
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ                    

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                                                   Θεσσαλονίκη 22-03-2023

«ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»                                                                               Αριθ. πρωτ:  3495

(Εθν. Αντίστασης 161 ΤΚ 55134 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)

Διεύθυνση:        ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Τμήμα :               Οικονομικού

Γραφείο:             Προμηθειών

Πληροφορίες:     Τζήμα Δ. -Γούλη Ε.

Τηλέφωνο :       2313 304 461/464 

Email:                 promagpavlos@outlook.com

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘ. 2023-16/ΣΠ 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΥ» CPV:50421200-4

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπηρεσία «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΥ» CPV:50421200-4

για την κάλυψη των ετήσιων αναγκών του Γ.Ν.Θ. Άγιος Παύλος, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης

14,000,00 €  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με μονομερές δικαίωμα προαίρεσης για ένα ακόμα έτος

με τους ίδιους όρους και τιμές κατόπιν απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής, με κριτήριο κατακύρωσης την

πλέον  συμφέρουσα  από οικονομική  άποψη προσφορά,  αποκλειστικά βάσει  τιμής,  σε  εφαρμογή  του

Πίνακα  Προγραμματισμού  Διαγωνισμών  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών  του  Διαχειριστικού  έτους  2023,

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  (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. 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. . Η με αριθ. πρωτ. 331/10-2-2023 Πράξη του Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ:6ΚΔ246906Ι-ΛΨ2)
περί ορισμού επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών  αναφορικά με την υπηρεσία «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
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ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΥ» CPV:50421200-4 για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ».

3. Το με αριθμ. πρωτ. 2757/7-3-2023 πρακτικό τεχνικών προδιαγραφών της αρμόδιας επιτροπής.

4. H με αριθ.  B4/2Η  ΣΥΝ/15-03-2023 (ΑΔΑ:63Ν146906Ι-Ι6Τ) Απόφαση ΔΣ του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», με
την  οποία  εγκρίθηκε  το  με  αριθ.  πρωτ.  2757/7-3-2023  πρακτικό  Τεχνικών  Προδιαγραφών  και
αποφασίστηκε η διενέργεια διαγωνισμού με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών για την ανάδειξη
αναδόχου για την υπηρεσία «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΥ» CPV:50421200-4, προϋπολογισθείσας δαπάνης
ύψους  14,000,00 €  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% με μονομερές δικαίωμα προαίρεσης για ένα ακόμα
έτος με τους ίδιους όρους και τιμές

5. Η απόφαση δέσμευσης δαπάνης με αριθ. πρωτ. Διοικητή 546/20-3-2023 (ΑΔΑ:9ΟΜΔ46906Ι-4Ο8) με α/
α 548 η οποία θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0887.01.

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 ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΥ» CPV:50421200-4  για την κάλυψη

των ετήσιων αναγκών του Γ.Ν.Θ.  Άγιος  Παύλος,  συνολικής προϋπολογισθείσας  δαπάνης  14,000,00 €

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με μονομερές δικαίωμα προαίρεσης για ένα ακόμα έτος με τους ίδιους

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

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής,  σε εφαρμογή του Πίνακα

Προγραμματισμού Διαγωνισμών Προμηθειών και Υπηρεσιών του Διαχειριστικού έτους 2023.

Αντικείμενο του διαγωνισμού-συνοπτικά στοιχεία

Είδος διαγωνισμού Συλλογή προσφορών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 118 

του ν. 4412/2016.

Αριθμός διαγωνισμού 2023-16/ΣΠ

Αντικείμενο διαγωνισμού ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΥ

Κωδικός CPV CPV:50421200-4

Κριτήριο κατακύρωσης Η  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά,

αποκλειστικά βάσει τιμής.

Προϋπολογισθείσα  δαπάνη

συμπεριλαμβανομένου ΦΠA

14,000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

Προϋπολογισθείσα  δαπάνη  άνευ

ΦΠΑ

11.290,32 € (χωρίς ΦΠΑ)

Κωδικός Αριθμός Εξόδου (ΚΑΕ) 0887.01

Έναρξη υποβολής προσφορών Πέμπτη 23-03-2023

Καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής

προσφορών

Πέμπτη 6-04-2023, 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 7-04-2023, ώρα 10:00

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 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΥ GIOTTO IMAGE
3DL

1. Η συντήρηση  αφορά ένα ψηφιακό μαστογράφο τύπου Α΄  GIOTTO IMAGE 3DL του οίκου IMS
Internazionale Modico Scientifica Srl.

2. Η ανάδοχος εταιρεία θα αναλάβει την συντήρηση και επισκευή του ψηφιακού μαστογράφου και
όλων των μερών και εξαρτημάτων που διαθέτει αυτός καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης σύμφωνα με
τα ειδικά εγχειρίδια και προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου.

