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ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

Σύνταξης μελέτης – τευχών δημοπράτησης για την εκτέλεση του έργου «Διαμόρφωση χώρου
για επέκταση νεκροθαλάμου»/ C.P.V. : 71320000-7 του Νοσοκομείου Παμμακάριστος.
Παρακαλούμε όπως μας υποβάλετε την προσφορά σας για την σύνταξη μελέτης – τευχών δημοπράτησης για
την εκτέλεση του έργου «Διαμόρφωση χώρου για επέκταση νεκροθαλάμου» του Νοσοκομείου
Παμμακάριστος.
Η ανωτέρω μελέτη περιγράφεται στις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές ως εξής:
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Οι απαιτούμενες υπηρεσίες τις οποίες καλείται να παράσχει ο ανάδοχος, περιλαμβάνουν την αποτύπωση της
υφιστάμενης κατάστασης και την σύνταξη τευχών δημοπράτησης του έργου και αναλυτικότερα :
1) Λεπτομερή αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, αναφορικά με την οικοδομική και ηλεκτρολογική
υπάρχουσα υποδομή. Για τη συλλογή των απαραίτητων στοιχείων από τον ανάδοχο θα
πραγματοποιηθούν συναντήσεις με την Τεχνική Υπηρεσία του νοσοκομείου για πληροφορίες σχετικά με
τα κτήρια, εγκαταστάσεις κλπ. και αυτοψία από τον ανάδοχο κατόπιν συνεννόησης με την Τεχνική
Υπηρεσία. Σχέδια κατόψεων των χώρων αν απαιτηθούν ή ζητηθούν από τον ανάδοχο, θα δοθούν σε
ηλεκτρονική μορφή από την τεχνική υπηρεσία του νοσοκομείου.
2) Σύνταξη μελέτης–τευχών δημοπράτησης που θα περιγράφει το είδος του εξοπλισμού και των υλικών που
θα απαιτηθούν, τις εργασίες που θα εκτελεστούν για την υλοποίηση του έργου «Διαμόρφωση χώρου για
επέκταση νεκροθαλάμου» και επίσης θα περιλαμβάνει την οικονομική ανάλυση, ανά είδος εξοπλισμού,
εργασιών και υπηρεσιών. Συγκεκριμένα:
 Διακήρυξη Δημοπρασίας
 Τιμολόγιο Μελέτης
 Προϋπολογισμός Μελέτης
 Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
 Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων
 Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
 Προμέτρηση οικοδομικών και Η/Μ εργασιών
 Σχέδιο Σύμβασης
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ :
Η προσφορά να σταλεί έως 24/01/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στο Γραφείο Προμηθειών (email:
promithies@pammakaristos-hosp.gr) και να έχει ισχύ τουλάχιστον εξήντα (120) ημερών.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή στην έρευνα τιμής είναι :
Η κατάθεση Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8, παρ.4 , του Ν.1599/86 στην οποία να αναφέρεται ότι :
1. Έχoυν λάβει γνώση όλων των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας έρευνας, τους
οποίους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα και αναλόγως θα τηρήσουν.
2. Τα στοιχεία που αναφέρονται στη προσφορά τους είναι αληθή και ακριβή.

Οι τιμές να είναι σύμφωνες με αυτές του παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ. Τιμές ανώτερες από
αυτές του Παρατηρητηρίου θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται με την προσφορά τους, στην απόλυτη συμμόρφωση με τις Τεχνικές
Προδιαγραφές των ανωτέρω ζητούμενων ειδών της παρούσας έρευνας.
- -Εάν δεν ακολουθούνται τα παραπάνω, η προσφορά δεν θα λαμβάνεται υπόψη.
-

Η ΕΡΕΥΝΑ ΕΧΕΙ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ
ΜΕΛΕΤΗΣ – ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΝΕΚΡΟΘΑΛΑΜΟΥ». ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΔΕΝ ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΒΕΙ ΣΕ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΦΟΣΟΝ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ
ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΤΙΜΗΣ.
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