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ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                Αριθμ. Πρωτ.Β/15882            

          ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                                                                  

5η Υ.ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ                                                      

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  ΛΑΜΙΑΣ                                                                    

                                                                                                                    ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

                                                                                                                                  

Τμήμα : Προμηθειών 

Ταχ. Δ/νση         : Παπασιοπούλου Τέρμα  

Ταχ. Κώδικας : 35100, Λαμία   

Πληροφορίες 

Τηλ 

FAX 

:  Γαρυφαλλιά Κορομήλου 

: 22313-56569 

2231356274 

  

Email                   fkoromilou@hosplam.gr 

 

  

 

               ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για κατάθεση  τεχνικοοικονομικής προσφοράς για την: 

 

1. «Προμήθεια και εγκατάσταση κιγκλιδωμάτων σιδήρων στα παράθυρα του 3ου ορόφου του 

κτιρίου ΙΙΙ  του πέτρινου κτιρίου του  Γ.Ν. Λαμίας»  ενδεικτικού προϋπολογισμού τριών χιλιάδων 

εκατό ευρώ (3.100,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, και  με κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συμφέρουσα προσφορά βάση τιμής. 

2. «Τοποθέτηση μπάρας στην κάτω πύλη του Γ.Ν. Λαμίας» & «Μετατροπή της ανοιγόμενης 

Σιδερένιας πόρτας της κάτω πύλης του Γ.Ν. Λαμίας σε συρόμενη» ενδεικτικού προϋπολογισμού 

6.450,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα προσφορά βάση τιμής. 

3. «Πρoσθήκη κιγκλιδωμάτων αλουμινίου στο παράθυρο του 501 της Παθολογικής κλινικής του 

Γ.Ν. Λαμίας ενδεικτικού προϋπολογισμού 500,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και  με 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάση τιμής. 

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: 

 

1. 

 

 

 

Τις διατάξεις του Ν.3329/2005 «Εθνικό σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης  και λοιπές 

διατάξεις» (ΦΕΚ 81/Α/4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα. 

 

2. Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α΄247/1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των 

δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν με το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 

143/Α/28-06-2014)και εν συνεχεία με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4337/2015 

(ΦΕΚ129/Α/17-10-2015) και ισχύουν.  

3. Τις διατάξεις του Ν.3527/2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων 

από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 25/Α/9-2-

2007).  
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.{του 

ν.4497/2017,αρθ.107 (ΦΕΚ Α' 171/13-11-2017), του ν. 4605/2019,αρθ.43 (ΦΕΚ 52/τ. Α'/1-4-

2019), του ν.4608/2019, αρ.33 (ΦΕΚ 66/τ.Α’/25-04-2019), και του ν.4609/2019, αρθ.56 (ΦΕΚ 

67/τ.Α’/03-05-2019) περί τροποποιήσεων του ν.4412/2016}. 

5. Τις διατάξεις του Π.Δ 80/2017 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α/05-08-

2016).  

ΣΧΕΤ: 1. Τo αριθμ.11/30-4-2020 (θ. ΕΗΔ 3Ο) (ΑΔΑ: ΨΟ684690ΒΜ-ΨΘΩ) (ΑΔΑΜ: 20ΡΕQ006793927) 

Απόσπασμα Δ.Σ   του Γ.Ν. Λαμίας με το οποίο εγκρίθηκε η εκ νέου διαγωνιστική  διαδικασία . 

 2. Η  αρ. Β/1138/3-06-2020 (ΑΔΑ:ΨΥ0Ζ4690ΒΜ-Χ3Ω) (ΑΔΑΜ:20REQ006824360) Απόφαση 

Ανάληψης Δέσμευσης Πίστωσης που καταχωρήθηκε με α/α:1138 στο βιβλίο Εγκρίσεων & 

Εντολών Πληρωμής, στον Κ.Α.Ε: 1429.01 οικονομικού έτους 2020. 

 

. από , και ώρα 10:00 π.μ  2020-07 -30  Πέμπτητην  Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Γ.Ν Λαμίας
Αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης.  

 Οι προσφορές θα αποστέλλονται, Ταχυδρομικώς στην Διεύθυνση, Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας 
Παπασιοπούλου Τέρμα, ΤΚ 35131 Λαμία, Τμήμα Πρωτοκόλλου, σε σφραγισμένο φάκελο. 

  .2020   και ώρα 14:00μ.μ-07 -29 Τετάρτη σφορές θα παραλαμβάνονται έως την Σημείωση: Οι προ 
από το Τμήμα Πρωτοκόλλου ειδάλλως δεν θα γίνονται δεκτές. 

 
1. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. Στον 

φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

 

➢ Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

➢ Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το Διαγωνισμό 

➢ Ο αριθμός της Πρόσκλησης  και ο τίτλος του διαγωνισμού. 

