Α’/04.04.2005) «Δζληθό ύζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο θαη 
ινηπέο δηαηάμεηο» όπσο ηζρύεη. 

3. Σν ππ. αξ. 4963/05.10.2016 έγγξαθν ηεο ΔΠΤ κε ζέκα «Πξνκήζεηεο από ηνπο θνξείο ηεο 
παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ.3580/2007 – Καζνξηζκόο ΚΑΑ». 

4. Σν ππ. αξ. 4661/14.09.2016 έγγξαθν ηεο ΔΠΤ ζρεηηθά κε ηελ αξκνδηόηεηά ηεο λα εγθξίλεη 
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο κεηά ηε ζέζε ζε ηζρύ ηνπ Ν. 4412/2016. 

5. Η ππ. αξ. 12376/7-8-2018 Απόθαζε ζπγθξόηεζεο Δπηηξνπήο ύληαμεο Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ 
γηα ηελ θαηαζθεπή θαη αληηθαηάζηαζε ζπιιεθηώλ δεζηνύ λεξνύ θαη ζέξκαλζεο κε πιηθό πνιππξνππιέλην  
ζην Γ.Ν.Α «ΙΠΠΟΚΡΑΣΔΙΟ» πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο 7.812,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ κε 
θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο (ρακειόηεξε 
ηηκή)». 

6. Σν ππ. αξ. 12713/20-8-2018 πξαθηηθό ππνβνιήο ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ από ηελ Δπηηξνπή 
ύληαμεο Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ. 

7. Σν γεγνλόο όηη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνύζαο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ 
πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ ΓΝΑΙ.     

    
 
 

 
ΑΛΑΘΟΗΛΧΛΔΗ 

 

1. Σε δηελέξγεηα Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ γηα ηελ θαηαζθεπή θαη 

αληηθαηάζηαζε ζπιιεθηώλ δεζηνύ λεξνύ θαη ζέξκαλζεο κε πιηθό πνιππξνππιέλην  ζην Γ.Ν.Α «ΙΠΠΟΚΡΑΣΔΙΟ» 

πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο 7.812,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ 

ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο (ρακειόηεξε ηηκή)» 

ΑΔΑ: ΩΘΕΑ4690ΩΣ-Φ3Φ



.2. Οη ελδηαθεξόκελνη δύλαληαη λα ιάβνπλ γλώζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ από ηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

Ννζνθνκείνπ www.hippocratio.gr (ζέκαηα ΠξνκεζεηώλΠξνκήζεηεοΓηαβνπιεύζεηο) 

 3.  Η  δηάξθεηα ηεο δηαβνύιεπζεο νξίδεηαη ζε κία (1) εβδνκάδα από ηελ εκέξα αλάξηεζεο, ελώ ζε 

πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ, σο απνηέιεζκα ηεο δηαβνύιεπζεο, ζα 

αλαξηεζνύλ νη αλαδηακνξθσκέλεο γηα ηέζζεξηο (4) επηπιένλ εκέξεο. 

4. Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απνζηείινπλ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο κέρξη ηηο 

   10-9-2018          Ηκέξα    ΓΔΤΣΔΡΑ           θαη Ώξα 15:00 κκ ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε: 

lenach@hippocratio.gr. 

5.  Σν Ννζνθνκείν δελ δεζκεύεηαη λα πηνζεηήζεη ηηο πξνηάζεηο πνπ ζα ππνβιεζνύλ θαη ζα απνθαζίζεη 

γηα ηελ νξηζηηθνπνίεζε απηώλ κε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα ώζηε λα επηηεπρζεί ε κέγηζηε δπλαηή 

ζπκκεηνρή πξνκεζεπηώλ, εμαζθαιίδνληαο ηαπηόρξνλα ηελ πνηόηεηα ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ καο. 

6.   Με ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ ζα πξνθεξπρζεί, γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ 

ηνπ Ννζνθνκείνπ, πλνπηηθόο Γηαγσληζκόο γηα ηελ θαηαζθεπή θαη αληηθαηάζηαζε ζπιιεθηώλ δεζηνύ λεξνύ 

θαη ζέξκαλζεο κε πιηθό πνιππξνππιέλην  ζην Γ.Ν.Α «ΙΠΠΟΚΡΑΣΔΙΟ» πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο 7.812,00€ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 

βάζεη ηηκήο (ρακειόηεξε ηηκή)». 

 

Ζ ΓΗΟΗΘΖΣΡΗΑ 

 

 

ΑΛΑΣΑΗΑ ΚΠΑΙΑΟΠΟΤΙΟΤ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 πλεκκέλα: Γύν  (2) ζειίδεο Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ 

  

 Δζσηεξηθή δηαλνκή:  

 -Σκήκα Πξνκεζεηώλ 
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TΔΥΛΗΘΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΠΡΟ ΑΛΣΗΘΑΣAΣΑΖ  ΤΙΙΙΔΘΣΖ (collecter) ΘΔΡΚΑΛΖ ΚΔ 

ΤΙΗΘΟ ΠΟΙΤΠΡΟΠΤΙΔΛΗΟ ΘΑΣΑΙΙΖΙΟ ΓΗΑ ΑΛΣΟΥΖ Δ ΛΔΡΟ ΤΦΖΙΖ ΘΔΡΚΟΘΡΑΗΑ 
 

α/α ΤΙΙΔΘΣΖ ΘΔΡΚΑΛΖ ΘΔΡΚΗΘΟΤ ΤΠ/ΣΑΘΚΟΤ 
ΔΒΡΟΤ 

Μνλάδα 
κεηξήζεσο 

Πνζόηεηα 

1 Καηαζθεπή ζπιιέθηε Φ250 (8΄΄) κήθνπο 3m κε εμόδνπο 
½΄΄ 2 ηεκ.- 2΄΄ 4ηεκ. -3΄΄ 4ηεκ. 