3. Η  ανάδοχος  εταιρεία  υποχρεούται  να  διαθέτει  στην  Ελλάδα  μόνιμα  κατάλληλο  εκπαιδευμένο
προσωπικό με πιστοποιητικό εκπαίδευσης και εξουσιοδότησης αυτού από τον κατασκευαστικό οίκο, για
την συντήρηση του συγκεκριμένου   μηχανήματος.  Στην τεχνική προσφορά θα κατατεθούν τα σχετικά
έγγραφα. 

4.   Σε  περίπτωση  αλλαγών  που  μπορεί  να  έχουν  επέλθει  στο  εν  λόγω  προσωπικό,  (αλλαγές
προσώπων, επιπλέον εκπαιδεύσεις, νέα πιστοποιητικά  από τον κατασκευαστικό οίκο, κλπ) σε σχέση με τα
στοιχεία που είχαν κατατεθεί για την ανάληψη της προμήθειας, είναι απαραίτητο να υποβληθούν αυτές
στο Νοσοκομείο προ της υπογραφής της σύμβασης συντήρησης.

5. Η ανάδοχος εταιρεία θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον  ISO9001/2015 και 13485/2012 για την
ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών της.

6.  Ο  συντηρητής  θα  πραγματοποιεί  προληπτική  συντήρηση  και  πιστοποίηση  του  ψηφιακού
μαστογράφου η οποία ειδικότερα θα περιλαμβάνει τα
            κάτωθι:

Α) Έλεγχο ασφάλειας, μετρήσεων τάσεων παλμών κλπ.
Β) Τις αναγκαίες ρυθμίσεις τον έλεγχο ικανότητας λειτουργίας και καλή αξιόπιστης      απόδοσης.
Γ) Απαιτούμενες λιπάνσεις και τελικούς ελέγχους.

            Δ) Πιστοποίηση του ψηφιακού μαστογράφου μετά το πέρας εργασιών Συντήρησης.

7.   Η  συντήρηση  θα  περιλαμβάνει  επίσης  την  αποκατάσταση  τυχόν  ανωμαλιών  και
ειδικότερα:
 Α) Την αποκατάσταση συνήθων βλαβών  και ζημιών οφειλομένων σε φυσιολογική φθορά από συνήθη
χρήση. H κακή χρήση θα βεβαιώνεται με τεκμηριωμένη έκθεση του Τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του
Νοσοκομείου.
            Β) Την αντικατάσταση των φθαρμένων ανταλλακτικών από συνήθη χρήση εξαιρουμένων μόνο των
αναλωσίμων τα οποία είναι τα  cd’s/dnd’s, φιλμ και σκιαγραφικά των οποίων η προμήθεια βαρύνει το
Νοσοκομείο.
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 Γ)  Την αντικατάσταση απεριόριστου αριθμού λυχνιών κλπ ανεξαρτήτως αριθμού εξετάσεων κατά την
διάρκεια ισχύος της σύμβασης συντήρησης.
            Δ) Την λήψη κάθε προληπτικού μέτρου για την αποφυγή ανωμαλιών ή  Ζημιών.
 Ε) Εγκατάσταση τυχόν αναβαθμίσεων του κατασκευαστικού οίκου σε υπάρχοντα προγράμματα (software,
hardware κλπ).
8. Το κόστος των ανταλλακτικών μαζί με την υπηρεσία συντήρησης  συμπεριλαμβάνεται στην τιμή
της ετήσιας αμοιβής του συντηρητή.
9.  Η επισκευή και αποκατάσταση των βλαβών  θα γίνεται με χρήση  αυθεντικών και  αμεταχείριστων
ανταλλακτικών   και  εξαρτημάτων  του  κατασκευαστικού οίκου. Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να
διαθέτει  βεβαίωση  παροχής  γνήσιων  ανταλλακτικών  από  τον  μητρικό  κατασκευαστικό  οίκο  ή  από
εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους του.

10. Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να διατηρεί αποθέματα ανταλλακτικών στις αποθήκες του για
την κατά προτεραιότητα εξυπηρέτηση του Νοσοκομείου.

11. Κατά την συντήρηση ή επισκευή η ανάδοχος εταιρεία θα προβαίνει κατά την άποψή της, σε κάθε
απαιτούμενη τεχνική μετατροπή για την αρτιότερη, ασφαλή λειτουργία και απόδοση του μαστογράφου,
εφ’ όσον αυτό επιτρέπεται ή προβλέπεται από τον κατασκευστικό οίκο. Οι μετατροπές αυτές δεν θα έχουν
επίπτωση  στην  παρεχομένη  ποιότητα  και  ταχύτητα  των  εκτελουμένων  εξετάσεων,  όπως  αυτές
προσδιορίζονται  στη  σύμβαση  της  αγοράς  του  ψηφιακού  μαστογράφου.  Αντίθετα  αποσκοπούν  στην
βελτίωση των λειτουργικών χαρακτηριστικών.
       
