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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΑΡ. 2021-17/ΣΠ

«ΕΙΔΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ» και συγκεκριμένα «ΕΝΝΕΑ ΦΟΡΗΤΕΣ ΠΟΛΥΘΡΟΝΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΜΕ ΔΥΟ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ»

CPV:33194220-4 και «ΨΥΓΕΙΟ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ» CPV:39711130-9

Πρόσκληση συλλογής προσφορών  για την προμήθεια του είδους  «ΕΙΔΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ» και  συγκεκριμένα

«ΕΝΝΕΑ  ΦΟΡΗΤΕΣ  ΠΟΛΥΘΡΟΝΕΣ  ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ  ΜΕ  ΔΥΟ  ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ»  CPV:33194220-4  και  «ΨΥΓΕΙΟ  ΓΙΑ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ» CPV:39711130-9, για την κάλυψη  των αναγκών του Γ.Ν.Θ. «Άγιος Παύλος»

προϋπολογισθείσας δαπάνης ύψους 21.488,80€  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την

πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά  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 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. Β15/Συν.25η /13-10-2021 (ΑΔΑ:6ΑΠ946906Ι-ΗΥΒ) απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν.Θ. Άγιος

Παύλος  έγκρισης  του  έκτου  υποβληθέντα  Πίνακα  Προγραμματισμού  Διαγωνισμών,  Προμηθειών  και

Υπηρεσιών Υγείας του διαχειριστικού έτους 2021.

2.  Την με αριθ. πρωτ. ΔΥ5α/150056 της 16-12-2010 (ΑΔΑ:4ΙΦ8Θ-2) απόφαση του Υπουργείου Υγείας

αναφορικά με την επιχορήγηση των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων για να καλυφθούν οι επιτακτικές ανάγκες

των Κέντρων Αιμοδοσίας, ώστε να προσαρμοστούν στα οριζόμενα των άρθρων 7 & 8 «Χώροι – Εξοπλισμός

1

mailto:promagpavlos@outlook.com




–  Προσωπικού  Κέντρων  Αίματος  και  Νοσοκομειακών  Υπηρεσιών  Αιμοδοσίας»  της  αρ.  Υπουργικής

Απόφασης Υ4γ/οικ. 121672 (ΦΕΚ 2001 τεύχος Β΄15/09/2009).

3.  Την  με  αριθ.  πρωτ.  494/09-04-2021   Πράξη Διοικητή  (ΑΔΑ:6ΦΚ846906Ι-Ν3Ξ)  του Γ.Ν.Θ.  «Άγιος

Παύλος» περί ορισμού επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών  αναφορικά με την προμήθεια «ΕΙΔΗ

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ»  και  συγκεκριμένα  «ΕΝΝΕΑ ΦΟΡΗΤΕΣ ΠΟΛΥΘΡΟΝΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΜΕ ΔΥΟ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ»

CPV:33194220-4 και «ΨΥΓΕΙΟ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ» CPV:39711130-9.

4.  Το με αριθ. πρωτ. 7840/17-05-2021 πρακτικό τεχνικών προδιαγραφών της αρμόδιας επιτροπής.

5.  Την με αριθ. Β8/22ης ΣΥΝ/31-08-2021 (ΑΔΑ:Ω1Ι146906Ι-ΩΨΤ) Απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου

με  την  οποία  εγκρίθηκε  το  με  αριθ.  πρωτ.  7840/17-05-2021  πρακτικό  τεχνικών  προδιαγραφών  και  η

διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια  «ΕΙΔΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ» και συγκεκριμένα «ΕΝΝΕΑ

ΦΟΡΗΤΕΣ  ΠΟΛΥΘΡΟΝΕΣ  ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ  ΜΕ  ΔΥΟ  ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ»  και  «ΨΥΓΕΙΟ  ΓΙΑ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΑΣΚΩΝ

ΑΙΜΑΤΟΣ»  για  τις  ανάγκες  του  Γ.Ν.Θ.  «Άγιος  Παύλος»  στα  πλαίσια  του  διαχειριστικού  έτους  2021,

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 118 του ν. 4412/2016. 

6.  Την  με  αριθ.  1333/09-09-2021  (ΑΔΑ:Ψ1ΦΦ46906Ι-ΡΞΜ)  (α/α  καταχώρησης:  759,  ΚΑΕ:9149.01)

Απόφαση Διοικητή του νοσοκομείου για την έγκριση δέσμευσης πίστωσης διενέργειας του διαγωνισμού

προμήθειας για τα  «ΕΙΔΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ» και συγκεκριμένα «ΕΝΝΕΑ ΦΟΡΗΤΕΣ ΠΟΛΥΘΡΟΝΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ

ΜΕ ΔΥΟ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ» και «ΨΥΓΕΙΟ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ»  για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. «Άγιος

Παύλος».

