
            ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
    4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ                    
      ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                                                                      Θεσσαλονίκη 22-03-2023
                   «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»                                                                             Αριθ. πρωτ:  3496
(Εθν. Αντίστασης 161 ΤΚ 55134 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)

Διεύθυνση:        ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Τμήμα :               Οικονομικού
Γραφείο:             Προμηθειών
Πληροφορίες:    Αντωνίου Θ.
Τηλέφωνο :       2313 304 461/464 
Email:                 promagpavlos@outlook.com

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΑΡ.  2023-14/ΣΠ
«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ (ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ)» τμχ. ένα (1) CPV: 33100000-1

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ (ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ)»
τμχ.  ένα  (1)  CPV: 33100000-1  για  τις  ανάγκες  του  Χειρουργείου  του  Γ.Ν.Θ.  «ΑΓΙΟΣ  ΠΑΥΛΟΣ»,
προϋπολογισθείσας  33.480,00€  με  ΦΠΑ  και  κριτήριο κατακύρωσης  την  πλέον  συμφέρουσα  από
οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, σε εφαρμογή του  Πίνακα Προγραμματισμού Διαγωνισμών,
Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας του διαχειριστικού έτους 2023.

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

Α. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:
1.  Το  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.  Το  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. Το  π.δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».            

Β. Τις αποφάσεις – έγγραφα:

1.  Τη με αριθ.  319/09-02-2023 (ΑΔΑ:692Β46906Ι-269) απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου έγκρισης
του  Πρώτου  Υποβληθέντα  Πίνακα  Προγραμματισμού  Διαγωνισμών  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών  του
διαχειριστικού έτους 2023.

2.  Το  με  αριθ.  πρωτ.  596/16-01-2023  αίτημα  του  Διευθυντή  Ιατρικής  Υπηρεσίας  και  Χειρουργικού
Τμήματος με  επισυναπτόμενες  τεχνικές  προδιαγραφές,  αναφορικά με  την  προμήθεια  «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ (ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ)».

3. Τη  με αριθ. Β9/2η ΣΥΝ/15-03-2023 (ΑΔΑ:9ΠΡ446906Ι-5ΑΣ) Απόφαση Δ.Σ.  του Γ.Ν.Θ. «Άγιος Παύλος»,
με  την  οποία  εγκρίθηκε  το  με  αριθ.  596/16-01-2023  αίτημα  του  Διευθυντή  Ιατρικής  Υπηρεσίας  και
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Χειρουργικού  Τμήματος  με  επισυναπτόμενες  τεχνικές  προδιαγραφές,  αναφορικά με  την  προμήθεια
«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ (ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ)» και η διενέργεια συλλογής προσφορών.

4. Την απόφαση δέσμευσης δαπάνης με αριθ. πρωτ. Διοικ. 564/21-03-2023 (ΑΔΑ:ΨΑΜΧ46906Ι-ΔΛΘ) με
α/α 553 η οποία θα βαρύνει τον ΚΑΕ 9749.01.

Το Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» προβαίνει σε αναζήτηση προσφορών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
118 του ν. 4412/2016, για την προμήθεια  «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ (ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ)»  τμχ. ένα (1) CPV:
33100000-1 για τις ανάγκες του Χειρουργείου του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», προϋπολογισθείσας δαπάνης
33.480,00€  με  ΦΠΑ  και  κριτήριο κατακύρωσης  την  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη
προσφορά,  βάσει  τιμής,  σε  εφαρμογή  του  Πίνακα  Προγραμματισμού  Διαγωνισμών,  Προμηθειών  και
Υπηρεσιών Υγείας του διαχειριστικού έτους 2023.

Αντικείμενο του διαγωνισμού-συνοπτικά στοιχεία
Είδος διαγωνισμού Σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο  118  του  ν.

