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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Βέροια, 28 Μαρτίου 2018 
 3Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)  Αριθμ. πρωτ.: 4230 

 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ 
 ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :Ασωμάτων  Προς : 
Τ.Κ.  : 591 00  ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

ΤΜΗΜΑ : Οικονομικού   

ΓΡΑΦΕΙΟ : Προμηθειών   
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Α. Τσολάκη   

ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2331 3 51157/ 51314   
FAX : 2331 0 59315  

e-mail: : prom2@verhospi.gr  

 
 
 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια και εγκατάσταση 

αυτόματων πορτών στην Υ. Μ.  Βέροιας του Γ. Ν. Ημαθίας. 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ: 1. Το αρ. 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ τ. Α΄ 147/8-8-2016) περί Δημοσίων 

Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών  και Υπηρεσιών, όπως ισχύει σήμερα. 

  2. Τις αρ 22/29-11-2016 (θέμα 3ο), αρ 4/21-2-2018 (θέμα 9ο) και αρ 4/21-2-2018 

(θέμα 10ο) πράξεων του Δ.Σ. του Γ. Ν. Ημαθίας της έγκρισης διενέργεια της 

διαδικασίας με απευθείας ανάθεση μετά από δημόσια πρόσκληση της προμήθειας 

και εγκατάστασης δύο αυτόματων πορτών στην κεντρική είσοδο προϋπολογισμού 

7.200€ συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ .και μίας αυτόματης πόρτας στην είσοδο 

προσωπικού και τροφοδοσίας προϋπολογισμού 4.200€ συμπεριλαμβανόμενου 

του ΦΠΑ 

 

Το Νοσοκομείο καλεί κάθε ενδιαφερόμενο σύμφωνα με το 2ο σχετικό για την υποβολή 

τεχνικής-οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια και εγκατάσταση: 

Α) Δύο (2) αυτόματων πορτών στην  κεντρική είσοδο της  Υ. Μ. Βέροιας του Γ. Ν. Ημαθίας 

προϋπολογισμού 7.200,00 € συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ. 

Β) Μιας (1) αυτόματης πόρτας στη νότια είσοδο προσωπικού και τροφοδοσίας 

προϋπολογισμού 4.200,00 € συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ. 

 

Χρόνος υποβολής προσφοράς έως την Πέμπτη 12 Απριλίου 2018 και ώρα 13:00  

 

Η χρηματοδότηση θα γίνει από τον τακτικό προϋπολογισμό του Νοσοκομείου Ημαθίας. 

 

Η πληρωμή  του αναδόχου, θα γίνει από το Νοσοκομείο Ημαθίας μετά την εκπλήρωση των 

συμβατικών υποχρεώσεων  και την οριστική παραλαβή και  ολοκλήρωση του έργου από την 

αρμόδια επιτροπή του νοσοκομείου, με χρηματικό ένταλμα και με βάση τα νόμιμα παραστατικά 

(βάσει του Ν. 4152/13). 

Ο μειοδότης μετά την αξιολόγηση των προσφορών προς απόδειξη της μη συνδρομής των 

λόγων αποκλεισμού από τις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του 

άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, θα πρέπει να καταθέσει  και τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου από το οποίο να προ-

κύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από 
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τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, για κάποιο από τα αδικήματα 

του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήματα 

της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της 

δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. 

2) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προ-

κύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις 

υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 

επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Σε περίπτωση 

εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων 

εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από 

την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό 

 

Οι τεχνικές προδιαγραφές επισυνάπτονται στο τέλος της παρούσας. 

 

 

 

                 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

  

 

 

                                                                                       ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΟ (2) ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΟΡΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΕΙΣΟΔΟ 

 

Η αυτόματες πόρτες θα μπορούν να ασφαλίσουν ηλεκτρικά και να εκτελούν διάφορες 

λειτουργίες ασφάλειας : 

- Ολικό κλείδωμα  

- Μερικό κλείδωμα, είσοδο μόνο προς τα έξω 

- Μονίμως ανοικτές 

- Χειροκίνητο άνοιγμα με μπουτόν. 

Τεχνικές Προδιαγραφές 

 Ο μηχανισμός κάθε πόρτας θα είναι ψηφιακά ελεγχόμενος, ο οποίος θα κινεί δύο 

γραμμικά συρόμενα φύλλα από υαλοπίνακα ασφαλείας (triplex) με ελάχιστο πάχος 5+5 mm. Ο 

μηχανισμός λειτουργίας θα πρέπει να είναι αθόρυβος με έλεγχο προγραμματισμού και 

δυνατότητα στάσης σε κάθε θέση : κλειστή, ημιανοιχτή, ή τελείως ανοιχτή, αυτόματη και 

κλειδωμένη.  

Επίσης :  

1) Να υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης με την πυρανίχνευση του κτιρίου και κίνησης με 

μπαταρίες σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.  

2) Να έχει δυνατότητα κλειδώματος στον οδοντωτό ιμάντα του μηχανισμού μέσω 

ενσωματωμένης κλειδαριάς, δυνατότητα κλειδώματος και κλειδοδιακόπτη.  

3) Να έχει ραντάρ ανίχνευσης κίνησης για την είσοδο και έξοδο με ενσωματωμένη 

φωτοκουρτίνα. 

4) Να έχει την ιδιότητα αναστροφής κίνησης σε περίπτωση εμποδίου κατά το κλείσιμο. 

