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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΑΡ.  2022-02/ΣΠ

«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

Πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  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  του Γ.Ν.Θ. «Άγιος
Παύλος»  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. 

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.  Η  με  αριθ.  Β4/1ης  ΣΥΝ/12-01-2022  (ΑΔΑ:Ω8ΘΜ46906Ι-ΠΔ1) απόφαση  του  Δ.Σ.  του Νοσοκομείου
έγκρισης της πρώτης υποβολής Πίνακα Προγραμματισμού Διαγωνισμών, Προμηθειών και Υπηρεσιών
του διαχειριστικού έτους 2022.
2. Το με αριθ. πρωτ. 5019/28-03-2019 αίτημα της Διευθύντριας της ΜΕΘ για την κάλυψη των αναγκών
του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ». 
3. Το με αριθ. πρωτ. 10581/02-07-2021 πρακτικό τεχνικών προδιαγραφών της αρμόδιας επιτροπής.
4.  Η με  αρ. πρωτ. Β3α/ΓΠ.οικ.95186/16-12-2016 απόφαση του Υπουργείου Υγείας σύμφωνα με την
οποία εγκρίθηκε ποσό ύψους 200.000,00€ για την προμήθεια οκτώ (8) monitors με κεντρικό σταθμό
παρακολούθησης  για  την  κάλυψη  των  αναγκών  της  Μ.Ε.Θ.  η  οποία  προμήθεια  υλοποιήθηκε  με
συμβατικό ποσό 158.472,00€.
5.  Το με αρ. πρωτ. Α3γ/ΓΠ 45823/4-8-2021 απαντητικό έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
του Τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Υπουργείου Υγείας.
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6.  Η με αριθ. Β31/21ης ΣΥΝ/23-08-2021 (ΑΔΑ:ΨΠΒΠ46906Ι-93Χ) απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου
έγκρισης  διενέργειας  συνοπτικού  διαγωνισμού  για  την  προμήθεια  (α)  οχτώ  (8)  βάσεων  monitors
συνολικής  προϋπολογισθείσας  δαπάνης  12.000,00€,  (β)  οχτώ (8)  τροχήλατων καροτσιών νοσηλείας
προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.800,00 πλέον Φ.Π.Α./τεμάχιο και (γ) τροχήλατης ντουλάπας φαρμάκων
προϋπολογισθείσας  δαπάνης  4.500,00€  πλέον  Φ.Π.Α.  για  το  τμήμα  της  Μ.Ε.Θ.  του  Νοσοκομείου,
συνολικής  προϋπολογισθείσας  δαπάνης  ύψους  38.000,00€  με  Φ.Π.Α.  από  επιχορήγηση  του
Υπουργείου  Υγείας,  όπως εγκρίθηκε  με  την  υπ’  αριθ.  Β3α/Γ.Π.οικ.95186/16-12-2016  Απόφαση  του
Υπουργού Υγείας. 
7. Την με αριθ. 60/13-01-2022  (ΑΔΑ: ΩΥΘΔ46906Ι-3Θ3) (α/α καταχώρησης: 233, ΚΑΕ:9149.01) Πράξη
Διοικητή για την έγκριση δέσμευσης πίστωσης διενέργειας Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 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».

Αντικείμενο του διαγωνισμού-συνοπτικά στοιχεία
Είδος διαγωνισμού σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο  118  του  ν.

4412/2016

Αριθμός διαγωνισμού 2022-02/ΣΠ

Κριτήριο κατακύρωσης Η  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη

προσφορά,  αποκλειστικά  βάσει  τιμής (χαμηλότερη

τιμή

Καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής

προσφορών

Παρασκευή   28-01-2022  Ώρα 14:30 μ.μ.

Χρόνος διενέργειας Ημερομηνία 31-01-2022

Ημέρα Δευτέρα Ώρα 13:00 μ.μ.

