
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

Σ χ έ δ ι ο  Θεσσαλονίκη 25-01-2022

4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Αριθμ. πρωτ. 1101/1041

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»

(Εθν. Αντίστασης 161 Τ.Κ. 55134- ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)
ΠΡΟΣ: 1. EnaMed Μ.Ε.Π.Ε

2. ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΤμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Γραφείο: Προμηθειών

Τηλέφωνο: 2313 304464-3
Πληροφορίες: Τζήμα Δ.

E-mail: promagpavlos  @  outlook.com  

ΘΕΜΑ:  Απάντηση  στα  αιτήματα  διευκρινήσεων  της  εταιρείας  EnaMed Μ.Ε.Π.Ε  αναφορικά  με  την
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΥΛΛΟΓΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  ΜΕ  ΑΡ.   2022-02/ΣΠ για  την  προμήθεια  «οκτώ  (8)  Βάσεων
μεταλλικών  και  ανοξείδωτων  για  την  τοποθέτηση  των  monitors της  ΜΕΘ,  οκτώ  (8)  τροχήλατων
καροτσιών νοσηλείας-κομοδίνου για κάθε κρεβάτι και μιας (1) ντουλάπας φαρμάκων»  CPV:39313000-9
(ΑΔΑΜ:22PROC009935104)

ΣΧΕΤ.: 
1. Το με αριθ. πρωτ. 10581/02-07-2021 πρακτικό τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια  «οκτώ (8)

Βάσεων μεταλλικών και ανοξείδωτων για την τοποθέτηση των monitors της ΜΕΘ, οκτώ (8) τροχήλατων
καροτσιών νοσηλείας-κομοδίνου για κάθε κρεβάτι και μιας (1) ντουλάπας φαρμάκων»  της αρμόδιας
επιτροπής.

2. Η με αριθ.  2022-02/ΣΠ για την προμήθεια «οκτώ (8) Βάσεων μεταλλικών και ανοξείδωτων για την
τοποθέτηση των  monitors της  ΜΕΘ,  οκτώ (8)  τροχήλατων καροτσιών νοσηλείας-κομοδίνου για  κάθε
κρεβάτι και μιας (1) ντουλάπας φαρμάκων»  CPV:39313000-9 (ΑΔΑΜ:22PROC009935104)

3. Το  με  αριθ.  πρωτ.  956/21-01-2021 ΑΙΤΗΜΑ  ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ   της  εταιρείας  EnaMed Μ.Ε.Π.Ε  που
υποβλήθηκε  αναφορικά με την με αριθ. 2022-02/ΣΠ

4. Το με  αριθ.  πρωτ.  1101/25-01-2021 ΑΙΤΗΜΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ  της  εταιρείας  EnaMed Μ.Ε.Π.Ε  που
υποβλήθηκε  αναφορικά με την με αριθ. 2022-02/ΣΠ

5. Η με αριθ. πρωτ. 1041/24-01-2021 απάντηση της αρμόδιας επιτροπής 

Σε συνέχεια των παραπάνω σχετικών αναφορικά με την με αριθ. 2022-02/ΣΠ συλλογής προσφορών  για
την προμήθεια  «οκτώ (8) Βάσεων μεταλλικών και ανοξείδωτων για την τοποθέτηση των  monitors της
ΜΕΘ, οκτώ (8) τροχήλατων καροτσιών νοσηλείας-κομοδίνου για κάθε κρεβάτι και μιας (1) ντουλάπας
φαρμάκων»  CPV:39313000-9  συνολικής  προϋπολογισθείσας  δαπάνης  35.436,00€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ από επιχορήγηση του Υπουργείου Υγείας και κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά  βάσει  τιμής  σε  εφαρμογή  του  Πίνακα
Προγραμματισμού Διαγωνισμών, Προμηθειών και Υπηρεσιών του διαχειριστικού έτους 2022,  σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο άρθρο 118 του ν. 4412/2016, και ειδικά:
α) του με αριθ. πρωτ. 956/21-01-2021 ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ  ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ  της εταιρείας EnaMed Μ.Ε.Π.Ε σας
παραθέτουμε την απάντηση της αρμόδιας επιτροπής η οποία έχει ως εξής:
“ …σας  ενημερώνουμε  ότι  εκ  παραδρομής  έχει  αναφερθεί  ή  απαίτηση  για  ISO  13485  για  τον
κατασκευαστή,  αφού  τα  ζητούμενα  είδη  δεν  ανήκουν  στην  κατηγορία  του  ιατροτεχνολογικού
εξοπλισμού» 
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Και
Β) του με αριθ. πρωτ. 1101/25-01-2021 ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ  ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ  της εταιρείας EnaMed Μ.Ε.Π.Ε,
σας  γνωρίζουμε  το  ISO 14001  απευθύνεται  σε  οργανισμούς  και  επιχειρήσεις  που  επιδιώκουν  να
διαχειριστούν  τις  περιβαλλοντικές  ευθύνες  τους  μα  συστηματικό  τρόπο,  ώστε  να  συμβάλουν  στον
περιβαλλοντικό πυλώνα της αειφορία.  Το ISO 14001 εφαρμόζεται σε κάθε οργανισμό, ανεξάρτητα από
το μέγεθος, τον τύπο και το αντικείμενο του και αφορά στις περιβαλλοντικές πτυχές τω δραστηριοτήτων,
προϊόντων και  υπηρεσιών. Κατά συνέπεια απαιτείται για να είναι πλήρης η τεχνική προσφορά.   

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μετατίθεται από τις 28-01-
2022 στις 02-02-2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 μ.μ. και της αποσφράγισης του διαγωνισμού από 31-
01-2022 στις 03-02-2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα12:30 μ.μ. 
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