12. Η συντήρηση και επισκευή θα γίνεται με τα απαιτούμενα ειδικά εργαλεία και όργανα μετρήσεων
και  ελέγχου  από  ειδικά  εκπαιδευμένο  προσωπικό  της  αναδόχου  εταιρείας,  σύμφωνα  με  τις  διεθνώς
ισχύουσες προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου του συγκροτήματος μαστογραφίας.

13. Η  ανάδοχος  εταιρεία  οφείλει  να  ενημερώνει  το  Νοσοκομείο  σχετικά  με  τις  βελτιώσεις  του
μαστογράφου που συνιστά ο κατασκευαστικός οίκος.

14. Καθ΄  όλη την διάρκεια  ισχύος  της σύμβασης  συντήρησης  θα τηρείται  ημερολόγιο λειτουργίας
βλαβών και συντήρησης του μαστογράφου,  με ευθύνη του Ακτινολογικού τμήματος και του τμήματος
Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Νοσοκομείου. Το ημερολόγιο αυτό θα υπογράφεται από τον αρμόδιο ιατρό
του τμήματος, τον αρμόδιο ηλεκτρονικό του τμήματος Βιοϊατρικής τεχνολογίας και τον  υπεύθυνο τεχνικό
της αναδόχου εταιρείας. Στο ημερολόγιο θα αναγράφονται όλες οι βλάβες και τα αίτια τους, οι ενέργειες
αποκατάστασης τους από την πλευρά της αναδόχου εταιρείας καθώς και ο χρόνος ακινητοποίησης του
μηχανήματος.

15. Η  ανάδοχος  εταιρεία  οφείλει  να  λαμβάνει  όλα  τα  επιβαλλόμενα  μέτρα  ασφαλείας   και  να
εξασφαλίζει το προσωπικό των συνεργείων του για κάθε περίπτωση, ατυχήματος που τυχόν μπορεί να
συμβεί κατά την διάρκεια εκτέλεσης εργασιών  συντήρησης ή επισκευής επί του μηχανήματος.

16. Η διάρκεια της σύμβασης συντήρησης θα είναι για ένα (1) έτος και θα περιλαμβάνει τέσσερις (4),
μία ανά τρίμηνο και σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου, προληπτικές συντηρήσεις κατά
την διάρκεια  ισχύος της σύμβασης,  από Δευτέρα έως Παρασκευή και από ώρα 8.00 έως 16.00 κατόπιν
συνεννοήσεως  με τους  υπευθύνους του Ακτινολογικού και του Τμήματος Βιοϊατρικής  Τεχνολογίας του
Νοσοκομείου. Για την διενέργεια των πιο πάνω εργασιών  θα πρέπει να ειδοποιείται είτε με  fax είτε με
email  και ο αρμόδιος τεχνικός της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Νοσοκομείου. Παράβαση αυτού του όρου
θα επιφέρει την ποινή της μη πληρωμής των τιμολογίων που θα εκδίδονται για αυτές από την ανάδοχο
εταιρεία.    

17. Εκτός  από τις προγραμματισμένες  προληπτικές  συντηρήσεις η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται
να προσέρχεται  για την αποκατάσταση εκτάκτων  βλαβών εντός είκοσι  τεσσάρων (24)  ωρών από την
έγγραφη ειδοποίηση της στην οποία θα προσδιορίζεται και η φύση του προβλήματος, προς διευκόλυνση
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της έγκαιρης και αποτελεσματικής επέμβασης και αποκατάστασης  του,  από τo τμήμα της Βιοϊατρικής
Τεχνολογίας του Νοσοκομείου  είτε με fax είτε με email κατά τις εργάσιμες ημέρες  και ώρες και από την
τεχνική υπηρεσία της μη εργάσιμες με τηλεφωνική ειδοποίηση σε τηλέφωνο που θα υποδειχθεί από την
ανάδοχο εταιρεία.  

18. Οι  παρεχόμενες  υπηρεσίες  θα  εκτελούνται  σύμφωνα  με  τους  κανόνες  της  τέχνης  και  της
επιστήμης και θα πληρούν τα προβλεπόμενα από τους αντίστοιχου Ελληνικού ή Διεθνείς Κανονισμούς.

19. Να  αναφέρεται  οπωσδήποτε  στην  προσφορά,  πλήρης  κατάλογος  παρόμοιων  ή  ίδιων
μηχανημάτων  που  έχουν  εγκατασταθεί  στην  Ελλάδα  με  ιδιαίτερη  επισήμανση  –  αναφορά  των
μηχανημάτων  που  έχουν  εγκατασταθεί  σε  δημόσια  Νοσοκομεία  και  συντηρούνται  από  το  αντίστοιχο
συνεργείο της αναδόχου Εταιρείας.  
            
