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ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ με αριθ. 2016-012/ΣΠ
ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ»

Κωδικός CPV 50750000-7.
ΚΑΕ: 0879

ΣΧΕΤΙΚΑ: Έχοντας υπόψη:
1. Η  υπ’  αριθμ.  165/16-02-2016  Πράξη  Διοικητή  του  Νοσοκομείου  ορισμού  επιτροπής  τεχνικών 

προδιαγραφών του ως άνω διαγωνισμού
2.  Το υπ. αριθμ. 4077/6-4-2016 Πρακτικό τεχνικών προδιαγραφών και τεχνοοικονομικής μελέτης
3. Η υπ’αριθμ. 3261/4-12-2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ 5804/4-12-2014΄τ. ΄Β) με το οποίο εγκρίθηκε το Π.Π.Υ.Υ. 2014
4. Η υπ. αριθμ. 421/24-03-2015 (ΑΔΑ: ΨΩΗΚΟΡ1Ο-ΔΜ3) Απόφαση του Διοικητή της 4ης Υ.ΠΕ Μακεδονίας 

και Θράκης, αναφορικά με τον ορισμό των Φορέων Διενέργειας των διαγωνισμών του ΠΠΥΦΥ 2014.
5. Το υπ’αριθμ. πρωτ. 4884/21-03-2014 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας με το επισυναπτόμενο 
απόσπασμα πρακτικού της υπ’αριθμ. 26/27-02-2014 (θέμα 2ο) συνεδρίασης της  ΕΠΥ αναφορικά με την έγκριση 
τηρηθείσης διαδικασίας επί των τεχνικών προδιαγραφών για τις ανάγκες των Φορέων Υγείας Π.Π.Υ.Υ. 2012 (σειρά  
25),  στο  οποίο  περιλαμβάνεται  το  υπ’  αριθμ.  πρωτ.  2082/28-1-2013  πρακτικό  τεχνικών  προδιαγραφών  -  
τεχνοοικονομικής μελέτης της αρμόδιας επιτροπής, σε εφαρμογή του Π.Π.Υ.Υ. 2012
6. Η διαδικασία έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων, όπως αυτή έχει  καθοριστεί  δυνάμει των 
αποφάσεων  της  Ολομέλειας της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας που ελήφθησαν κατά την υπ’αριθμ. 65/17-07-
2015/21-07-2015 συνεδρίασή  (θέμα 1ο)  και  την υπ’αριθμ. 67/19-11-2015/24-11-2015 συνεδρίασή (θέμα 1ο) της 
Επιτροπής Προμηθειών Υγείας,  σε  εφαρμογή της  εγκύκλιου  της  ιδίας  Ολομέλειας  της  Επιτροπής Προμηθειών  
Υγείας με αριθμ. 68/14-12-2015 (θέμα 6ο ) (ΑΔΑ:Ω9ΗΘ465ΦΥΟ-41Ι)
7. Το υπ’αριθμ. πρωτ. 851/19-2-2016 (ΑΔΑ:62ΚΡ465ΦΥΟ-6Ξ7) έγγραφο της ΕΠΥ  αναφορικά με το υπ’αριθμ. 
73/12-02-2016 απόσπασμα πρακτικού της ΕΠΥ σχετικά με τη δυνατότητα χρήσης τεχνικών προδιαγραφών και 
προτύπων από τους λοιπούς δημόσιους φορείς υγείας πέραν αυτού που τις εκπόνησε 
8. Η  υπ.  αριθμ.  B14/11ης  ΣΥΝ/20-4-2016  (ΑΔΑ:Ω7Π946906Ι-ΣΩ8)  απόφαση  του  Δ.Σ.  του  Νοσοκομείου 
σχετικά με την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και της διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού
9. Την Απόφαση Διοικητή ανάληψης δαπάνης  με  ΑΔΑ:ΩΩΧΣ46906I-ΔΓΓ και α/α 522

     Σας γνωρίζουμε ότι η Υπηρεσία μας προβαίνει στην διαδικασία της έρευνας αγοράς και συλλογής προσφορών, 
για  την  ανάδειξη  αναδόχου  για  «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ»  για  την  άμεση  κάλυψη  των 
αναγκών του Νοσοκομείου προϋπολογισθείσας δαπάνης πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00€), συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Ο διαγωνισμός έχει ενταχθεί στο ΠΠΥΥ 2014. 

Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 6-06-2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. και τόπος το 
Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου (Εθνικής Αντίστασης 161, 55134, Θεσσαλονίκη).

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν πρέπει να υποβάλουν εμπροθέσμως την προσφορά τους σε κλειστό 
φάκελο.  Οι  προσφορές  υποβάλλονται  στο  γραφείο  Προμηθειών  του  ΓΕΝΙΚΟΥ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  «ΑΓΙΟΣ 
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ΠΑΥΛΟΣ» , όπου θα παραλαμβάνονται,  μέχρι την  3-06-2016  ημέρα Παρασκευή και  ώρα 14.00 μ.μ.  ή εφόσον 
αποστέλλονται  θα  πρέπει  να  περιέρχονται  στο  γραφείο  Προμηθειών  του  ΓΕΝΙΚΟΥ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  «ΑΓΙΟΣ 
ΠΑΥΛΟΣ», όπου θα παραλαμβάνονται, μέχρι την 3-06-2016 ημέρα Παρασκευή ώρα 14:00 μ.μ. 
Οι προσφορές που θα υποβληθούν πρέπει να βρίσκονται συσκευασμένες σε ένα φάκελο ή συσκευασία που θα 
φέρει  εξωτερικά  την  ένδειξη:  ΦΑΚΕΛΟΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΓΙΑ  ΣΥΛΛΟΓΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  ΓΙΑ  «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ»   με  αριθ.  2016-012/ΣΠ Ο  φάκελος  προσφοράς  θα  πρέπει  να  περιέχει  τα 
δικαιολογητικά συμμετοχής την τεχνική προσφορά και την οικονομική προσφορά.

  Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Οι συμμετέχοντες οφείλουν να καταθέσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά συμμετοχής.
       1. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την  
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές  
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
      2.  Πιστοποιητικό  του  οικείου  Επιμελητηρίου  ή  ισοδύναμης επαγγελματικής  οργάνωσης,  με  το  οποίο  θα  
πιστοποιείται  αφενός  η  εγγραφή  τους  σ'  αυτό  και  το  ειδικό  επάγγελμά  τους,  κατά  την  ημέρα διενέργειας  του 
διαγωνισμού.
       3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (να φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών 
ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου 
της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ) στην οποία θα δηλώνουν ότι:
       α) Η επιχείρησή τους δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας,
       β) δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμό, με αμετάκλητη απόφαση,
       γ) δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας,
       δ) η επιχείρηση είναι  συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων όσο και  των  
υποχρεώσεών της εν γένει προς το Δημόσιο τομέα και
       ε) δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την  
Υπηρεσία.
       στ) δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, 
της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
Εφόσον τα δημόσια ή ιδιωτικά έγγραφα που υποβάλλονται με την προσφορά ή την αίτηση συμμετοχής δεν είναι 
συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα, συνυποβάλλεται επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

    
    Διαδικασία Διενέργειας του Διαγωνισμού 

Η   αποσφράγιση  των προσφορών θα  πραγματοποιηθεί  την  ημέρα και  ώρα  που ορίζεται  στην  παρούσα 
πρόσκληση από επιτροπή αξιολόγησης που θα ορισθεί  μετά από Πράξη του Διοικητή του Νοσοκομείου 

Η αποσφράγιση ολοκληρώνεται την ίδια ημέρα και αν δεν επαρκέσει ο χρόνος σε επόμενη συνεδρίαση.
Η  Επιτροπή αριθμεί,  αποσφραγίζει  τους   φακέλους  των  προσφορών  και  μονογράφει  ανά  φύλλο  το 

περιεχόμενό  τους.  Κατά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή δεν είναι  υποχρεωμένη να ελέγχει  τη 
συμμόρφωση των διαγωνιζόμενων, δηλαδή των προσφορών τους προς τους όρους της παρούσας. 

 Στη συνέχεια η Επιτροπή ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής, τις τεχνικές προσφορές και αξιολογεί τις  
οικονομικές προσφορές. Η επιτροπή του διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό στο οποίο προτείνει την απόρριψη των 
εταιρειών που δεν πληρούν τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και την κατακύρωση της προσφοράς με την  
χαμηλότερη  τιμή.  Η  απόφαση  του  φορέα  διενέργειας  κοινοποιείται  στους  συμμετέχοντες  (σύμφωνα  με  το  ν. 
2672/1998).