➢ Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 

➢ Τα στοιχεία του συμμετέχοντος (τίτλος εταιρείας, ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, 

τηλέφωνο, FAX, e-mail) 

Μέσα στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται σε φάκελο  τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς     με την 
ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.   

Οι οικονομικές προσφορές τοποθετούνται μέσα στον κυρίως φάκελο, σε χωριστό σφραγισμένο 
φάκελο με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ . 

 Η αρμόδια επιτροπή μπορεί να καλεί τους προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα 
έγγραφα ή τα δικαιολογητικά συμμετοχής που έχουν υποβάλλει. Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η 
συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα 
που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση. 

Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη 
αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της πρόσκλησης , αλλά μόνο 
τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που 
έχουν ήδη υποβληθεί. 

Σχετικά με την επικύρωση αντιγράφων εγγράφων, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 1 του 

  ν.4250/2014. 

ΑΔΑ: ΩΛ064690ΒΜ-67Δ





Η κατάθεση προσφοράς τεκμαίρει την αποδοχή πλήρως και ανεπιφυλάκτως από τον 
προσφέροντα, όλων των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της πρόσκλησης .   

2. Η πρόσκληση αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (https://diavgeia.gov.gr), στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. 

(http://www.eprocurement.gov.gr), στον ιστότοπο της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας και στερεάς 

Ελλάδας (www.dypethessaly.gr) και στον ιστότοπο του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας 

(http://hosplam.gr).  

 

Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της Πρόσκλησης  από το τμήμα Προμηθειών του Γ.Ν. 
Λαμίας κα Κορομήλου Γαρυφαλλιά (τηλ: 22313-56569), email: fkoromilou@hosplam.gr). 

 

              

Αναθέτουσα Αρχή         Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας 

Τίτλος προμήθειας/ 

CPV  

➢ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με γραπτές σφραγισμένες 

προσφορές για:  

➢ Την «Προμήθεια και εγκατάσταση κιγκλιδωμάτων σιδήρων στα παράθυρα 

του 3ου ορόφου του κτιρίου ΙΙΙ  του πέτρινου κτιρίου του  Γ.Ν. Λαμίας» 

σύμφωνα με τις Τεχνικές προδιαγραφές στο Παράρτημα Α΄ . 

➢ Την «Τοποθέτηση μπάρας στην κάτω πύλη του Γ.Ν. Λαμίας» & 

«Μετατροπή της ανοιγόμενης Σιδερένιας πόρτας της κάτω πύλης του Γ.Ν. 

Λαμίας σε συρόμενη» σύμφωνα με τις Τεχνικές προδιαγραφές στο 

Παράρτημα Α΄   

➢ Την «Πρoσθήκη κικλιδωμάτων αλουμινίου στο παράθυρο του 501 της 

Παθολογικής κλινικής του Γ.Ν.Λαμίας». 

➢ CPV: 45000000-7) 

Προϋπολογισμός 

Δαπάνης πλέον  ΦΠΑ 

Το ποσό αναλύεται σε:  

✓ Τρεις χιλιάδες εκατό ευρώ  (3.100,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 

για την «Προμήθεια και εγκατάσταση κιγκλιδωμάτων σιδήρων στα παράθυρα του 

3ου ορόφου του κτιρίου ΙΙΙ  του πέτρινου κτιρίου του  Γ.Ν. Λαμίας»  

✓  Έξι χιλιάδες τετρακόσια πενήντα ευρώ (6.450,00€)  συμπεριλαμβανομένου 

του Φ.Π.Α. για την  «Τοποθέτηση μπάρας στην κάτω πύλη του Γ.Ν. Λαμίας» & 

«Μετατροπή της ανοιγόμενης Σιδερένιας πόρτας της κάτω πύλης του Γ.Ν. Λαμίας 

σε συρόμενη».    

✓ Πεντακόσια ευρώ (500,00€ ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την 

«Πρoσθήκη κικλιδωμάτων αλουμινίου στο παράθυρο του 501 της Παθολογικής 

κλινικής του Γ.Ν.Λαμίας». 

 

Χρηματοδότηση 

➢ Τακτικός Προϋπολογισμός 

➢  ΚΑΕ 1429.01 

➢  Ανάληψη Υποχρέωσης : α/α 1138 

Τόπος Υποβολής 

Προσφορών 
 Ταχυδρομικώς στην Διεύθυνση, Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας Παπασιοπούλου Τέρμα, 
ΤΚ 35131 Λαμία, Τμήμα Πρωτοκόλλου, σε σφραγισμένο φάκελο έως την Τετάρτη 

. 2020   και ώρα 14:00μ.μ-07 -29 

https://diavgeia.gov.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
http://www.dypethessaly.gr/
http://hosplam.gr/
mailto:vapostolou@hosplam.gr
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 Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική.   

Πληροφορίες 

Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης από το τμήμα 

Προμηθειών του Γ.Ν. Λαμίας κα Κορομήλου Γαρυφαλλιά (τηλ: 22313-56569), email: 

fkoromilou@hosplam.gr).  