5) Ο χρωματισμός των υαλοπινάκων να είναι διάφανος και των λοιπών εξαρτημάτων 

σε χρώμα επιλογής μας. 

6) Αυτοκαθαριζόμενα ράουλα ολίσθησης με κρέμαση. 

7) Να υπάρχει η δυνατότητα μνήμης βλαβών μηχανισμού, μνήμη στατικών λειτουργίας 

και δυνατότητα software update. 

8) Για την στήριξη στα υπάρχοντα κουφώματα αλουμινίου θα πρέπει να τοποθετηθεί 

σιδηροκατασκευή σε σχήμα Π βαμμένη σε χρωματισμό (Ral) της επιλογής μας. 

 

 Ενδεικτικός προϋπολογισμός για την προμήθεια και εγκατάσταση των δύο 

αυτόματων πορτών κεντρικής εισόδου Νοσοκομείου : 7.200,00 € συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ. 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ :6.704,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την προμήθεια και 496,00€ 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για το κόστος της εγκατάστασης. 
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ ΕΙΣΟΔΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ-ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 

 

Η αυτόματη πόρτα θα μπορεί να ασφαλίσει ηλεκτρικά και να εκτελεί διάφορες λειτουργίες 

ασφάλειας : 

- Ολικό κλείδωμα  

- Μερικό κλείδωμα, είσοδο μόνο προς τα έξω 

- Μονίμως ανοικτές 

- Χειροκίνητο άνοιγμα με μπουτόν. 

- Ελεγχόμενη πρόσβαση εισόδου με πληκτρολόγιο κωδικού 

 

 Επίσης με την αυτόματη πόρτα πετυχαίνουμε την μείωση απωλειών θέρμανσης και 

ψύξης καθώς και πιο άνετη πρόσβαση και εξοικονόμηση χώρου στην είσοδο.  

Τεχνικές Προδιαγραφές 

 Ο μηχανισμός να είναι ψηφιακά ελεγχόμενος, ο οποίος θα κινεί δύο γραμμικά 

συρόμενα φύλλα από υαλοπίνακα ασφαλείας (triplex) με ελάχιστο πάχος 5+5 mm. Ο 

μηχανισμός λειτουργίας θα πρέπει να είναι αθόρυβος με έλεγχο προγραμματισμού και 

δυνατότητα στάσης σε κάθε θέση : κλειστή, ημιανοιχτή, ή τελείως ανοιχτή, αυτόματη και 

κλειδωμένη.  

Επίσης :  

1) Να υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης με την πυρανίχνευση του κτιρίου και κίνησης με 

μπαταρίες σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.  

2) Να έχει δυνατότητα κλειδώματος στον οδοντωτό ιμάντα του μηχανισμού μέσω 

ενσωματωμένης κλειδαριάς, δυνατότητα κλειδώματος και κλειδοδιακόπτη.  

3) Να έχει ραντάρ ανίχνευσης κίνησης για την είσοδο με ενσωματωμένη φωτοκουρτίνα. 

4) Να έχει την ιδιότητα αναστροφής κίνησης σε περίπτωση εμποδίου κατά το κλείσιμο. 

5) Ο χρωματισμός των υαλοπινάκων να είναι διάφανος και των λοιπών εξαρτημάτων 

σε χρώμα επιλογής μας. 

6) Αυτοκαθαριζόμενα ράουλα ολίσθησης με κρέμαση. 

7) Να υπάρχει η δυνατότητα μνήμης βλαβών μηχανισμού, μνήμη στατικών λειτουργίας 

και δυνατότητα software update. 

8) Για την στήριξη στα υπάρχοντα κουφώματα αλουμινίου θα πρέπει να τοποθετηθεί 

σιδηροκατασκευή σε σχήμα Π βαμμένη σε χρωματισμό (Ral) της επιλογής μας. 

9) Να έχει εξωτερικό πληκτρολόγιο για την ελεγχόμενη πρόσβαση εισόδου κατά τις 

απογευματινές ώρες, σαββατοκύριακα και αργίες.  

Ενδεικτικός προϋπολογισμός για την προμήθεια και εγκατάσταση της αυτόματης πόρτας 

προσωπικού - τροφοδοσίας : 4.200,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ :3.952,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την προμήθεια και 248,00€ 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για το κόστος της εγκατάστασης 
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΕΓΓΥΗΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΚΛΠ 

 

1) Θα πρέπει να κατατεθεί φύλλο συμμόρφωσης  

2) Ο προμηθευτής πριν καταθέσει προσφορά οφείλει να επισκεφτεί τους χώρους 

εγκατάστασης των αυτόματων πορτών του νοσοκομείου και να ενημερωθεί από τον 

Προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας. 

3) Να δοθεί έγγραφη εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) χρόνια τουλάχιστον για 

ανταλλακτικά και εργασία. 

4)  Ο χρόνος εγκατάστασης είναι έως 20 μέρες από την υπογραφή της σύμβασης 

 

Τηλέφωνα  επικοινωνίας: 

2331 3 51153 Τεχνική Υπηρεσία  

Προϊστάμενος : Δημήτριος Ράμμος 6989704575  

 

ΑΔΑ: 62ΥΡ4690Β7-ΑΑΤ


		2018-03-28T14:04:10+0300


		2018-03-28T13:56:08+0300
	Athens




