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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
Τμήμα : Οικονομικό
Γραφείο : Προμηθειών

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 150.21
Υποβολής προσφοράς
για την προμήθεια και τοποθέτηση στεγνωτικών μεμβρανών νέας υγρομόνωσης δώματος
κτιρίου Μον. Αποκατάστασης συνολικής επιφ.1.000τμ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης
σύμφωνα με το Ν 4782/21, άρθρο 50 που ορίζει ότι : “Προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας
ανάθεσης επιτρέπεται, όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, είναι ίση ή κατώτερη από το όριο
των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ με συλλογή κλειστών σφραγισμένων προσφορών στο
πρωτόκολλο του Νοσοκομείου και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά (χαμηλότερη τιμή).
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ: 18.000,00€ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.)
Έχοντας υπόψη:
1. Τον Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές
διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα.
2. Τον Ν. 3527/09-02-2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων
από το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις».
3. Τον Ν. 4412/8.8.16 (αρ. φύλλου 147) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/Ε.Ε & 2014/25/Ε.Ε).
4. Τον Ν. Τον Ν. 4605/1-4-19, άρθρο 43 «Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4412/16 (Α΄147)».
5. Τον Ν. 4782 ΦΕΚ Α 36/9.3.2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του
ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους
τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και
την υγεία.
6. Τη με αριθμ. 38η/15-12-2021 (θέμα 7ο) Απόφαση ΔΣ, η οποία, μεταξύ άλλων, εγκρίνει τη
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το Ν 4782/21, άρθρο 50 για την
προμήθεια και τοποθέτηση στεγνωτικών μεμβρανών νέας υγρομόνωσης δώματος κτιρίου
Μον. Αποκατάστασης του ΨΝΑ, συνολικής επιφ.1.000τμ, με αρ. προσκλ. 150.21,
(ΑΔΑ:9ΣΖΔ469Η5Ω-ΕΚ1), με επικαιροποιημένες τιμές, προϋπολογισθείσας δαπάνης
18.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
7. Το πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ:21REQ009873925

