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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

με αριθ. 2016-015/ΣΠ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΦΙΛΤΡΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ» με CPV 42512500-3 ΠΠΥΥ 2013 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 3.118,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

Α. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 
1. Του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», (Φ.Ε.Κ. 150/Α/2007). 
2.Το Π.Δ. 113/10 «Ανάληψη υποχρεώσεων από Διατάκτες» (ΦΕΚ Α΄ 194/22-11-10)
3. Του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα 
Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄160/8-8-2014)όπως ισχύει σήμερα.
4.Του  Ν.  3861  της  8/13.7.2010  (ΦΕΚ  Α΄  112) Ενίσχυση  της  Διαφάνειας  με  την  υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις
5.  Ο Ν.4392/2016 (ΦΕΚ Α΄100/31-5-2016) «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της 
Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για την Αμοιβαία 
Ίδρυση Πολιτιστικών Κέντρων και άλλες διατάξεις»,άρθρο δεύτερο.
6  Του Π.Δ. 60/07 (Α΄ 64) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
2004/18/ΕΚ  περί  συντονισμού  των  διαδικασιών  σύναψης  των  δημοσίων  συμβάσεων  έργων, 
προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και 
την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 
2005.

Β. Τις αποφάσεις - έγγραφα: 
α)Την υπ. αρίθμ. 6311/29-11-2013 ΚΥΑ του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 390/τ.Β΄19-2-2012014) έγκρισης του ΠΠΥΥ 2013
β) Το υπ. αρίθμ. 5291/23-10-2014 διαβιβαστικό σημείωμα της Επιτροπής προμηθειών υγείας 
(Απόσπασμα πρακτικού της υπ΄αριθμ. 49/2-10-2014 (θέμα 10ο) Συνεδρίασης της Ε.Π.Υ σχετικά με 
την «Τροποποίηση του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας  έτους  2013»)
γ) Η υπ’ αριθμ. 1159/11-11-2014 (ΑΔΑ: 7ΧΖΣΟΡ1Ο-ΘΗ3) Απόφαση του Διοικητή της 4ης Υ.ΠΕ 
Μακεδονίας και Θράκης, αναφορικά με τον ορισμό των Φορέων Διενέργειας των διαγωνισμών του 
ΠΠΥΦΥ 2013.
δ) Την υπ’ αριθμ. 573/2-6-2015 (ΑΔΑ:72ΞΟ46906Ι-8Τ7) πράξη του Διοικητή για τον ορισμό 
επιτροπής  σύνταξης   τεχνικών προδιαγραφών.
ε) Το  υπ΄αριθμ. πρωτ. 14000/01-12-2015 πρακτικό Τεχνικών προδιαγραφών.
στ) ) την Β12/4η ΣΥΝ/05-02-2016 απόφαση του Δ.Σ.  του Νοσοκομείου  με την οποία εγκρίνεται το 
πρακτικό τεχνικών προδιαγραφών και η διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού .
 ζ) την Β20/13η ΣΥΝ/11-05-2016 απόφαση του Δ.Σ.του Νοσοκομείου  με την οποία εγκρίνεται η 
διενέργεια  επαναληπτικού πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια 
«ΦΙΛΤΡΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ».
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η ) Την με α/α 609 απόφαση του Διοικητή (ΑΔΑ:ΩΝΕΒ46906Ι-ΡΞ2) για την έγκριση δέσμευσης 
ποσού .

    Σας γνωρίζουμε ότι  η Υπηρεσία μας, προβαίνει  στην επαναληπτική διαδικασία της έρευνας 
αγοράς  και  συλλογής  προσφορών,  για  την  προμήθεια   «ΦΙΛΤΡΑ  ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ» με  CPV 
42512500-3,  2015-015/ΣΠ του  ΠΠΥΦΥ  2013  προϋπολογισθείσας  δαπάνης  3.118,00  € 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 14-07-2016 ημέρα Πέμπτη 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 στη Γραμματεία (πρωτόκολλο) 
του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» , όπου θα παραλαμβάνονται, μέχρι την 13-07-
2016 ημέρα Τετάρτη και  ώρα 14.00 μ.μ. ή εφόσον αποστέλλονται θα πρέπει να περιέρχονται στη 
Γραμματεία  (πρωτόκολλο)   του  ΓΕΝΙΚΟΥ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  «ΑΓΙΟΣ  ΠΑΥΛΟΣ»,  όπου  θα 
παραλαμβάνονται, μέχρι την 13-07-2016 ημέρα Τετάρτη και  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  ΤΟΝ 
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΦΙΛΤΡΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ» 
με CPV: 42512500-3 και αριθ. διακήρυξης 2013-023/ΣΠ του ΠΠΥΥ 2013) 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 αποσφράγισης των προσφορών, 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, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι 
μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
       3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86  νομίμως επικυρωμένη 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.

