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 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

(Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τον 

υπ΄αριθμ. Ν.4782 ΦΕΚ Α 36/9.3.2021) 

Αριθμ. φακέλου (28/22) 

Το ΓΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ έχοντας υπόψη : 
α. Τις  διατάξεις του  Ν. 4412/08.08.16 (Α΄147) Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών( Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/24 /ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. 
β. Την με Αριθμ. Συν. 29η/15-12-2021 (Θέμα: 12ο) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του  
Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ». 
γ. Την με αριθμ. πρωτ. 10616/27-5-2022, Αρ. Δέσμευσης  3405/0 [ΑΔΑ: ΨΥ8Δ4690ΩΜ-ΜΜΡ] 
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης. 

 
Απευθύνουμε 

 
Πρόσκληση υποβολής σφραγισμένων προσφορών  

Για την ανάδειξη αναδόχου για την πλήρη αποτύπωση των εγκαταστάσεων και δικτύων 

οξυγόνου – ιατρικών αερίων του Νοσοκομείου, [CPV: 71300000-1 Υπηρεσίες 

μηχανικού] σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές (παρ. Α΄)  

 
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 14.000,00€ + ΦΠΑ (ή 17.360,00€ 

συμπ/νου του ΦΠΑ 24%) και βαρύνει την με Κ.Α.: 0899  σχετική πίστωση του προϋπολογισμού 

του οικονομικού έτους 2022 του Φορέα.   

  

Κριτήριο κατακύρωσης της παρούσης θα είναι η πλέον  συμφέρουσα  από οικονομική άποψη 

προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).  

  

              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ  
Τμήμα: Προμηθειών 
Ταχ. Δ/νση: Βασ  Σοφίας 80 Τ.K. 11528  
Πληροφορίες: Ολ. Γιαγιάκου   
Τηλέφωνο: 210 33 81 138 
e-mail: promith@hosp-alexandra.gr 

 
 
 
Αθήνα: 10972 
 
Αρ.  Πρωτ: 01-06-2022 
 
 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ: 

 
1. ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
2. ΚΗΜΔΗΣ   
3. ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 
Προς :  
 
Κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα 
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Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη τους όρους της Πρόσκλησης, να καταθέσετε σε 
σφραγισμένο  φάκελο την προσφορά,  στο πρωτόκολλο του Γ.Ν.Α ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (Λούρου 4-2, 
Αθήνα Τ.Κ. 115 28) έως την Παρασκευή 10-06-2022 και ώρα 14.00 μ.μ. αναγράφοντας: 
 
1.  Στον τίτλο τη λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», 
2.  Την περιγραφή της αιτούμενης προμήθειας ή υπηρεσίας, 
3.  Τον πλήρη τίτλο της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την πρόσκληση και τον αριθμό 
πρωτοκόλλου της παρούσας Πρόσκλησης, 
4.  Την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, 
5.  Τα στοιχεία του αποστολέα, 
6.  Την ένδειξη σε εμφανές σημείο «ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ» 
 

Προσφορές που θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία εκπρόθεσμα δεν θα λαμβάνονται υπόψη.  
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ημέρα Τρίτη 14/06/2022 και ώρα 10:00 και θα 
αξιολογηθούν από τα Μέλη Επιτροπής Αξιολόγησης του διαγωνισμού. 
 
Ισχύς προσφορών: Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημερολογιακές ημέρες, 
προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 
 
 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη  
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος στην οποία θα δηλώνεται ότι: 

i. Μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν συντρέχει για τους προσφέροντες 

λόγος αποκλεισμού από τους αναφερόμενους στα άρθρα 73 και 74 του Ν.4412/2016 για 

τους οποίους οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται από την συμμετοχή τους σε 

διαγωνισμούς του δημοσίου.  

ii. Αποδέχεται τους όρους της παρούσας  πρόσκλησης και η προσφορά του συντάχτηκε 

σύμφωνα με αυτούς. 

iii. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της 

Υπηρεσίας για αναβολή, ματαίωση η ακύρωση του διαγωνισμού. 

iv. Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι 180 ημερολογιακές ημέρες προσμετρούμενες από 

την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.   

v.  

Τεχνική προσφορά : Όλα τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά  που τεκμηριώνουν την τεχνική 

επάρκεια του οικονομικού  φορέα  σύμφωνα με το Παράρτημα Α’ της  παρούσης. 

Οποιοδήποτε έγγραφο ή πιστοποιητικό ζητείται στις τεχνικές προδιαγραφές  της παρούσης. 

