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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η εταιρεία «Κτιριακές Υποδομές Ανώνυμη Εταιρεία» προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση
Πιεστικού Συγκροτήματος (Π/Σ), για τις ανάγκες του Γ.Ν. Πτολεμαΐδας
“ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ”» CPV: 42120000-6, συνολικού προϋπολογισμού 54.000,00 € πλέον ΦΠΑ
24% 12.960,00, σύνολο 66.990,00 €, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
To νέο πιεστικό συγκρότημα ύδρευσης θα είναι τεσσάρων αντλιών, εκ των οποίων η μια θα είναι
εφεδρική. Τα συγκρότημα θα εγκατασταθεί εντός του υφιστάμενου αντλιοστασίου.
Η αρχή του δικτύου διανομής κρύου νερού χρήσης, είναι μια κεντρική δεξαμενή νερού. Το νέο
πιεστικό συγκρότημα – αναρρόφηση - θα συνδεθεί με τη δεξαμενή αυτή.
Η παροχή νερού – κατάθλιψη - από το νέο πιεστικό συγκρότημα θα συνδεθεί με εγκατεστημένο
υφιστάμενο συλλέκτη, από τον οποίο τροφοδοτείται η νέα Πτέρυγα του Νοσοκομείου.
1. Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας,
Κωδ. ΣΑ ΕΠ. 0051.
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2016ΕΠ00510039).
Η σύμβαση, σύμφωνα με την με Α.Π. 2195/17.07.2018 Απόφαση Τροποποίησης του
Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 2 της Πράξης:
«Προσθήκη πτέρυγας κατ' επέκταση του υπάρχοντος κτιρίου και προμήθεια – εγκατάσταση
Ιατρικού και Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού του Γενικού Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας
“Μποδοσάκειο”», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία
2014-2020» με βάση την με Α.Π. 6098/05.12.2016 Απόφαση Ένταξης του Περιφερειάρχη
Κεντρικής Μακεδονίας και έχει λάβει κωδικό MIS 5002086. Η παρούσα σύμβαση
χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και
από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
2. Η προμήθεια θα πρέπει να εκπληρώνει το περιεχόμενο των Τεχνικών Προδιαγραφών / Τεχνικής
Περιγραφής του Παραρτήματος ΙI, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας
Διακήρυξης.
3. Συμβατική διάρκεια προμήθειας και εγκατάστασης: εκατόν είκοσι (120) ημέρες από
την υπογραφή της σύμβασης.
Επισημαίνεται ότι στο συμβατικό αντικείμενο περιλαμβάνεται περίοδος εγγυημένης λειτουργίας
της προμήθειας, διάρκειας δύο (2) ετών από την ημερομηνία έκδοσης του πρωτοκόλλου
παραλαβής, κατά την οποία ο ανάδοχος οφείλει να διατηρεί το Π/Σ σε πλήρη λειτουργική
κατάσταση, αναλαμβάνοντας πλήρως την απαραίτητη προληπτική και επισκευαστική
συντήρηση, συμπεριλαμβανομένων και όλων των απαιτούμενων ανταλλακτικών και
εξαρτημάτων.
Οι προσφορές των διαγωνιζομένων θα υποβληθούν στο Πρωτόκολλο της «Κτιριακές Υποδομές
Α.Ε.» (Φαβιέρου 30, Ισόγειο, ΤΚ 10438 – τηλ.: 210.5272486), με καταληκτική ημερομηνία
υποβολής τους την Πέμπτη, 13/12/2018 και ώρα 12:00 π.μ., οπότε και θα
πραγματοποιηθεί η αποσφράγιση των προσφορών από την επιτροπή διενέργειας του
διαγωνισμού.
Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε
ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.ktyp.gr).
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Ο προσφέρων, με δική του ευθύνη, μπορεί να ενημερώνει με τα στοιχεία του (π.χ. επωνυμία,
διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός τηλεομοιοτυπίας, e-mail κτλ.) την αναθέτουσα αρχή
(adepask@ktyp.gr), ώστε να καταστεί δυνατή η ενημέρωσή του σε περίπτωση τυχόν
διευκρινιστικών ερωτημάτων.
Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές
με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές παρέχονται από την αναθέτουσα αρχή το αργότερο τρείς
(3) ημέρες πριν την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Αιτήματα παροχής πληροφοριών, που υποβάλλονται εκτός της ανωτέρω προθεσμίας,
δεν εξετάζονται.

Αθήνα, 28.11.2018
Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Ιωάννης Χαρωνίτης

