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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ                     

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                                                                            Θεσσαλονίκη 18-07-2022 
 ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ                                                                                                           Αριθ. πρωτ  9257/19-7-2022 

(Εθν. Αντίστασης 161 ΤΚ 55134 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) 

 

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘ. 2022-30 ΣΠ 

 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΒΑΝΩΝ  

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς με αριθ. 2022-30/ΣΠ αναφορικά με την υπηρεσία  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΚΛΙΒΑΝΩΝ  CPV  50422000-9, για τις ετήσιες ανάγκες του Γ.Ν.Θ. ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ, συνολικής 
προϋπολογισθείσας δαπάνης 33.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, σε εφαρμογή του Πίνακα 
Προγραμματισμού Διαγωνισμών Προμηθειών και Υπηρεσιών του Διαχειριστικού έτους 2022, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 118 του ν. 4412/2016. 

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

1. Ο ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/α’/8-8-2016)  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών     
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Ο ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α)  Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού 
πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας 
και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία . 

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

 

Β. Τις αποφάσεις –έγγραφα  

1. H με αριθ. Β16/13ης ΣΥΝ/31-05-2022 (ΑΔΑ 9ΧΑΞ46906Ι-77Σ) απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν.Θ. Άγιος 
Παύλος έγκρισης του πέμπτου Υποβληθέντα Πίνακα Προγραμματισμού Διαγωνισμών Προμηθειών 
και Υπηρεσιών του διαχειριστικού έτους 2022. 

2. H με αριθ. ΕΗΔ7/15Η ΣΥΝ/23-06-2022 (ΑΔΑ  6Ξ6Π46906Ι-ΚΑΜ) απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν.Θ. Άγιος 
Παύλος, με την οποία εγκρίθηκε η κάλυψη των αναγκών αναφορικά με την υπηρεσία  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

Διεύθυνση         ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

Τμήμα                 Οικονομικού 

Γραφείο              Προμηθειών 

Πληροφορίες    Μακρίδης Θ. 
Τηλέφωνο         2313 304 461/464  

Email:                 promagpavlos@outlook.com 

ΠΡΟΣ  1.  MEDIC PLAN HEALTH PROJECT ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

2.  Σ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.  

3.  Advanced Sterili ation Products Hellas 
ΕΠΕ  

4. ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 
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ΚΛΙΒΑΝΩΝ  CPV  50422000-9, με προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 118 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, με προϋπολογισθείσα δαπάνη 33.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής 
και με χρήση των τεχνικών προδιαγραφών όπως αυτές συμπεριλαμβάνονται στην 2020-14/Σ 
(ΑΔΑΜ  20PROC006660225 2020-05-06) σχετική διακήρυξη 

3. H απόφαση δέσμευσης δαπάνης με αριθ. πρωτ. Διοικ. 975/15-07-2022 (ΑΔΑ  Ψ2ΙΠ46906Ι-Ξ7Ξ) με 
α/α 724 η οποία θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0887.01. 

 

Αντικείμενο της πρόσκλησης-συνοπτικά στοιχεία: 

 

Αναθέτουσα Αρχή  Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Άγιος Παύλος 

Είδος διαγωνισμού Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 118 του ν. 

4412/2016 

Αριθμός πρόσκλησης 2022-30/ΣΠ 

Περιγραφή  Συντήρηση των κλιβάνων του Γ.Ν.Θ. ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ: 

•  κλιβάνου ατμού BELIMED 

•  υγρού κλιβάνου COLUSSI 

•  κλιβάνου πλάσματος STERRAD 100S 

Κωδικός CPV 50422000-9 

Προϋπολογιζόμενη δαπάνη για ένα έτος 33.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

26.612,90€ χωρίς Φ.Π.Α. 

Κωδικός Αριθμός Εξόδου (ΚΑΕ) 0887.01 με α/α καταχώρησης 724 

Έναρξη υποβολής προσφορών Τρίτη 19-07-2022,   ώρα 12 00 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών 

Παρασκευή 22-07-2022,   ώρα 12 00 

Τόπος υποβολής προσφορών •  Έντυπα στη Γραμματεία (Γραφείο Πρωτοκόλλου) 

Γ.Ν.Θ.  ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ  ή 

•  Ηλεκτρονικά στη διεύθυνση 

promagpavlos@outlook.com  

Διάρκεια Ισχύος Προσφοράς 
3 μήνες (90 ημέρες) από την επόμενη της καταληκτικής 

ημερομηνίας υποβολής προσφορών  

Χρόνος αποσφράγισης προσφορών Ημερομηνία  22-07-2022 

Ημέρα  Παρασκευή,  ώρα 13 00  

Τόπος διενέργειας Γραφείο Προμηθειών Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης   

 ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ  

Διάρκεια της Σύμβασης Ένα (1) έτος 

Κρατήσεις επί της τιμής των ειδών Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων 

νόμιμες κρατήσεις 

Διεύθυνση  Ιστοσελίδας  Ανάρτησης 
Τεύχους Πρόσκλησης 

www.agpavlos.gr 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΒΑΝΩΝ  

 

Οι κλίβανοι του Γ.Ν.Θ.  ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ  είναι οι ακόλουθοι  

1. BELIMED 

2. COLUSSI 

3. STERRAD 100S 

Κατά την διάρκεια για τακτική συντήρηση να εκτελούνται όλες οι εργασίες που κρίνονται απαραίτητες 
για την καλή λειτουργία του κλιβάνου υγρού με τις οδηγίες του κατασκευαστή. 

1. O Ανάδοχος υποχρεούται να πραγματοποιεί, τις προληπτικές συντηρήσεις των μηχανημάτων που 
απαιτούνται, από τις τεχνικές προδιαγραφές συντήρησης του κατασκευαστικού οίκου και πάντως όχι 
λιγότερες από δύο ανά έτος. 

2. Ο Ανάδοχος θα καλύπτει απεριόριστο αριθμό κλίσεων για αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης 
κατά την διάρκεια της σύμβασης, επίσης ο ανάδοχος θα ανταποκρίνεται μέσα 48 ώρες από την κλίση 
του Νοσοκομείου. 

3. Αναλαμβάνει την συντήρηση και επισκευή των μηχανημάτων από τεχνικούς εκπαιδευμένους από 
τον κατασκευαστικό οίκο. 

4. Κατά την συντήρηση ο ανάδοχος θα προβαίνει σε κάθε απαιτούμενη τεχνική μετατροπή για την 
καλύτερη και ασφαλή λειτουργία του μηχανήματος. 

5. Τα ανταλλακτικά και τα ΚΙΤ συντήρησης πλην των αναλωσίμων αφορούν τον συντηρητή, πρέπει να 

είναι γνήσια, καινούργια, τελευταίας τεχνολογίας, αμεταχείριστα και να πληρούν τις προδιαγραφές CE 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και να συνοδεύονται από πιστοποιητικά υψηλής ποιότητας 
κατασκευής, διάθεσης και τεχνικής εξυπηρέτησης ISO. 

6. Να γίνεται αξιολόγηση της κατάστασης του κλιβάνου. 

7. Να ελέγχεται το υδραυλικό κύκλωμα. 

8. Να ελέγχεται το ηλεκτρικό κύκλωμα. 

9. Να γίνεται έλεγχος όλων των επιμέρους τμημάτων. 

10. Να γίνεται αντικατάσταση και λίπανση του λάστιχου θύρας( κάθε 12 μήνες). 

11. Να γίνεται η αντικατάσταση του απόλυτου φίλτρου. 

12. Να ρυθμίζεται η πίεση λειτουργίας της ατμογεννήτριας στα 3bar±0,2. 

13. Nα ρυθμίζεται η ποσότητα του τροφοδοτούμενου νερού προς αντλία κενού 

14. Να ρυθμίζεται η ποσότητα του τροφοδοτούμενου αέρα προς την αντλία κενού για την αποφυγή 
σπηλαίωσης. 

15. Να γίνεται έλεγχος του ρυθμού αύξησης της θερμοκρασίας του θαλάμου αποστείρωσης στην φάση 
πριν την αποστείρωση. 

16. Να γίνεται έλεγχος του ρυθμού αύξησης της πίεσης του θαλάμου αποστείρωσης στην φάση πριν 
την αποστείρωση. 

17. Να γίνεται έλεγχος του αριθμού sec τα οποία απαιτούνται για την αυτόματη εκκένωση της 
ατμογεννήτριας ώστε να είναι σε καλή κατάσταση. 

18. Να γίνεται έλεγχος του εσωτερικού και των ηλεκτρικών αντιστάσεων της ατμογεννήτριας. 

19. Να γίνεται καθαρισμός όλων των αισθητήρων θερμοκρασίας θαλάμου. 

20. Να γίνεται βαθμονόμηση των αισθητήρων θερμοκρασίας του θαλάμου. 

21. Να γίνεται καθαρισμός του συρμάτινου φίλτρου θαλάμου. 

22. Να γίνεται βαθμονόμηση όλων των αισθητήρων πίεσης του κλιβάνου. 

