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Πληροφορίες:    Αντωνίου Θ.

Τηλέφωνο :       2313 304 461/464 

Email:                 promagpavlos@outlook.com

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘ. 2022-45/ΣΠ

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ» CPV:50712000-9

Πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  αναφορικά  με  την  υπηρεσία  αναφορικά  με  την  υπηρεσία

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ» CPV:50712000-9, προϋπολογιστικού κόστους 4.000,00€

με Φ.Π.Α., για την κάλυψη των ετήσιων αναγκών του Νοσοκομείου,  με μονομερές δικαίωμα προαίρεσης

για  ένα  ακόμα  έτος με  τους  ίδιους  όρους  και  τιμές  κατόπιν  απόφασης  της  Αναθέτουσας  Αρχής  και

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική  άποψη προσφορά,  σε εφαρμογή του

Πίνακα Προγραμματισμού Διαγωνισμών, Προμηθειών και Υπηρεσιών του διαχειριστικού έτους 2022.

Το Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», έχοντας υπόψη:

                

Α. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

1.  Ο  ν.  4412  (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.  Η  με  αριθ.  Β18/17ης  ΣΥΝ/15-09-2022  (ΑΔΑ:ΩΤΞΜ46906Ι-Ι6Ξ)  απόφαση  του  Δ.Σ.  του  Νοσοκομείου
έγκρισης της Έκτης υποβολής του Πίνακα Προγραμματισμού Διαγωνισμών, Προμηθειών και Υπηρεσιών
του διαχειριστικού έτους 2022.

2. Η με αριθ. Β2/16ης ΣΥΝ/30-06-2021 απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»  (ΑΔΑ: ΩΤΕΤ46906-
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Μ1Υ) αναφορικά με την έγκριση του με αριθ. 8226/21-05-2021 Πρακτικού Τεχνικών Προδιαγραφών και τη
διενέργεια  Τακτικού  συνοπτικού  διαγωνισμού  για  την  υπηρεσία  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ  ΚΑΙ
ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ», CPV: 50712000-9. 

3. Το με αριθ. πρωτ. 12962/14-10-2022 έγγραφο της Υποδιευθύντριας της Τεχνικής Υπηρεσίας αναφορικά
με την υπηρεσία  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ».

4. H με αριθ. 1461/21-10-2022 (ΑΔΑ:9ΤΦΒ46906Ι-ΧΓΩ) Πράξη Διοικητή του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», με την
οποία  εγκρίθηκε  το  με  αριθ.  πρωτ.  12962/14-10-2022  έγγραφο της  Υποδιευθύντριας  της  Τεχνικής
Υπηρεσίας και αποφασίστηκε η διενέργεια διαγωνισμού με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών για
την ανάδειξη αναδόχου αναφορικά με την υπηρεσία «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ», CPV:
50712000-9, προϋπολογισθείσας δαπάνης 4.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

5. Η απόφαση δέσμευσης δαπάνης με αριθ. πρωτ. Διοικητή 1510/03-11-2022 (ΑΔΑ:ΨΞΓΖ46906Ι-ΞΗΚ) με α/
α 924 η οποία θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0879.01.

Το Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» προβαίνει σε αναζήτηση προσφορών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου

118 του ν. 4412/2016, για την υπηρεσία «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ», CPV: 50712000-

9, προϋπολογισθείσας δαπάνης 4.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, για την κάλυψη των

αναγκών του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», με μονομερές δικαίωμα προαίρεσης για ένα ακόμα έτος με τους

ίδιους όρους και τιμές κατόπιν απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον

συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά,  σε  εφαρμογή  του  Πίνακα  Προγραμματισμού

Διαγωνισμών, Προμηθειών και Υπηρεσιών του διαχειριστικού έτους 2022.

Αντικείμενο του διαγωνισμού-συνοπτικά στοιχεία

Είδος διαγωνισμού Συλλογή προσφορών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 118

του ν. 4412/2016.

Αριθμός διαγωνισμού 2022-45/ΣΠ

Αντικείμενο διαγωνισμού «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ»

Κωδικός CPV 50712000-9

Κριτήριο κατακύρωσης Η  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά,

αποκλειστικά βάσει τιμής.

