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Λιβαδειά 22-04-2021 
Αρ. Πρωτ.: Δ. 452 

 

Γ.Ν. Λιβαδειάς 

ΤΜΗΜΑ: Οικονομικό                                                                            

ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών                                                                                                                                                           

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Μπατσούλη Γ. 

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Αγίου Βλασίου Τέρμα 

Τ.Κ. : 32 100 Λιβαδειά 

ΤΗΛ. : 22610 84246, FAX: 22613 50546 

E-MAIL: diag@levadiahospital.gr 

 

ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

για την  επέκταση του δικτύου ιατρικών αερίων  στο Τμήμα  Επειγόντων Περιστατικών και στην Πτέρυγα  

COVID-19  του Γ.Ν. Λιβαδειάς(CPV:45259000-7) 

στα πλαίσια λήψης μέτρων προστασίας και περιορισμού της διάδοσης  Κορωνοϊού COVID-19. 

 

 Το Γενικό Νοσοκομείο Λιβαδειάς, έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.3329/2005 (ΦΕΚ  81/Α/04-04-2005) ‘’Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις ‘’όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016) ‘’Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες ’’  

3. Τις διατάξεις του   Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α/2016) Δημόσιες συμβάσεις έργων, Προμηθειών και      

Υπηρεσιών(προσαρμογή  στις  Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα  

4. Την Π.Ν.Π. ‘’Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού’’ ΦΕΚ/42/Α/25-02-

2020, όπως αυτή κυρώθηκε με τον Ν.4682/2020  ΦΕΚ/76/Α/03-04-2020 . 

5. Τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 42/Α/25-02-2020, ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020, ΦΕΚ 64/Α/14-03-

2020, ΦΕΚ 68/Α/20-03-2020,ΦΕΚ 75/Α/30-03-2020, ΦΕΚ 84/Α/13-04-2020, ΦΕΚ 90/Α/01-05-2020,ΦΕΚ 

157/Α/10-08-2020) σχετικά με τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19. 

6. Τις διατάξεις του Ν. 4690/2020 (ΦΕΚ 104/Α/30-5-2020) «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για 

την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες 

κατεπείγουσες διατάξεις (Α’ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των 

συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και 

οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90) και άλλες διατάξεις». 

7. Τις Διατάξεις του Ν. 4728/2020 (ΦΕΚ 186/Α/29-09-2020) 

8. Τις διατάξεις του Ν.4753/18-11-2020  (ΦΕΚ Α/ 227/18-11-2020) άρθρο 48 ‘’Ζητήματα δημοσίων 

συμβάσεων για κάλυψη εκτάκτων αναγκών σε εξοπλισμό νοσηλείας και παροχή υπηρεσιών’’ παρ. 2 . καθώς 

και την τροποποίηση αυτού με τον  Ν. 4781/2021 παρ.3 του άρθρου 484 (ΦΕΚ-31Α/28-02-21 ) 

9. Τα με αρ. πρωτ. 43/12-03-21 έγγραφο του Δ/ντη της Ιατρικής Υπηρεσίας για την αναγκαιότητα  επιτοίχιας  

κεντρικής παροχής οξυγόνου στις αίθουσες υποδοχής covid - 19  των ΤΕΠ  του Γ.Ν. Λιβαδειάς( το οποίο 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης) . 
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10. Το με αριθ.πρωτ.Γ.Π.2914/18-03-21 έγγραφο του Αναπληρωτή Υποδιευθυντή της Τεχνικής Υποδιεύθυνσης 

του  Γ.Ν. Λιβαδειάς, με το οποίο ενημερώνει για την αναγκαιότητα επέκτασης του δικτύου ιατρικών αερίων 

στο Τμήμα  Επειγόντων Περιστατικών και στην Πτέρυγα  COVID-19 ( το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 

της παρούσης) . 

11. Τα με αριθ.πρωτ.Γ.Π.3301/18-03-21 και Γ.Π.3379/31-03-21 έγγραφα του Αναπληρωτή Υποδιευθυντή της 

Τεχνικής Υποδιεύθυνσης του  Γ.Ν. Λιβαδειάς, με τα οποία παραθέτει τις τεχνικές προδιαγραφές καθώς και το 

πιθανο κόστος του έργου  ( τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης) . 

12. Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις οι οποίες  θα βαρύνουν τον ΚΑΕ 9749 για το οικονομικό έτος 2021.      

13. Τις άμεσες και επιτακτικές ανάγκες του Γ.Ν. Λιβαδειάς στα πλαίσια αντιμετώπισης του κορωνοϊού                   

Covid 19 καθώς και η εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη επέκτασης του δικτύου ιατρικών αερίων στο Τμήμα  

Επειγόντων Περιστατικών και στην Πτέρυγα  COVID-19  του Γ.Ν. Λιβαδειάς,  εν μέσω πανδημίας του 

κορωνοϊού, προκειμένου να εξασφαλισθεί η εύρυθμη  και απρόσκοπτη λειτουργία του Νοσοκομείου καθώς 

και η Δημόσια Υγεία.  

14. Την υπ. αρ.  302/13-04-2021 ΑΔΑ:ΩΑΨ4690ΒΝ-584Απόφαση Διοικητή του Γ.Ν. Λιβαδειάς – Γ.Ν. Θηβών.  

15. Την υπ. αρ.  599/16-04-2021 ΑΔΑ: 66204690ΒΝ-ΘΧΕ  Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης. 

 

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ προς υποβολή  προσφορών σχετικά με την επέκτασης του δικτύου ιατρικών αερίων στο 

Τμήμα  Επειγόντων Περιστατικών και στην Πτέρυγα  COVID-19  του Γ.Ν. Λιβαδειάς, καλώντας τους 

ενδιαφερόμενους να λάβουν μέρος στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και να καταθέσουν την προσφορά 

τους που  θα περιλαμβάνει ξεχωριστά την αντίστοιχη οικονομική και τεχνική προσφορά βάσει των τεχνικών 

προδιαγραφών που επισυνάπτονται. 

      Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με τα εξής χαρακτηριστικά: 

Κριτήριο κατακύρωσης: Χαμηλότερη τιμή. 

Διάρκεια σύμβασης: 30 ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

Προϋπολογισμός δαπάνης: # 15.000,00 # € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

Προθεσμία υποβολής προσφορών: Οι προσφορές θα γίνουν δεκτές μέχρι και την 27/04/2021 και ώρα 10:00 π.μ. 

και θα αποσταλούν ηλεκτρονικά στο e-mail: diag@levadiahospital.gr του γραφείου προμηθειών.  

Χρόνος Διενέργειας : Η  27/04/2021 Ημέρα: Τρίτη και  Ώρα: 12.00 π.μ. 

Χρόνος Ισχύος Προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για (60 )εξήντα  ημέρες από 

την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.  Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου 

από την παρούσα,  απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στις διατάξεις του 

Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

 

 Σε περίπτωση μη τήρησης όρων της Σύμβασης, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα ανάθεσης της προμήθειας 

σε άλλη εταιρεία σε βάρος του προμηθευτή. 

 Η παρούσα πρόσκληση αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας & 

Στερεάς Ελλάδας (Web Site) www.dypethessaly.gr (Προγραμματισμός Προμηθειών 2021) , στην ιστοσελίδα του 

Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  - Πρόγραμμα Διαύγεια 

http://et.diavgeia.gov.gr, καθώς και στην   διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr  ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση του Γενικού Νοσοκομείου Λιβαδειάς www.levadiahospital.gr  (Προμήθειες - Διαγωνισμοί) 

και στην πλατφόρμα του I -supplies. 

  

  Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει  27/04/2021 Ημέρα: Τρίτη και  Ώρα: 12.00 π.μ. 

ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού. 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι  δικαιούμενοι  συμμετοχής  στον  διαγωνισμό  πρέπει  να  υποβάλλουν  μαζί  με  την  προσφορά  τα  εξής 

δικαιολογητικά: 

Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α’/86), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία 

πρέπει: 
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1. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν. 

2. Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους: 

─ Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, 

της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. 

─   Δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 

─   Είναι  ενήμεροι  ως  προς  τις  υποχρεώσεις  τους  που  αφορούν  τις  εισφορές  κοινωνικής ασφάλισης (κύριας 

και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

─ Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και το ειδικό 

επάγγελμά τους. 