Το ΨΝΑ απευθύνει πρόσκληση μέσω της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης με συλλογή
κλειστών σφραγισμένων προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, στους
οικονομικούς φορείς για την υποβολή :
1. Τεχνικής & οικονομικής προσφοράς καθώς και δικαιολογητικών κατακύρωσης για την
προμήθεια και τοποθέτηση στεγνωτικών μεμβρανών νέας υγρομόνωσης δώματος
κτιρίου Μον. Αποκατάστασης συνολικής επιφ.1.000τμ, προϋπολογισθείσας δαπάνης 18.000,00€
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
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2.
Αντικείμενο της προσφοράς ως ακολούθως:
Ανάθεση εργασιών για την προμήθεια και τοποθέτηση στεγνωτικών μεμβρανών νέας υγρομόνωσης
δώματος κτιρίου Μον. Αποκατάστασης συνολικής επιφ.1.000τμ, Κωδικός CPV : 343125000-2, ΚΑΕ
0879, 1429, αναλυτικά:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΝΕΑΣ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ
ΔΩΜΑΤΟΣ
ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΟΝ. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (συνολικής επιφ.1.000τμ)
Οι υπάρχουσες στεγανωτικές μεμβράνες, του δώματος του κτιρίου ΜΟΝΑΔΑΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Εργοθεραπεία) του ΨΝΑ(επιφ.1.000τμ περίπου), είναι πολύ μεγάλης
παλαιότητας και λόγω γήρανσης δεν διαθέτουν πλέον τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά
υγρομόνωσης και δεν παρέχουν την απαιτούμενη προστασία του κτιρίου από τα όμβρια ύδατα, με
συνέπεια την εμφάνιση έντονων υγρασιών, διαβρώσεων και αποκολλήσεων χρωματισμών σε πολλά
σημεία της οροφής του κτιρίου και εισχώρηση όμβριων υδάτων εσωτερικά σε διάφορους χώρους
(Τυπογραφείο, Αρτοποιείο κα), που δημιουργούν συνθήκες πολύ προβληματικές, στη στέγαση των
λειτουργιών της Εργοθεραπείας.
Για την αποκατάσταση του προαναφερόμενου σοβαρού προβλήματος, πρέπει να γίνει νέα
υγρομόνωση, συνολικής καθαρής επιφάνειας κάτοψης δωμάτων 1.000 μ2 περίπου, δηλαδή θα γίνει
προμήθεια και τοποθέτηση νέων στεγανωτικών μεμβρανών, μετά από αποξήλωση των παλαιών και
κατάλληλη προεργασία του υποστρώματος.
Συγκεκριμένα προβλέπεται η εκτέλεση των ακόλουθων εργασιών :
1. α) Μεταφορά από το ήμισυ της επιφανείας δώματος της υπάρχουσας στρώσης από
αδρανή(χαλίκια-βότσαλα) στην άλλη μισή πλευρά του δώματος
β)Αποξήλωση της υπάρχουσας παλαιάς στεγανωτικής μεμβράνης(στο ήμισυ της επιφανείας του
δώματος που έχουν μεταφερθεί τα αδρανή από την επιφάνειά του), μεταφορά και απόρριψη
των προϊόντων αποξήλωσης εκτός του οικοπεδικού χώρου του Νοσοκομείου. Σε περιοχές που η
αποξήλωση της υπάρχουσας μεμβράνης δεν είναι εφικτή, θα γίνει η κατάλληλη προεργασία
(επισκευή και στοκάρισμά της), ώστε να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια σαν υπόστρωμα. Οι ίδιες
εργασίες (α,β) μεταφοράς των αδρανών και αποξήλωσης της παλαιάς στεγανωτικής
μεμβράνης θα πραγματοποιηθούν στη συνέχεια και στο λοιπό ήμισυ τμήμα της επιφάνειας
του δώματος του κτιρίου με τον ίδιο τρόπο και θα περιλαμβάνουν όλες τις εργασίες που
αναφέρονται κάτωθι
2. Επιμελής καθαρισμός των επιφανειών, όπου πρόκειται να τοποθετηθούν οι νέες στεγανωτικές
μεμβράνες, με απομάκρυνση εξογκωμάτων, χαλαρών στοιχείων, σκόνης και λιπαρών ουσιών και
εφόσον απαιτείται ελαφρύ τρίψιμο, στοκάρισμα και εξομάλυνση αυτών .
3. Επάλειψη των επιφανειών του δώματος του κτιρίου (1.000 μ2 περίπου) με ελαστομερές
ασφαλτικό γαλάκτωμα, για τη δημιουργία φράγματος υδρατμών, της εργασίας εκτελούμενης
σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του εργοστασίου παραγωγής και τις οδηγίες της
επίβλεψης.
4. Επάλειψη με ασφαλτικό βερνίκι των επιφανειών τοπικά σε διάφορα σημεία, περιμετρικά σε
ζώνη πλάτους τουλάχιστον 30 cm και όλων των στηθαίων, για την ασφαλή συγκόλληση των
μεμβρανών .
5. Επίστρωση των επιφανειών του δώματος (συνολικού καθαρού εμβαδού κάτοψης 1000 μ2
περίπου, προσαυξανόμενου με τις επιφάνειες των περιμετρικών στηθαίων) με στεγανωτική
ελαστομερή ασφαλτική μεμβράνη πάχους 4 mm και βάρους 5 Kg/m2, με επικάλυψη ορυκτής