Οικονομική προσφορά: Οι προσφορές θα αναγράφουν την τιμή χωρίς Φ.Π.Α. και με Φ.Π.Α. 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της παρούσης) 

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις υπέρ τρίτων και οι εισφορές που ισχύουν κατά το χρόνο 

υποβολής της προσφοράς, ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης και την πηγή 

χρηματοδότησης. Προσφορές που ζητούν απαλλαγή τους από τις κρατήσεις, δεν γίνονται 

δεκτές. 

Στην οικονομική προσφορά θα αναγράφεται υποχρεωτικά ο αντίστοιχος κωδικός είδους στο 

Παρατηρητήριο Τιμών του Υπουργείου Υγείας και η τρέχουσα τιμή (για τις περιπτώσεις που έχει 

εφαρμογή). Οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις τιμές που καταγράφονται στο 
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Παρατηρητήριο Τιμών της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας κατά την καταληκτική ημερομηνία 

κατάθεσης προσφορών του διαγωνισμού, απορρίπτονται. (Ν. 3918/2011, άρθρο 13, - ΦΕΚ 

31/τ.Α’/02.03.2011).  

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση 

μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται 

ενώπιον των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. 

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Ο τελικός ανάδοχος προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από 

διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του 

Ν.4412/2016 θα πρέπει να προσκομίσει κατά την υπογραφή της σύμβασης τα 

παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 του Ν.4412/2016.  

 α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Που εκδίδεται έως τρείς (3) μήνες πριν από την υποβολή  

του.  Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης 

(Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,  ββ)   στις  περιπτώσεις 

ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.),  τον  Διευθύνοντα Σύμβουλο,  καθώς και όλα τα μέλη   του   

Διοικητικού   Συμβουλίου, γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού 

συμβουλίου 

β. Φορολογική ενημερότητα. (Το παρόν πιστοποιητικό θα πρέπει να ισχύει κατά τον χρόνο 

υποβολής του) 

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) (Το παρόν πιστοποιητικό 

θα πρέπει να ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής του) 

δ. Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ή το  ισχύον καταστατικό της εταιρείας  από  όπου προκύπτουν 

τα μέλη και ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας (Το παρόν πιστοποιητικό γίνεται αποδεκτό 

εφόσον έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή του) 

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των ανωτέρω πιστοποιητικών εντός δέκα (10) ημερών  

από τη σχετική πρόσκληση ο υποψήφιος ανάδοχος αποκλείεται από τη διαδικασία και καλείται ο 

αμέσως επόμενος στην κατάταξη συμμετέχων. 

Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα  ματαίωσης /ακύρωσης της διαδικασίας σε οποιοδήποτε 

φάση αυτής.  

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του  

Νοσοκομείου. www.hosp-alexandra.gr  στην διαδρομή: Ενημέρωση →  Προκηρύξεις → 

Προμήθειες →  απευθείας αναθέσεις κατόπιν έρευνας αγοράς (α/α 28/22 ). 

Σημείωση: Οι ενδιαφερόμενοι  μετά την παραλαβή της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος  από 

την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου θα πρέπει να ενημερώνουν το Γραφείο Προμηθειών  στο 

email: promith@hosp-alexandra.gr αναγράφοντας τον αριθμό της καθώς και τα στοιχεία της 

εταιρείας (επωνυμία, τηλέφωνα επικοινωνίας), για τυχόν διευκρινήσεις που μπορεί να προκύψουν. 

 

 

http://www.hosp-alexandra.gr/
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ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ύστερα από γνωμοδότηση της 
αρμόδιας επιτροπής (ή του αρμόδιου τμήματος). Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του 
διαγωνισμού γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα από την αναθέτουσα αρχή.  
 

Υπογραφή σύμβασης: 
Από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον Ανάδοχο, η Σύμβαση θεωρείται 
ότι έχει συναφθεί, το δε έγγραφο (Σύμβαση) που ακολουθεί έχει μόνο αποδεικτικό χαρακτήρα. 
 

Ο χρόνος διάρκειας της παρούσας σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία 
υπογραφής της.  
 
 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
Ενστάσεις – προσφυγές κατά της διαδικασία σύναψης συμβάσεων μέσω της παρούσης 
πρόσκλησης υποβάλλονται με την διαδικασία που προβλέπεται από τα άρθρα 127, 205 & 205Α 
του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 
 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
1. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της 
ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των 
υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί 
σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 
2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύμβασης να τηρεί τις υποχρεώσεις τους 
που απορρέουν από τις διατάξεις τις περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 
νομοθεσίας, οι οποίες έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το Εθνικό Δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α’ του Ν. 4412/2016 όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 
 
 

Για το Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ  

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΟΙΚΗΤΗΣ 

 

ΣΠΥΡΟΣ  ΚΑΒΒΟΥΡΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ       

- Πλήρης αποτύπωση σε ηλεκτρονική μορφή (dwg) των εγκαταστάσεων και δικτύων για το 

σύνολο των ιατρικών αερίων του Νοσοκομείου απαιτεί ομάδα Μηχανικών τουλάχιστον τριών 

(3) ατόμων πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για εκτέλεση των σχετικών εργασιών 

που η Τεχνική Υπηρεσία δεν μπορεί να διαθέσει καθώς το προσωπικό της δεν διαθέτει το 

τεχνικό υπόβαθρο. 