─   Δεν  τελούν  υπό  κοινή  εκκαθάριση  του  Κ.Ν.  2190/20,  όπως  εκάστοτε  ισχύει,       ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 

1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α’/90), όπως εκάστοτε ισχύει    και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης 

κοινής ή ειδικής      εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων. 

 

   Η   μη   έγκαιρη   και   προσήκουσα   υποβολή   των   ανωτέρω   δικαιολογητικών     συνιστά   λόγο 

αποκλεισμού του προμηθευτή από τον διαγωνισμό. 

3. Βεβαίωση επίσκεψης από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου. 

4. Δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής για τον διαγωνισμό. 

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Παρακαλούμε όπως επισυνάπτετε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ, ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΕΜΗ) κατά την υποβολή της προσφοράς σας e-mail: 

diag@levadiahospital.gr  του γραφείου προμηθειών . 

Σε περίπτωση μη δυνατότητας προσκόμισης των παραπάνω δικαιολογητικών δύναται ο οικονομικός φορέας να 

καταθέσει υπεύθυνη δήλωση, με τις έννομες συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α'75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς 

αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω 

οικονομικός φορέας πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής όπως αυτές αναφέρονται στην πρόσκληση υπό την 

αίρεση ότι ο οικονομικός φορέας στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση θα τα προσκομίσει μετά την οικονομική 

αξιολόγηση των προσφορών ηλεκτρονικά μέσω mail στο e-mail: diag@levadiahospital.gr  .  

 

Ο Προμηθευτής με την συμμετοχή του δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους που 

αναφέρονται με τα οποία και συμφωνεί. 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΥΚΤΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΣΤΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ 

ΠΤΕΡΥΓΑ COVID-19 

1 )  Επέκταση δικτύου ιατρικών αερίων στα Επείγοντα Περιστατικά 

 Γραμμή οξυγόνου 50 μέτρα 

 Γραμμή πεπιεσμένου αέρα 50 μέτρα 

 Επιτοίχιες λήψεις οξυγόνου 3 τεμάχια 

 Επιτοίχιες λήψεις πεπιεσμένου αέρα 3 τεμάχια 

 Διακόπτες αερίων 2 τεμάχια 
 

2 )  Επέκταση δικτύου ιατρικών αερίων στην Πτέρυγα COVID 

 Πίνακας διανομής ιατρικών αερίων 1 τεμάχιο 

 Γραμμή οξυγόνου 85 μέτρα 

 Γραμμή κενού 85 μέτρα 

 Γραμμή πεπιεσμένου αέρα 100 μέτρα 

 Επιτοίχιες λήψεις οξυγόνου 9 τεμάχια 

 Επιτοίχιες λήψεις κενού 9 τεμάχια 

 Επιτοίχιες λήψεις πεπιεσμένου αέρα 13 τεμάχια 
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 οι ενδιαφερόμενες εταιρείες θα πρέπει να επισκεφτούν το Νοσοκομείο μας ( θα λάβουν βεβαίωση 

επίσκεψης από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου) ώστε να λάβουν γνώση για την ακριβή διαδρομή του 

δικτύου ώστε να  καταθέσουν αναλυτική τεχνική και οικονομική προσφορά για την επέκταση του δικτύου των 

ιατρικών αερίων. 

 Ο χρόνος για την υλοποίηση του έργου είναι περίπου 7 εργάσιμες ημέρες. 

 Η εργασία αυτή πρέπει να γίνει από εξειδικευμένο συνεργείο κατάλληλο και πιστοποιημένο για τέτοιου 

είδους εργασίες. 

 Πρέπει να συνοδεύεται με εγγύηση καλής λειτουργιάς για  τουλάχιστον 2 έτη. 

 

Όλες οι ανωτέρω υποχρεώσεις, συνολικά και επί μέρους, θεωρούνται απαραίτητες για την συμμετοχή και την 

ανάληψη της προμήθειας επέκτασης του δικτύου ιατρικών αερίων στα επείγοντα περιστατικά και στην 

πτέρυγα COVID-19  του Γ.Ν. Λιβαδειάς με Ποινή Αποκλεισμού. 

                                                                                    

 

ΔΙΟΙΚΗΤHΣ 

Γ.Ν. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ - Γ.Ν. ΘΗΒΩΝ 

 

ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ Γ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
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