Καταληκτική 

Ημερομηνία Υποβολής 

Προσφορών 

  Τετάρτη    29 -07-2020   & ΩΡΑ 14:00μ.μ. 

Τόπος Διεξαγωγής 

Διαγωνισμού 
Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας - Τμήμα Προμηθειών 

Δημοσιότητα 

• ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

• ΚΗΜΔΗΣ 

• site της 5ης ΥΠΕ http://civil.dypethessaly.gr/hospitals  

• site του ΓΝ Λαμίας http://hosplam.gr  

Προσφορά 

Οι συμμετέχοντες μπορούν να δώσουν προσφορά για το σύνολο των ειδών της 
προμήθειας ή για κάθε είδος ξεχωριστά αλλά υποχρεωτικά για το σύνολο της 
ποσότητας ανά είδος προμήθειας.  

Οι εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

Προσφορές που αποκλίνουν και δεν συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές και 

τους όρους της παρούσας  πρόσκλησης  απορρίπτονται . 

  

 

 

 

Κριτήριο Κατακύρωσης 

• κριτήριο κατακύρωσης Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική άποψη Προσφορά 

Αποκλειστικά Βάσει της Τιμής. 

• Η συνολική τιμή συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α δεν μπορεί να υπερβεί τον 

προϋπολογισμό. 

    

Βεβαιώσεις Ο Διαγωνιζόμενος θα πρέπει οπωσδήποτε να λάβει γνώση των χώρων του Γ.Ν. 

Λαμίας, στους οποίους θα γίνει η τοποθέτηση των σιδηρών πλεγμάτων πριν την 

κατάθεση της προσφοράς του και να καταθέσει με την προσφορά του, με ποινή 

απόρριψης, βεβαίωση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Γ.Ν. Λαμίας ότι έλαβε γνώση.  

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει πριν καταθέσουν την προσφορά τους να επισκεφθούν, 

κατόπιν προσδιορισμένου ραντεβού με τον υπεύθυνο της τεχνικής Υπηρεσίας του 

Νοσοκομείου, τους χώρους του Κτιρίου ΙΙΙ του Νοσοκομείου για τους οποίους 

προορίζεται η εγκατάσταση, προκειμένου να προβούν σε αναγνώριση του χώρου και 

αναλυτική μέτρηση κάθε παραθύρου προκειμένου να υποβάλλουν την προσφορά 

τους. 

Τηλ Επικοινωνίας: 2231356801-802 

 

Παράδοση 

Τοποθέτηση 

Η παράδοση και η τοποθέτηση των κιγκλιδωμάτων θα γίνει το αργότερο εντός  

είκοσι 20 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής 

ανάθεσης. 

Η παράδοση θα γίνει αφού προηγηθεί η ανάλογη επικοινωνία με την Τεχνική 

mailto:vapostolou@hosplam.gr
http://civil.dypethessaly.gr/hospitals
http://lamiahospital.gr/
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Υπηρεσία του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας έτσι ώστε να υπάρχει τεχνικός 

εκπρόσωπός της καθώς και η επιτροπή παραλαβής των κιγκλιδωμάτων κατά τη 

φάση της εγκατάστασης και να βεβαιώσει την καλή εγκατάσταση. 

 

Γενικά 

 

Για ό,τι δεν προβλέπεται στην παρούσα πρόσκληση, ισχύουν οι διατάξεις, όπως 

έχουν τροποποιηθεί και συμπληρωθεί, των σχετικών με τις προμήθειες νόμων και 

προεδρικών διαταγμάτων που έχουν προαναφερθεί στην παρούσα πρόσκληση, τις 

οποίες θεωρείται ότι γνωρίζουν οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό και δεν μπορούν 

να επικαλεστούν άγνοιά τους.  

 

                                                                                                                   

                                                                                                                      Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ  α/α 

                                                                                                                         ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

 

                                                                                                                                ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: 

 

Α’ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΙΔΗΡΩΝ    

ΣΤΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΤΟΥ 3ου ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΙΙ  

ΤΟΥ ΠΕΤΡΙΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ  Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ: 

• Κατασκευή και τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων σιδηρών μασίφ διατομής 12cmx12cm στην 

εξωτερική πλευρά δώδεκα (12) παραθύρων στην Νότια πλευρά της Κλινικής του 3ου Ορόφου 

του Κτιρίου ΙΙΙ του πέτρινου κτιρίου του Νοσοκομείου, διαμορφωμένα ως πλέγμα 

ασφαλείας σύμφωνα με τα συνημμένα σχέδια. 

• Οι διαστάσεις έκαστου παραθύρου είναι 140cm x210cm (τυπικό +/-10cm). 

