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 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                                                                           Aριθ. Πρωτ. 2580
 «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΑΡ.  2022-06/ΣΠ

«ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ» CPV: 33162200-5

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ»  CPV:33162200-5,
προϋπολογισθείσας  δαπάνης  24.964,92  € με ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), 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. Β22/4ης ΣΥΝ/16-02-2022 (ΑΔΑ:ΨΥΞ646906Ι-Θ0Ν) απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου έγκρισης
της  δεύτερης  υποβολής  Πίνακα  Προγραμματισμού  Διαγωνισμών,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών  του
διαχειριστικού έτους 2022.
2. Η με αριθ. πρωτ. 923/15-06-2021 Πράξη Διοικητή (ΑΔΑ:9ΤΥΧ46906Ι-0Ν5) του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» περί
ορισμού επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών αναφορικά με την προμήθεια «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ»
CPV:33162200-5,  για τις ανάγκες του Χειρουργείου του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ».
3. Το με αριθ. πρωτ. 12931/10-08-2021 πρακτικό τεχνικών προδιαγραφών της αρμόδιας επιτροπή.
4. Την με αριθ. Β9/4ης ΣΥΝ/16-02-2022 (ΑΔΑ:ΨΞΖΗ46906Ι-6Η3) απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου έγκρισης
του  αριθ.  12931/10-08-2021  πρακτικού  τεχνικών   προδιαγραφών  αναφορικά  με  την  προμήθεια
«ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ»  CPV:33162200-5,  προϋπολογισθείσας  δαπάνης 24.964,92 € με ΦΠΑ, με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει  τιμής (χαμηλότερη τιμή),
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 118 του ν. 4412/2016. 
5.  Την  με  αριθ.  297/22-02-2022  (ΑΔΑ:  ΨΜΛ646906Ι-ΜΡ1)  (α/α  καταχώρησης:  282,  ΚΑΕ:9749.01)  Πράξη
Διοικητή για την έγκριση δέσμευσης πίστωσης διενέργειας  διαγωνισμού με τη διαδικασία της απευθείας
ανάθεσης του άρθρου 118 του ν. 4412/16 για την προμήθεια «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ».

1

mailto:promagpavlos@outlook.com




Αντικείμενο του διαγωνισμού-συνοπτικά στοιχεία

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

4412/2016

Αριθμός διαγωνισμού 2022-06/ΣΠ

Κριτήριο κατακύρωσης Η  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη

προσφορά,  αποκλειστικά  βάσει  τιμής (χαμηλότερη

τιμή

Καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής

προσφορών

Τετάρτη   09-03-2022   Ώρα 14:30 μ.μ.

Χρόνος διενέργειας Ημερομηνία 10-03-2022

Ημέρα Πέμπτη Ώρα 13.00 μ.μ.

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

ΤΚ 55134 Θεσσαλονίκη

Περιγραφή έργου Πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  για  την

προμήθεια «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ»  

Κωδικός CPV 33162200-5

Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 24.964,92€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

20.133,00€ 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
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΣΕΤ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ ΤΡΥΠΑΝΙΟΥ-ΠΡΙΟΝΙΟΥ-ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ, ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ, ΘΗΚΗΣ

(ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ)

1) Το σύστημα να είναι κατάλληλο για όλες τις επεμβάσεις τραύματος. 
2) Να είναι  πρόσφατης κυκλοφορίας  στην αγορά ώστε να ενσωματώνει  σύγχρονη τεχνολογία,  στο

μηχανισμό λειτουργίας και τις μπαταρίες. Να αναφέρεται το έτος πρώτης κυκλοφορίας.
3) Να  είναι  εργονομικού  σχεδιασμού,  με  έμφαση  στο  ζύγισμα  της  χειρολαβής  όπου  μαζί  με  την

μπαταρία, να είναι εύχρηστο στον χειρουργό και να μην κουράζεται  ο καρπός του.
4) Το συνολικό βάρος της χειρολαβής να είναι μικρό και να μην υπερβαίνει τα  650 γραμμάρια (grams)

χωρίς τη μπαταρία. 
5) Να διαθέτει ευαίσθητη σκανδάλη συνεχούς μεταβολής, η οποία να επιτρέπει στον χειρουργό να

ελέγχει την ακριβή ταχύτητα αναλόγως της πίεσης.
6) Να διαθέτει εύχρηστο κουμπί ασφάλειας - ασφάλισης των σκανδαλών - ώστε να αποτρέπεται η

κατά λάθος χρήση ή ο κίνδυνος τραυματισμού.
7) Να διαθέτει εύχρηστο και εύκολο σύστημα ασφάλισης των συνδετικών σε οποιαδήποτε θέση με το

χέρι, 360°, χωρίς τη χρήση εργαλείων. 
8) Να  δύναται  η  χειρολαβή  να  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  με  πολλές  επιλογές  συνδετικών-

εξαρτημάτων.
9) Να  διαθέτει  δύο  σκανδάλες  συνεχούς  μεταβολής  (stepless triggers)  για  τους  εξής  τρόπους

λειτουργίας:  χαμηλή  ταχύτητα,  υψηλή  ταχύτητα,  λειτουργία  προώθησης  (forward),  λειτουργία
αντιστροφής (reverse), παλλόμενη και ταλαντευόμενη λειτουργία.