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

ΤΚ 55134 Θεσσαλονίκη

Περιγραφή έργου Προμήθεια  «Οκτώ  (8)  βάσεις  μεταλλικές   και

ανοξείδωτες  για  την  τοποθέτηση  monitors της

ΜΕΘ»

Κωδικός CPV 39313000-9  

Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 12.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

  9.677,42€ χωρίς Φ.Π.Α.

Περιγραφή έργου Προμήθεια  «Οκτώ  (8)  τροχήλατων  καροτσιών

νοσηλείας-κομοδίνου για κάθε κρεβάτι»

Κωδικός CPV 39313000-9  

Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 17.856,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

 14.400,00€ χωρίς Φ.Π.Α.

Περιγραφή έργου Προμήθεια μιας (1) ντουλάπας φαρμάκων
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Κωδικός CPV 39313000-9  

Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 5.580,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

4.500,00€ χωρίς Φ.Π.Α.

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 «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»

1. ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

1. Το τροχήλατο να φέρει σκελετό από φύλλο χάλυβα με εποξική επικάλυψη, ανθεκτικό στις εκδορές 
και στη διάβρωση. Να είναι ελαφρύ και εύκολο στη μετακίνηση.

2. Να είναι στιβαρής κατασκευής, με στρογγυλεμένες γωνίες χωρίς αιχμηρές άκρες, έτσι ώστε να 
διευκολύνεται ο καθαρισμός και η απολύμανση.

3. Η επιφάνεια εργασίας να είναι κατασκευασμένη από πλενόμενο υλικό, χωρίς αιχμηρές άκρες και 
κενά που μπορούν να συσσωρευτούν ρύποι. Να φέρει υπερυψωμένο γείσο στις τρεις πλευρές.

4. Κάτω από την επιφάνεια εργασίας να διαθέτει επιπλέον συρόμενη επιφάνεια γραψίματος.

5. Να φέρει συνδυασμό πέντε (5) συρταριών εκ των οποίων το πρώτο (1) να είναι μικρό  βάθους 70mm 
περίπου και τα υπόλοιπα τέσσερα (4) βάθους 150mm περίπου.

6. Τα συρτάρια να είναι συρόμενα σε τηλεσκοπικούς οδηγούς και να είναι εύκολα προσθαφαιρούμενα.

7. Τα συρτάρια να είναι μεταλλικής κατασκευής, με εποξική βαφή. Να διαθέτουν ατραυματικές  
ενσωματωμένες χειρολαβές, καθώς και θέση για ετικέτες.

8. Επίσης τα συρτάρια να διατίθενται σε ποικιλία χρωμάτων.

9. Στο πλάι του σώματος να διαθέτει δυο (2) μεταλλικές βάσεις για την αποθήκευση ορών.

10. Το τροχήλατο να συνοδεύεται με τα ακόλουθα εξαρτήματα:
Βάση στήριξης δοχείου αιχμηρών αντικειμένων για όλα τα τύπου δοχεία και διαστάσεων
Στατώ ορών μεταβαλλόμενου ύψους
Θήκη γαντιών για ένα (1) κουτί
11. Το τροχήλατο να φέρει στη βάση του περιμετρικό προσκρουστήρα και τέσσερις (4) 
περιστρεφόμενους τροχούς διαμέτρου 150mm περίπου, εκ των οποίων οι δύο (2) με φρένο. Οι τροχοί 
να φέρουν επιπλέον προσκρουστήρα από μαλακό πλαστικό.
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12. Συνολικές διαστάσεις τροχήλατου: (±5%) 700 x 600 x 1100 mm (ΜxΒxΥ).

13. Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη και επάρκεια ανταλλακτικών για 
τουλάχιστον δέκα (10) έτη (Να κατατεθεί βεβαίωση του εργοστασίου κατασκευής).

14. Να κατατεθεί αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης προς τις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές με 
αντίστοιχες παραπομπές στα πρωτότυπα prospectus του κατασκευαστικού οίκου ή και σε επίσημα 
φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου όπως product data, manual κλπ.