Προϋπολογισθείσα δαπάνη 4.000,00€  (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)
3.225,81€  (χωρίς ΦΠΑ)

Έναρξη υποβολής προσφορών Δευτέρα 07-11-2022

Καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής

προσφορών

Τρίτη 15-11-2022, ώρα 14:30 μ.μ.

Τόπος  –  τρόπος  υποβολής

προσφορών

Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», 

έντυπα στη διεύθυνση του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» (Εθνικής

Αντίστασης 161, Τ.Κ. 55134, Θεσσαλονίκη)  στο Γραφείο της

Γραμματείας (πρωτόκολλο).

Χρόνος διενέργειας Τετάρτη 16-11-2022, ώρα 12:30μμ

Τόπος διενέργειας Γ.Ν.Θ.  «ΑΓΙΟΣ  ΠΑΥΛΟΣ»  Εθνικής  Αντίστασης  161,  ΤΚ  55134

Θεσσαλονίκη.

Διάρκεια σύμβασης Ένα (1) έτος με μονομερές δικαίωμα προαίρεσης για ένα έτος

ακόμη με τους ίδιους όρους και τιμές κατόπιν απόφασης της

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

νόμιμες κρατήσεις.

Χρόνος Ισχύος Προσφοράς Τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημερολογιακές ημέρες από την

επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Διεύθυνση  Ιστοσελίδας  Ανάρτησης

Τεύχους Πρόσκλησης

www.agpavlos.gr

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
       Γ ΙΑ ΤΗ       «  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ»  

Ο Η/Μ εξοπλισμός του νοσοκομείου που θα περιλαμβάνεται στη συντήρηση είναι ο παρακάτω:
     1. Πίνακας διανομής χαμηλής τάσης
     2. Υποσταθμός μέσης τάσης 
          α) Κυψέλες μέσης τάσης
          β) Μετασχηματιστές ξηρού τύπου (2Χ800 KVA)
     3.  Γεννήτριες του Νοσοκομείου  (500 και 25 KVA)
Οι εργασίες που θα περιλαμβάνονται στη συντήρηση είναι οι εξής:

Α.  ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ

i  . Εφάπαξ συντήρηση του πίνακα χαμηλής τάσης   
Θα πραγματοποιηθεί μία ετήσια γενική συντήρηση του κάθε γενικού πίνακα διανομής χαμηλής τάσης
κατά την οποία θα πραγματοποιηθούν οι εξής εργασίες:

 Έλεγχος γενικού διακόπτη εισόδου από τον μετασχηματιστή και των ρυθμίσεων αυτού.
 Έλεγχος των μονάδων πτώσης των διακοπτών που διαθέτουν ηλεκτρονικές μονάδες.
 Οπτικός  έλεγχος  μπαρών,  διακοπτών,  ασφαλειοαποζευκτών,  ασφαλειών  και  γενικά  των

ηλεκτρικών εξαρτημάτων του πίνακα.
 Σύσφιξη  με δυναμόκλειδο όλων των συνδέσεων – καλωδίων στην είσοδο και  στην έξοδο των

διακοπτών, μεταξύ διακοπτών και μπαρών, καθώς και συνδέσεις μπαρών.
 Έλεγχος καλωδίων και ακροδεκτών.
 Καθαρισμός του πίνακα και των εξαρτημάτων του.

ii  . Εφάπαξ συντήρηση του υποσταθμού μέσης τάσης  
Θα πραγματοποιηθεί μία ετήσια γενική συντήρηση του υποσταθμού κατά την οποία θα γίνουν οι εξής
εργασίες:

1. Κυψέλες μέσης τάσεως (Αυτόματοι διακόπτες και ασφαλειοαποζεύκτες)
 Οπτικός έλεγχος κυψέλης εξωτερικά.
 Οπτικός έλεγχος και καθαρισμός εσωτερικού κυψέλης και των εξαρτημάτων αυτής.
 Έλεγχος συνδέσεων καλωδίων και ακροδεκτών.
 Έλεγχος για τυχόν σημάδια βραχυκυκλωμάτων – υπερπηδήσεων, αστοχίας υλικών.
 Έλεγχος, καθαρισμός, ρυθμίσεις και δοκιμή λειτουργίας των ακόλουθων εξαρτημάτων:

 Χειριστήρια.
 Βραχίονες κίνησης, ελατήρια.
 Γειωτής και μηχανισμός αυτού.
 Διακόπτης.
 Κύριες και βοηθητικές επαφές.
 Μονωτήρες.
 Ασφάλειες και σύστημα πτώσης διακόπτη από αυτές.
 Καλωδιώσεων ελέγχου και αυτοματισμών προστασίας.
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 Έλεγχος τερματικού θύρας κυψέλης (εάν υπάρχει).
 Ηλεκτρικές μετρήσεις.
 Έλεγχος καταλληλόλητας δαπέδου υποσταθμού, γαντιών μέσης τάσεως, ασφαλειοτσιμπίδας.
 Καθαρισμός χώρου κυψελών ΜΤ.
 Έλεγχος φωτισμού και εξαερισμού χώρου κυψελών ΜΤ.

2. Μετασχηματιστές ξηρού τύπου (2 μετασχηματιστές 800 KVA) 
 Εξωτερικός οπτικός έλεγχος μετασχηματιστή στα παρακάτω σημεία:

o Έλεγχος, σύσφιξη και καθαρισμός ακροκιβωτίων - ακροδεκτών λήψεως μέσης και χαμηλής

τάσεως του μετασχηματιστή.
o Έλεγχος και καθαρισμός ακροδεκτών καλωδίων μέσης και χαμηλής τάσεως.

 Έλεγχος,  καθαρισμός,  ρυθμίσεις  και  δοκιμή  λειτουργίας  των συστημάτων  προστασίας  του
μετασχηματιστή και των βοηθητικών συστημάτων:
o Προστασία από υψηλή θερμοκρασία (θερμόμετρο).

 Ηλεκτρικές μετρήσεις στο μετασχηματιστή με όργανο megger.
 Έλεγχος γειώσεων.
 Έλεγχος τερματικού πόρτας (εάν υπάρχει).
 Καθαρισμός μετασχηματιστή.
 Έλεγχος φωτισμού και εξαερισμού χώρου κυψελών ΜΤ.

iii  . Εφάπαξ συντήρηση των Η/Ζ του νοσοκομείου (  HZ   Νοσοκομείου 500 και 25   KVA  )  
Θα πραγματοποιηθεί μία ετήσια γενική συντήρηση των Η/Ζ  κατά την οποία θα πρέπει να γίνουν τα 
παρακάτω:

1. Έλεγχοι:
    Θα πρέπει να πραγματοποιηθούν οι εξής έλεγχοι:
1.1 Κινητήρας

 Οπτικός έλεγχος κινητήρα, έλεγχος καλωδιώσεων και διαρροών
 Έλεγχος ιμάντων και κόμπλερ.
 Έλεγχος λειτουργίας δυναμό.
 Έλεγχος λειτουργίας της αντλίας καυσίμου.
 Έλεγχος των στροφών του κινητήρα
 Έλεγχος συστήματος λίπανσης και αντικατάσταση του φίλτρου λαδιού.
 Έλεγχος του συστήματος αέρος και αντικατάσταση του φίλτρου.
 Έλεγχος συστήματος καυσίμου και αντικατάσταση του φίλτρου πετρελαίου.
 Έλεγχος του ψυγείου και του ψυκτικού συστήματος.
 Έλεγχος  της  κατάστασης  των  συσσωρευτών  του  κινητήρα  και  συμπλήρωση  υγρού

συσσωρευτών (εάν απαιτηθεί).
 Αντικατάσταση του λιπαντελαίου.
 Έλεγχος του προθερμαντήρα νερού.

1.2 Γεννήτρια
 Έλεγχος της τάσης εξόδου.
 Έλεγχος και σύσφιξη καλωδιώσεων και ακροδεκτών.
 Έλεγχος του ΑVR
 Καθαρισμός

1.3 Πίνακας ελέγχου και μεταγωγής
 Έλεγχος λειτουργίας του πίνακα ελέγχου και του πεδίου μεταγωγής.
 Έλεγχος και συντήρηση των ρελέ μεταγωγής.
 Έλεγχος και συντήρηση του συστήματος συντηρητικής φόρτισης των συσσωρευτών.
 Έλεγχος και σύσφιξη καλωδιώσεων και ακροδεκτών.
 Έλεγχος ετοιμότητας εκκίνησης.
 Λειτουργία γεννήτριας υπό φορτίο.
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2.  Αλλαγές αναλωσίμων 
Οι αλλαγές των αναλωσίμων του κινητήρα, ήτοι φίλτρα λιπαντελαίου και καυσίμου καθώς επίσης
και η αλλαγή των λιπαντελαίων και του ψυκτικού υγρού θα έχει ως κάτωθι:

2.1 Σύστημα λίπανσης
Θα γίνει αλλαγή λιπαντελαίων και του φίλτρου (ή φίλτρων) λαδιού του κινητήρα. 

2.2 Σύστημα ψύξεως
Θα γίνει έλεγχος του αντιψυκτικού και εάν απαιτηθεί θα συμπληρωθεί

2.3 Σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου
Θα γίνει αλλαγή του φίλτρου (ή φίλτρων) πετρελαίου του κινητήρα.

2.4 Σύστημα αέρος
Θα γίνει αντικατάσταση του φίλτρου (ή φίλτρων) αέρος του κινητήρα.

iv  . Τακτικός έλεγχος λειτουργίας του εξοπλισμού  

Εκτός από την εφάπαξ συντήρηση του παραπάνω εξοπλισμού, προβλέπεται  μία φορά το μήνα  επί

τόπου  επίσκεψη  και  οπτικός  έλεγχος  υποσταθμού  και  γεννητριών.   Κατά  την  επίσκεψη  θα

πραγματοποιείται δοκιμή των Η/Ζ (χωρίς φορτία) ώστε να ελέγχεται η καλή λειτουργία τους.

Β.  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ
- Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αναλάβει τον έλεγχο και την αποκατάσταση βλαβών που τυχόν θα

προκύψουν  στον  υπό  συντήρηση  εξοπλισμό,  ανεξαρτήτως  του  αριθμού  βλαβών  που  θα

παρουσιαστούν κατά την διάρκεια της σύμβασης. 

- Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέσει ένα τηλεφωνικό νούμερο για την αναγγελία βλαβών όλο

το 24ωρο. Η αναγγελία της βλάβης θα γίνεται από την τεχνική υπηρεσία του Νοσοκομείου και θα

καταγράφεται στο βιβλίο εργασιών του συνεργείου.

- Ο μέγιστος χρόνος ανταπόκρισης θα είναι τέσσερις (4) ώρες.

- Σε περίπτωση καθυστέρησης προσέλευσης πέραν του 4ώρου το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να

αποταθεί σε άλλο τεχνικό κατά την κρίση του, η δε δαπάνη θα βαρύνει τον ανάδοχο.

Γ.   ΓΕΝΙΚΑ

- Μετά το πέρας των εργασιών συντήρησης, ο ανάδοχος θα συμπληρώνει το ανάλογο δελτίο τεχνικών
εργασιών στο οποίο θα αναφέρονται λεπτομερώς οι εργασίες στις οποίες προέβη καθώς και αλλαγές
αναλωσίμων που πραγματοποιήθηκαν όπου απαιτούνταν. Αντίγραφο του δελτίου αυτού θα δίδεται
στον υπεύθυνο των εγκαταστάσεων, ο οποίος θα λαμβάνει γνώση. Με το δελτίο αυτό θα εγγυάται την
καλή συντήρηση των εγκαταστάσεων για ένα έτος.

- Τα  φίλτρα  (ελαίου  αέρος,  πετρελαίου),  το  λιπαντικό,  το  αντισκωριακό  και  το  ψυκτικό  υγρό
θεωρούνται αναλώσιμα και το κόστος αντικατάστασης αυτών βαρύνει τον ανάδοχο.

- Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος μετά το πέρας της συντήρησης να  απομακρύνει τα χρησιμοποιημένα
ορυκτέλαια με τη συνοδεία δελτίου αποστολής. Στο δελτίο αποστολής θα αναφέρονται τα στοιχεία
του Νοσοκομείου (παραγωγός),  τα στοιχεία του συντηρητή που θα τα μεταφέρει,  το είδος και το
βάρος των ορυκτέλαιων, η ημερομηνία παραλαβής και ο τόπος προσωρινής αποθήκευσης.  Εντός 6
μήνου από την παραλαβή, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει βεβαίωση για την διάθεση των
ορυκτέλαιων σε αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης αυτών σύμφωνα με την  ισχύουσα νομοθεσία.

- Η δαπάνη για ανταλλακτικά που τυχόν απαιτηθούν κατά την διάρκεια της συντήρησης ή λόγω βλάβης,
όπως  ανταλλακτικά  των  κινητήρων,  των  γεννητριών  ή  των  πινάκων  ελέγχου  και  μεταγωγής,
ανταλλακτικά των κυψελών και του μετασχηματιστή, κλπ, βαρύνει το Νοσοκομείο.

- Δικαίωμα  συμμετοχής  έχουν  φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα που  ασχολούνται  νόμιμα  με  αντικείμενο
συναφές  του  παρόντος,  όπως  αυτό  περιγράφεται  παραπάνω  και  κατέχουν  τα  απαραίτητα
πιστοποιητικά-άδειες. Θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία σε παρόμοιες εγκαταστάσεις (3
τουλάχιστον  βεβαιώσεις  εκτέλεσης  προηγούμενων  ανάλογων  εργασιών)  και  την  ανάλογη  εκ  του

5





νόμου άδεια (να κατατεθεί αντίγραφο της άδειας μαζί με τα πιστοποιητικά). Ο ανάδοχος υποχρεούται
να  διαθέτει  στο  δυναμικό  του  ή  να  έχει  συνάψει  σύμβαση  με  ΠΕ  Ηλεκτρολόγο  ή  Μηχανολόγο
Μηχανικό ή ΤΕ Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγο και να καταθέσει βεβαίωση με τα πλήρη στοιχεία του.

ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ-ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

Οι προσφορές, όσων επιθυμούν να συμμετέχουν, υποβάλλονται έντυπα στη διεύθυνση του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ»  (Εθνικής  Αντίστασης  161,  Τ.Κ.  55134,  Θεσσαλονίκη)  στο  Γραφείο  της  Γραμματείας
(πρωτόκολλο), μέχρι και την Τρίτη 15-11-2022, ώρα 14:30 μ.μ.

Σε κλειστό φάκελο εξωτερικά θα αναγράφεται:
Ο τίτλος: φάκελος προσφοράς για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπηρεσία 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ»    CPV: 50712000-9.

Αριθ. Πρόσκλησης: 2022-45/ΣΠ

Τα στοιχεία της εταιρίας.

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

Διευκρινίζεται ότι οι προσφορές που τυχόν υποβληθούν εκπρόθεσμα, δεν θα γίνουν αποδεκτές.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

Ο φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει:

1. Δικαιολογητικά συμμετοχής στον οποίο θα περιέχονται τα εξής:

α)  Απόσπασμα του σχετικού ποινικού μητρώου έκδοσης έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή του  ή
ελλείψει  αυτού,  ισοδύναμου εγγράφου που  εκδίδεται  από αρμόδια  δικαστική  ή διοικητική αρχή του
κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω  οικονομικός
φορέας,   από το οποίο προκύπτει  ότι  πληρούνται  οι  προϋποθέσεις  της παρ.  1 του άρθρου 73 του ν.
4412/2016. 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. 

β)  Για  την  καταβολή  φόρων,  εφόσον  είναι  σε  ισχύ  κατά  το  χρόνο  υποβολής  τους,  αποδεικτικά
ενημερότητας για χρέη προς το ελληνικό δημόσιο.