Η  Επιτροπή  του  Διαγωνισμού  μπορεί  να  ζητήσει  διευκρινίσεις  από  τους  διαγωνιζομένους  επί  των 
υποβληθέντων στοιχείων. 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης  

  Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, o πάροχος υπηρεσιών είναι υποχρεωμένoς να καταθέσει έως την 
υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή  που θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της 
συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α. 
Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι  μεγαλύτερος κατά δύο (2) τουλάχιστον μήνες από 
το συνολικό συμβατικό χρόνο. 
 Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον αντισυμβαλλόμενο μετά την οριστική ποιοτική παραλαβή της υπηρεσίας,  
την  εκπλήρωση  των  συμβατικών  του  υποχρεώσεων  και  την  εκκαθάριση  τυχόν  απαιτήσεων  μεταξύ  των 
συμβαλλομένων.

Πληρωμή αντισυμβαλλομένου
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Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ημέρες  
μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο  π.δ.  166/2003  (ΦΕΚ  Α΄138/5-6-2003)  ¨Προσαρμογή  της  Ελληνικής  νομοθεσίας  στην  οδηγία  2000/35  της  
29.06.2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων στις εμπορικές συναλλαγές», καθίσταται υπερήμερος και 
οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. Επισημαίνεται  ότι η υποβολή του τιμολογίου 
πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 
παραλαβής.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