• Σε κάθε παράθυρο θα τοποθετηθεί πλέγμα κιγκλιδωμάτων σύμφωνα με τα συνημμένα 

σχέδια, το οποίο θα πακτωθεί στο εσωτερικό τμήμα των παραθύρων από 8 σημεία, 4 

σημεία στήριξης σε κάθε κάθετη πλευρά: 

• Όπως φαίνεται και στο σχέδιο μεταξύ των κατακόρυφων τμημάτων θα υπάρχει απόσταση 

13cm (+/-2cm).  

• Η κατεργασία των σιδηρών τεμαχίων θα γίνει µε όλους τους κανόνες της τέχνης.  

▪ Τα ρινίσματα, τα τορνεύµατα, οι κάμψεις και οι συνδέσεις θα γίνουν µε την 

μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια.  

▪ Τα στοιχεία στερεώσεως κατά την τοποθέτηση και κάθε εξάρτημα που θα 

χρησιμοποιηθεί για την ανάρτηση των πλεγμάτων θα είναι άριστης ποιότητας και 

της εγκρίσεως της Υπηρεσίας.  

▪ Γενικά οι πακτώσεις και στερεώσεις των στοιχείων πάνω στα δοµικά στοιχεία θα 

γίνουν µε ήλους τύπου HILTI, ώστε να αποφεύγεται κάθε φθορά του πέτρινου 

σκελετού του κτιρίου, κυρίως όταν αυτός μένει ανεπίχριστος.  

▪ Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή κατά την τοποθέτησή τους, ώστε να είναι απόλυτα 

κατακόρυφα. Θα ζυγίζονται και θα ευθυγραμμίζονται µε τεντωμένο σύρμα, ώστε 

όλα να είναι κατακόρυφα και στην ίδια ευθυγραμμία. 

▪ Η στερέωση των πλεγμάτων πάνω στους τοίχους, όταν χρησιμοποιούνται σιδηρά 

στηρίγματα, θα γίνεται πάντοτε µε ισχυρή τσιμεντοκονία. Η χρήση γύψου στην 

περίπτωση αυτή, απαγορεύεται απολύτως.  

▪ Οι συνενώσεις των διαφόρων τεμαχίων θα γίνουν µε ηλεκτροσυγκόλληση σύμφωνα 

µε τα σχέδια, τις διατάξεις του Κανονισμού DIN 1050.  

▪  Όλα τα στοιχεία των σιδηροκατασκευών πρέπει να συμφωνούν σε διαστάσεις, 

διατομές και μορφές µε τα εγκεκριμένα σχέδια.  

▪ Μετά τη συναρμολόγηση, η ραφή των ηλεκτροσυγκολλήσεων πρέπει να είναι 

συνεχής και να λειανθεί µε τροχό και λίµα.  

▪ Όλα τα σιδερένια στοιχεία, θα χρωματιστούν µε τους πιο κάτω τρόπους:.  

▪ Αφού γίνει καθαρισμός µε συρµάτινη βούρτσα και ντουκόχαρτο (απομάκρυνση 

σκουριάς, λίπους κλπ.) έως ότου οι επιφάνειες των σιδερένιων τεμαχίων 

αποκτήσουν το γυαλιστερό τους μεταλλικό χρώμα, θα γίνει βαφή µε δυο στρώσεις 
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έτοιμου αντισκωριακού χρώματος, βάσεως χρωμικού ψευδάργυρου, (ZINK DUST 

PRIMER).  

▪ Στη συνέχεια θα γίνει η τελική βαφή µε δυο στρώσεις αλκυδικής βάσεως, τύπου 

TROPIC ENAMEL ή άλλου ισοδύναμου.  

▪ Τέλος μετά την ανάρτηση των πλεγμάτων θα ακολουθήσει αντίστοιχη διαδικασία 

στα σημεία όπου έγιναν νέες ηλεκτροσυγκολλήσεις ή προξενήθηκαν φθορές σε 

τμήματα των πλεγμάτων κατά την ανάρτηση (τρίψιμο με συρματόβουρτσα και 

λείανση καθαρισμός, βαφή µε δυο στρώσεις έτοιμου αντισκωριακού χρώματος, 

βάσεως χρωμικού ψευδάργυρου, τελική βαφή µε δυο στρώσεις αλκυδικής βάσεως).  

▪ Χρωματισμός τελικός με χρώμα RAL 9005 (πολύ σκούρο μαύρο) 

• Η τοποθέτηση θα γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να μην προξενηθούν φθορές στα υφιστάμενα 

παράθυρα αλουμινίου και γενικότερα τους χώρους τους οποίους εξυπηρετούν τα 

παράθυρα. 

• Οποιαδήποτε φθορά προξενηθεί από τον Ανάδοχο θα αποκατασταθεί άμεσα με έξοδα και 

έριμνα δική του 

• Ο Ανάδοχος θα λάβει όλα τα μέτρα προστασίας του προσωπικού του για την ασφαλή 

τοποθέτηση των κιγκλιδωμάτων. 