23. Να εκτελούνται προγράμματα με φορτίο και χωρίς φορτίο στους 134οC 
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Προγράμματα με φορτίο και χωρίς φορτίο στους 121°C και να γίνεται έλεγχος και διόρθωση της σχέσης 

πίεσης – θερμοκρασίας κατά την φάση της αποστείρωσης. 

24. Να εκτελείται πρόγραμμα ελέγχου ορθής λειτουργίας του κλιβάνου. 

25. Να εκτελείται πρόγραμμα ελέγχου στεγανότητας του θαλάμου αποστείρωσης. 

26. Ο ανάδοχος να καταθέσει λίστα με τον ειδικό εξοπλισμό που διαθέτει για την συντήρηση των 
κλιβάνων 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ STERRAD 100S 

1. Ε1 – ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 1 

Με τη συμπλήρωση 6 μηνών ή 750 κύκλων λειτουργίας από την τελευταία Συντήρηση Επιπέδου 2, η 
οποία θα περιλαμβάνει  

1.1. Ανταλλακτικό PM1 kit (θα επισυνάπτεται αναλυτικός κατάλογος των επιμέρους ανταλλακτικών ASP 

που θα περιλαμβάνονται στο kit). 

1.2. Εργασίες Συντήρησης Επιπέδου 1 (σύμφωνα με τα πρότυπα και τις οδηγίες της ASP) και θα 
περιλαμβάνουν  

1.2.1. Έλεγχο της σταθερότητας πλαισίου στο χώρο εγκατάστασης 

1.2.2. Αλλαγή λαδιού της αντλίας κενού 

1.2.3. Καθαρισμό του vapori er (εξάρτημα εξάτμισης και προώθησης του H2O2 στο θάλαμο του 
κλιβάνου) 

1.2.4. Απομάκρυνση του νερού από το δοχείο συλλογής αέρα 

1.2.5. Απομάκρυνση της υγρασίας από την παγίδα του ρυθμιστή πίεσης 

1.2.6. Αντικατάσταση του φίλτρου κατακράτησης λαδιού της αντλίας κενού 

1.2.7. Καθαρισμό των φίλτρων αέρα και των πλαισίων του συστήματος 

 

2. Ε2 – ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 2 

Με τη συμπλήρωση 12 μηνών ή 2.250 κύκλων λειτουργίας από την τελευταία Συντήρηση Επιπέδου 2 – 
Ε2, και θα περιλαμβάνει  

2.1. Ανταλλακτικά PM1 kit και PM2 kit (θα επισυνάπτεται αναλυτικός κατάλογος των ανταλλακτικών 
ASP που θα περιλαμβάνονται στα kit). 

2.2. Εργασίες Συντήρησης Επιπέδου 2 (σύμφωνα με τα πρότυπα και τις οδηγίες της ASP και με ειδικά 
όργανα του κατασκευαστικού οίκου) και θα περιλαμβάνουν  

2.2.1. Έλεγχο της σταθερότητας πλαισίου στο χώρο εγκατάστασης 

2.2.2. Αλλαγή λαδιού της αντλίας κενού 

2.2.3 Καθαρισμό του vapori er (εξάρτημα εξάτμισης και προώθησης του H2O2 στο θάλαμο του 
κλιβάνου) 

2.2.4. Απομάκρυνση του νερού από το δοχείο συλλογής του αέρα 

2.2.5 Απομάκρυνση της υγρασίας από την παγίδα του ρυθμιστή πίεσης 

2.2.6 Αντικατάσταση του φίλτρου λαδιού της αντλίας κενού 

2.2.7 Καθαρισμό των φίλτρων αέρα και των πλαισίων του συστήματος 

2.2.8 Έλεγχο της σωστής λειτουργίας του ρυθμιστή πίεσης (Βaratron Zero Shift Test) 

2.2.9 Αντικατάσταση του καταλυτικού φίλτρου της αντλίας κενού 

2.2.10 Αντικατάσταση του φίλτρου λαδιού της αντλίας κενού 

2.2.11 Αντικατάσταση του HEPA φίλτρου (High Efficiency Particulate Arresting filter) 

2.2.12 Καθαρισμό της πόρτας και του θαλάμου 
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2.2.13 Αντικατάσταση του δακτυλίου στεγανοποίησης της πόρτας του θαλάμου 

2.2.14 Αντικατάσταση των stop στους οδηγούς του ραφιού θαλάμου 

2.2.15 Αντικατάσταση των μονωτικών-αποστατών του ηλεκτροδίου 

2.2.16 Πιστοποίηση του προϊόντος από τον Οίκο (σειρά δοκιμών, ελέγχων και διορθώσεων για τη 
σωστή λειτουργία του κλιβάνου σύμφωνα με τα πρότυπα της ASP) 