Διαδικασία Διενέργειας του Διαγωνισμού 
Η  αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί  την  ημέρα και  ώρα που ορίζεται  στην 
παρούσα  πρόσκληση  από  την  επιτροπή  πρόχειρων  μειοδοτικών  διαγωνισμών  και  ελεύθερης 
προμήθειας διαφόρων ειδών από το εμπόριο.   
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 
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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 της σύμβασης
  Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, o προμηθευτής είναι υποχρεωμένoς να καταθέσει 
έως την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή  που θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό δέκα 
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 παράδοσης του έργου. 
 Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον προμηθευτή μετά την οριστική ποιοτική παραλαβή των 
ειδών, την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων 
μεταξύ των συμβαλλομένων.

Πληρωμή αντισυμβαλλομένου
Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή 

ισχύουν όσα αναφέρονται στο Ν. 4152 (ΦΕΚ 107/9-5-2013).

Εφαρμοστέο  δίκαιο
Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα εφαρμόζεται η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 

Τρόπος λήψης εγγράφων, διευκρινίσεων – συμπληρωματικών πληροφοριών 
    Προς διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων, το πλήρες κείμενο της διακήρυξης είναι αναρτημένο στο 
διαδίκτυο  και  συγκεκριμένα  στην  ιστοσελίδα  του  Νοσοκομείου  στη  διαδρομή  (URL) 
http://www.agpavlos.gr.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ/ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ/ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ
Α/Α Κωδικός είδους 

γραφείο 
προμηθειών

Περιγραφή είδους γραφείο 
προμηθειών

Μονάδα 
μέτρησης Ποσότητα Προϋπολογισμός 

είδους

Τεχνικές προδιαγραφές α'.
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161784900010001
ΑΠΟΛΥΤΑ ΦΙΛΤΡΑ 
(ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 
545Χ545Χ69mm)

ΤΕΜΑΧΙΑ 14 1119,3

Φιλτραριστική απόδοση: Η14, ef<=99.995% 
(EN 1822) Μεταλλικό πλαίσιο, υλικό και 
τεχνολογία φιλτραρίσματος τέτοια ώστε να 
ελαχιστοποιούν την πτώση πίεσης (στην 
προσφορά να αναγράφεται η πτώση πίεσης) 
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161784900010003
ΑΠΟΛΥΤΑ ΦΙΛΤΡΑ 
(ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 
457Χ457Χ78mm)

ΤΕΜΑΧΙΑ 12 959,4

Φιλτραριστική απόδοση: Η14, ef<=99.995% 
(EN 1822) Μεταλλικό πλαίσιο, υλικό και 
τεχνολογία φιλτραρίσματος τέτοια ώστε να 
ελαχιστοποιούν την πτώση πίεσης (στην 
προσφορά να αναγράφεται η πτώση πίεσης) 
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161784900020010
ΑΠΟΛΥΤΑ ΦΙΛΤΡΑ 
(ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 
575Χ575Χ78mm)

ΤΕΜΑΧΙΑ 13 1039,35

Φιλτραριστική απόδοση : Η14, ef<= 99.995% 
(EN 1822) Μεταλλικό πλαίσιο, υλικό και 
τεχνολογία φιλτραρίσματος τέτοια ώστε να 
ελαχιστοποιούν την πτώση πίεσης (στην 
προσφορά να αναγράφεται η πτώση πίεσης)
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Επισημάνεται 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. 

                                                                                O ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

                         ΠΕΤΡΟΣ ΣΕΡΙΔΗΣ
                               MSc ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
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