ψηφίδας και οπλισμό πολυεστερικό ύφασμα. Η μεμβράνη θα είναι ασφαλτική ελαστομερής
στεγανωτική μεμβράνη ,της οποίας το ασφαλτικό μίγμα αποτελείται από άσφαλτο διυλιστηρίου
και ελαστομερές υλικό (SBS). Η μεμβράνη θα έχει σαν οπλισμό μη υφαντό «spunbond»
πολυεστέρα, βάρους 250 gr/m2 και η επάνω επιφάνειά της θα προστατεύεται από ορυκτή
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ψηφίδα. Η κάτω επιφάνεια της μεμβράνης θα καλύπτεται με λεπτό φύλλο πολυαιθυλενίου
κατάλληλο για χρήση φλόγιστρου. Η στεγανωτική μεμβράνη θα έχει τα τεχνικά χαρακτηριστικά
του παρακάτω πίνακα και θα τοποθετείται σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του
εργοστασίου παραγωγής και τις οδηγίες της επίβλεψης. Η επικάλυψη των φύλλων (ρολών) της
μεμβράνης μεταξύ τους πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 cm κατά μήκος του ρολού και 15 cm στα
άκρα του. Στα στηθαία και γενικά στις κατακόρυφες επιφάνειες θα ανέλθει κατά 20 cm και θα
στερεωθεί με ειδική λάμα αλουμινίου και σφράγιση με πολυουρεθανική μαστίχη, ενώ επί του
στηθαίου να ανέρχεται πλήρως επικολλημένο (με κατάλληλη κόλλα) καλύπτοντας μέχρι και τη
στέψη αυτού.
6. Τοποθέτηση ειδικών εξαεριστήρων για την εκτόνωση των υδρατμών, που δημιουργούνται κάτω
από τη στεγανωτική μεμβράνη ( ένα τεμ/30μ2 περίπου).
7. Αποκομιδή όλων των πλεοναζόντων και λοιπών άχρηστων υλικών, καθαρισμός και τελική
παράδοση των χώρων.
Όλες οι προαναφερόμενες εργασίες, για την υγρομόνωση των δωμάτων κτιρίου ΜΟΝΑΔΑΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Εργοθεραπεία), θα εκτελεστούν με υλικά άριστης ποιότητας, από εξειδικευμένα
συνεργεία τεχνιτών, σύμφωνα με όλους τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και σύμφωνα με
τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις της ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-01-01:2009.
Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών και μέχρι την αποπεράτωσή τους (συνολική προθεσμία
περάτωσης των εργασιών 60 ημέρες), ο ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα
προστασίας ανθρώπων, οχημάτων και εγκαταστάσεων και να μεριμνήσει για την εξασφάλιση της
απρόσκοπτης και ομαλής λειτουργίας του Νοσοκομείου. Εάν, παρά τη λήψη όλων των απαραίτητων
μέτρων προστασίας, προκληθούν τυχόν φθορές ή ζημιές στον περιβάλλοντα χώρο, στις υπάρχουσες
εγκαταστάσεις ή στα κτίρια, οφειλόμενες στις εκτελούμενες εργασίες, ο ανάδοχος υποχρεούται
στην άμεση και πλήρη αποκατάστασή τους, με δικές του αποκλειστικά δαπάνες.
Οι ενδιαφερόμενοι ανάδοχοι εκτέλεσης των προαναφερόμενων εργασιών, οφείλουν να
επισκεφθούν τους χώρους, να ελέγξουν την υπάρχουσα κατάσταση και να λάβουν γνώση των
ειδικών και γενικών τοπικών συνθηκών, ώστε να διαμορφώσουν με ασφάλεια την προσφορά τους.
Οι οικονομικές προσφορές θα δοθούν με κατ’ αποκοπή τίμημα (συνολική τιμή), θα περιλαμβάνουν
τις δαπάνες για την προμήθεια και μεταφορά επιτόπου του έργου όλων των απαιτούμενων υλικών
και μικροϋλικών, την εκτέλεση όλων των προαναφερόμενων εργασιών, και όποιων άλλων
απαιτείται για την έντεχνη ολοκλήρωση του προς ανάθεση φυσικού αντικειμένου, τη προσκόμιση
και χρήση του αναγκαίου εξοπλισμού και θα περιλαμβάνουν όλες τις προβλεπόμενες νόμιμες
φορολογικές και ασφαλιστικές εισφορές και επιβαρύνσεις.
Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται μαζί με την προσφορά τους να προσκομίσουν δείγματα των
προσφερόμενων μεμβρανών και τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή, από τα οποία να
προκύπτει ότι οι στεγανωτικές μεμβράνες καλύπτουν πλήρως τις ζητούμενες προδιαγραφές και
τα τεχνικά χαρακτηριστικά του παρακάτω πίνακα.
Ο ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη φύλαξης των υλικών και του εξοπλισμού, που θα
χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση των εργασιών.
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΗΚΑ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ
Μήκος ρόλου
Πλάτος ρόλου
Βάρος μεμβράνης
Δύναμη εφελκυσμού
Κατά μήκος του ρόλου
Κατά πλάτος του ρόλου
Επιμήκυνση 
Κατά μήκος του ρόλου
Κατά πλάτος του ρόλου