- Το απόλυτο φίλτρο αντικαθίσταται σε κάθε συντήρηση επιπέδου 2 (ανά 12 μήνες ή ανά 2250 
κύκλους) 

- Το λάστιχο της θύρας αντικαθίσταται σε κάθε συντήρηση επιπέδου 2 (ανά 12 μήνες ή ανά 2250 
κύκλους) 

3. Διάγνωση και επισκευή βλαβών, καθώς και τα σχετικά απαιτούμενα ανταλλακτικά. Δεν 
περιλαμβάνονται βλάβες που προέρχονται από συνθήκες λειτουργίας άλλες από αυτές που ορίζει ο 
κατασκευαστής (π.χ. θερμοκρασίας, υγρασίας, τάση δικτύου, χρησιμοποίηση μη γνήσιων - ξένων 
ανταλλακτικών και αναλωσίμων μετά από επέμβαση αναρμόδιου ατόμου στην συσκευή). Επίσης, 
βλάβες οφειλόμενες σε κακό χειρισμό, φωτιά, σεισμό, κακόβουλη ενέργεια ή άλλο εξωγενή 
παράγοντα. 

4 Αναβαθμίσεις, διορθωτικές επεμβάσεις, τροποποιήσεις ασφαλείας του κλιβάνου, που κατά καιρούς 
εκδίδονται από τον ανάδοχο και χαρακτηρίζονται ως απαραίτητες θα παρέχονται δωρεάν προς το 
νοσοκομείο, όπως επίσης και τα σχετικά ανταλλακτικά. 

- Ανταπόκριση εντός 24 ωρών. 

- Περιοδικός έλεγχος και συντήρηση (όπως αναφέρεται αναλυτικά παραπάνω) ανά εξάμηνο. 

Ως εργάσιμες ημέρες ορίζονται η Δευτέρα έως και η Παρασκευή. 

Σε κάθε επίσκεψη θα καταγράφονται σε ειδικό έντυπο της εταιρείας η ημερομηνία επίσκεψης, ο 
σκοπός (αν πρόκειται για προληπτική συντήρηση ή για αποκατάσταση βλάβης), οι ώρες εργασίας και 
τα σχετικά ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν, αντίγραφο του οποίου θα παραδίδεται στο 
νοσοκομείο. 

Η Συντήρηση του κλιβάνου BELIMED με ανταλλακτικά, ορίζεται στις 11.462,74€. 

Η Συντήρηση του κλιβάνου COLUSSI με ανταλλακτικά ορίζεται στις 11.443,83€. 

Η Συντήρηση πλάσματος STERRAD 100S με ανταλλακτικά ορίζεται στις 10.093,43€. 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ-ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές των συμμετεχόντων μπορούν να υποβάλλονται με έναν από  τους παρακάτω τρόπους  

α) σε έντυπη μορφή σε κλειστό φάκελο 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, μέχρι και την Παρασκευή 22-07-2022, ώρα 
12 00. Στον κλειστό φάκελο εξωτερικά θα αναγράφεται  

• Ο τίτλος  φάκελος προσφοράς για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπηρεσία 
 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΒΑΝΩΝ  CPV: 50422000-9 

• Αρ. Πρόσκλησης     2022-30/ΣΠ 

• Τα στοιχεία της εταιρείας 

•  Η διευκρίνιση   Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία  

β) σε ψηφιακή μορφή στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του γραφείου Προμηθειών 
promagpavlos@outlook.com μέχρι και την Παρασκευή 22-07-2022,   ώρα 12 00. 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ο φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει  

1. Οικονομοτεχνική προσφορά 

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 αναφέρονται στην 
παρούσα πρόσκληση, καθώς και τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς του. Οι τιμές των προσφορών 
θα εκφράζονται σε ευρώ.  

 
  

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ 

ΤΙΜΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

 
ΦΠΑ 24% 

ΤΙΜΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΜΕ ΦΠΑ 

ΠΡΟΥΠ/ΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ  
ΜΕ ΦΠΑ 

1 
Συντήρηση κλιβάνου 

ατμού BELIMED 
  

 
11.462,74 

2 
Συντήρηση υγρού 
κλιβάνου COLUSSI 

  
 

11.443,83 

3 
Συντήρηση κλιβάνου 
πλάσματος STERRAD 
100S 

  
 

10.093,43 

 ΣΥΝΟΛΟ   
 

33.000.00 

 
Η τιμή της προσφοράς θα εκφράζονται σε ευρώ. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ 

τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός του ΦΠΑ, ο οποίος θα αναφέρεται ξεχωριστά. 
 

