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ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ με αριθ. 2017-003/ΣΠ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ»

Πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  για  την  ανάδειξη  αναδόχου  για  προμήθεια
"ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ"  σύμφωνα  με  το  άρθρο  118  του  Ν.4412/2016,
προϋπολογισθείσας δαπάνης τεσσάρων χιλιάδων  ευρώ (4.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του
αναλογούντος ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής

 Το Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», έχοντας υπόψη: 
Α. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 

1. του ν.Ν.4412/2016 (Ά 147) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών
(προσαρμογή) στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ, 2014/25/ΕΕ και 2007/66/ΕΚ)

2. του  π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”

3. τον  ν.  4250/2014  (Α'  74)  «Διοικητικές  Απλουστεύσεις  -  Καταργήσεις,  Συγχωνεύσεις
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του
π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1

Β. Τις αποφάσεις - έγγραφα: 

1. την υπ’αριθμ. Β24/15ΗΣΥΝ/21-6-2017/ (ΑΔΑ: 64ΑΚ46906Ι-ΡΦΓ) απόφαση Δ.Σ. του
Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» 

2. την υπ’αριθμ. 7112/17-07-2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ:6Σ1Ζ46906Ι-
Χ4Ρ)

3. το υπ.αρίθμ.8919/22-06-2017 έγγραφο από το τμήμα του χειρουργείου 
4. το υπ΄αριθ. πρωτ.11037/11-08-2017 πρακτικό τεχνικών προδιαγραφών 
5. την 760/16-08-2017 πράξη διοικήτριας ΑΔΑ 
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για την  άμεση κάλυψη των αναγκών του  Νοσοκομείου, προβαίνει σε έρευνα αγοράς  με τη
διαδικασία της συλλογής προσφορών και τις διατάξεις του ν.4412/2016, άρθρο 118,  για την
ανάδειξη  αναδόχου  που  αφορά  την  προμήθεια   «ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ»,
προϋπολογισθείσας  δαπάνης  τεσσάρων  χιλιάδων   ευρώ  (4.000  €) συμπεριλαμβανομένου
αναλογούντος  Φ.Π.Α.  με  κριτήριο  κατακύρωσης  την  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική
άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής, με τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ   ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΏΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  

Α. Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά κλιματιστικών συσκευών

1. Οι κλιματιστικές συσκευές να είναι ψύξης-θέρμανσης διαιρούμενου τύπου (split type), 
καινούριες, σταθερής κατασκευής

2. Να λειτουργούν με τάση δικτύου 220V/50Hz
3. Να είναι ενεργειακής κλάσης Α
4. Το ψυκτικό υγρό τους να είναι R407 ή R410
5. Η κάθε συσκευή να αποτελείται από:

 Εσωτερική μονάδα (τοίχου) παροχής θερμού και ψυχρού αέρα 

 Εξωτερική μονάδα συμπύκνωσης 

 Στοιχεία σύνδεσης (καλώδια-σωλήνες μονωμένους με συνθετικό υλικό κλειστής 
κυψέλης ενδεικτικού τύπου ενδεικτικού τύπου armaflex προστατευμένο με 
μονωτική ταινία). Τα καλώδια και οι σωλήνες θα πρέπει να έχουν ελάχιστο μήκος 
5m

 Ασύρματο τηλεχειριστήριο με δυνατότητα χρονικού προγραμματισμού
6. Η εξωτερική μονάδα πρέπει να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με 

αντισκωριακή προστασία και για δυσμενείς καιρικές συνθήκες
7. Να διαθέτουν σύστημα αυτόματης ρύθμισης του εσωτερικού ανεμιστήρα, ο οποίος να 

ξεκινάει μόνο εφόσον η θερμοκρασία του εσωτερικού εναλλάκτη υπερβεί μια ορισμένη
θερμοκρασία, για την αποφυγή δημιουργίας ψυχρών ρευμάτων στη λειτουργία της 
θέρμανσης κατά την έναρξη ή μετά τον κύκλο απόψυξης.

8. Να διαθέτουν σύστημα ελέγχου και προστασίας του εσωτερικού στοιχείου (κατά την 
λειτουργία της ψύξης) και του εξωτερικού στοιχείου (κατά την λειτουργία της 
θέρμανσης) από την δημιουργία παγετού.

