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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΑΡ. 2021-18/ΣΠ

«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ (SERVERS), VMWare, NetAPP
και Cisco» CPV:72253200-5

 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις  «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΩΝ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ  (SERVERS),  VMWare,  NetAPP  και  Cisco»  CPV:72253200-5  συνολικής
προϋπολογισθείσας  δαπάνης  5.000,00€  συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α  24%,  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).
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Β. Τις αποφάσεις –έγγραφα:

1. Η με αριθ. Β15/25ης ΣΥΝ/13-10-2021 (ΑΔΑ: 6ΑΠ946906Ι-ΗΥΒ) απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου
έγκρισης  του  έκτου  υποβληθέντα  Πίνακα  Προγραμματισμού  Διαγωνισμών,  Προμηθειών  και
Υπηρεσιών Υγείας του διαχειριστικού έτους 2021.

2. Η με αριθ.1170/12-08-2021 (ΑΔΑ:6ΟΠΛ46906Ι-ΜΩΒ) Πράξη Διοικητή του Νοσοκομείου με την
οποία ορίστηκε επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού για τις «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  ΤΩΝ  ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ  (SERVERS),  VMWare,  NetAPP  και  Cisco»
CPV:72253200-5.

3. Το με αριθμ. πρωτ. 15370/21-09-2021 πρακτικό τεχνικών προδιαγραφών και τεχνοοικονομικής
μελέτης της αρμόδιας επιτροπής.

4. Η με αριθ. Β5/25ης ΣΥΝ/13-10-2021 (ΑΔΑ: 98Ο346906Ι-7Χ8) απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν.Θ. Άγιος
Παύλος, με την οποία εγκρίθηκε το αριθ. 15370/21-09-2021 πρακτικό τεχνικών προδιαγραφών
και η διενέργεια συλλογής προσφορών.

5. Η απόφαση δέσμευσης δαπάνης με αριθ. πρωτ. Διοικ. 1564/22-10-2021 (ΑΔΑ:Ψ8I546906I-Θ1N)
με α/α 891 η οποία θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0426.01.

Το Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» προβαίνει σε αναζήτηση προσφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου  118  του  ν.  4412/2016,  για  τις  «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  ΤΩΝ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ  (SERVERS),  VMWare,  NetAPP  και  Cisco»  CPV:72253200-5  συνολικής
προϋπολογισθείσας  δαπάνης  5.000,00€   συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α  24%,  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.

Αντικείμενο του διαγωνισμού-συνοπτικά στοιχεία

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

Αριθμός διαγωνισμού 2021-18/ΣΠ
Αντικείμενο διαγωνισμού «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  ΤΩΝ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ  (SERVERS),  VMWare,  NetAPP  και
Cisco»

Κωδικός CPV 72253200-5
Κριτήριο κατακύρωσης Η  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη

προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής
Προϋπολογισθείσα δαπάνη 5.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

4.032,26 € χωρίς ΦΠΑ
Κωδικός Αριθμός Εξόδου (ΚΑΕ) 0426.01.
Έναρξη υποβολής προσφορών Τρίτη  02-11-2021
Καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφορών

Δευτέρα  15-11-2021, ώρα 14:30μ.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 Τρίτη 16-11-2021, ώρα 12:00 π.μ.
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Τόπος διενέργειας Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» Εθνικής Αντίστασης 161, ΤΚ
55134 Θεσσαλονίκη

Διάρκεια σύμβασης Ένα (1) έτος 
Κρατήσεις επί της τιμής των ειδών Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων 

νόμιμες κρατήσεις.
Χρόνος Ισχύος Προσφοράς 365 ημέρες
Διεύθυνση Ιστοσελίδας Ανάρτησης 
Τεύχους Πρόσκλησης

www.agpavlos.gr

Τεχνικές Προδιαγραφές

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και συντήρησης του λογισμικού εικονικών μηχανών (VMWare ESXi,
VMWare vCenter), των κεντρικών δίσκων δικτύου NetApp, των δρομολογητών και ενεργών συσκευών
δικτύου CISCO, των συσκευών του τοίχου προστασίας  Fortinet (Firewall), καθώς και των διακομιστών
(Server) του Νοσοκομείου.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΠΛΗΡΩΜΗ  

Ο ετήσιος προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 5.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Η πληρωμή θα πραγματοποιείται με τη συμπλήρωση εικοσιπέντε (25) ωρών μετά την ποιοτική και
ποσοτική παραλαβή που θα διενεργείται από Τριμελή Επιτροπή που θα συγκροτείται από τον Διοικητή
του Νοσοκομείου, η οποία αφού ελέγξει την ποιότητα, την ποσότητα και τα υπόλοιπα στοιχεία, θα
συντάσσει τα σχετικά Πρωτόκολλα Παραλαβής. 

Εάν  τα  επίπεδα  υπηρεσιών  δεν  είναι  τα  επιθυμητά,  το  Νοσοκομείο  έχει  δικαίωμα  να  επιβάλει
κυρώσεις,  με  την  μορφή  παρακράτησης  ποινικών ρητρών.  Η  ρήτρα ορίζεται  στο  30% της  ωριαίας
αμοιβής. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Ειδικότερα ο ανάδοχος θα παρέχει τις κάτωθι υπηρεσίες: 

1. Υπηρεσίες υποστήριξης και συντήρησης του λογισμικού και λειτουργικότητας των κεντρικών 
εικονικών μηχανών VMWare ESXi. 