7.  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. Β7/22ης ΣΥΝ/31-08-2021 (ΑΔΑ:ΩΞΖ546906Ι-Β6Υ)

Απόφασης  του Δ.Σ  ως προς το είδος του διαγωνισμού και  συγκεκριμένα από έγκριση συνοπτικού σε

έγκριση απευθείας ανάθεση.

Αντικείμενο του διαγωνισμού-συνοπτικά στοιχεία

Είδος διαγωνισμού Συλλογή προσφορών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο

άρθρο 118 του ν. 4412/2016.

Αριθμός διαγωνισμού 2021-17/ΣΠ

Κριτήριο κατακύρωσης Η  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη

προσφορά,  αποκλειστικά  βάσει  τιμής  (χαμηλότερη

τιμή

Καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής

προσφορών

Παρασκευή 29-10-2021  Ώρα 14:30 μ.μ.

Χρόνος διενέργειας Ημερομηνία 01-11-2021

Ημέρα Δευτέρα  Ώρα 10:00 π.μ.
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Τόπος διενέργειας Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»      Εθνικής Αντίστασης 161, 

ΤΚ 55134 Θεσσαλονίκη

Περιγραφή έργου Πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  για  την

προμήθεια  του  είδους  «ΕΙΔΗ  ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ»  και

συγκεκριμένα:

Περιγραφή 1ου είδους «ΕΝΝΕΑ  ΦΟΡΗΤΕΣ  ΠΟΛΥΘΡΟΝΕΣ  ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ  ΜΕ

ΔΥΟ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ»

Κωδικός CPV 33194220-4

Προϋπολογιζόμενη δαπάνη άνευ ΦΠΑ 9.900€ 

Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ(24%)

12.276,00€ 

Περιγραφή 2ου είδους «ΨΥΓΕΙΟ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ

Κωδικός CPV 39711130-9

Προϋπολογιζόμενη δαπάνη άνευ ΦΠΑ 7.318,00€ 

Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ(24%)

9.074,32€ 

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», 
έντυπα στη διεύθυνση του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» 
(Εθνικής Αντίστασης 161, Τ.Κ. 55134, Θεσσαλονίκη) 
στο Γραφείο της Γραμματείας (πρωτόκολλο)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ «ΕΙΔΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ» και συγκεκριμένα «ΕΝΝΕΑ ΦΟΡΗΤΕΣ
ΠΟΛΥΘΡΟΝΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΜΕ ΔΥΟ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ» και «ΨΥΓΕΙΟ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ»

Α. ΕΝΝΕΑ ΦΟΡΗΤΕΣ ΠΟΛΥΘΡΟΝΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΜΕ ΔΥΟ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ 

Η φορητή πολυθρόνα αιμοληψίας να διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά:
 Να είναι κατασκευασμένη από αλουμίνιο.
 Να είναι σταθερή ώστε να δέχεται δότες μεγάλου σωματικού βάρους ακίνδυνα.  
 Na έχει σιγμοειδή μορφή, η οποία αποτρέπει λιποθυμικά επεισόδια.
 Να διαθέτει  δύο υποστηρικτές  βραχίονες  μεταβλητού ύψους,  πλάτους και  κλίσης  γωνίας  στην

κάθε πλευρά.
 Το πλάτος του υποστηριχτή βραχίονα να είναι αρκετό έτσι ώστε να εφαρμόζει σωστά το χέρι.    
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 Να φέρει μηχανισμό θέσης του δότη σε θέση TRENDELENBURG, με μοχλό στο πλαϊνό μέρος της
πολυθρόνας  και δύο ενδιάμεσες    θέσεις με ταυτόχρονη κίνηση κορμού – κεφαλής - ποδών.  Η
κίνηση να επιτυγχάνεται με μία απλή κίνηση του χειριστή.

 Να έχει κάλυμμα αντοχής κατά προτίμηση μπλε σκούρου χρώματος, αναπαυτικό για τον δότη. 
 Το  κάλυμμα να πλένεται  και να  αντικαθίσταται εύκολα σε περίπτωση φθοράς.  
 Να διαθέτει  κινητό  μαξιλάρι στο προσκέφαλο και στο κάθισμα για πιο άνετη στάση του δότη.  
 Να διαθέτει κάλυμμα  στο σημείο που ακουμπάνε τα υποδήματα των δοτών για να   αποφεύγεται

η φθορά στο συγκεκριμένο σημείο. Το κάλυμμα να αλλάζει εύκολα όταν φθαρεί, ή να πλένεται
όταν λερωθεί.  