20. Η  επιτρεπόμενη  διάρκεια  ακινητοποίησης  (down  time)  του  μαστογράφου     συμφωνείται  σε
διακόσιες σαράντα (240) ώρες ανά έτος. Ως χρόνος ακινητοποίησης ορίζεται ο χρόνος ακινητοποίησης των
επί μέρους αυτόνομων λειτουργικών μονάδων ή του συνόλου του μαστογράφου κατά τον οποίο δεν ήταν
η διενέργεια περιστατικού.  Ο χρόνος αυτός θα προσμετρείται   αθροιστικά από την στιγμή κλίσης της
εταιρείας  για  επισκευή με  αποστολή  είτε  με  fax  είτε  με  email  είτε  με  τηλεφωνική  επικοινωνία,  από
Δευτέρα  έως  Παρασκευή  και  από  ώρες  08.00  έως  20.00  (μη  εξαιρουμένων  των  αργιών  και
Σαββατοκύριακων). Ο χρόνος αυτός δεν περιλαμβάνει τον χρόνο προληπτικής συντήρησης και εργασίες
αναβάθμισης του συγκροτήματος. Ως ώρα ακινητοποίησης θα λογίζεται το σύνολο των ωρών του 24ώρου
από την χρονική στιγμή της ειδοποίησης της αναδόχου εταιρείας  όπως αυτή περιγράφεται παραπάνω,
μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της βλάβης.
21. Στο  τέλος  ισχύος  εκάστης  ετήσιας  σύμβασης  θα  υπολογίζονται  οι  ώρες  ακινητοποίησης  του
ψηφιακού μαστογράφου όπως ορίζεται ανωτέρω.

22. Για κάθε ώρα ακινητοποίησης πέρα των διακοσίων σαράντα (240) ωρών ετησίως Θα επιβάλλεται
στην ανάδοχο εταιρεία ως ποινική ρήτρα παράταση της σύμβασης Πέντε ώρες χωρίς αμοιβή και ογδόντα
(80) ευρώ ανά ώρα ακινητοποίησης.
    
23. Κατά  την  διάρκεια  του  συμβατικού  χρόνου  συντήρησης  και  μετά  την  παρέλευση  είκοσι  (20)
εργάσιμων ημερών χωρίς την αποκατάσταση της βλάβης ή αδυναμία παροχής ανταλλακτικών, η ανάδοχος
εταιρεία  υποχρεούται  να  αντικαταστήσει  το  σύνολο  του  μαστογράφου  με  νέας  τεχνολογίας  και
αυξημένων ή αντίστοιχων τουλάχιστον δυνατοτήτων χωρίς καμία επιβάρυνση του Νοσοκομείου.

24. Η  ποινική  ρήτρα  που  προβλέπεται  στα  ως  άνω  (παρ.  21)  δεν  μπορεί  να  εφαρμοστεί  σε
περιπτώσεις ανωτέρας βίας.
Οι  τυχόν  ζημιές  που  θα  προκληθούν  από  περιπτώσεις  ανωτέρας  βίας,  καθώς  και  τα  υλικά  που  θα
απαιτηθούν  για  την  αντικατάσταση  του  μηχανήματος,  θα  βαρύνουν  και  θα  καλυφθούν  από  το
Νοσοκομείο.

25. Η  παρακράτηση  των  ποσών  των  ποινικών  ρητρών  θα  γίνεται  με  αφαίρεση  από  το  ετήσιο
συμβατικό τίμημα, ή αν αυτό δεν επαρκεί με κάθε νόμιμο μέσον.

ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ-ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:
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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 6-04-2023, ώρα 14:30 μ.μ.

Σε  κλειστό  φάκελο  εξωτερικά  θα  αναγράφεται:
Ο  τίτλος:  φάκελος  προσφοράς  για  την  πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  για  την  υπηρεσία
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΥ» CPV:50421200-4

 Ο Αριθ. Πρόσκλησης: 2023-16/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) 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  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).

2. Οικονομικοτεχνική προσφορά
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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

1 417-989-0001004
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΥ»
CPV:50421200-4

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 στις 7 Απριλίου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα
10:00 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 με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, 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.
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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.

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 

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.

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  ότι  δεν  προβλέπεται  στην  παρούσα  πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος,  ισχύουν  οι

διατάξεις των νόμων και προεδρικών διαταγμάτων, όπως έχουν τροποποιηθεί και συμπληρωθεί.

                                                                                                             Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  

                                                                                                                          ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΑΤΣΑΚΑΣ

8

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



		2023-03-22T13:46:16+0200
	ODYSSEFS KATSAKAS