m ΚΑ 

2 Σνπνζέηεζε & ζύλδεζε ζπιιέθηνπ Φ250 (8΄΄) , κήθνπο 3 
κέηξσλ κε εμόδνπο ½΄΄ 2 ηεκ.-2΄΄ 4 ηεκ.-3΄΄ 4ηεκ.  

m 1 

3 Βαιβίδα δηαθνπήο ζθαηξηθή (ball valve) νξεηράιθηλε 
δηακέηξνπ Φ ½΄΄  

ηεκ. 2 

4 Βαιβίδα δηαθνπήο ζθαηξηθή (ball valve) νξεηράιθηλε 
δηακέηξνπ Φ 2΄΄ 

ηεκ. 4 

5 Βαιβίδα πεηαινύδαο δηακέηξνπ Φ 80mm m 4 

6 Ραθόξ ζύλδεζεο κε δίθηπα 2΄΄ m 4 

7 Φιάληδεο ζύλδεζεο κε δίθηπα 3΄΄ m 4 

8 σιήλαο πνιππξνππιελίνπ νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ 90mm & 
κήθνπο 10m 

m 10 

9 Θεξκηθή κόλσζε ζσιήλσλ ηύπνπ Armaflex δηακέηξνπ 3΄΄ & 
κήθνπο 10m 

m 10 

10 Θεξκηθή κόλσζε ζπιιέθηνπ, βάλεο, ζεξκόκεηξν, καλόκεηξν, 
εμαξηήκαηα ηύπνπ  Armaflex δηακέηξνπ Φ 250 

m 1 

11 Τδξαπιηθή ζύλδεζε κε αλαιιάθηε m 1 

 
 
 
 
 
ΣΔΥΛΗΘΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΠΡΟ ΑΛΣΗΘΑΣΑΣΑΖ ΤΙΙΙΔΘΣΖ ΤΙΙΔΘΣΟΤ ΕΔΣΟΤ ΛΔΡΟΤ 
 

α/α ΤΙΙΔΘΣΖ ΕΔΣΟΤ ΛΔΡΟΤ  (παροχή) ΤΠ/ΣΑΘΚΟΤ ΔΒΡΟΤ Μνλάδα 
κεηξήζεσο 

Πνζόηεηα 

1 Καηαζθεπή ζπιιέθηε Φ200 (6΄΄) κήθνπο 2m κε εμόδνπο ½΄΄ 1 ηεκ.- 
¾  1ηεκ. -1΄΄ 2ηεκ. – 2΄΄ 6ηεκ. 

ηεκ. 1 

2 Σνπνζέηεζε & ζύλδεζε ζπιιέθηνπ Φ200 (6΄΄) , κήθνπο 2 κέηξσλ κε 
εμόδνπο ½΄΄ 1 ηεκ.- ¾ ΄΄ 1ηεκ.-1΄΄ 2ηεκ. – 2΄΄ 6 ηεκ. 

ηεκ. 1 

3 Βαιβίδα δηαθνπήο ζθαηξηθή (ball valve) νξεηράιθηλε δηακέηξνπ Φ ½΄΄  ηεκ. 1 

4 Βαιβίδα δηαθνπήο ζθαηξηθή (ball valve) νξεηράιθηλε δηακέηξνπ Φ ¾ 
΄΄ 

ηεκ. 1 

5 Βαιβίδα δηαθνπήο ζθαηξηθή (ball valve) νξεηράιθηλε δηακέηξνπ Φ 1 ΄΄ ηεκ. 2 

6 Βαιβίδα δηαθνπήο ζθαηξηθή (ball valve) νξεηράιθηλε δηακέηξνπ Φ 2 ΄΄ ηεκ. 6 

7 Ραθόξ ζύλδεζεο κε δίθηπα 2΄΄ νξεηράιθηλα ηεκ. 4 

8 Δμαξηήκαηα ζύλδεζεο ραιθνύ καζηνί -κνύθεο ηεκ. 1 

9 Θεξκηθή κόλσζε ζπιιέθηνπ ηεκ. 1 

 

ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ αλαδόρνπ πεξηιακβάλεηαη θάζε εξγαζία & αληαιιαθηηθά πνπ κπνξεί λα απαηηεζεί 
γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ ζπιιεθηώλ πνπ δελ πεξηγξάθεηαη αλσηέξσ. 
Δπίζεο ηα αθξηβή κέηξα & δηαζηάζεηο είλαη ππνρξέσζε ηνπ αλαδόρνπ , ν νπνίνο θέξεη & ηελ ηειηθή 
επζύλε γηα ηελ παξαγγειία ησλ πιηθώλ. 
Σα ρξεζηκνπνηνύκελα πιηθά θαηαζθεπήο ησλ ζπιιεθηώλ από Πνιππξνππιέλην ζα πξέπεη. 

- λα θέξεη πηζηνπνηεηηθά θαηαιιειόηεηνο γηα ηελ δεηνπκέλε ρξήζε (λεξά ζέξκαλζεο) 
- λα θέξεη ISO9001:2008- ISO14001:2004- ISO5001:20011 
- εγγύεζε αληνρήο πιηθώλ γηα 3 έηε. 
- εγγύεζε εξγαζίαο γηα 18 κήλεο ζε πεξίπησζε αζηνρίαο θνιιήζεσλ ή άιισλ εξγαζηώλ. 
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