 Να διπλώνει σε μικρότερο όγκο προκειμένου να  χωρά στα αυτοκίνητα των κινητών    συνεργείων.  
 Να  είναι  ασφαλής  και  ακίνδυνη  κατά  τους  χειρισμούς  από  το  προσωπικό  των  κινητών

συνεργείων. 
 Να έχει ειδική σχεδίαση με υποδοχείς, ώστε όταν κλείνει να  εφαρμόζει σε ένα καρότσι μεταφοράς

με ρόδες.  
 To βάρος της κάθε πολυθρόνας να μην ξεπερνά τα 11 kg.
 Οι  διαστάσεις και το βάρος της να είναι περίπου:

Μήκος (Ανοικτή) 170 cm
Μήκος (Κλειστή) 85 cm
Πλάτος 60 cm
Πάχος 26 cm

Τιμή χωρίς   ΦΠΑ:                        1.100,00 € η κάθε πολυθρόνα,

Τιμή συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%) : 1.364,00 € η κάθε πολυθρόνα,

Συνολική τιμή με ΦΠΑ(24%) :  9 Χ 1.364,00 = 12.276,00 €

Β. ΨΥΓΕΙΟ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ 

• Το ψυγείο να είναι τροχήλατο, να διαθέτει φρένο, και να είναι κατασκευασμένο από υλικά υψηλής
ποιότητας και αντοχής.

• Να λειτουργεί με ρεύμα πόλεως 230V/50-60Hz.

• Να έχει διαστάσεις 60Χ75 cm περίπου και το ύψος να μην υπερβαίνει τα 200 cm.

• Να έχει χωρητικότητα πάνω από 710 lt (πάνω από 500 ασκούς αίματος).

• Να διαθέτει επτά (7) τηλεσκοπικά συρτάρια από ανοξείδωτο ατσάλι, ρυθμιζόμενου ύψους.

• Η θερμοκρασία του ψυγείου να είναι ρυθμισμένη από το εργοστάσιο στους +4C, αλλά το εύρος
επιλέξιμων θερμοκρασιών να είναι από +2οC έως +10οC.  Η ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας να
επιτυγχάνεται με την λειτουργία εσωτερικού ανεμιστήρα που θα βρίσκεται στην πάνω πλευρά του
θαλάμου.

• H θερμοκρασία στο θάλαμο να είναι ομοιόμορφη με απόκλιση  ±1οC.

• Να μπορεί να κατεβάσει την θερμοκρασία του ψυγείου στους +4  οC από την θερμοκρασία δωματίου
σε έως 65 λεπτά.

• Να έχει λεία εξωτερική και εσωτερική επιφάνεια επικαλυμμένη από αντιβακτηριδιακό υλικό.

• Ο θάλαμος να έχει  μόνωση από πολυουρεθάνη φιλική προς το περιβάλλον (Non CFC) ώστε να
εξασφαλίζει πλήρη θερμική μόνωση.
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• Να χρησιμοποιεί ψυκτικό υγρό CFC-Free, R600a.

• Το  εσωτερικό  του  να  είναι  κατασκευασμένο  από  γαλβανισμένο  χαλυβδοέλασμα  βαμμένο  με
αντιβακτηριδιακή βαφή. Να καθαρίζεται εύκολα.

• Να  διαθέτει  μία  (1)  κρυστάλλινη  πόρτα  αποτελούμενη  από  διπλό  κρύσταλλο,  άριστα
στεγανοποιημένo εν κενώ και πλαισιωμένο με μεταλλικό σκελετό.

• Η πόρτα να διαθέτει εργονομικά σχεδιασμένη λαβή και να κλείνει αυτόματα.

• Να διαθέτει κλειδαριά ασφαλείας.

• Να διαθέτει  χειριστήριο  με  πλήκτρα αφής για  τις  βασικές  λειτουργίες  του ψυγείου,  με  συνεχή
ένδειξη της θερμοκρασίας, και λυχνίες για τους συναγερμούς. 

• Να  διαθέτει  απόλυτα  αθόρυβο  σύστημα  κυκλοφορίας  αέρα  και  ερμητικό  σύστημα  ψύξης  για
μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας. 

• Το επίπεδο θορύβου να μην ξεπερνάει τα 49 dB.

• Να διαθέτει κινητήρα μεταβλητής συχνότητας. Όταν ανοίγει η πόρτα ο ανεμιστήρας να λειτουργεί
με μεγαλύτερη ταχύτητα για ελαχιστοποίηση των απωλειών θερμοκρασίας.