2. Υπηρεσίες υποστήριξης και συντήρησης του λογισμικού και λειτουργικότητας των κεντρικών 
δίσκων δικτύου NetApp.  

3. Υπηρεσίες υποστήριξης και συντήρησης του λογισμικού και λειτουργικότητας των δρομολογητών 
και ενεργών συσκευών δικτύου CISCO.

4. Υπηρεσίες υποστήριξης και συντήρησης του λογισμικού και λειτουργικότητας των συσκευών 
τοίχου προστασίας Fortinet (Firewalls).

5. Υπηρεσίες υποστήριξης και συντήρησης των κεντρικών διακομιστών Server Dell . 

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Πιο  συγκεκριμένα,  ο  τρόπος,  καθώς  και  το  χρονικό  πλαίσιο  παροχής  των  παραπάνω  υπηρεσιών
καθορίζεται ως εξής: 

Συνολική  διάρκεια  πενήντα  (50)  ώρες,  κατανεμημένες  σύμφωνα  με  τις  ανάγκες  της  Υπηρεσίας.
Μέγιστος  χρόνος  απόκρισης  του  αναδόχου  σε  αίτημα της  Υπηρεσίας  ορίζονται  οι  2  ώρες.   Για  τις
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περιπτώσεις  που θα χρειασθεί  μετάβαση  στις  εγκαταστάσεις  του Νοσοκομείου,  ο  μέγιστος  χρόνος
ανταπόκρισης του αναδόχου ορίζεται στις 5 ώρες, εάν η κλήση γίνει μέχρι τις 12:00 ώρα μεσημβρινή.
Διαφορετικά η ανταπόκριση του αναδόχου δύναται να γίνει την επόμενη εργάσιμη στις 8 το πρωί. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 

Α) Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να προσκομίσει τα ακόλουθα κατ΄ ελάχιστον 
πιστοποιητικά :

1. ISO 9001
2. ISO 14001
3. ISO 27001 
4. ISO 20000

Β) Ο υποψήφιος ανάδοχος να φέρει επί ποινή αποκλεισμού παρακάτω πιστοποιήσεις από επώνυμους 
κατασκευαστικούς οίκους (Δεν απαιτείται μετάφραση τους στην Ελληνική)

1. Cisco Gold Partners ή ανώτερο
2. NetApp Gold Partner ή ανώτερο
3. VMWare Enterprise Partner ή ανώτερο 
4. Fortinet Gold Partner ή ανώτερο
5. Dell Gold Partners ή ανώτερο 

H κάλυψη αυτού του όρου θα αποδεικνύεται με βεβαίωση ή πιστοποιητικό από τον κατασκευαστή ή
από  τον  αντιπρόσωπό  του  στην  Ελλάδα  ή  με  προσκόμιση  επικυρωμένου  πιστοποιητικού  (Δεν
απαιτείται μετάφραση τους στην Ελληνική).

Γ)  Οι μηχανικοί  του υποψηφίου αναδόχου θα πρέπει να είναι  έμπειρα στελέχη, οι οποίοι  θα είναι
εργαζόμενοι της αναδόχου εταιρείας και να είναι πιστοποιημένοι από τους κατασκευαστικούς οίκους
(αθροιστικά). Απαιτείται να κατατεθούν συνοπτικά βιογραφικά σημειώματα..…>>

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 Δευτέρα 15-11-2021, ώρα 14:30 μ.μ.

Στην περίπτωση έντυπης υποβολής, σε κλειστό φάκελο εξωτερικά θα αναγράφεται:

Ο τίτλος: φάκελος προσφοράς για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  ΤΩΝ  ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ  (SERVERS),  VMWare,  NetAPP  και  Cisco»
CPV:72253200-5. 
 Ο Αριθ. Πρόσκλησης: 2021-18/ΣΠ
 Τα στοιχεία της εταιρείας.
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 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:

1. Δικαιολογητικά συμμετοχής - κατακύρωσης     στον οποίο θα περιέχονται τα εξής:

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.

2.  Υπεύθυνη Δήλωση  
Αποδοχής των όρων της πρόσκλησης και εκτέλεσης της σύμβασης σε περίπτωση επιλογής αναδόχου.
3. 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
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Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΙΔΟΥΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΤΙΜΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ

ΦΠΑ 24%

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ

1

«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΩΝ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ (SERVERS),
VMWare, NetAPP και Cisco»

CPV:72253200-5

5.000,00€

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.

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  16 Νοεμβρίου 2021 ημέρα  Τρίτη και
ώρα 12:00 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 – 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 
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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.

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.
Εγγυητική επιστολή συμμετοχής καθώς και καλής εκτέλεσης, δεν απαιτείται.
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.
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  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  

                                                                                                              ΚΑΤΣΑΚΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ                
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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/%20%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%9C%CE%97%CE%98%CE%95%CE%99%CE%95%CE%A3/%20%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/%20%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%9C%CE%97%CE%98%CE%95%CE%99%CE%95%CE%A3/%20%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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