- Η ομάδα Μηχανικών θα πρέπει να αποτελείται κατ' ελάχιστον από δύο (2) άτομα, εκ των 

οποίων τουλάχιστον το ένα θα είναι Μηχανολόγος Μηχανικός, που θα πραγματοποιήσουν την 

καταγραφή των εγκαταστάσεων ιατρικών αερίων, επί τόπου των χώρων του Νοσοκομείου 

και ένα (1) άτομο (σχεδιαστή Autocad) που θα καταχωρήσει τα δεδομένα των αποτυπώσεων 

σε σχέδια σε  ηλεκτρονική μορφή. 

- Οι εργασίες καταγραφής των εγκαταστάσεων ιατρικών αερίων, περιλαμβάνουν αποξηλώσεις 

και αποκαταστάσεις δομικών στοιχείων (ψευδοροφών, γυψοσανίδων, κ.λ.π) για την 

αποκάλυψη των πραγματικών οδεύσεων των δικτύων, τις μετρήσεις διατομών και μηκών 

σωληνώσεων ώστε να προκύψει η υφιστάμενη κατάσταση που στη συνέχεια θα αποτυπωθεί 

στα αντίστοιχα σχέδια. 

- Η σχεδίαση των δικτύων και εγκαταστάσεων ιατρικών αερίων  θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα 

με: 

▪ Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2491/86 Αποθήκευση και διανομή αερίων για ιατρική χρήση, όπως αυτή 

εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. Δ.13/403/25- 8-1988 Απόφαση του Υπουργού 

ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ  

▪ EN ISO 7396 – 1 & 2 (με απόφαση εγκρίσεως ΔΥ8/Β//οικ.115301/26-08-2009).  

 ▪ Προδιαγραφές των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των κύριων τμημάτων 

νοσοκομείων (με Απόφαση εγκρίσεως ΔΥ8/Β/οικ.49727/26-04-2010)  

▪ Οδηγίες Υπουργείου Υγείας,  

▪ Λοιπές διατάξεις & κανονισμούς, όπως τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν έως 

σήμερα. 

Στα παραδοτέα ηλεκτρονικά σχέδια που θα παραδοθούν από τον Ανάδοχο στο Νοσοκομείο θα 

υπάρχουν: 

▪ Αναλυτικά υπομνήματα που θα επεξηγούν πλήρως τα στοιχεία και συσκευές των δικτύων και 

εγκαταστάσεων ιατρικών αερίων (δεξαμενές, αεροσυμπιεστές, αεροποιητές, σωληνώσεις, 

βάνες, διακόπτες, φίλτρα, πρεσσοστάτες μανόμετρα, μειωτές α’ και β’ σταδίου, λήψεις κ.λ.π) 

.   
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▪ Κατάλληλη χρωματική κωδικοποίηση και αποτύπωση σε ξεχωριστά επίπεδα (layers) μεταξύ 

των δικτυών των διαφορετικών ιατρικών αερίων (οξυγόνο, αέρας, πρωτοξείδιο αζώτου, κενό, 

κ.λ.π) 

▪ Πραγματική όδευση των σωληνώσεων των δικτύων που θα αποτυπώνει τις αλλαγές 

κατεύθυνσης, διακλαδώσεις, διατομές και μήκη αυτών. 

▪ Κατάδειξη των κονσολών κλίνης ασθενών με αναλυτική περιγραφή των στοιχείων τους και των 

λήψεων ιατρικών αερίων σε όλους τους θαλάμους νοσηλείας, χειρουργικών αιθουσών, ΜΕΘ, 

ΜΑΦ και λοιπών χώρων του Νοσοκομείου 

▪ Αποτύπωση των κέντρων παραγωγής και διανομής ιατρικών αερίων (χωρητικότητα δεξαμενών 

– αεροφυλακίων - κενοφυλακίων, παροχή απαερωτών και μειωτών κ.λ.π.)   και των 

εφεδρικών κέντρων ιατρικών αερίων του Νοσοκομείου με πλήρη καταγραφή των τεχνικών 

τους δεδομένων (χωρητικότητα φιαλών, παροχή μειωτών κ.λ.π) 

 

