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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΑΡ. 2021-09/ΣΠ

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ»  CPV:50000000-5

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπηρεσία «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ»
CPV:50000000-5  προϋπολογισθείσας  δαπάνης  4.500,00€  με  ΦΠΑ, για  την  κάλυψη  των  ετήσιων
αναγκών  του  Γ.Ν.Θ.  «ΑΓΙΟΣ  ΠΑΥΛΟΣ»  προϋπολογισθείσας  δαπάνης  ύψους  4.500,00€
συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ  και  κριτήριο  κατακύρωσης  την  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική
άποψη  προσφορά,  με  δικαίωμα  προαίρεσης  για  ένα  ακόμη  έτος  με  τους  ίδιους  όρους  και  ποσό
4.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε εφαρμογή του Πίνακα Προγραμματισμού προμηθειών και
υπηρεσιών 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 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. Την   με  αριθ.  Β30/21ης  ΣΥΝ/23-08-2021  (ΑΔΑ:ΨΠΜΤ46906Ι-ΣΝ0)  απόφαση  του  Δ.Σ.  του
Νοσοκομείου έγκρισης του πέμπτου υποβληθέντα Πίνακα Προγραμματισμού Διαγωνισμών, Προμηθειών
και Υπηρεσιών Υγείας του διαχειριστικού έτους 2021.

2.  Το  με  αριθ.  πρωτ.  5740/29-6-2021  πρακτικό  τεχνικών  προδιαγραφών  για  την  υπηρεσία
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ».

3. Την με αριθ. Β6/17ης ΣΥΝ/14-7-2021 (ΑΔΑ:6Θ1Ε46906Ι-5ΛΓ) απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου
έγκρισης του αριθ. 5740/29-6-2021 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών και της διενέργειας συνοπτικού
διαγωνισμού  για  την  υπηρεσία «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ»,  προϋπολογισθείσας
δαπάνης 4.500,00€ με ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά,  με  δικαίωμα  προαίρεσης  για  ένα ακόμα  έτος με  τους  ίδιους  όρους  και  ποσό 4.500,00€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε εφαρμογή του Πίνακα Προγραμματισμού προμηθειών και υπηρεσιών
διαχειριστικού έτους 2021, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 118 του ν. 4412/2016. 
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4. Την  με  αριθ.  1121/02-08-2021   (ΑΔΑ:6ΚΥΩ469006Ι-233  ΟΡΘΗ  ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΣΗ)  (α/α
καταχώρησης: 723, ΚΑΕ:0879.01) Πράξη Διοικητή για την έγκριση δέσμευσης πίστωσης διενέργειας του
διαγωνισμού για την υπηρεσία «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ».

 5. Την με αριθ. Β10/24ης ΣΥΝ/29-9-2021 (ΑΔΑ:Ψ2Μ546906Ι-ΙΩΑ) Β ΟΡΘΗ απόφαση του Δ.Σ. του
Νοσοκομείου αναφορικά με την τροποποίηση της με αριθ. Β6/17ης ΣΥΝ/14-7-2021 (ΑΔΑ:6Θ1Ε46906Ι-5ΛΓ)
απόφασης  του  Δ.Σ.  του  Νοσοκομείου  περί  έγκρισης  του  αριθ.  5740/29-6-2021  πρακτικού  τεχνικών
προδιαγραφών  και  της  διενέργειας  συνοπτικού  διαγωνισμού  για  την  υπηρεσία  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ»,  προϋπολογισθείσας  δαπάνης  4.500,00€  με  ΦΠΑ,  με  κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με δικαίωμα προαίρεσης για
ένα ακόμα έτος με τους ίδιους όρους και ποσό 4.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε εφαρμογή του
Πίνακα Προγραμματισμού προμηθειών και υπηρεσιών διαχειριστικού έτους 2021.

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  ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ»,
προϋπολογισθείσας δαπάνης 4.500,00€ με ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα ακόμα έτος με τους ίδιους όρους και ποσό
4.500,00€  συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ,  σε  εφαρμογή  του  Πίνακα  Προγραμματισμού  προμηθειών  και
υπηρεσιών διαχειριστικού έτους 2021.

Αντικείμενο του διαγωνισμού-συνοπτικά στοιχεία

Είδος διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση

Κριτήριο κατακύρωσης Η  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη

προσφορά,  αποκλειστικά  βάσει  τιμής  (χαμηλότερη

τιμή

Αριθμός διαγωνισμού 2021-09/ΣΠ

Καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής

προσφορών

Πέμπτη  21-10-2021  Ώρα 14:30 μ.μ.