4412/2016 
Αριθμός διαγωνισμού 2023-14/ΣΠ
Αντικείμενο διαγωνισμού «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ (ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ)» τμχ. ένα (1)
Κωδικός CPV 33100000-1
Κριτήριο κατακύρωσης Η  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη

προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής. 
Προϋπολογισθείσα δαπάνη 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠA

33.480,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη άνευ ΦΠΑ 27.000,00€ χωρίς ΦΠΑ
Κωδικός Αριθμός Εξόδου (ΚΑΕ) 9749.01
Έναρξη υποβολής προσφορών Πέμπτη 23-03-2023
Καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής
προσφορών

Πέμπτη 30-03-2023         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 Παρασκευή  31-03-2023, ώρα 13:00 μ.μ.
Τόπος διενέργειας  Γ.Ν.Θ.  «ΑΓΙΟΣ  ΠΑΥΛΟΣ»  Εθνικής  Αντίστασης  161,  ΤΚ

55134 Θεσσαλονίκη.
Διάρκεια σύμβασης Δύο (2) μήνες 
Κρατήσεις επί της τιμής των ειδών Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων

νόμιμες κρατήσεις.
Χρόνος Ισχύος Προσφοράς Ένα (1) έτος
Διεύθυνση  Ιστοσελίδας  Ανάρτησης
Τεύχους Πρόσκλησης

www.agpavlos.gr
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
 ΓΙΑ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΠΟΛΙΚΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ 

ΣΥΝΤΗΞΗΣ ΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΜΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΑΓΓΕΙΩΝ 
ΣΕ ΜΙΑ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ.