9. Να διαθέτουν αυτόματη κίνηση του πτερυγίου στην έξοδο του κλιματιζόμενου αέρα. 
10. Να διαθέτουν σύστημα προστασίας έναντι υπερθέρμανσης του συμπιεστή
11. Να διαθέτουν σύστημα προστασίας του συμπιεστή από συχνές διακοπές του ρεύματος. 
12. Να διαθέτουν σύστημα προστασίας από υπέρταση.
13. Να διαθέτουν κατάλληλο φίλτρο συγκράτησης σωματιδίων
14. Η ευαισθησία του θερμοστάτη χώρου να είναι τουλάχιστον 10 C
15. Να αναφερθεί το μέγιστο μήκος καθώς και η μέγιστη υψομετρική διαφορά μεταξύ της 

εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας όπου η ψυκτική απόδοση του μηχανήματος δεν 
παρουσιάζει μείωση και οι οποίες δεν πρέπει να είναι μικρότερες από 5m

16. H στάθμη θορύβου της εσωτερικής μονάδας στην υψηλή ταχύτητα να είναι το πολύ 
40db

17. H στάθμη θορύβου της εξωτερικής μονάδας να είναι το πολύ 55db
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18. Για την λειτουργία της ψύξης το όριο να είναι 430 C (μέγιστη θερμοκρασία 
περιβάλλοντος) και για την λειτουργία της θέρμανσης το όριο να είναι -50 C (ελάχιστη 
θερμοκρασία περιβάλλοντος)

19. Να έχουν τουλάχιστον ένα χρόνο εγγύηση
20. Τα κλιματιστικά θα παραδοθούν εγκατεστημένα και σε λειτουργία με όλα τα 

πιστοποιητικά τους.
21. Η εγκατάστασή τους να γίνει από αδειοδοτημένο ψυκτικό

Β. Ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά, μεγέθη και ποσότητες των κλιματιστικών μονάδων:

Περιγραφή 9000Βtu 12000 Βtu 18.000 Βtu 24000 Βtu 
Εποχιακοί 
συντελεστές 
απόδοσης

2,6/2,8 KW 
τουλάχιστον

3,5/3,9 ΚW
τουλάχιστον

5,60 ≤ SEER ≤ 6,10
4,00 ≤ SCOP ≤ 4,60
τουλάχιστον

6,11/7 ΚW(μέση τιμή) 
τουλάχιστον

Πλήθος 2 2 2 1
Χώρος 
Τοποθέτησης

 Εργαστήριο 
Υπνου

 Ουρολογικό Ε.Ι.

Παθολογοανατομικό 
εργαστηριο

  Καρδιολογική (125)

 Καρδιολογική (123,
124)

  Νευρολογική 

Αποστείρωση

Κόστος :   α) 9.000 Βtu:   2Χ 320 =  640 €
                 β) 12.000 Βtu : 2Χ  380= 760 €
                 γ) 18.000 Βtu :  3Χ 600= 1800 €
                 δ) 24.000 Βtu :  1Χ 800=   800 €
                                                -----------------
                                                          4.000 €

ΚΩΔΙΚΟΣ    CPV  : 39717200-3  
72253200-5 «Υπηρεσίες υποστήριξης συστημάτων πληροφορικής»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:                   
4.000€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
ΚΑΕ: 7112
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ΤΡΟΠΟΣ  ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ – ΤΟΠΟΣ  ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:
 Σε κλειστό φάκελο στον οποίο θα αναγράφονται:

 Ο τίτλος: Φάκελος προσφοράς για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή
υπηρεσιών  «ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ»   (CPV: 39717200-3)  με αριθ.  διακ.
2017-003/ΣΠ (καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 31/8/2017)

 Τα στοιχεία της εταιρίας

 Η διευκρίνιση: «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία»