EN 1848-1
EN 1848-1
EN 1849-1
EN 12311-1

EN 12311-1

Αντοχή στo σχίσιμο με καρφί

Κατά μήκος του ρόλου
Κατά πλάτος του ρόλου
Αντοχή σε στατική φόρτιση
Μέθοδος Α
Μέθοδος Β

EN 12310-1

Υδατοπερατότητα
Ευκαμψία στο κρύο
Αντοχή σε θερμοκρασία
Σημείο μάλθωσης
Διεισδυτικότητα 25°C
Διαστασιολογική
σταθερότητα

ΕΝ 1928
EN 1109
ΕΝ 1110
ΕΝ 1427
ΕΝ 1426
ΕΝ 1107-1

ΕΝ 12730

m
m
kg/m²

10
1
5.0

N/5cm
N/5cm

850
850

%
%

50
50

N
N

250
250

Kg
kg

20
20

°C
°C
°C
dmm
%

Pass
-20
110
>120
40±5
≤ 0.5

3. Η προς αξιολόγηση οικονομική προσφορά, θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ ́ ελάχιστον τα
ακόλουθα:
α. Την καθαρή τιμή.
β. Τον αναλογούντα ΦΠΑ.
Την συνολική αξία της οικονομικής προσφοράς .
Ο ανάδοχος θα προκύψει με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη
προσφορά (χαμηλότερη τιμή).
Κατά την υποβολή της προσφοράς απαιτείται υποχρεωτικά κατάθεση:

Οικονομικής προσφοράς, η τιμή της οποίας δίνεται σε ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α.) και περιλαμβάνει κρατήσεις υπέρ τρίτων, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία, για την παράδοση των ειδών στον τόπο και με τον τρόπο που θα
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης..
 Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με το άρθρ. 23 του ν. 4782 σε αντικατάσταση του άρθρ. 74 του
ν. 4412/2016, περί μη επιβολής σε βάρος σας της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού,
σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
 Υπεύθυνη δήλωση, περί αποδοχής των όρων που τέθηκαν στο παρόν έγγραφο πλήρως και
ανεπιφύλακτα.
 Δικαιολογητικά κατακύρωσης (προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού
από διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 των άρθρων 73 και 74 του
ν. 4412/16):
Ποινικό μητρώο
Φορολογική & ασφαλιστική ενημερότητα
ΓΕΜΗ
Πιστοποιητικό εκπροσώπησης
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Έγγραφα πρωτοδικείου περί : 1)μη πτώχευσης, 2) λύσης, 3) αναγκαστικής διαχείρισης, 4)
συνδιαλλαγής – εξυγίανσης, 5) διορισμού εκκαθαριστή-συν εκκαθαριστή, 6)υπαγωγής στο
καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης, 7) σχεδίου αναδιοργάνωσης, 8) υπαγωγής α) στην έκτακτη
διαδικασία ρύθμισης υποχρεώσεων εμπόρων με δεσμευτική δύναμη για το σύνολο των
πιστωτών β) καθεστώς ειδικής διαχείρισης του Ν. 4307/2014.
Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία
υποβολής τους. Δικαιολογητικά, τα οποία δεν αναφέρουν ημερομηνία ισχύος, ισχύουν για
τρείς (3) μήνες από την ημερομηνία έκδοσής τους.
4. Παρακαλούμε όπως η προσφορά σας υποβληθεί στην Υπηρεσία μας σε κλειστό σφραγισμένο
φάκελο έως την 25-01-2022 και ώρα 12:00π.μ., στο πρωτόκολλο του Νοσοκομείου – Λεωφ.
Αθηνών 374, Χαϊδάρι, και πρέπει να είναι συντεταγμένη στην Ελληνική γλώσσα, χωρίς ξέσματα,
σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις στο κείμενο και στα ποσά. (Στην αποσφράγιση των προσφορών
μπορούν να παρευρίσκονται οι συμμετέχοντες κατά την ημερομηνία και ώρα που αναφέρεται στο
παρόν έγγραφο, ως καταληκτική)
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ:
Η υποβολή προσφοράς δεν είναι δεσμευτική για την Υπηρεσία ως προς την ανάθεση της σύμβασης.
Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμφωνούν πλήρως και ανεπιφύλακτα με τις Τεχνικές
Προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της παρούσας.
A/A: 1209/21 και 205/22 συνολικού ποσού 18.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).
Η παρούσα πρόσκληση είναι «Καταχωριστέα στο ΚΗΜ∆ΗΣ».

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤ. ΤΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΨΝΑ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΣΑΓΔΗ