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
1. Να διαθέτει σύστημα κοπής και σύντηξης ιστών, δέσμες ιστών, αγγείων και λεμφαγγείων
διαμέτρου έως και 7 mm, με την μικρότερη θερμική διασπορά σε παρακείμενους ιστούς (έως 2 mm). Να
κατατεθεί παράλληλα με την προσφορά (επί ποινή αποκλεισμού) πιστοποιητικό έγκρισης (FDA) για τα
προαναφερόμενα.
2. Να αποτελείται από ηλεκτρογεννήτρια υψηλής συχνότητας (διαθερμία) και σύστημα σύντηξης ιστού για
αυτόματη ηλεκτροθερμική συγκόλληση αγγείων στην ίδια συσκευή.
3. Να διαθέτει ψηφιακή οθόνη αφής υγρών κρυστάλλων πάνω από 6,5 ίντσες (LCD) «δια της
Επαφής» (touch screens) τεσσάρων τεταρτημορίων για τον έλεγχο και ρύθμιση όλων των λειτουργιών της
συσκευής.
4. Να διαθέτει  πλήρη σειρά  χειρουργικών  εργαλείων  μιας χρήσης  για την ηλεκτροθερμική
συγκόλληση  αγγείων  και  λεμφαγγείων  μέχρι  7mm  τα  οποία  να  είναι  ανοιχτής  και  λαπαροσκοπικής
χειρουργικής, ελεγχόμενα από ποδοδιακόπτη ή χειροδιακόπτη. Τα εργαλεία για χρήση σε λαπαροσκοπικές
επεμβάσεις να είναι διαθέσιμα σε διαμέτρους των 5 mm και 10 mm για χρήση με τροκάρ διαμέτρου 5 και
10  mm και  να  προσφέρονται  σε  τύπους  κανονικού  μήκους  (περίπου  37  cm)  και  σε  μεγάλου  μήκους
(περίπου 44 cm) για παχύσαρκους ασθενείς.
5. Να παρέχει ηχητικό και φωτεινό σήμα, όταν η διαδικασία της συγκόλλησης του αγγείου έχει επιτευχθεί
και αυτομάτως να διακόπτει την παροχή ισχύος.
6.  Να  παρέχει  ηχητικό  και  φωτεινό  σήμα  με  εξειδικευμένες  ενδείξεις  –  οδηγίες   δυσλειτουργίας  ή
αστοχίας χρήσης (πολύ υγρό περιβάλλον, ξένο σώμα, μη ολοκλήρωση κύκλου απολίνωσης, πολύ μεγάλος
ή μικρός ιστός, ανοιχτά σκέλη, κτλ.).
7. Να διαθέτει σύστημα αυτοδιάγνωσης βλαβών, ώστε να κάνει εύκολη και γρήγορη την επιδιόρθωση της.
8.  Να παρέχει  ηχητικό  και  φωτεινό  σήμα,  όταν  η  διαδικασία  της  συγκόλλησης  του  αγγείου  δεν  έχει
επιτευχθεί και αυτομάτως να διακόπτει την παροχή ισχύος.
9.  Να  δέχεται  αναβαθμίσεις  λογισμικού,  χωρίς  να  χρειάζεται  η  απομάκρυνση  της  γεννήτριας  από  το
νοσοκομείο.
10. Να διαθέτει αυτόματη αναγνώριση των εργαλείων.
11. Να συνεργάζεται με στυλεό διαθερμίας τριών κομβίων και αυτόματης ρύθμισης της ισχύος από το
αποστειρωμένο πεδίο.
12.  Να  διαθέτει  σύστημα  παρακολούθησης  ποιότητας  επαφής,  για  την  συνεχή  παρακολούθηση  της
ποιότητας της ηλεκτρικής επαφής μεταξύ του ουδέτερου ηλεκτροδίου και του ασθενούς, για την εξάλειψη
του κινδύνου εγκαυμάτων στο σημείο επαφής. Σε περίπτωση κακής επαφής ή βλάβης, να ενεργοποιείται
οπτικοακουστικό  αλάρμ  και  να  διακόπτεται  αυτόματα  η  λειτουργία  της  γεννήτριας  (επί  ποινή
αποκλεισμού).
13.  Να  διαθέτει  σύστημα  που  επιτρέπει  στο  χρήστη  την  αυτόματη  ενεργοποίηση  και  διακοπή  της
διπολικής ενέργειας.
14.  Να  διαθέτει  δύο  (2)  υποδοχές  μονοπολικής  λειτουργίας,  μια  (2)  διπολικής  λειτουργίας,  μία  (1)
υποδοχή για λαπαροσκοπικό καλώδιο στο σύστημα ηλεκτροχειρουργικής, μία (1) υποδοχή για ηλεκτρόδιο
επιστροφής  ασθενούς  και  μια  (1)  υποδοχή  στο  σύστημα  σύντηξης  ιστών  για  την  ηλεκτροθερμική
συγκόλληση αγγείων.
15. Να υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης με μηχάνημα Argon.
16. Να υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης με μηχάνημα εκκένωσης καπνού.
17. Να επιτυγχάνει τον πιο γρήγορο χρόνο απολίνωσης maximum 4 sec για τη μείωση του
χειρουργικού χρόνου.
18. Να διαθέτει μέγιστη ισχύ τουλάχιστον 300W σε μονοπολική και διπολική χρήση.
19. Να διαθέτει Τροχήλατη βάση μεταφοράς.
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20. Να προσφερθεί αδιάβροχος τριπλός ποδοδιακόπτης μονοπολικής λειτουργίας με χειρολαβή και διπλός
ποδοδιακόπτης διπολικής λειτουργίας.  Να διαθέτει  τουλάχιστον τέσσερις εισόδους για ποδοδιακόπτες
(μονοπολικής,  διπολικής  λειτουργίας  και  ηλεκτροθερμικής  συγκόλλησης  αγγείων)  καθώς  και  τις
απαραίτητες  υποδοχές  καλωδίων  διασύνδεσης  για  τη  διακοπή  καταγραφής  ΗΚΓ  και  τον  έλεγχο
απομάκρυνσης καπνού.

21. Η πλατφόρμα να προσαρμόζεται με ταχύτητα σε κάθε ιστό - μέτρηση της αντίστασης του τουλάχιστον
400.000  φορές  ανά  δευτερόλεπτο  παρέχοντας  στον  χρήστη  με  ακρίβεια  την  προεπιλεγμένη  παροχή
ενέργειας  ανεξάρτητα  από  το  είδος  του  ιστού  (χωρίς  την  ανάγκη  αλλαγών  των  παραμέτρων  της
γεννήτριας).

22.  Η  ενεργειακή  πλατφόρμα  να  είναι  σύμφωνη  (επί  ποινή  αποκλεισμού)  με  τις  προδιαγραφές  των
κατάλληλων προτύπων και απαιτήσεων:
EN ISO13485:2003
EN ISO13485:2012
IEC 60601-1:1998
IEC 60601-1:2012
EN 60601-1:2013
CSA C22.2 No. 60601-1-08:2008
ANSI AAMI ES 60601-1:2005 (R):2012
IEC 60601-1-2:2004
IEC 60601-1-2:2007
EN 60601-1-2:2007
IEC 60601-1-6:2010
IEC 60601-11-8:2012
IEC 60601-2-2:2006
IEC 60601-2-2:2009
EN1041:2008
EN 50419:2006
EN 980:2008
EN ISO 15223-1:2012
EN ISO 15223-2:2010
ISO 14971:2007
EN ISO 14971:2012
IEC 62304:2006
IEC 62366:2007
ISTA 2A:2008
Να κατατεθεί η σχετική Δήλωση Συμμόρφωσης του κατασκευαστικού οίκου.
23.  Να  είναι  σύμφωνη  (επί  ποινή  αποκλεισμού)  με  τις  προδιαγραφές  του  ANSI/AAMI  HF18  για
χαρακτηρισμό «προστασίας από απινίδωση».
24. Η προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού, θα συνοδεύεται από:
α. Πλήρη εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο έτη (από τον οίκο κατασκευής για ένα έτος και από την
προμηθεύτρια εταιρεία για το δεύτερο).
β.  Τα λειτουργικά  φυλλάδια  (οδηγίες  χρήσης)  στα  Ελληνικά,  καθώς  και  Service  Manual  τα  οποία  θα
κατατεθούν.
γ.  Δήλωση  για  εκπαίδευση  των  ιατρών  και  του  προσωπικού  στη  χρήση  και  των  ηλεκτρονικών  στη
λειτουργία.
δ. Δήλωση για τον τεχνικό που θα παρέχει την τεχνική υποστήριξη. Να κατατεθεί το σχετικό
πιστοποιητικό.
ε. Δήλωση – δέσμευση ότι μετά από κάθε επισκευή ή συντήρηση που θα πραγματοποιείται
από το τεχνικό τμήμα θα εκδίδεται και το αντίστοιχο πρωτόκολλο ηλεκτρικής ασφάλειας.
στ.  Το  προσφερόμενο  είδος  να διαθέτει  CE  MARK και  το  τεχνικό  τμήμα  υποστήριξης  να διαθέτει  τα
πιστοποιητικά  ISO  9001:2008  και  ISO 13485:03,  καθώς  και  να  συμμορφώνεται  με  τις  απαιτήσεις  της
Υπουργικής Απόφασης ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./1348/2004.
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ζ. Φύλλο συμμόρφωσης, στο οποίο θα απαντώνται αναλυτικά όλα τα αιτήματα των τεχνικών
προδιαγραφών, με αντίστοιχες παραπομπές στο user manual ή service manual.

Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
1.  Ο  προμηθευτής  υποχρεούται  να  εγγυηθεί  την  καλή  λειτουργία  του  μηχανήματος  για  δύο  (2)
τουλάχιστον χρόνια από την οριστική παραλαβή του.
2.  Κατά  την  περίοδο  ισχύος  της  εγγύησης  καλής  λειτουργίας  ο  προμηθευτής  υποχρεούται  να
αποκαταστήσει κάθε βλάβη που θα οφείλεται σε δυσλειτουργία του μηχανήματος προερχόμενη από την
συνήθη και ορθή χρήση του και όχι σε κακό χειρισμό, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του φορέα σε
ανταλλακτικά,  κόστος  εργασίας  και  λοιπών  εξόδων  αποκατάστασης  της  βλάβης.  Η  διάγνωση  και
αποκατάσταση κάθε βλάβης θα πραγματοποιείται  εντός 24 ωρών σε περίπτωση που δεν απαιτούνται
ανταλλακτικά ή εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών σε περίπτωση που απαιτούνται ανταλλακτικά. Στην
παρεχόμενη εγγύηση περιλαμβάνεται και η υποχρέωση της εταιρείας για προληπτικό έλεγχο συντήρησης
σε  τακτά  χρονικά  διαστήματα  με  ανταλλακτικά  και  αναλώσιμα  υλικά  σύμφωνα  με  το  πρόγραμμα
συντήρησης του κατασκευαστή, ώστε το μηχάνημα να διατηρείται σε κατάσταση ετοιμότητας. Όλοι οι
προληπτικοί έλεγχοι θα γίνονται σε συνεννόηση με και την Τεχνική Υπηρεσία του νοσοκομείου. 
3. Ο προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει στο
Νοσοκομείο  ανταλλακτικά  του  προσφερόμενου  μηχανήματος  για  δέκα  (10)  τουλάχιστον  έτη  από  την
παράδοση αυτού.
4. Ο προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλλει με την προσφορά του, τιμοκατάλογο που θα αναφέρει το
κόστος των κυριότερων ανταλλακτικών του μηχανήματος και να δεσμεύεται υποχρεωτικά, ότι οι τιμές θα
αναπροσαρμόζονται  για  τα  επόμενα  δέκα  (10)  τουλάχιστον  έτη  με  βάση  τον  επίσημο  δείκτη  τιμών
καταναλωτή του προηγούμενου έτους.
5.  Ο προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει  το πρόγραμμα της ετήσιας προληπτικής συντήρησης του
μηχανήματος μέχρι και το 10ο έτος από την οριστική παραλαβή του, αναφέροντας αναλυτικά τις εργασίες
και  τα  ανταλλακτικά  που  απαιτούνται,  με  το  αντίστοιχο  κόστος  τους,  σύμφωνα  με  το  πρόγραμμα
συντήρησης του κατασκευαστή και να δεσμεύεται υποχρεωτικά ότι οι τιμές θα αναπροσαρμόζονται για τα
επόμενα έτη με βάση τον επίσημο δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους.
6.  Ο  προμηθευτής  υποχρεούται  να  υποβάλει  δέσμευση  τιμής  για  κόστος  πλήρους  υποστήριξης  και
συντήρησης του μηχανήματος ανά έτος,  μετά το πέρας της εγγύησης καλής λειτουργίας και μέχρι την
συμπλήρωση τουλάχιστον δέκα (10) ετών από την οριστική παράδοση αυτού. Στην προσφερόμενη τιμή
πρέπει να περιλαμβάνεται  το κόστος των ανταλλακτικών και των αναλώσιμων υλικών σύμφωνα με το
πρόγραμμα  συντήρησης  του  κατασκευαστή  και  όλα  τα  λοιπά  έξοδα  (π.χ.  μεταφορικά,  εργατικά  κτλ).
Επίσης,  το  συμβόλαιο  συντήρησης  πρέπει  να  περιλαμβάνει  παροχή  έγκαιρης  και  αποτελεσματικής
Τεχνικής Υποστήριξης σε περίπτωση βλάβης. Η διάγνωση και αποκατάσταση κάθε βλάβης θα πρέπει να
πραγματοποιείται  εντός 24 ωρών σε περίπτωση που δεν απαιτούνται  ανταλλακτικά ή εντός τριών (3)
εργάσιμων ημερών σε περίπτωση που απαιτούνται ανταλλακτικά. Η υποχρέωση αυτή το προμηθευτή δεν
δεσμεύει το Νοσοκομείο στο συνάψει συμβόλαιο συντήρησης με την προμηθεύτρια εταιρεία μετά τη λήξη
του.
7. Ο προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει εγχειρίδιο χρήσης στα Ελληνικά καθώς και service manual.