Χρόνος διενέργειας Ημερομηνία 22-10-2021

Ημέρα Παρασκευή  Ώρα 10:00 π.μ.

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

ΤΚ 55134 Θεσσαλονίκη

Περιγραφή έργου Πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  για  την

υπηρεσία «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ»

Κωδικός CPV        50000000-5

Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 4.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

3.629,03€ χωρίς Φ.Π.Α.

Μονομερές δικαίωμα προαίρεσης για ένα

ακόμη έτος

4.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

3.629,03€ χωρίς Φ.Π.Α.
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Κρατήσεις επί της τιμής των ειδών Οι  τιμές  υπόκεινται  στις  υπέρ  του  Δημοσίου  και

τρίτων νόμιμες κρατήσεις

Τόπος υποβολής προσφορών Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» - Γραφείο Προμηθειών

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ –ΕΠΙΣΚΕΥΗ (ΧΩΡΙΣ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ  ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

«ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ».

Η ετήσια προληπτική συντήρηση-επισκευή περιλαμβάνει τα συστήματα πυρανίχνευσης-πυρόσβεσης
τα οποία βρίσκονται στους παρακάτω χώρους του νοσοκομείου. 
1    Σύστημα πυρανίχνευσης στην ΜΕΘ με πίνακα ελέγχου τύπου Notifier BS5839pt4  και 18 ανιχνευτές
καπνού.
2.     Σύστημα πυρανίχνευσης στην Μ.Τ.Ν με πίνακα ελέγχου τύπου C-TEC FIRE και  11 ανιχνευτές
καπνού.
3.   Σύστημα πυρανίχνευσης στο Φαρμακείο πάνω στο σύστημα συναγερμού τύπου Hermes-Sigma και
7 ανιχνευτές καπνού.
4.    Σύστημα  πυρανίχνευσης  στην  ΜΥΠΙ  (Μονάδα  Υπερβαρικής)  με  πίνακα  ελέγχου  τύπου C-TEC
BS5839pt4 και 9 ανιχνευτές καπνού.
5.  Σύστημα πυρανίχνευσης στα ΤΕΠ και στην Κεντρική είσοδο του Νοσοκομείου (τοπικός πίνακας
πυρανίχνευσης  τύπου  GENT 3270 8-ζωνών και   κεντρικός  πίνακας  πυρανίχνευσης  τύπου  GENT,
ανιχνευτές ιονισμού και ανιχνευτές θερμοδιαφορικοί (συνολικά τεμ. 33), κομβία συναγερμού, κλπ)
6.  Μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο (αντλιοστάσιο , πυροσβεστικές φωλιές τεμ. 25, δίκτυο
σωληνώσεων.)
7.    Πυροσβεστικοί σταθμοί  τεμ. 2
8.    Συστήματα συναγερμού των παραπάνω τμημάτων-χώρων
9.    Αυτόνομα φωτιστικά ασφαλείας 

 
         ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Α.  Η  προληπτική  συντήρηση  όλων  των  συστημάτων  πυρανίχνευσης  και  πυρόσβεσης  όπως
αναφέρονται αναλυτικά παραπάνω.
Β. Εργασίες επισκευής των συστημάτων πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης και αποκατάστασης εκτάκτων
βλαβών. 
Γ.  Η  τοποθέτηση  όλων  των  απαραιτήτων  ανταλλακτικών  για  την  συντήρηση  –  επισκευή
(αποκατάσταση λειτουργίας) των συστημάτων πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης

 
Α. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Η συντήρηση  αυτή θα  γίνεται  σε  τέσσερις  (4)  επισκέψεις  το  χρόνο  (μια  κάθε  τρίμηνο)  για  κάθε
σύστημα  πυρανίχνευσης  αυτόματης  κατάσβεσης  και  θα  περιλαμβάνει  τουλάχιστον  τις  κάτωθι
εργασίες ελέγχου –συντήρησης:
Γενικός οπτικός έλεγχος του συστήματος.
Έλεγχος κανονικής λειτουργίας συστήματος.
Έλεγχος των στοιχείων του κεντρικού πίνακα μπαταριών αυτομάτου φορτιστή ρυθμίσεις βαλβίδων
τροφοδοσίας.
Δοκιμή της λειτουργίας των μπουτόν και ανιχνευτών και ενεργοποίηση κάθε ζώνης χωριστά.
Έλεγχος λειτουργίας κάθε σειρήνας και δοκιμή της επανάταξης (reset) στον πίνακα.
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Έλεγχο  κάθε  ανιχνευτή  μεμονωμένα  για  την  κατάσταση  και  λειτουργία  του  που  περιλαμβάνει
αφαίρεση καπακιών από αυτόν
 –καθαρισμό  του  και  έλεγχο  όλων  των  σημάτων  τους  αν  φθάνουν  στον  κεντρικό  πίνακα  και
σχηματίζουν τους σωστούς βρόγχους.
Έλεγχος καλωδιώσεων –συνδέσεων εξαρτημάτων και αποκατάσταση ασύνδετων συσκευών.
 Έλεγχος κουδουνιών, φωτεινών ενδείξεων STOP κλπ.
Έλεγχος διαδικασίας συναγερμού.
Έλεγχος  του  δικτύου  σωληνώσεων  και  των  ακροφύσιων  που  είναι  συνδεμένα  με  τα  αυτόματα
συστήματα κατάσβεσης(CO2-FM-200).
Έλεγχος των μηχανισμών ενεργοποίησης των φιαλών πυροκροτητών κλπ.
Γενικός έλεγχος των φιαλών CO2-FM-200. 
Έκδοση  των  απαιτούμενων  βεβαιώσεων  πιστοποιητικών  καλής  λειτουργίας  για  κάθε  σύστημα
πυρανίχνευσης αυτόματης κατάσβεσης. 
Κάθε επιπλέον απαραίτητη εργασία, για την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των συστημάτων.

 Β. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΒΛΑΒΕΣ
Απεριόριστος  αριθμός  επισκέψεων  για  την  επισκευή  των  συστημάτων  και  την  αποκατάσταση
εκτάκτων βλαβών σε αυτά. Η προσέλευση της εταιρείας θα γίνεται εντός 24ωρου από την κλήση για
βλάβη και για τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
Στην τιμή δεν θα περιλαμβάνονται τυχόν υλικά που θα απαιτηθεί να αντικατασταθούν. 
Μετά  τον  έλεγχο,  την  συντήρηση  και  τυχόν  απαιτούμενη  επισκευή  των  συστημάτων,  θα  γίνει
ενημέρωση  του  θεωρημένου  από  την  Π.Υ.  βιβλίου  ελέγχου  και  συντήρησης  μέσων  ενεργητικής
πυροπροστασίας των κτηρίων των Τ.Ε.Π. και του κεντρικού κτηρίου του Νοσοκομείου.

Γ. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
Η συντηρήτρια εταιρεία πρέπει να διαθέτει πλήρη παρακαταθήκη των απαιτούμενων ανταλλακτικών
για την συντήρηση –επισκευή και επαναλειτουργία των συστημάτων πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης.
Το κόστος των ανταλλακτικών θα επιβαρύνει το νοσοκομείο και θα αφορά μόνο τα υλικά και όχι την
εργασία τοποθέτησης. Τον συντηρητή βαρύνει η αξία των διαφόρων μικροϋλικών όπως ασφάλειες,
βίδες, καθαριστικά, συνδετικά, ταινίες κ.λ.π, που απαιτούνται για την συντήρηση –επισκευή.
Η συντηρήτρια εταιρεία πρέπει να καταθέσει τιμοκατάλογο με τα απαραίτητα ανταλλακτικά για την
συντήρηση και επισκευή των συστημάτων. Οι τιμές θα δεσμεύουν την εταιρεία για όλη την διάρκεια
της σύμβασης.