Οι χώροι που θα αποτυπωθούν στα σχέδια είναι (αλλά και όποιοι χώροι δεν αναφέρονται αλλά 

διέρχονται οδεύσεις  Ιατρικού Οξυγόνου και Ιατρικών Αερίων πρωτοξειδίου αζώτου Ν2Ο, 

φαρμακευτικού αέρα, κενού,  κ.λ.π,) : 

 

ΠΡΟΑΥΛΙΟΣ ΧΩΡΟΣ Κέντρα Ιατρικών Αερίων – Δεξαμενές οξυγόνου – 

Συμπιεστές κλπ 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ (προσόψεις αυτού όπου διέρχονται οι σωληνώσεις) 

Β’ ΥΠΟΓΕΙΟ  

Α’ ΥΠΟΓΕΙΟ Πλυντήρια – Κέντρο Αερίων  

ΙΣΟΓΕΙΟ Τ.Ε.Π. – Εξωτερικά Μαιευτικά – Βραχεία Νοσηλεία – 

Παραλαβή Επιτόκων – Εξωτερικά Γυναικολογικά – 

Ακτινολογικό εργαστήριο – Β Ακτινοθεραπευτικό – 

Αιμοδοσία - κλπ 

1ος ΟΡΟΦΟΣ Χειρουργείο Αραβαντινού – χειρουργείο Α ορόφου 

Πτέρυγες νοσηλείας α – β – δ -Αποστείρωση κλπ 
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2ος ΟΡΟΦΟΣ Αίθουσα Τοκετών - χειρουργείο Α ορόφου  

– Πτέρυγες νοσηλείας β – δ – ε  

-  Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Βρεφών  

– τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής κλπ 

3ος ΟΡΟΦΟΣ Μ.Ε.Θ – Μ.Α.Φ. - Γαστρεντερολογικό τμήμα  

- Πτέρυγες νοσηλείας  δ – ε – Α΄ Παθολογική -  

4ος ΟΡΟΦΟΣ Κλινική Μαστού - Πτέρυγες νοσηλείας  β - δ – ε  

– Μονάδα Τεχνητού Νεφρού - Μονάδα Ανάνηψης -  

5ος ΟΡΟΦΟΣ Πτέρυγες νοσηλείας  β – δ Ογκολογικό –  

ΔΩΜΑ Οικίσκος Ιατρικών αερίων κενού κλπ. 

 

Νέο ΚΤΙΡΙΟ  (προσόψεις αυτού όπου διέρχονται οι σωληνώσεις) 

Α’ ΥΠΟΓΕΙΟ  

ΙΣΟΓΕΙΟ  

1ος ΟΡΟΦΟΣ  

2ος ΟΡΟΦΟΣ  

3ος ΟΡΟΦΟΣ Αιμοδυναμικό Τμήμα 

4ος ΟΡΟΦΟΣ  

5ος ΟΡΟΦΟΣ  

 

Ο Ανάδοχος θα κατασκευάσει και θα παραδώσει σε ηλεκτρονική (Autocad) και σε έντυπη μορφή 

(plotter A2) : 

α) Σχέδια κατόψεων για το σύνολο των δικτυών και εγκαταστάσεων ιατρικών αερίων του 

Νοσοκομείου.  
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β) Κατακόρυφα διαγράμματα (αξονομετρικά) για το σύνολο των δικτυών και εγκαταστάσεων 

ιατρικών αερίων του Νοσοκομείου.  

Επισημαίνεται ότι το σύνολο των αποξηλώσεων και των αποκαταστάσεων δομικών στοιχείων 

(ψευδοροφών, γυψοσανίδων κτλ.) που θα απαιτηθούν για την αποτύπωση των δικτύων 

ιατρικών αερίων θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά από τον Ανάδοχο και συμπεριλαμβάνεται στο 

τίμημα της σχετικής σύμβασης.   

Ο εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης των σχετικών εργασιών (διάρκεια σύμβασης) 

είναι δύο (2) μήνες. 

Το Νοσοκομείο θα διαθέσει σε ηλεκτρονική μορφή dwg (Autocad) σχέδια απλών κατόψεων της 

αρχιτεκτονικής διαμόρφωσης χώρων του νοσοκομείου χωρίς στατικά στοιχεία (κολώνες, 

δοκάρια κτλ.) και χωρίς ΗΜ στοιχεία (θέσεις κονσολών κλινών ασθενών, κ.λ.π). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β’ 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Προσφερόμενη 
Εργασία 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ  

ΜΕΡΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΜΕ ΦΠΑ 

πλήρης 

αποτύπωση των 

εγκαταστάσεων 

και δικτύων 

οξυγόνου – 

ιατρικών αερίων 

του Νοσοκομείου 

  ….€ 

  …..€ 
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