15. Η προμηθεύτρια εταιρεία θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001, ISO 
13485 για εμπορία και τεχνική υποστήριξη και ISO 14001 (Να κατατεθούν τα απαραίτητα 
πιστοποιητικά).

16. Ο κατασκευαστικός οίκος να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001, ISO 13485 και ISO 14001 και το 
προσφερόμενο είδος να φέρει πιστοποίηση CE. (Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά).

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: 1.800 € +  Φ.Π.Α.(24%)Χ8=17.856,00 ΕΥΡΩ

2. ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

1)  Το  ύψος  του  πάνω  ραφιού  να  είναι  160cm  έως  165cm.  Οι  διαστάσεις  των  ραφιών  να  είναι
50cmΧ42cm περίπου. Οι εξωτερικές διαστάσεις να έχουν μέγιστο 60Χ50cm.

2) Υλικά κατασκευής: αναδιδομένου αλουμίνιο ,αλουμίνιο ή χάλυβα εποξικής βαφής.

3) Ράφι βάσης σταθερό και επιπλέον τέσσερα ράφια με δυνατότητα τοποθέτησης σε διαφορετικό
ύψος.

4) Να είναι εύκολα προσβάσιμο περιμετρικά, γι αυτό τα ράφια να στηρίζονται σε δύο κάθετες στήλες
που να φέρουν οδηγούς για τοποθέτηση επιπλέον εξαρτημάτων.

5) Να είναι τροχήλατο επί τεσσάρων τροχών ανεξάρτητα περιστρεφόμενων,  αντιστατικούς εκ’ των
οποίων οι δύο τουλάχιστον να φέρουν φρένο.

6) Να είναι εύκολο στον καθαρισμό και την απολύμανση.

7)  Κάθε  ράφι  να φέρει  προστατευτικό  γείσο  στη  πίσω πλευρά και  στις  δύο πλαϊνές  πλευρές  για
προστασία του εξοπλισμού, ενώ η πρόσθια όψη να είναι με ελεύθερη πρόσβαση.

8) Να φέρει μία ράγα ανάρτησης εξαρτημάτων και ένα στατό ορρού που να αναρτάται επ’ αυτής, με
δυνατότητα αμφίπλευρης τοποθέτησης, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες.

9) Να φέρει διχτυωτό μεταλλικό καλάθι που να προσαρμόζεται στις κάθετες στήλες, για τοποθέτηση
μικροαντικειμένων.

10)  Να  διαθέτει  δυνατότητα  τοποθέτησης  μελλοντικά  συστήματος  τακτοποίησης  καλωδίων
τροφοδοσίας του βιοτεχνολογικού εξοπλισμού.

11) Προϋπολογισμός δαπάνης: 1.209,67€ +ΦΠΑ (24%)Χ8 = 12.000,00 ΕΥΡΩ (€ ) για (8) οκτώ τροχήλατα
βιοτεχνολογικού εξοπλισμού.
12) Να παρέχεται εγγύηση για δύο (2) έτη.
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3. ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

1. Η προσφερόμενη ντουλάπα να είναι  κατάλληλη για Νοσοκομειακή χρήση.

2. Το σώμα της κατασκευής να είναι από μοριοσανίδα επικαλυμμένη αμφίπλευρα από πλενόμενο 
υλικό και να διαθέτει περιμετρικό ελαστικό για το κλείσιμο των θυρών.

3. Οι πόρτες της ντουλάπας να είναι κατασκευασμένες εξ΄ ολοκλήρου από συμπαγές πολυμερές υλικό,
υψηλής αντοχής, αντιμικροβιακής σύστασης οπωσδήποτε, ανθεκτικό στις κρούσεις, απαραμόρφωτο, 
αναλλοίωτο στα χημικά καθαρισμού. Επίσης να φέρουν βιτρίνα και κλειδαριά. (Να κατατεθούν
οπωσδήποτε πιστοποιήσεις προς επιβεβαίωση της αντιμικροβιακότητας του υλικού).