Οι προσφορές, όσων επιθυμούν να συμμετέχουν, είναι δυνατό να υποβάλλονται ή να αποστέλλονται στη
διεύθυνση  του  Γ.Ν.Θ.  «ΑΓΙΟΣ  ΠΑΥΛΟΣ»  (Εθνικής  Αντίστασης  161,  Τ.Κ.  55134,  Θεσσαλονίκη)  στο
Γραφείο της Γραμματείας (πρωτόκολλο), με οποιοδήποτε τρόπο και να παραλαμβάνονται με απόδειξη, με
την  απαραίτητη  όμως  προϋπόθεση  να  έχουν  παραληφθεί  από  την  αναθέτουσα  αρχή  μέχρι  και  την
προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ημέρας αποσφράγισης των προσφορών, ήτοι  μέχρι και την Πέμπτη 31
Αυγούστου 2017 και ώρα 15:00 
Διευκρινίζεται ότι προσφορές που τυχόν υποβληθούν εκπρόθεσμα, δεν θα γίνουν αποδεκτές.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
 Ο φάκελος της προσφοράς θα περιέχει την οικονομοτεχνική προσφορά, δηλαδή τα τεχνικά στοιχεία της
προσφοράς που πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές  που αναγράφονται στην παρούσα
πρόσκληση,  καθώς  και  τα  οικονομικά  στοιχεία  της  προσφοράς  του.  Οι  τιμές  των  προσφορών  θα
εκφράζονται σε ευρώ. Στις τιμές θα συμπεριλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη
επιβάρυνση, εκτός του Φ.Π.Α. ο οποίος θα αναφέρεται ξεχωριστά. Διευκρινίζεται ότι κατά την ημερομηνία
κατάθεσης  των  προσφορών,  οι  τιμές  δεν  επιτρέπεται  να  είναι  ανώτερες  από  τις  αντίστοιχες  τιμές  του
Παρατηρητηρίου Τιμών. (Ν. 3918/2011 άρθρο 13, όπως αυτό τροποποιήθηκε με  τον Ν. 4052/2012 άρθρο
14).  Προκειμένου να γίνει  η σύγκριση των οικονομικών προσφορών με αυτές του Παρατηρητηρίου,  θα
πρέπει  οι  υποψήφιοι  στην  οικονομική  τους  προσφορά  να  αναγράφουν,  εκτός  από  την  τιμή  του
προσφερόμενου είδους/υπηρεσίας, την παράγραφο και την τιμή με τα οποία αυτό έχει καταχωρηθεί στο
παρατηρητήριο  τιμών.  Στην  περίπτωση  που  το  προσφερόμενο  είδος/υπηρεσία  δεν  εντάσσεται  στο
Παρατηρητήριο τιμών αυτό θα πρέπει να αναγράφεται ρητά στην οικονομική προσφορά. Η σύγκριση των
οικονομικών προσφορών θα γίνει με αυτές του Παρατηρητηρίου τιμών που θα ισχύουν την ημερομηνία
υποβολής των προσφορών. 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 1 Σεπτεμβρίου  ημέρα Παρασκευή και ώρα 
11:00 στο Γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» ενώπιον αρμόδιας επιτροπής, παρουσία των
προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, εφόσον το επιθυμούν. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Η αρμόδια επιτροπή προβαίνει  στην αξιολόγηση των  προσφορών  και  συντάσσει  πρακτικό  με  το οποίο
γνωμοδοτεί για τον προσωρινό ανάδοχο. Στη συνέχεια καλείται ο προσωρινός ανάδοχος να υποβάλλει εντός
προθεσμίας δέκα (10)  ημερών τα δικαιολογητικά κατακύρωσης σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα
αναγράφονται:

 Ο τίτλος: Δικαιολογητικά κατακύρωσης για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για
την παροχή υπηρεσιών  «ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ»   (CPV: 39717200-3) με
αριθ. διακ. 2017-003/ΣΠ

 Τα στοιχεία της εταιρίας

 Η διευκρίνιση: «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία»
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και θα περιέχονται τα παρακάτω:

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν υφίσταται τελεσίδικη 
καταδικαστική απόφαση για τα αδικήματα του άρθρου 73 παρ.1 του ν.4412/2016
 Το απόσπασμα ποινικού μητρώου,  αφορά τους  Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι

Ο.Ε ,  Ε.Ε,  Ε.Π.Ε.  και  IKE,  τον Πρόεδρο και  τον  Διευθύνοντα Σύμβουλο όταν το νομικό
πρόσωπο  είναι   Α.Ε.  και  σε  κάθε  άλλη   περίπτωση  νομικού  προσώπου  τους  νόμιμους
εκπροσώπους  του.

2. Αποδεικτικά ενημερότητας για την καταβολή φόρων, ότι κατά την ημερομηνία προσκόμισης των
δικαιολογητικών κατακύρωσης είναι ενήμεροι για χρέη προς το ελληνικό δημόσιο.

3. Πιστοποιητικά  που  εκδίδονται  από  την  αρμόδια,  κατά  περίπτωση,  αρχή  του  ελληνικού
κράτους  για  την  καταβολή  εισφορών  κοινωνικής  ασφάλισης,  ότι  κατά  την  ημερομηνία
προσκόμισης των δικαιολογητικών κατακύρωσης,  έχουν εκπληρωθεί  οι  υποχρεώσεις  του φορέα,
όσον  αφορά  στην  καταβολή  των  εισφορών  κοινωνικής  ασφάλισης,  σύμφωνα  με  την  ισχύουσα
ελληνική νομοθεσία (θα αφορά την κύρια και την επικουρική ασφάλιση).  Ειδικότερα για  τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής):

 Οι  ομόρρυθμες  εταιρείες  (Ο.Ε.)  θα  προσκομίσουν  πιστοποιητικά  όλων  των  οργανισμών
κοινωνικής ασφάλισης τόσο για όλα τα μέλη τους όσο και για όλο το απασχολούμενο σε
αυτές προσωπικό.

 Οι ετερόρρυθμες εταιρείες (Ε.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών
κοινωνικής ασφάλισης μόνο για τα ομόρρυθμα μέλη τους και για όλο το απασχολούμενο σε
αυτές προσωπικό.

 Οι εταιρείες  περιορισμένης  ευθύνης (Ε.Π.Ε.)  θα προσκομίσουν  πιστοποιητικά όλων των
οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης των διαχειριστών τους και για όλο το απασχολούμενο
σε αυτές προσωπικό.

 Οι  ανώνυμες  εταιρείες  (Α.Ε.)  θα  προσκομίσουν  πιστοποιητικά  όλων  των  οργανισμών
κοινωνικής  ασφάλισης  για  όλο  το  απασχολούμενο  σε  αυτές  προσωπικό.  Δεν  θα
προσκομίσουν αντίστοιχα πιστοποιητικά για τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων τους.

4. Τα νομιμοποιητικά και λοιπά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος. Ειδικότερα:

I. Τα  φυσικά  πρόσωπα,  θα  καταθέσουν  έναρξη  επιτηδεύματος  από  την  αντίστοιχη  Δημόσια
Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του 

I. Τα νομικά πρόσωπα θα καταθέσουν τα δικαιολογητικά σύστασής τους (πρωτότυπα ή ευκρινή  
φωτοαντίγραφα αυτών, όπως ορίζεται στο άρθρο 1, παρ. 2β του ν.4250/2014), και συγκεκριμένα:

Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε. πρέπει να προσκομίσει: 
 Βεβαίωση από τις  υπηρεσίες  Γ.Ε.ΜΗ. του αρμόδιου κατά τόπους  επιμελητηρίου στην οποία θα

πρέπει να αναφέρεται πότε τροποποιήθηκε για τελευταία φορά το καταστατικό της εταιρείας και ένα
αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού σύμφωνα με την ανωτέρω τροποποίηση υπογεγραμμένο από
τον Πρόεδρο του ΔΣ ή νόμιμο αναπληρωτή του. 

 Βεβαίωση από τις υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. του αρμόδιου κατά τόπους επιμελητηρίου στην οποία η ως
άνω  υπηρεσία  βεβαιώνει  ότι  το  τελευταίο  ΔΣ  που  έχει  υποβληθεί  σε  αυτήν  είναι  αυτό  που
δημοσιεύεται  στο συγκεκριμένο ΦΕΚ (Τεύχος  ΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ.) και  στην οποία βεβαίωση
αναφέρεται  ο  αριθμός  του ΦΕΚ και  ένα αντίγραφο του ΦΕΚ στο οποίο υπάρχει  δημοσιευμένη
ολόκληρη η ανακοίνωση με το Διοικητικό Συμβούλιο και  την εκπροσώπηση της συγκεκριμένης
εταιρείας. 
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Εάν ο προσφέρων είναι Ε.Π.Ε:
 Ευκρινές  φωτοαντίγραφο  του  ισχύοντος  καταστατικού  με  το  αντίστοιχο  ΦΕΚ  στο  οποίο

δημοσιεύτηκε
 Τελευταίο ΦΕΚ εκπροσώπησης
 Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί τροποποιήσεων του καταστατικού (πιστοποιητικό μεταβολών). 

Προκειμένου  για  εταιρείες  (Ε.Π.Ε.)  που  έχουν  ιδρυθεί  μετά  τις  4/4/2011,  τα  ως  άνω  έγγραφα  της
περιφερειακής  ενότητας  πρέπει  πλέον  να  προσκομίζονται  από  τις  υπηρεσίες  Γ.Ε.ΜΗ.  του  αρμόδιου  κατά
τόπους επιμελητηρίου.

Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε. πρέπει να προσκομίσει: 
 Επικυρωμένο αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού
 Πιστοποιητικό από το αρμόδιο Πρωτοδικείο περί των τροποποιήσεων του καταστατικού 

(πιστοποιητικό μεταβολών).

Τα ανωτέρω νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν γένει νομική κατάσταση
του συμμετέχοντος,  και από αυτά πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ, τα
υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την  υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο καθώς και
τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη
νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. 

Εάν ο προσφέρων είναι I.K.E. πρέπει να προσκομίσει: 
 Αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού
 Γενικό  Πιστοποιητικό  Μεταβολών  από  τις  υπηρεσίες  Γ.Ε.ΜΗ.  του  αρμόδιου  κατά  τόπους

επιμελητηρίου  στην  οποία  θα  πρέπει  να  αναφέρεται  η  σύσταση  της  εταιρείας  και  οι  τυχόν
τροποποιήσεις του καταστατικού της εταιρείας 

Πιστοποιητικό  από  το  αρμόδιο  κατά  τόπους  επιμελητήριο,  στο  οποίο  θα  πρέπει  να  αναφέρεται  το
αντικείμενο εργασιών της εταιρείας

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού
δικαιολογητικών κατακύρωσης  από την  αρμόδια  επιτροπή,  το  οποίο επικυρώνεται  μαζί  με  το πρακτικό
αξιολόγησης,  με  απόφαση  του  αρμοδίου  οργάνου  της  Αναθέτουσας  Αρχής  η  οποία  κοινοποιείται  με
επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες. Η εν λόγω απόφαση θα δημοσιευτεί στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 118 και στην παράγραφο 3 του άρθρου 38 του ν.4412/2016.

Κατά  της  ανωτέρω  απόφασης  χωρεί  ένσταση, σύμφωνα  με  το  άρθρο  127  του  Ν.4412/2016.
Επισημαίνεται ότι αν παρουσιαστούν ελλείψεις ή ήσσονος αξίας ατέλειες ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά
σφάλματα η Επιτροπή μπορεί να καλέσει εγγράφως τους προσφέροντες να τα διευκρινίσουν, σύμφωνα με το
άρθρο 102 παρ. 4 του Ν.4412/2016. 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ:
 Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την 

επόμενη μέρα της διενέργειας της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 Εγγυητική επιστολή συμμετοχής καθώς και καλής εκτέλεσης, δεν απαιτείται
 Η  παρούσα  πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  αναρτάται  στο  ΚΗΜΔΗΣ  καθώς  και  στον

δικτυακό τόπο του Νοσοκομείου : www  .  agpavlos  .  gr   
 Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ισχύουν οι διατάξεις,

όπως έχουν τροποποιηθεί και συμπληρωθεί, των σχετικών με τις προμήθειες νόμων και προεδρικών
διαταγμάτων
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Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν την διακήρυξη από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου μας
http://  www  .  agpavlos  .gr  . Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να επισκέπτονται  την ως άνω
ιστοσελίδα του Νοσοκομείου σε τακτά χρονικά διαστήματα για να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές

                                                                         Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

                                                                                   ΠΑΤΕΡΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ                       
                                                                                   MSc ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ
                                                                       MSc ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
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