• Τα κιγκλιδώματα θα τοποθετηθούν επί πέτρας και θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα 

κατά την εγκατάσταση για την καλαίσθητη και σταθερή στήριξή τους. Το σύμπλεγμα των 

κιγκλιδωμάτων θα στηριχθεί σε 8 διαφορετικά σημεία επί του τοιχίου πέτρας (σύμφωνα με 

τα σχέδια).   

• Η παραπάνω κατασκευή θα είναι παρόμοια με την κατασκευή που απεικονίζεται στις 

παρακάτω φωτογραφίες, η λήψη των οποίων έχει γίνει εξωτερικά του κτιρίου ΙΙΙ. 

 

• Στην τιμή των σιδηρουργικών εργασιών, περιλαμβάνονται όλα τα γενικά υλικά, μικροϋλικά 

και βοηθητικά υλικά κατασκευής, τοποθετήσεως, στερεώσεως, αναρτήσεως και λειτουργίας 

τους, στον τόπο του έργου και µε τη φθορά και αποµείωσή τους. Περιλαμβάνονται επίσης 

και οι εργασίες που απαιτούνται για την κατασκευή και την παράδοση επί τόπου 

τοποθετημένων και σε λειτουργία των μεταλλουργικών εργασιών.  

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 

Ο Διαγωνιζόμενος θα πρέπει οπωσδήποτε να λάβει γνώση των χώρων του Γ.Ν. Λαμίας, στους 

οποίους θα γίνει η τοποθέτηση των σιδηρών πλεγμάτων πριν την κατάθεση της προσφοράς του 

και να καταθέσει με την προσφορά του, με ποινή απόρριψης, βεβαίωση της Τεχνικής Υπηρεσίας 

του Γ.Ν. Λαμίας ότι έλαβε γνώση.  

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει πριν καταθέσουν την προσφορά τους να επισκεφθούν, κατόπιν 

προσδιορισμένου ραντεβού με τον υπεύθυνο της τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου, τους 

χώρους του Κτιρίου ΙΙΙ του Νοσοκομείου για τους οποίους προορίζεται η εγκατάσταση, προκειμένου 

να προβούν σε αναγνώριση του χώρου και αναλυτική μέτρηση κάθε παραθύρου προκειμένου να 

υποβάλλουν την προσφορά τους. 

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

1. Οι προσφορές που θα υποβληθούν θα αξιολογηθούν με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή.  

2. Για την  αξιολόγηση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι προσφορές που είναι εντός των όρων και 

τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης και οι υπόλοιπες απορρίπτονται χωρίς να 

αξιολογηθούν. 
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3. Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται η τιμή κάθε προσφερόμενου  καθώς 

και η συνολική τιμή. 

ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Η παράδοση και η τοποθέτηση των κιγκλιδωμάτων θα γίνει το αργότερο εντός 20 εργασίμων 

ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής ανάθεσης. 

Η παράδοση θα γίνει αφού προηγηθεί η ανάλογη επικοινωνία με την Τεχνική Υπηρεσία του 

Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας έτσι ώστε να υπάρχει τεχνικός εκπρόσωπός της καθώς και η 

επιτροπή παραλαβής των κιγκλιδωμάτων κατά τη φάση της εγκατάστασης και να βεβαιώσει την 

καλή εγκατάσταση. 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Η παραλαβή και η πιστοποίηση καλής λειτουργίας θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή 

παραλαβής που θα οριστεί από το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, σύμφωνα με τις διαδικασίες που 

θα οριστούν. 

          

Β’ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΘΥΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΥΟ (2) 
ΜΠΑΡΩΝ  ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ ΠΥΛΗ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ 

 Οι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την τροποποίηση της υπάρχουσας ανοιγόμενης πόρτας σε 
συρόμενη και τοποθέτηση αυτόµατων µπαρών εισόδου - εξόδου και συγκεκριμένα: 

Ι) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Α) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗΣ ΘΥΡΑ ΣΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗ ΤΗΣ 
ΝΟΤΙΑΣ ΠΥΛΗΣ 

1. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να μεταφέρει σε χώρο δικό του και να 
τροποποίησει τη ήδη υπάρχουσα ανοιγόμενη δίφυλλη πόρτας σε συρόμενη με 
τις κατάλληλες μεθόδους τεχνικής και ασφάλειας προκειμένου να γίνει ενιαία, με 
έξοδα δικά του. 

2. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με έξοδα δικά του να τροποποιήσει το χώρο 
αριστερά από τη πύλη με οικοδομικά υλικά έτσι ώστε να εγκατασταθεί σταθερός 
διάδρομος όπου θα σύρεται η συρόμενη θύρα. 

3. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εγκαταστήσει ηλεκτροκινητήρα κατάλληλο 
για παρόμοιες θύρες βάση του βάρους της θύρας ο οποίος θα διαθέτει και φάρο 
λειτουργίας αλλά και ασύρματο δέκτη όπου θα ενεργοποιείται κατά την 
λειτουργία της θύρας, ενώ θα παραδώσει και τρία (3) κοντρόλ ασύρματα για τη 
λειτουργία του. 

4. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εγκαταστήσει κρεμαγιέρα με οδοντωντό 
οδηγό προκειμένου να ανοίγει η αυτόματη θύρα. 

5. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να βάψει ηλεκτροστατικά µε χρώµα RAL 6005 
την τροποποιημένη θύρα. 

Β) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΟ (2) ΗΛΕΚΤΡΟΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΒΡΑΧΙΟΝΩΝ (ΜΠΑΡΕΣ). 

1. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εγκαταστήσει δύο (2) ηλεκτρουδραυλικούς  
βραχίονες (µπάρας) αλουµινίου, αντικριστά για τη κάλυψη του συνόλου του 
μήκους της Νότιας Πύλης. Η ακριβή τους τοποθέτηση θα γίνει κατόπιν 
συνεννόησης με την Επιστασία και την Τεχνική Υπηρεσία. 

ΑΔΑ: ΩΛ064690ΒΜ-67Δ





2. Οι ηλεκτρουδραυλικοί  βραχίονες (µπάρας) αλουµινίου, θα έχουν µήκους 4 m µε 
την κολώνα στήριξης, τον πίνακα λειτουργίας και ελέγχου και θα αποτελούνται 
από τα εξής: 

• Μπάρα αλουµινίου, ορθογωνίου διατοµής και µήκους 4 m, µε αντανακλαστικές 
ενδείξεις. 

• Μεταλλικό κιβώτιο, εντός του οποίου θα τοποθετηθεί ο µηχανισµός 
λειτουργίας, ο µειωτήρας και ο πίνακας ελέγχου, ενώ εξωτερικά θα υπάρχουν 
φωτοκύτταρα προστασίας και φάρος ένδειξης λειτουργίας για το καθένα για 
αποφυγή ατυχημάτων. 

• Θα διαθέτει Ηλεκτροκινητήρα µε θερµική προστασία και πυκνωτή 
εκκίνησης, τάσης 230V/50-Hz, ισχύος µεγαλύτερης των 300 W, δύναµη 
ροπής άνω των 250 Nm, θερµοκρασία λειτουργίας -10 °C +55° C, χρόνος 
ανοίγµατος µικρότερος των 10 sec, δυνατότητα χειρισµών µεγαλύτερη των 
500 ανά ηµέρα, βαθµό προστασίας µεγαλύτερη του IP 44 και κλάση 
µόνωσης Η. 

• Θα διαθέτει ηλεκτρονικό πίνακα λειτουργίας στα 24 V, µε ενσωµατωµένο 
ασύρµατο δέκτη δύο καναλιών, οριοδιακόπτες ασφαλείας έναντι χτυπήµατος - 
σταµάτηµα και αντίστροφη κίνηση και τον µηχανισµό χειροκίνητης λειτουργίας 
καθώς  

• Κάθε μηχανισμός μπάρας θα παραδοθεί με πέντε χειριστήρια (συνολικά 10 ). Ο 
χειρισμός της κάθε μπάρας δε θα επηρεάζει το χειρισμό της άλλης. 

• Ο Ανάδοχος Ηλεκτρική γραµµή τροφοδοσίας, µε καλώδιο ΝΥΥ 3*2,5 τ.χ. - 
προστατευµένη εντός χαλυβδοσωλήνα στο υπόγειο τµήµα του ή 
θωρακισµένου σωλήνα στα ορατά τµήµατα όδευσης της. Η δε σύνδεσή της 
ηλεκτρικής γραμμής τροφοδοσίας θα γίνει κατόπιν συνεννόησης με τη Τεχνική 
Υπηρεσία. Η δε κατάληξή της θα γίνει κατόπιν υποδέιξεως της Τεχνικής 
υπηρεσίας. Το δε κόστος, ανεξαρτήτα από την απόσταση, θα βαρύνει τον 
Ανάδοχο 

3. Ο Ανάδοχος  θα τοποθετήσει  Ανιχνευτή μεταλλικών αντικειμένων διπλού 
καναλιού 230V, τύπου LOOP με βάση εγκατάστασης και μαγνητικό βρόχο 2x1 m 
προκειμένου να ανοίγουν αυτόματα οι μπάρες όταν θα ανιχνεύσουν όχημα κατά 
την έξοδ των οχημάτων από το Νοσοκομείο. 

4. Οι ανιχνευτής θα εγκαταστασθεί 1-4 μέτρα από τίς μπάρες και με τέτοιο τρόπο 
ώστε να εξυπηρετούνται και τα οχήματα που έρχονται απο τη πλευρά της 
Κεντρικής Πύλης αλλά και τα οχήματα που έρχονται από τη Πλευρά των Τ.Ε.Π., 
ενώ η τελική απόσταση αλλά και οι διαστάσεις του LOOP, θα οριστεί κατόπιν 
υποδείξεως του Τμήματος Επιστασίας αλλά και της Τεχνικής Υπηρεσίας. 

5. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να  σκάψει αυλακι με μικρό βάθος 5-7 cm προκειμένου 
να τοποθετήσεις τις μαγνητικές σπέιρες και να κάνει  επικάλυψη με ρητίνη η 
τσιμέντο για την σωστή και απρόσκοπτη λειτουργία των σπειρωμάτων. 

6. Οι ηλεκτρουδραυλικούς  βραχίονες (µπάρα) αλουμινίου θα έχουν την 
δυνατότητα να δουλεύουν μέσω των LOOP είτε ξεχωριστά ( 1 μπάρα –  1 LOOP) 
είτε ενιαία (2 μπάρες – 1 LOOP). Ο χειρισμός θα είναι με τη μορφή διακοπτών σε 
κουτί εντός του φυλακίου. 

            Γ) ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

1. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εγκαταστήσει μία (1) πινακίδα δίπλα σε 
κάθε ηλεκτρουδραυλικό  βραχίονα, πάνω σε στύλο στήριξης όπου θα καθοδηγεί 
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τους οδηγούς να πλησιάσουν το όχημα στον Ανιχνευτή μετάλλων τύπου LOOP 
προκειμένου να ανοίξουν αυτόματα οι μπάρες. Το τελικό μήνυμα που θα 
αναγράφεται στις πινακίδες θα συμφωνηθεί με το Γραφείο Επιστασίας. 

2.  Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να κάνει διαγράμμιση με ειδικό κίτρινο χρώμα 
με προσθήκη γυαλιού, σε όλο το μήκος και πλάτος του LOOP προκειμένου να 
διευκολύνονται οι οδηγοί κατά τις νυχτερινές ώρες. 

 Δ) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Όλα τα μηχανήματα θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και κατασκευής και 
να είναι έτοιµο προς χρήση. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά πρέπει να είναι τα 
προβλεπόμενα από την Ελληνική νοµοθεσία και τα αντίστοιχα Ευρωπαϊκά 
πρότυπα και οδηγίες και θα φέρουν την ένδειξη CE για το ηλεκτρολογικό τµήµα 
τους (moter, διακόπτες κλπ). 

2. Ο Ανάδοχος, είναι υποχρεωμένος επί ποινή αποκλεισμού να καταθέσει δήλωση 
µε το αντίστοιχο προσπεκτους ότι ο τύπος της συσκευής που προσφέρει 
συμφωνεί µε τις τεχνικές προδιαγραφές. 

3. Ο Ανάδοχος, είναι υποχρεωμένος επί ποινή αποκλεισμού να καταθέσει 
Υπεύθυνη Δήλωση του κατασκευαστή και του προμηθευτή για τεχνική 
υποστήριξη, συντήρηση και επισκευή, καθώς και για επάρκεια ανταλλακτικών 
και αναλωσίμων για τουλάχιστον 10 χρόνια. 

4. Οι συσκευές (moter, µειωτής, ρολά κλπ) παραλαμβάνονται οριστικά εφόσον 
συμφωνούν µε τις τεχνικές προδιαγραφές και αφού διαπιστωθεί µε την 
πρακτική δοκιμασία και τον µμακροσκοπικό έλεγχο ότι είναι κατάλληλες για τον 
σκοπό που προορίζονται. Στην περίπτωση που παρατηρηθούν διαφορές ή 
αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές η υπηρεσία έχει το δικαίωμα να 
απορρίψει τις συσκευές και να ζητήσει την άµεση αντικατάστασή τους µε άλλες 
που να συμφωνούν απόλυτα µε τις τεχνικές προδιαγραφές. 

5. Οι συσκευές θα παραδοθούν στην αυθεντική συσκευασία τους µε όλα τα 
απαραίτητα παρελκόμενα και περιφερειακά που είναι απαραίτητα για την 
εγκατάσταση και λειτουργία τους και θα συνοδεύονται από εγχειρίδιο χρήσης 
στην ελληνική γλώσσα. 

6. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επιδείξει το τρόπο λειτουργίας των 
συσκευών. 

7. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει  έγγραφη εγγύηση τουλάχιστον 
ενός (2) ετών για όλα τα μέρη των υλικών που θα χρησιμοποιήσει. 

8. Όσο διαρκεί η εγγύηση, θα πρέπει ο Ανάδοχος να προβαίνει σε προληπτική 
συντήρηση όλου του εξοπλισμού που έχει εγκαταστήσει, σύµφωνα µε τις 
υποδείξεις των κατασκευαστών του, τουλάχιστον µια φορά τον µήνα, καθώς και 
όταν ειδοποιηθεί από την υπηρεσία ότι παρουσιάζονται προβλήματα. 