Γ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ
1. Ο εξοπλισμός  θα  εγκατασταθεί  με  ευθύνη  του  προμηθευτή  στον  χώρο  του  Χειρουργείου  και
κατόπιν συνεννόησης με την προϊσταμένη του τμήματος.
2. Ο προμηθευτής οφείλει να εκτελέσει πλήρως την εγκατάσταση των νέων μηχανημάτων και να τα
παραδώσει  σε  πλήρη  λειτουργία  με  δικό  του  ειδικευμένο  και  ασφαλισμένο  προσωπικό  και  δική  του
ολοκληρωτικά ευθύνη, σύμφωνα με τους κανονισμούς του Ελληνικού Κράτους, τις οδηγίες και τα σχέδια
του κατασκευαστικού οίκου και τις οδηγίες των αρμοδίων υπηρεσιών του Νοσοκομείου. Ο προμηθευτής
υποχρεούται να χρησιμοποιήσει αποδεδειγμένα το εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο περιλαμβάνεται
στα δικαιολογητικά της προσφοράς του. Το Νοσοκομείο έχει κάθε δικαίωμα να ελέγχει τη συμμόρφωση
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του  προμηθευτή  προς  τα  ανωτέρω.  Μετά  την  εγκατάσταση  του  νέου  εξοπλισμού,  ο  προμηθευτής
υποχρεούται με δικές του δαπάνες να προβεί στον έλεγχο ασφαλούς λειτουργίας.
3. Όλα τα είδη και υλικά που θα προσκομίσει ο προμηθευτής για την εγκατάσταση και λειτουργία
του υπό προμήθεια μηχανήματος, πρέπει να είναι καινούργια, αμεταχείριστα, χωρίς ελαττώματα και να
ικανοποιούν όλους τους όρους της σύμβασης, που καθορίζουν τον τύπο, την κατηγορία και τα υπόλοιπα
χαρακτηριστικά του.
4. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να δώσει οποιαδήποτε στοιχεία προέλευσης των υλικών που
θα του ζητηθεί για διαπίστωση της ποιότητας και των χαρακτηριστικών τους.

   Η παραπάνω υπηρεσία θα βαρύνει τον ΚΑΕ 9749.01 του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»

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 Πέμπτη 30-03-2023   ώρα 14.30 μ.μ.

Σε κλειστό φάκελο εξωτερικά θα αναγράφεται:
Ο τίτλος: φάκελος προσφοράς για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια 
«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ (ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ)» τμχ. ένα (1) CPV: 33100000-1.

 Ο Αριθ. Πρόσκλησης: 2023-14/ΣΠ

 Τα στοιχεία της εταιρείας

 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).
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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.

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
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΙΔΟΥΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΕ ΕΥΡΩ

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ 

ΣΕ ΕΥΡΩ
ΦΠΑ 24% 
ΣΕ ΕΥΡΩ

ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
ΜΕ ΦΠΑ 
ΣΕ ΕΥΡΩ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ

ΣΕ ΕΥΡΩ

1

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
(ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ)» 

CPV: 33100000-1 

1 33.480,00

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.

Επίσης  θα  συμπληρώνεται  και  ο  κωδικός  και  η  τιμή  Παρατηρητηρίου  του  προσφερόμενου  υλικού,
εφόσον αυτό αντιστοιχεί.

Οικονομική Προσφορά που είναι ανώτερη της προϋπολογισθείσας δαπάνης ή της τιμής Παρατηρητηρίου
απορρίπτεται. 

Η κατακύρωση θα γίνει στον ανάδοχο που θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά,  αποκλειστικά  βάσει  της  τιμής  στο  σύνολο  των  ειδών,  με  την  προϋπόθεση  ότι  με  την
προσφορά του ικανοποιούνται οι όροι της πρόσκλησης.

Ο ανάδοχος οφείλει να παραδώσει το είδος εντός 2 μηνών και μετά  από την έγγραφη παραγγελία που
θα του γίνει από το Νοσοκομείο.

7





     ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 31 Μαρτίου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα
13:00 μ.μ. 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 – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

Η αρμόδια επιτροπή αποσφραγίζει τις προσφορές στον ορισμένο από την παρούσα χρόνο και προβαίνει
στην αξιολόγηση των προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών, 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.

Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κατώτερη ή ίση των ορίων του άρθρου 118, περί απευθείας
ανάθεσης,  όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την ακύρωση πράξης ή παράλειψης της
αναθέτουσας αρχής, καθώς και την αναστολή εκτέλεσης, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας
της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 45 έως 56 του π.δ.18/1989 (Α’ 8), το
οποίο   αποφαίνεται   αμετακλήτως   χωρίς  να  επιτρέπεται  η  προηγούμενη  άσκηση  άλλης  ειδικής  ή
ενδικοφανούς  διοικητικής  προσφυγής. Το παράβολο  για  την  άσκηση  της  αίτησης  ακύρωσης  και  της
αίτησης αναστολής ορίζεται ίσο με το πέντε τοις εκατό (5%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

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 ισχύ δύο (2) μηνών.

ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
 Εγγυητική επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται.  
 Για την υπογραφή της σύμβασης  απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το
άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης
αξίας της σύμβασης (1.080,00€)   και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή της σύμβασης . Η επιστροφή της
ανωτέρω εγγύησης λαμβάνει χώρα μετά από την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της
σύμβασης και μετά την κατάθεση της εγγυητικής καλής λειτουργίας.
Η προσκόμιση της «εγγύησης καλής λειτουργίας»  απαιτείται για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων
που ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται  από δυσλειτουργία  των αγαθών  κατά την  περίοδο
εγγύησης καλής λειτουργίας. Το ύψος της «εγγύησης καλής λειτουργίας» ορίζεται στο ποσοστό  3% επί της
αξίας του  είδους χωρίς Φ.Π.Α., του συμβατικού τιμήματος. Η επιστροφή της ανωτέρω εγγύησης λαμβάνει
χώρα μετά από την ολοκλήρωση της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας του είδους.   

ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

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

Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να παραδώσει στους χώρους των αποθηκών του Νοσοκομείου με δικά του
μεταφορικά μέσα και εργατικά,  μετά από έγγραφη παραγγελία και  η παραλαβή θα γίνεται από 3μελή
επιτροπή, που θα εκδίδει το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής.

Τα παραδιδόμενα είδη συνοδεύονται απαραίτητα από τιμολόγια ή δελτία αποστολής, αναγράφονται
τα χαρακτηριστικά στοιχεία, τον κωδικό αριθμό της σύμβασης, τους κωδικούς αριθμούς της κατάστασης
για  κάθε  είδος  την  ποσότητα  και  την  τιμή  αυτών.  Τα  άνωθεν  παραστατικά  θα  εκδίδονται  προς  το
Νοσοκομείο.

Η παραλαβή των παραδοτέων γίνεται από αρμόδια επιτροπή, η οποία ορίζεται με απόφαση της Α.Α.
Κατά  τη  διαδικασία  παραλαβής  διενεργείται  από  την  επιτροπή  ο  απαιτούμενος  έλεγχος  και  εφόσον
καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης, συντάσσει και υπογράφει εντός τριάντα (30) ημερολογιακών
ημερών, πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής. 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ:
 Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για ένα (1) έτος. 
 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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http://www.agpavlos.gr/
http://www.agpavlos.gr./%20%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%9A%CE%9F%CE%99%CE%9D%CE%A9%CE%A3%CE%95%CE%99%CE%A3/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%9C%CE%97%CE%98%CE%95%CE%99%CE%95%CE%A3/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%9A%CE%97%CE%A1%CE%A5%CE%9E%CE%95%CE%99%CE%A3-%CE%94%CE%99%CE%91%CE%93%CE%A9%CE%9D%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%99
http://www.agpavlos.gr./%20%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%9A%CE%9F%CE%99%CE%9D%CE%A9%CE%A3%CE%95%CE%99%CE%A3/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%9C%CE%97%CE%98%CE%95%CE%99%CE%95%CE%A3/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%9A%CE%97%CE%A1%CE%A5%CE%9E%CE%95%CE%99%CE%A3-%CE%94%CE%99%CE%91%CE%93%CE%A9%CE%9D%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%99
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