1.  Η  ετήσια  συντήρηση  ανελκυστήρων  αφορά  τέσσερις  ανελκυστήρες  του  Γ.Ν.Θ.  «ΑΓΙΟΣ  ΠΑΥΛΟΣ»  αξίας 
3.000,00€ με ΦΠΑ και δύο ανελκυστήρες του Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου Νέας Καλλικράτειας αξίας 2.000,00€ 
με ΦΠΑ.
Αναλυτικά ο διαγωνισμός αφορά τους παρακάτω ανελκυστήρες:
Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»
   α) Έναν ανελκυστήρα 12 ατόμων, 5 στάσεων
   β) Έναν ανελκυστήρα φορείων 10 ατόμων, 4 στάσεων
   γ) Έναν ανελκυστήρα 4 ατόμων, 4 στάσεων
   δ) Έναν ανελκυστήρα OTIS 14 ατόμων, 3 στάσεων
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
   α) Έναν ανελκυστήρα 8 ατόμων, 3 στάσεων
   β) Έναν ανελκυστήρα 15 ατόμων, 3 στάσεων
2. Ο κάθε ανελκυστήρας και τα εξαρτήματά του πρέπει να διατηρούνται σε καλή κατάσταση, ώστε να εξασφαλίζεται  
η  ασφαλής  λειτουργία.  Για  τον  σκοπό  αυτό  πρέπει  να  γίνεται  συντήρηση  του  ανελκυστήρα  από  ειδικευμένο  
προσωπικό.  Η  συντήρηση  περιλαμβάνει  τον  κατά  κανονικά  χρονικά  διαστήματα  έλεγχο  των  ηλεκτρικών  και  
μηχανικών  διατάξεων  ασφάλειας,  καθώς  επίσης  και  των  υπολοίπων  εξαρτημάτων  του  ανελκυστήρα,  για 
εξακρίβωση και εκτίμηση μιας τυχόν όχι ασφαλούς και απρόσκοπτης λειτουργίας; στην οποία μπορεί να οδηγηθεί η 
εγκατάσταση του ανελκυστήρα εξαιτίας μιας φθοράς, βλάβης ή και απορρύθμισης.
3. Ο υπεύθυνος συνεργείου συντήρησης ανελκυστήρα πρέπει να διατηρεί τα παρακάτω:
   α)  Βιβλίο  παρακολούθησης  των  ανελκυστήρων  θεωρημένο  από  τον  φορέα  ελέγχου  και  από  τη  υπηρεσία 
βιομηχανίας της οικίας Περιφερειακής Ενότητας, στο οποίο να αναγράφονται τα στοιχεία κάθε ανελκυστήρα του 
οποίου αναλαμβάνεται ή διακόπτεται η συντήρηση.
   β) Βιβλίο ημερολόγιο αριθμημένο και θεωρημένο ως ανωτέρω στο οποίο καταχωρούνται οι συντηρήσεις που 
πραγματοποιούνται κάθε μέρα.
   γ) Ο συντηρητής οφείλει με την υπογραφή της σύμβασης να γνωστοποιήσει με υπεύθυνη δήλωση στο Ίδρυμα τη 
σύνθεση των συνεργείων που θα χρησιμοποιεί για τη συντήρηση, η οποία σύνθεση να είναι σύμφωνη με την 
Φ9.2/29362/1957/8-12-2005. Κάθε μεταβολή πρέπει να γίνεται έγκαιρα γνωστή στο Ίδρυμα με υπεύθυνη δήλωση 
του συντηρητή.
   δ) Ο συντηρητής είναι υποχρεωμένος καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, ο ίδιος ή το ειδικευμένο συνεργείο του,  
να προβαίνει χωρίς άλλη υπόμνηση από μέρους του Νοσοκομείου στη λεπτομερή επιθεώρηση και έλεγχο όλων των 
τεχνικών λεπτομερειών καθενός ανελκυστήρα και ιδιαίτερα των διατάξεων ασφαλείας, μια φορά τουλάχιστο την 
εβδομάδα εκτός Kυριακών και εορτών
   ε) Δυο φορές τουλάχιστο το μήνα οφείλει ο ίδιος αυτοπροσώπως να προβαίνει  στην επιθεώρηση όλων των 
ανελκυστήρων, στη ρύθμιση, λίπανση και καθαρισμό των διαφόρων μηχανημάτων και εξαρτημάτων. Ειδικότερα 
πρέπει να εκτελούνται όλες οι εργασίες που προβλέπονται από την παράγραφο 2 του άρθρου 20 του Β.Δ. 37/1966.
   στ) Μία φορά τον χρόνο, κατά τον μήνα Σεπτέμβριο, ο συντηρητής οφείλει να αναθέτει την επιθεώρηση όλων των 
ανελκυστήρων σε διπλωματούχο μηχανολόγο ή ηλεκτρολόγο μηχανικό του Ε.Μ.Π. ή ισότιμης σχολής της ημεδαπής 
ή αλλοδαπής
   ζ) Ακόμη ο συντηρητής οφείλει να έχει μόνιμη έδρα με αυτόματο τηλεφωνητή για αναγγελία βλαβών όλο το 24ωρο  
και να ανταποκρίνεται άμεσα σε κάθε κλήση από μέρους του Νοσοκομείου και να αποστέλλει ειδικό συνεργείο για 
την αποκατάσταση των παρουσιαζόμενων βλαβών επείγουσας φύσης. Σε περίπτωση καθυστέρησης προσέλευσης 
πέραν του 6ωρου, το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να αποταθεί σε άλλο τεχνίτη κατά την κρίση του.
   η) Όλες οι εργασίες που προβλέπονται από τις προηγούμενες παραγράφους γ, δ, ε, στ και ζ θα αναγράφονται στο 
ημερολόγιο  βιβλίο  χωριστά.  Ειδικότερα  θα  γράφονται  όλες  οι  περιοδικές  συντηρήσεις,  οι  επιθεωρήσεις,  οι 
υποδείξεις  οι  αλλαγές  εξαρτημάτων  κ.τ.λ.  οι  οποίες  θα  αναγράφονται  από  τον  επικεφαλής  του  εκτελούντος 
συνεργείου  και  θα  θεωρούνται  από  τον  προϊστάμενο  τεχνικών  υπηρεσιών  του  Νοσοκομείου,  σε  περίπτωση 
απουσίας του οποίου θα καλείται ο ηλεκτρολόγος βάρδιας, που θα βεβαιώνει με την υπογραφή του την εκτέλεση  
της εργασίας.  Με ποινή την απόρριψη της δαπάνης εκτέλεσης εργασίας ή μηνιαίου μισθώματος,  η τήρηση και  
ενημέρωση του ημερολογίου βιβλίου είναι υποχρεωτική για τον συντηρητή
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   θ) Ανεξάρτητα με τις εγγραφές στο ημερολόγιο βιβλίο που προβλέπονται από την προηγούμενη παράγραφο, ο  
συντηρητής  οφείλει  να  ειδοποιεί  και  εγγράφως  το  Νοσοκομείο  για  κάθε  απαιτούμενη  αλλαγή  εξαρτήματος  ή 
μηχανισμού, ανεξάρτητα από το ύψος της δαπάνης και  να παίρνει  την σχετική έγκριση πριν προχωρήσει στην 
αγορά και τοποθέτηση του ανταλλακτικού. Οι φθορές που δεν είναι φυσιολογικές, αλλά οφείλονται σε αμέλεια ή 
κακή συντήρηση, κατά την κρίση του Νοσοκομείου, θα επιδιορθώνονται από τον ίδιο συντηρητή, απροφάσιστα και  
χωρίς αναβολή με δικές του δαπάνες
   ι) Ο συντηρητής ευθύνεται, σε όλη τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης, για την πιστή τήρηση και εφαρμογή των 
κειμένων  νομοθετικών  ή  αστυνομικών  διατάξεων  και  την  ειδοποίηση  των  οικείων  υπηρεσιών  σε  περίπτωση 
ανάληψης ή διακοπής της συντήρησης
   ια)  Σε  περίπτωση  ατυχήματος  κατά  την  λειτουργία  των  ανελκυστήρων,  που  οφείλεται  σε  παράλειψη  του 
συντηρητή  ή  των συνεργείων του,  η  ευθύνη  βαρύνει  αποκλειστικά  το  συντηρητή  που είναι  υποχρεωμένος  να  
αποζημιώσει τους τυχόν παθόντες για κάθε σωματική βλάβη που προκλήθηκε από το ατύχημα ή τη ζημιά, θετική ή  
αποθετική. Αν για κάποιο ατύχημα ειδοποιηθεί το Νοσοκομείο για αγωγή αποζημίωσης, ο συντηρητής οφείλει να 
παρέμβει στην τυχόν δίκη, εφόσον βέβαια του ανακοινωθεί έγκαιρα, και να αναλάβει αυτός το δικαστικό αγώνα και  
την όλη δικαστική δαπάνη
   ιβ) Σε περίπτωση που ο συντηρητής δεν ανταποκριθεί μέσα σε έξι ώρες σε τυχόν κλήση για αποκατάσταση  
βλάβης υπόκειται σε ποινική ρήτρα € 30. Σε περίπτωση που ο συντηρητής δεν τηρεί έναν ή περισσότερους όρους  
της σύμβασης, μπορεί το Νοσοκομείο να τον κηρύξει έκπτωτο.
   ιγ) Ο συντηρητής θα πρέπει να προσκομίσει μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά του διαγωνισμού και αντίγραφο 
επικυρωμένο της άδειας 
συνεργείου συντήρησης ανελκυστήρων.
   ιδ) Με την έναρξη περιόδου μίσθωσης της σύμβασης, ο  συντηρητής οφείλει να ασφαλίσει τους συντηρούμενους 
ανελκυστήρες για τα παρακάτω:

