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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Τμήμα Προμηθειών 

 

 Πειραιάς,   27/06/2018 

                Αρ. Πρωτ: 32175 

 

                                                                                                    ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ Π5/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

                   ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΥ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 

ΘΕΜΑ: «Διευκρίνιση σχετικά με την προμήθεια και τοποθέτηση νέων κουφωμάτων αλουμινίου 

σε αντικατάσταση των παλαιών του ΚΥ Πολιχνίτου Λέσβου» 

ΣΧΕΤ :Το με αρ. πρωτ. ΕΤΥ 31936/26-06-18 Υπηρεσιακό Σημείωμα.  

 

 

Σε συνέχεια της αριθμ. Π5/2018 Διακήρυξης του Συνοπτικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την 

προμήθεια και την τοποθέτηση νέων κουφωμάτων αλουμινίου σε αντικατάσταση των παλαιών του 

ΚΥ Πολιχνίτου Λέσβου με γραπτές σφραγισμένες προσφορές, Προϋπολογισμού 30.000,00€ πλέον 

του αναλογούντος ΦΠΑ, ήτοι 37.200,00€ συμπ/νου ΦΠΑ 24%, με κριτήριο  κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά/μόνο  βάσει της τιμής (χαμηλότερη 

τιμή), και του αριθμ. (1) σχετκού εγγράφου της ΕΤΥ της Υ.Πε. 

 

Διευκρινίζουμε ότι ο εν λόγω διαγωνισμός αφορά την αντικατάσταση 46 τεμαχίων εξωτερικών 

κουφωμάτων του Κ.Υ.Πολιχνίτου όπως αναλυτικά αναφέρονται στη σελίδα 11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄, 

της σχετικής Διακήρυξης, και όχι για τα είδη (φεγγίτες και εσωτερικές πόρτες) -όπως εκ 

παραδρομής αναφέρονται - στη σελίδα 12 της ίδιας Διακήρυξης . 

 

Συνεπώς ,  

1. Τα είδη της σελ. 12 της διακήρυξης  αφαιρούνται από τις απαιτήσεις της διακήρυξης  και 

συγκεκριμένα αφαιρείται η παρ. «Επίσης υπάρχουν 5 φεγγίτες οροφής  με plexiglass οι 

οποίοι θεωρούμε ότι θα πρέπει να αντικατασταθούν  καθώς σε έντονες βροχοπτώσεις 

παρουσιάζουν διαρροές εντός του χώρου. Οι   διαστάσεις τους σε κάτοψη είναι 1,20*1,20.  

Σχετικά με τις εσωτερικές θύρες  και κατόπιν συνεννόησης με την Διευθύντρια του Κ.Υ. 

καταλήξαμε στην αντικατάσταση των  πιο σημαντικών για την λειτουργία του Κ.Υ. και αυτές 

είναι: 
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ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 

Πόρτα wc 0.70x2.07 4 

Πόρτα wc ΑΜΕΑ  1.10x20.7 1 

Πόρτα προς λεβητοστάσιο  0,90x2.07 1 

Πόρτα εφημερείου 1,10x2,07 2 

Πόρτα wc εφημερείου 0,70x2.07 2 

 

Προτείνεται η αντικατάσταση των μεταλλικών κασών αλλά και των ξύλινων θυρών, καθώς 

αυτές με την πάροδο των χρόνων έχουν υποστεί διάφορες επιδιορθώσεις οι οποίες κατά 

την αντικατάσταση είναι πιθανό  να αποδειχθούν  μη λειτουργικές. Τονίζεται ότι στο κτίριο 

υπάρχει ανιούσα υγρασία με αποτέλεσμα την οξείδωση των μεταλλικών κασών  . Κατά  την 

αντικατάσταση των θυρών των wc  θα απαιτηθεί και η αποξήλωση και επανατοποθέτηση 

των κεραμικών πλακιδίων.  Τέλος η πόρτα προς το λεβητοστάσιο θα πρέπει να γίνει 

πυράντοχη. 

Στην διάθεσή σας για διευκρινήσεις.» 

2. Δεν ζητείται προσφορά για τα ανωτέρω είδη και   

3. Στην περίπτωση που στην αναλυτική οικονομική προσφορά  προσφερθούν τιμές για τα είδη 

της σελίδας 12, δεν λαμβάνονται υπόψη, η προσφορά δεν απορρίπτεται  και  αφαιρούνται   

από τη συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ, προκειμένου να αναδειχθεί ο μειοδότης.  

 

 
 

 

      Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 

 ΙΟΔΑΝΙΔΟΥ ΟΛΓΑ 

 

 α/α 

 Ο ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

 ΑΝΤΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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