                   ΙΙ) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 
Στο φάκελο της προσφοράς θα πρέπει απαραίτητα να υπάρχουν τα παρακάτω, 
διαφορετικά η προσφορά θα απορρίπτεται : 

1. Αναλυτική τεχνική περιγραφή του προσφερόμενου μηχανήματος/συστήματος. 
2. ORIGINAL PROSPECTUS του κατασκευαστή. 
3. Φύλλο Συμμόρφωσης, στο οποίο θα απαντώνται με κάθε λεπτομέρεια, όχι 

μονολεκτικά, και με την σειρά που αναφέρονται όλα τα αιτήματα των τεχνικών μας 
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προδιαγραφών. Να υπάρχουν παραπομπές σε φυλλάδια του κατασκευαστικού 
οίκου προς απόδειξη των ζητουμένων στοιχείων, οι οποίες θα γίνονται με σαφή 
αναφορά στην σελίδα και παράγραφο του φυλλαδίου, όπου θα εμπεριέχονται τα 
στοιχεία αυτά με την αντίστοιχη επισήμανση. 

4. Υπεύθυνη Δήλωση του κατασκευαστή ή του προμηθευτή για εγγύηση καλής 
λειτουργίας δυο (2) ετών, με πλήρη κάλυψη ανταλλακτικών χωρίς καμία επιβάρυνση 
για το Νοσοκομείο.  

5. Υπεύθυνη Δήλωση του κατασκευαστή και του προμηθευτή για τεχνική υποστήριξη, 
συντήρηση και επισκευή, καθώς και για επάρκεια ανταλλακτικών και αναλωσίμων 
για τουλάχιστον 10 χρόνια. 

6. Πιστοποιητικό CE MARK, του προσφερόμενου συστήματος και επίσημη μετάφραση 
αυτού. 

7. Η τεχνική περιγραφή, το φύλλο συμμόρφωσης και τα original prospectus του 
κατασκευαστικού οίκου θα πρέπει να συμφωνούν μεταξύ τους. 

 

 

Γ’  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΤΟΥ 

501 ΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ 

 

✓ Κατασκευή και τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων αλουμινίου  με σωλήνα διαστάσεων Φ26mm 

x1,8mm και λάμας διαστάσεων 3mmx40mm στην εξωτερική πλευρα του παραθύρου του 

θαλαμου 501 της Παθολογικής Κλινικής του Γ.Ν. Λαμίας οι διαστάσεις του οποίου είναι  22cm x 

110cm. 

✓ Μεταξύ των σωλήνων θα υπάρχει κενό από 10 έως 11cm 

✓ Οι κάθετοι σωλήνες θα είναι κολλητοί στις οριζόντιες λάμες 

✓ Το χρώμα της κατασκευής θα είναι RAL 5010 

  

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 

Ο Διαγωνιζόμενος θα πρέπει οπωσδήποτε να λάβει γνώση των χώρων του Γ.Ν. Λαμίας, στους 

οποίους θα γίνει η τοποθέτηση των σιδηρών πλεγμάτων πριν την κατάθεση της προσφοράς του 

και να καταθέσει με την προσφορά του, με ποινή απόρριψης, βεβαίωση της Τεχνικής Υπηρεσίας 

του Γ.Ν. Λαμίας ότι έλαβε γνώση.  

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει πριν καταθέσουν την προσφορά τους να επισκεφθούν, κατόπιν 

προσδιορισμένου ραντεβού με τον υπεύθυνο της τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου, τους 

χώρους του Κτιρίου ΙΙΙ του Νοσοκομείου για τους οποίους προορίζεται η εγκατάσταση, προκειμένου 

να προβούν σε αναγνώριση του χώρου και αναλυτική μέτρηση κάθε παραθύρου προκειμένου να 

υποβάλλουν την προσφορά τους. 

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

4. Οι προσφορές που θα υποβληθούν θα αξιολογηθούν με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή.  

5. Για την  αξιολόγηση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι προσφορές που είναι εντός των όρων και 

τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης και οι υπόλοιπες απορρίπτονται χωρίς να 

αξιολογηθούν. 

6. Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται η τιμή κάθε προσφερόμενου  καθώς 

και η συνολική τιμή. 

ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
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Η παράδοση και η τοποθέτηση των κιγκλιδωμάτων θα γίνει το αργότερο εντός 20 εργασίμων 

ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής ανάθεσης. 

Η παράδοση θα γίνει αφού προηγηθεί η ανάλογη επικοινωνία με την Τεχνική Υπηρεσία του 

Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας έτσι ώστε να υπάρχει τεχνικός εκπρόσωπός της καθώς και η 

επιτροπή παραλαβής των κιγκλιδωμάτων κατά τη φάση της εγκατάστασης και να βεβαιώσει την 

καλή εγκατάσταση. 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Η παραλαβή και η πιστοποίηση καλής λειτουργίας θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή 

παραλαβής που θα οριστεί από το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, σύμφωνα με τις διαδικασίες που 

θα οριστούν. 
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