• Να διαθέτει σύστημα ρυθμιζόμενης ροής ψύξης που εξαλείφει το στάδιο της απόψυξης.

• Η ενεργειακή κατανάλωση να μην ξεπερνάει τα 3.1 kWh/ημέρα

• Να διαθέτει αυτόματη ηλεκτρονική ρύθμιση θερμοκρασίας.

• Να διαθέτει πίνακα για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας και των συναγερμών.

• Να διαθέτει ψηφιακά ρυθμιζόμενο σύστημα ελέγχου της θερμοκρασίας. 

• Να  διαθέτει  καταγραφικό  7ήμερης  λειτουργίας  κυκλικής  λειτουργίας  με  ενσωματωμένη
επαναφορτιζόμενη μπαταρία , το οποίο θα λειτουργεί χωρίς την χρήση μελάνης (θερμογραφικό).

• Να διαθέτει κομβία αφής για αλλαγή και ρύθμιση του καταγραφικού χαρτιού.

• Να διαθέτει οπτικό και ηχητικό σύστημα συναγερμού που ενεργοποιείται σε περίπτωση:

– πτώσης ή ανόδου της θερμοκρασίας
– διακοπής ρεύματος
– που η πόρτα παραμείνει ανοικτή

• Όλοι οι συναγερμοί να διαθέτουν ρυθμιζόμενη από το χρήστη χρονοκαθυστέρηση.

• Να διαθέτει μπαταρία με αυτονομία 2 ωρών ώστε να εξασφαλίζεται η λειτουργία των συναγερμών
και της οθόνης σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.

• Η εταιρεία να παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας 3 ετών για τον συμπιεστή και ενός έτους για όλα
τα υπόλοιπα μέρη του ψυγείου.

• Να πληροί τους Κανονισμούς Ασφαλείας ΑΑΒΒ, FDA.

• Να διαθέτει πιστοποίηση Energy Star.

• Το CE MARK να είναι σύμφωνο με την Ευρωπαϊκή οδηγία 93/42.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%  :   7.318,00 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%  :   9.074,32 €

         Ο ανάδοχος οφείλει να παραδώσει το είδος ή τα είδη εντός 30 ημερών από την έγγραφη παραγγελία

που θα του γίνει από το Νοσοκομείο.
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          Η παραπάνω προμήθεια θα βαρύνει τον ΚΑΕ 9149.01 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 προμήθεια του 

είδους «ΕΙΔΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ» και συγκεκριμένα «ΕΝΝΕΑ ΦΟΡΗΤΕΣ ΠΟΛΥΘΡΟΝΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΜΕ ΔΥΟ 

ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ» CPV:33194220-4 και «ΨΥΓΕΙΟ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ» CPV:39711130-9

    Αρ. Διακ. 2021-17/ΣΠ

 Τα στοιχεία της εταιρίας

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

    Οι προσφορές, όσων επιθυμούν να συμμετέχουν, 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 Τρίτη  19-10-

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. 

ΣΧΕΔΙΟ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΤΙΜΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΜΕ ΦΠΑ 24%

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ

1

«ΕΝΝΕΑ ΦΟΡΗΤΕΣ     

ΠΟΛΥΘΡΟΝΕΣ 

ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΜΕ ΔΥΟ 

ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ»

12.276,00€

2

«ΨΥΓΕΙΟ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ» 9.074,32€
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Προσφορές μπορεί να υποβάλλονται για το ένα ή και για τα δυο είδη.

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

προσφορά,  αποκλειστικά βάσει  της τιμής (χαμηλότερη τιμή),  ανά είδος  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.

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  :  

  Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 01-11-2021  ημέρα Δευτέρα  και ώρα 10:00 πμ

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.
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  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 στη διαδρομή (URL)  http://www.agpavlos.gr./ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ/ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ/ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ και  στην  ιστοσελίδα  του  Υπουργείου  Διοικητικής  Μεταρρύθμισης  και  Ηλεκτρονικής

Διακυβέρνησης – Πρόγραμμα Διαύγεια http://et.diavgeia.gov.gr

 Επισημαίνεται  ότι  οι  ενδιαφερόμενοι  οφείλουν  να επισκέπτονται  την  ως  άνω ιστοσελίδα  του

Νοσοκομείου σε τακτά χρονικά διαστήματα για να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές. Κανένας υποψήφιος

δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της αναθέτουσας

αρχής. 

 Επίσης η παρούσα προκήρυξη, έχει αναρτηθεί και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)

 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 

                                                                                                                    

                                                                                                                         ΚΑΤΣΑΚΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
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