ΓΕΝΙΚΑ
 - Ο συντηρητής υποχρεούται να καταθέσει με την προσφορά του πιστοποιητικό ISO9001: 2015 για
εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυρανίχνευσης πυρασφαλείας.
- Ο συντηρητής πρέπει να έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον ένα έργο συντήρησης σε συστήματα
πυρανίχνευσης αυτόματης κατάσβεσης Νοσοκομείων.
- Ο συντηρητής υποχρεούται να καταθέσει με την προσφορά του έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας,
στο οποίο να βεβαιώνεται ότι ενημερώθηκε για τα συστήματα πυρανίχνευσης –πυρόσβεσης, για τον
αριθμό  την  έκταση  τους  και  την  κατάσταση  στην  οποία  βρίσκονται.  Η  επίσκεψη  θα  πρέπει  να
πραγματοποιηθεί τουλάχιστον πέντε εργάσιμες ημέρες πριν την κατάθεση των προσφορών.
-  Οι  τεχνικοί  της  συντηρήτριας  εταιρείας  θα  εκδίδουν  δελτίο  επίσκεψης-εργασιών  και  θα
συνοδεύονται πάντοτε από τον υπεύθυνο ηλεκτρολόγο βάρδιας.
-  Ο συντηρητής  υποχρεούται  να  τηρεί  “βιβλίο  εργασιών”  στο οποίο  και  θα αναφέρονται  όλες οι
εργασίες που κάθε φορά εκτελούνται στα συστήματα. 
- Ο συντηρητής οφείλει όταν του ζητηθεί να εκπαιδεύσει-ενημερώσει το προσωπικό του Νοσοκομείου
(ηλεκτρολόγους κ.λ.π), για τον χειρισμό των συστημάτων πυρανίχνευσης.
-  Ο  συντηρητής  υποχρεούται  να  πραγματοποιεί  όλες  τις  απαραίτητες  εργασίες  προληπτικής
συντήρησης-επισκευής  των  συστημάτων  μετά  από  συνεννόηση  με  την  Τεχνική  Υπηρεσία  του
Νοσοκομείου καθώς και τα αντίστοιχα τμήματα.
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          Η παραπάνω υπηρεσία θα βαρύνει τους ΚΑΕ 0879.01 του Γ.Ν.Θ. ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ-ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

Σε κλειστό φάκελο εξωτερικά θα αναγράφεται:

Ο τίτλος: φάκελος προσφοράς για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπηρεσία 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ»    CPV: 50000000-5

Αρ. Διακ. 2021-09/ΣΠ

 Τα στοιχεία της εταιρίας

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

Οι προσφορές, όσων επιθυμούν να συμμετέχουν, είναι  δυνατό να υποβάλλονται  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,  με  την

απαραίτητη  όμως προϋπόθεση  να έχουν  παραληφθεί  από την αναθέτουσα αρχή μέχρι και την Πέμπτη

21-10-2021  Ώρα 14:30 μ.μ.

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

                                                               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. 
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ΣΧΕΔΙΟ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΤΙΜΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΜΕ ΦΠΑ 24%

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ

1

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ»

CPV: 48761000-0
4.500,00€

Η κατακύρωση θα γίνει στον ανάδοχο που θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη

προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), με την προϋπόθεση ότι με την προσφορά του

ικανοποιούνται οι όροι των Τεχνικών Προδιαγραφών.

2.  Υπεύθυνη Δήλωση  

Αποδοχής των όρων της πρόσκλησης και εκτέλεσης της σύμβασης σε περίπτωση επιλογής αναδόχου

3. Δικαιολογητικά κατακύρωσης

α)  Απόσπασμα  του  σχετικού  ποινικού  μητρώου έκδοσης  του  τελευταίου  τριμήνου πριν  από  την

κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 4 έγγραφης ειδοποίησης, 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.

β) Για την καταβολή φόρων, αποδεικτικά ενημερότητας ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης,

είναι ενήμεροι 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, ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, 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 ΧΙ του Παραρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο

πιστοποιείται  η  εγγραφή τους  σε  αυτό,  καθώς  και  το  ειδικό  επάγγελμά  τους  εγγεγραμμένοι  μέχρι  της

επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
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ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  :  

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 22 Οκτωβρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα

10:00 π.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

Η αρμόδια επιτροπή προβαίνει  στην  αξιολόγηση  των προσφορών και  συντάσσει  πρακτικό με  το οποίο

γνωμοδοτεί  για  τον  προσωρινό  ανάδοχο,  το  οποίο  επικυρώνεται  μαζί  με  το  πρακτικό  αξιολόγησης,  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.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ:

 Οι  προσφορές  ισχύουν και  δεσμεύουν τους συμμετέχοντες  για  τριακόσιες  εξήντα πέντε  (365)

ημέρες 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  δικτυακό  τόπο  του

Νοσοκομείου: www  .  agpavlos  .  gr  

 Για  ότι  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 τη διακήρυξη 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  

                                                                                   ΚΑΤΣΑΚΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
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