γ) Για την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης,  πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρμόδια,
κατά περίπτωση, αρχή του ελληνικού κράτους,  εφόσον είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, ότι
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).

δ)  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 έχουν
εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους.

ε)  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)

στ)  Υπεύθυνη  Δήλωση  αποδοχής  των  όρων  της  πρόσκλησης,  του  χρόνου  ισχύος  προσφοράς  και
εκτέλεσης της σύμβασης σε περίπτωση επιλογής αναδόχου.
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2. Οικονομικοτεχνική 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.
Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Η οικονομική προσφορά, θα περιέχει συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα:

ΣΧΕΔΙΟ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ

ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΙΔΟΥΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΜΕ ΦΠΑ

24%

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ

24%

1
417-990-
0001004

« ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -
ΕΛΕΓΧΟΣ

ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ
ΗΛΕΚΤΡ/ΚΩΝ - Η/Ζ» 

CPV: 50712000-9

4.000,00€

Οι τιμές των προσφορών θα εκφράζονται  σε ευρώ. Στις τιμές θα συμπεριλαμβάνονται  οι τυχόν υπέρ
τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός του ΦΠΑ, ο οποίος θα αναφέρεται ξεχωριστά.
Η κατακύρωση θα γίνει στον ανάδοχο που θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής, με την προϋπόθεση ότι με την προσφορά του ικανοποιούνται
οι όροι της πρόσκλησης.

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η  αποσφράγιση  των  προσφορών  θα  πραγματοποιηθεί  την  Τετάρτη  16-11-2022,  ώρα  12:30μμ.  στο
Γραφείο προμηθειών του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ».

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

Η αρμόδια επιτροπή αποσφραγίζει τις προσφορές στον ορισμένο από την παρούσα χρόνο και προβαίνει
στην αξιολόγηση των προσφορών συντάσσοντας πρακτικό με το οποίο γνωμοδοτεί για τον ανάδοχο, το
οποίο 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.
Σε περίπτωση ισοτιμίας, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των υποψηφίων
που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές.

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 είναι διάρκειας ενός (1)  έτους.
Το Νοσοκομείο μετά τη λήξη της ετήσιας σύμβασης που θα συναφθεί,  κατόπιν απόφασης του ιδίου,
διατηρεί μονομερές δικαίωμα προαίρεσης για ακόμη ένα έτος  με τους ίδιους όρους και τιμές.
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ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Ως τόπος ορίζεται η έδρα του Νοσοκομείου: Εθνικής Αντίστασης 161, Τ.Κ. 55134 Θεσσαλονίκη.
Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  εφαρμόσει  τη  σύμβαση  από  την  υπογραφή  της  και  από  τα  δύο
συμβαλλόμενα μέρη και σύμφωνα με όσα αναγράφονται σ’ αυτή.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ:

 Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για ένα (1) έτος από την επόμενη μέρα
της  διενέργειας  της  πρόσκλησης  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος.  Προσφορά  η  οποία  ορίζει  χρόνο  ισχύος
μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

  Εγγυητική επιστολή συμμετοχής καθώς και καλής εκτέλεσης, δεν απαιτείται.

  Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στο διαδίκτυο και
συγκεκριμένα  στην  ιστοσελίδα  του  Νοσοκομείου  στη  διαδρομή  (URL))
http://www.agpavlos.gr./ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ/ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ/ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ. Επισημαίνεται ότι οι
ενδιαφερόμενοι  οφείλουν  να  επισκέπτονται  την  ως  άνω  ιστοσελίδα  του  Νοσοκομείου  για  να
ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές.

  Για  ό,τι  δεν  προβλέπεται  στην  παρούσα  πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος,  ισχύουν  οι
διατάξεις των νόμων και προεδρικών διαταγμάτων, όπως έχουν τροποποιηθεί και συμπληρωθεί.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν την Πρόσκληση από την ιστοσελίδα του νοσοκομείου
μας http://  www.agpavlos.gr  . Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να επισκέπτονται την ως άνω
ιστοσελίδα του Νοσοκομείου για να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές.

                                                                                                         

                                                                                                           Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  

                                                                                                                    ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΑΤΣΑΚΑΣ
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