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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ                     
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                                                   Θεσσαλονίκη 22-9-2021 
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»  Αριθ. πρωτ:  
(Εθν. Αντίστασης 161 ΤΚ 55134 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) 
 
 
 

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

 
 
 
 

 
 

 
 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘ. 2021-05/ΣΠ 
 

    «ΕΙΚΟΣΙ (20) ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΕΡΙΩΔΟΥΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ»  
 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια «ΕΙΚΟΣΙ (20) ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΕΡΙΩΔΟΥΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ» CPV: 39330000-4, για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. ΑΓΙΟΣ 
ΠΑΥΛΟΣ, προϋπολογισθείσας δαπάνης 2.480,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., 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 2021, 
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. του ν.4412/2016 (Α΄147) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή) 
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ,2014/25/ΕΕ και 2007/66/ΕΚ» 

2. του 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. οι διατάξεις του άρθρου 21 έως 35 του ν. 4472/2017 (ΦΕΚ Α΄74) (Ίδρυση της Εθνικής Κεντρικής Αρχής 
Προμηθειών Υγείας για την κεντρικοποίηση προμηθειών των εποπτευόμενων από το Υπουργείο 
Υγείας φορέων) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» (Α΄147), όπως αυτός ισχύει σήμερα 

4. του π.δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 
5. οι διατάξεις του Ν. 4542/2018 άρθρο 4 (Ρυθμίσεις για την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας) 
 

                 
 Β. Τις αποφάσεις –έγγραφα: 

1. το με αριθ. Δ.Ι.Υ. 314/03-08-2021 έγγραφο αίτημα του Προϊσταμένου Διεύθυνσης της Ιατρικής 
Υπηρεσίας για την προμήθεια είκοσι (20) φορητών συσκευών αποστείρωσης με χρήση υπεριώδους 
ακτινοβολίας 
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2. η με αριθ. 1151/6-8-2021 (ΑΔΑ: ΨΔΝ146906Ι-ΜΙΡ)  Πράξη Διοικητή του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», 
σχετικά με την αποδοχή του παραπάνω αιτήματος 

3. η με αριθ. 1192/19-8-2021 (ΑΔΑ: 6ΑΖ046906Ι-ΘΗΤ)  Πράξη Διοικητή του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» περί 
ορισμού επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια διαγωνισμού για την 
προμήθεια «ΕΙΚΟΣΙ (20) ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΕΡΙΩΔΟΥΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ» 
CPV: 39330000-4 

4. Η με αριθ. Β30/18η ΣΥΝ/23-8-2021 (ΑΔΑ: ΨΠΜΤ46906Ι-ΣΝ0) απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου 
έγκρισης του πέμπτου υποβληθέντα Πίνακα Προγραμματισμού Διαγωνισμών, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών Υγείας του διαχειριστικού έτους 2021, στον οποίο εντάχθηκε η προμήθεια «ΕΙΚΟΣΙ (20) 
ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΕΡΙΩΔΟΥΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ» με εκτιμώμενη δαπάνη 
2.480,00€ με ΦΠΑ 

5. το με αριθ. πρωτ. 14745/10-9-2021 πρακτικό Τεχνικών Προδιαγραφών της αρμόδιας επιτροπής  
6. Η με αριθ. Β6/23η ΣΥΝ/15-9-2021 (ΑΔΑ: ΨΙΡΣ46906Ι-ΓΥΟ) απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν.Θ. Άγιος Παύλος, 

με την οποία εγκρίθηκε το αριθ. 14745/10-9-2021 πρακτικό και η διενέργεια Συλλογής Προσφορών 
με τις διατάξεις του άρθρου 118 του ν. 4412/2016, για την προμήθεια «ΕΙΚΟΣΙ (20) ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΕΡΙΩΔΟΥΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ» CPV: 39330000-4, 
προϋπολογισθείσας δαπάνης 2.480,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, σε εφαρμογή του 
πίνακα προγραμματισμού διαγωνισμών προμηθειών και υπηρεσιών διαχειριστικού έτους 2021 

7. Η απόφαση δέσμευσης δαπάνης με αριθ. πρωτ. Διοικ. 1391/21-9-2021 (ΑΔΑ:9Λ0046906Ι-089) με α/α 
819 η οποία θα βαρύνει τον ΚΑΕ 9429.05 

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

άρθρου 118 του ν. 4412/2016, για την προμήθεια «ΕΙΚΟΣΙ (20) ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΜΕ 
ΧΡΗΣΗ ΥΠΕΡΙΩΔΟΥΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ» CPV: 39330000-4, για την κάλυψη των άμεσων αναγκών του, 
προϋπολογισθείσας δαπάνης 2,480,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής,    

 
Αντικείμενο του διαγωνισμού-συνοπτικά στοιχεία 

 
Είδος διαγωνισμού Συλλογή Προσφορών με τις διατάξεις του άρθρου 118 του ν. 