4. Να υπάρχει η δυνατότητα επιλογής των χρωμάτων στις πόρτες ώστε να αποτελούν ενιαίο σύνολο 
με τον περιβάλλοντα χώρο (Να αναφερθούν προς αξιολόγηση).

5. Να είναι υψηλής αντοχής σε μηχανική καταπόνηση ώστε να απορροφά τις προσκρούσεις. Να 
προσδίδει μονωτικές ιδιότητες και να είναι κατάλληλο για την αποθήκευση φαρμακευτικών – 
νοσοκομειακών υλικών.

6. Συνολικών διαστάσεων σε mm: 900 x 700 x 2000 περίπου (ΜxΠxΥ)

7. Η ντουλάπα να φέρει στο εσωτερικό της:
Δυο (2) καλάθια με διαχωριστικά, βάθους 50mm περίπου
Οκτώ (8) καλάθια με διαχωριστικά, βάθους 100mm περίπου
Δυο (2) καλάθια με διαχωριστικά, βάθους 200mm περίπου

8. Η ντουλάπα να φέρεται σε τροχήλατη βάση με αντιστατικούς τροχούς εκ των οποίων οι δύο (2) να 
φέρουν φρένο.

9. Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη και επάρκεια ανταλλακτικών για 
τουλάχιστον δέκα (10) έτη (Να κατατεθεί βεβαίωση του εργοστασίου κατασκευής).

10. Να κατατεθεί αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης προς τις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές με 
αντίστοιχες παραπομπές στα επίσημα φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου (prospectus, product 
data, manual κλπ).

11. Η προμηθεύτρια εταιρεία θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001, ISO 
13485 για εμπορία και τεχνική υποστήριξη και ISO 14001 (Να κατατεθούν τα απαραίτητα 
πιστοποιητικά).

12. Ο κατασκευαστικός οίκος να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001, ISO 13485 και ISO 14001 (Να 
κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά).

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: 4.500€  + Φ.Π.Α. (24%) =5.580,00 ΕΥΡΩ
       

 Η παραπάνω υπηρεσία θα βαρύνει τον ΚΑΕ 9149.01 του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»
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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 «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
Αρ. Πρόσκλησης: 2022-02/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 Παρασκευή
28-01-2022  Ώρα 14:30 μ.μ.
Διευκρινίζεται ότι οι προσφορές που τυχόν υποβληθούν εκπρόθεσμα, δεν θα γίνουν αποδεκτές.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

Στον φάκελο έντυπο φάκελο  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  Οικονομοτεχνική  προσφορά  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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ΠΙΝΑΚΑΣ 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

       «Οκτώ (8) βάσεις
μεταλλικές  και 

       ανοξείδωτες για
την τοποθέτηση

monitors της ΜΕΘ»

8 12.000,00€

2

 «Οκτώ (8) τροχήλατα
καρότσια νοσηλείας-
κομοδίνου για κάθε

κρεβάτι»

8 17.856,00€

3 «Μία (1) ντουλάπα
φαρμάκων» 1 5.580,00€

Η κατακύρωση θα γίνει στον ανάδοχο που θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το είδος  ή τα είδη που θα προσφέρει, με
την προϋπόθεση ότι με την προσφορά του ικανοποιούνται οι όροι των Τεχνικών Προδιαγραφών.

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
  Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 31-01-2022  ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ.
στο Γραφείο προμηθειών του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» από την αρμόδια επιτροπή.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αρμόδια επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση των προσφορών και συντάσσει πρακτικό αξιολόγησης—

κατακύρωσης με το οποίο γνωμοδοτεί για τον προσωρινό 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.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ:
 Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες εξήντα (60) 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.
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                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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