1. Υλικές ζημίες 100.000 €
2. Σωματική βλάβη για  μεμονωμένο ατύχημα (συμπεριλαμβανομένης  και  της χρηματικής ικανοποίησης για 

ηθική βλάβη και ψυχική οδύνη) 300.000 €
3. Σωματική βλάβη για ομαδικό ατύχημα 600.000€

Ακόμη πρέπει να ασφαλίσει το προσωπικό που απασχολεί για τη συντήρηση

Επισημαίνεται  ότι  η  οικονομική  προσφορά  του  προμηθευτή  θα  πρέπει  να  επιμερισθεί  υποχρεωτικά  στο 
Νοσοκομείο  Άγιος Παύλος και  Κ.Υ.  Α.  Τ.  Ν Καλλικράτειας.  Σημειώνεται  ότι  η  τιμολόγηση για  το  Κ.Υ.  Α.  Τ.  Ν  
Καλλικράτειας θα γίνει στην 4η Υ.Π.Ε. Μακεδονίας & Θράκης, σε εφαρμογή του άρθρου 21 του Ν.4238/2014.

Επισημαίνεται ότι οι οικονομικές προσφορές πρέπει να έχουν σαν βάση τη χαμηλότερη τιμή της εγχώριας αγοράς  
όπως καταγράφεται στο παρατηρητήριο του άρθρου 24 του ν. 3846/2010. Προσφορές που αναγράφουν τιμές πάνω 
από το παρατηρητήριο του άρθρου 24 του ν. 3846/2010 θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

         
              Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ   ΤΟΥ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

                                                                                       ΣΕΡΙΔΗΣ Σ. ΠΕΤΡΟΣ    
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