4412/2016 
Αριθμός διαγωνισμού 2021-05/ΣΠ 
Αντικείμενο διαγωνισμού «ΕΙΚΟΣΙ (20) ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΜΕ 

ΧΡΗΣΗ ΥΠΕΡΙΩΔΟΥΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ» 
Κωδικός CPV 39330000-4 
Κριτήριο κατακύρωσης Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 

αποκλειστικά βάσει τιμής  
Προϋπολογισθείσα δαπάνη 2.480,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 

2.000,00€ χωρίς ΦΠΑ 
Κωδικός Αριθμός Εξόδου (ΚΑΕ) 9429.05 
Έναρξη υποβολής προσφορών Παρασκευή 24-09-2021 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών 

Πέμπτη 30-09-2021, ώρα 14:30 

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) 



3 
 

ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
promagpavlos@outlook.com 

Χρόνος διενέργειας Παρασκευή 01-10-2021, ώρα 12:00 
Τόπος διενέργειας Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» Εθνικής Αντίστασης 161, ΤΚ 55134 

Θεσσαλονίκη 
Διάρκεια σύμβασης Τριάντα (30) ημέρες 
Κρατήσεις επί της τιμής των ειδών Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων 

νόμιμες κρατήσεις 
Χρόνος Ισχύος Προσφοράς 30 ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του 

διαγωνισμού 
Διεύθυνση Ιστοσελίδας Ανάρτησης 
Τεύχους Πρόσκλησης 

www.agpavlos.gr 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΟΡΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 
 ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΕΡΙΩΔΟΥΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 

1. Να χρησιμοποιεί UVC ακτινοβολία με μήκος κύματος 200-280 nm 
 
2. Να καταστρέφει το DNA και το RNA των ιών και μικροβίων τουλάχιστον 98,7% 
 
3. Διάρκεια ζωής λαμπτήρα LED από υψηλής ποιότητας γυαλί 10000 ώρες 
 
4. Μπαταρία λιθίου περίπου 2000 mAh 
 
5. Χρόνος διάρκειας μπαταρίας 5-6 ώρες 
 
6. Να διαθέτει πιστοποίηση CE 
 
7. Το σετ να περιλαμβάνει καλώδιο φόρτισης USB, γυαλιά προστασίας αντί UVC, εγχειρίδιο 
οδηγιών, πιστοποιητικό συσκευής 

 
 
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 30-09-2021, ώρα 14:30. 

 
Στην περίπτωση έντυπης υποβολής, σε κλειστό φάκελο εξωτερικά θα αναγράφεται: 
 
Ο τίτλος: φάκελος προσφοράς για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια 

«ΕΙΚΟΣΙ (20) ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΕΡΙΩΔΟΥΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ» CPV: 
39330000-4 

 Ο Αριθ. Πρόσκλησης: 2021-05/ΣΠ 
 Τα στοιχεία της εταιρείας 
 Η διευκρίνιση: «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία» 
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Διευκρινίζεται ότι οι προσφορές που τυχόν υποβληθούν εκπρόθεσμα, δεν θα γίνουν αποδεκτές. 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 

Στον φάκελο προσφοράς (ηλεκτρονικό ή έντυπο) θα περιέχονται οι παρακάτω δύο (2) υποφάκελοι: 
 
1)  Δικαιολογητικά συμμετοχής - κατακύρωσης 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) 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). 

 
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: 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(ΤΕΜΑΧΙΑ) 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΤΙΜΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΜΕ ΦΠΑ 
24% 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ
ΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ 
ΦΠΑ 

1 

ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΜΕ 
ΧΡΗΣΗ ΥΠΕΡΙΩΔΟΥΣ 
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 

20    2.480,00 

 
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. 
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Οικονομική Προσφορά που είναι ανώτερη της προϋπολογισθείσας δαπάνης απορρίπτεται. 
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 1 Οκτωβρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και 

ώρα 12:00 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 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. 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 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 είναι διάρκειας τριάντα (30) ημερών. 
 
ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ  
Ως τόπος παράδοσης 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. 
Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να παραδώσει στους χώρους των αποθηκών του Νοσοκομείου με δικά 

του μεταφορικά μέσα και εργατικά, τα είδη που θα του δοθούν με έγγραφη παραγγελία και η παραλαβή 
θα γίνεται από 3μελή επιτροπή, που θα εκδίδει το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής. 

Τα ζητούμενα υλικά θα παραδοθούν εφάπαξ και στο σύνολο τους το αργότερο μέσα σε είκοσι (20) 
ημέρες από την διαβίβαση της αντίστοιχης παραγγελίας του Νοσοκομείου προς τον ανάδοχο.  

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 δέκα (10) ημερολογιακών 
ημερών, πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής. 

 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο:  
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Το 100% της συμβατικής αξίας και εντός εξήντα (60) ημερών από την προσκόμιση των νομίμων 
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 και 5 του ν. 
4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες 
που διενεργούν τον έλεγχο  και την πληρωμή. 

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 υλικού στον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Ο Φ.Π.Α. επί της αξίας του τιμολογίου βαρύνει το Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ».    
 
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ: 

 Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για τριάντα (30) ημέρες από την επόμενη 
μέρα της διενέργειας της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο 
ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

 Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται 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. 

 Επίσης η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΚΗΜΔΗΣ) και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης – Πρόγραμμα Διαύγεια http://et.diavgeia.gov.gr 

 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                                                                                                          
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