2. Δικαιολογητικά  

α) Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής των όρων της πρόσκλησης, του χρόνου ισχύος προσφοράς και 
εκτέλεσης της σύμβασης σε περίπτωση επιλογής αναδόχου. 

β) Απόσπασμα σχετικού ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται 
από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας 
όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι 
προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

γ) Για την καταβολή φόρων, αποδεικτικά ενημερότητας για χρέη προς το ελληνικό δημόσιο 
εφόσον είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε 
αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. 

δ) Για την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  πιστοποιητικά που εκδίδονται από την 
αρμόδια, κατά περίπτωση, αρχή του ελληνικού κράτους, ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του 
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φορέα, σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία (θα αφορά την κύρια και την επικουρική 
ασφάλιση), εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν 
αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή 
τους. 

ε) Πιστοποιητικό  βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου – αριθμός 
καταχώρησης στο ΓΕΜΗ (παρ. 2 άρθρου 75) του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α’ του ν. 
4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό, καθώς και το ειδικό επάγγελμά τους 
κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, οι εκάστοτε τροποποιήσεις του καταστατικού, εφόσον 
έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους. 

στ) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο 
οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά 
έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες 
ημέρες πριν από την υποβολή τους (όπως πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. τροποποιήσεων του καταστατικού 
ΦΕΚ σύστασης και εκπροσώπησης σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του 
διαγωνιζομένου). 

 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 22-07-2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
13 00, στο Γραφείο προμηθειών του Γ.Ν.Θ.  ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ  ενώπιον αρμόδιας επιτροπής. 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

Η αρμόδια επιτροπή αποσφραγίζει τις προσφορές στον ορισμένο από την παρούσα χρόνο και 
προβαίνει στην αξιολόγηση των προσφορών και συντάσσει πρακτικό αξιολόγησης - κατακύρωσης με 
το οποίο γνωμοδοτεί για τον ανάδοχο. Το πρακτικό αυτό επικυρώνεται με απόφαση του αρμοδίου 
οργάνου της Αναθέτουσας αρχής η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες. 

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. 

 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον 
ανάδοχο, να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού. Τυχόν υποβολή σχεδίων σύμβασης από 
τους υποψήφιους μαζί με τις προσφορές τους, δε δημιουργεί καμία δέσμευση για την αναθέτουσα 
αρχή.  

Η σύμβαση που θα προκύψει θα έχει διάρκεια ένα (1) έτος. 

 

ΤΟΠΟΣ  ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ  

Ως τόπος εκτέλεσης της υπηρεσίας ορίζεται η έδρα του Νοσοκομείου  Εθνικής Αντίστασης 161, Τ.Κ. 
55134 Θεσσαλονίκη. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του στο χρονικό διάστημα και με τον τρόπο που 
καθορίζεται στην παρούσα και ειδικότερα σύμφωνα με τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών και 
της τεχνικής προσφοράς του.  

Μη εμπρόθεσμη παροχή των υπηρεσιών ή/και υποβολή των παραδοτέων από τον Ανάδοχο 
επάγεται την κήρυξη αυτού ως έκπτωτου  
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Η παραλαβή των παραδοτέων γίνεται από αρμόδια επιτροπή, η οποία ορίζεται με απόφαση της 
Α.Α. και θα εκδίδει το σχετικό πρωτόκολλο οριστικής και ποιοτικής παραλαβής. 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 5.1.1 της Διακήρυξης και 
συγκεκριμένα για το 100% της αξίας του εκάστοτε τιμολογίου και εντός εξήντα (60) ημερών από την 
υποβολή του, με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται 
στο άρθρο 200 του Ν. 4412/08-08-2016 και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων 
πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και 
ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λπ.). 

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του συμβατικού 
αντικειμένου στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα πρόσκληση. Ιδίως ο 
Ανάδοχος βαρύνεται με τις νόμιμες κάθε φορά κρατήσεις. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο 
εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. Με 
κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού. 

Ο Φ.Π.Α. επί της αξίας του τιμολογίου βαρύνει το Γ.Ν.Θ.  ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ .   

 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ: 

➢ Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον συμμετέχοντα για τρείς (3) μήνες 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.        

 

 

                                                                                                        

                                                                                          Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ   

 

 

                                                                                                                             ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΑΤΣΑΚΑΣ                                                         

22PROC010961970 2022-07-19