10) Να δίνεται η δυνατότητα χρήσης παλινδρομικού πριονιού και  burs υψηλών-ταχυτήτων, διαφόρων
μεγεθών.

11) Το επίπεδο θορύβου να μην υπερβαίνει τα 73dB
12) Η ταχύτητα στη λειτουργία drill να φθάνει τουλάχιστον τα 1350 rpm.
13) Η ταχύτητα στη λειτουργία reaming να φθάνει τουλάχιστον τα 350 rpm.
14) Η ταχύτητα του οβελιαίου πριονιού (sagittal saw) να φθάνει τα 24.300 cpm.
15) Αυτό να ασφαλίζει τη λάμα, εύκολα, χωρίς τη χρήση πρόσθετων εργαλείων.
16) Να  διαθέτει  τα  παρακάτω  συνδετικά  προς  επιλογή:  α)  ένα  συνδετικό  πριονιού  μικρό,  β)  ένα

συνδετικό Jacobs ¼ inch, γ) ένα συνδετικό AO/ Synthes (small) μικρό, δ) ένα συνδετικό για k-wires-
Steinman 0,7mm-4,0mm.

17) Το  σύστημα  να   μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  είτε  με  αποστειρωμένη  είτε  με  μη  αποστειρωμένη
μπαταρία μικρού ή μεγάλου μεγέθους. Ως επιλογή, η μη αποστειρώσιμη μικρή μπαταρία. 

18) Να υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης - λειτουργίας συστήματος (εναλλακτικά) με άλλη πηγή ενέργειας
(μέσω κονσόλας ρεύματος).  

19) Ο δείκτης αδιαβροχοποίησης και στεγανότητας του συστήματος να είναι τουλάχιστον IP69.
20) Το πρωτόκολλο αποστείρωσης να είναι συμβατό με όλες τις γνωστές μεθόδους αποστείρωσης.
21) Να μπορεί να πλένεται σε πλυντήριο-απολυμαντήριο.
22) Να διατίθεται κατάλληλο κυτίο με ειδικές θήκες φύλαξης και αποστείρωσης της χειρολαβής και των

εξαρτημάτων.

ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΙΜΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ + ΜΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ

1) Οι μπαταρίες να είναι τελευταίας τεχνολογίας ιόντων λιθίου και να μην εκδηλώνουν το «φαινόμενο
μνήμης» σε περίπτωση φόρτισης πριν την πλήρη αποφόρτιση.

2) Να διαθέτουν ειδικό δείκτη φωτεινής ένδειξης (σε στάδια) που επιτρέπει να γίνεται αντιληπτή η
κατάσταση της μπαταρίας αμφότερα πριν και κατά τη διάρκεια της χρήσης.
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3) Να έχουν μεγάλη αντοχή,  αξιοπιστία  και  μεγάλη  παροχή φορτίου  με  τάση (voltage)  μπαταρίας
τουλάχιστον 10,95 V.

4) Χρόνος (συνεχιζόμενης) χρήσης μπαταρίας να είναι τουλάχιστον 20 λεπτά. 
5) Το συνολικό βάρος της μπαταρίας μαζί με τη θήκη να μην ξεπερνά τα 320 γραμμάρια (grams).
6) Να δοθεί  επιπλέον  ένα  στοιχείο  μη  αποστειρώσιμης  μπαταριάς  για  την  διευκόλυνση  ροής  των

περιστατικών  και  μεγαλύτερη  ασφάλεια  (back  up).  Σύνολο  2  δύο  τεμάχια  μη  αποστειρώσιμης
μικρής μπαταρίας. 

7) Να περιλαμβάνει  αποστειρώσιμο  εξωτερικό  κάλυμμα-περίβλημα  (θήκη  μπαταρίας) το  οποίο  να
αποστειρώνεται  με  όλες  τις  γνωστές  μεθόδους  αποστείρωσης  και  να  μπορεί  να  πλένεται  σε
πλυντήριο-απολυμαντήριο. 

8) Το  αποστειρώσιμο  εξωτερικό  κάλυμμα-περίβλημα  (θήκη  μπαταρίας)  να  είναι  ισχυρά
στεγανοποιημένο και ασφαλή ώστε να μην επιτρέπει τη διείσδυση υγρασίας ή ξένων ουσιών.

9) Να  είναι  εύκολη  η  τοποθέτηση  της  μπαταρίας  μέσα  στη  θήκη  χωρίς  να  τίθεται  σε  κίνδυνο  η
αποστείρωση της χειρολαβής.

10) Να δοθούν 1 μία θήκη (αποστειρώσιμο εξωτερικό κάλυμμα-περίβλημα) για μικρή μπαταρία. 
11) Να δοθούν 1  ένας  αποστειρώσιμος  γιακάς  προστασίας  τοποθέτησης  μπαταρίας  στη  παραπάνω

θήκη.  
12) Ο φορτιστής μπαταριών να είναι κατάλληλος για τη φόρτιση της εκάστοτε, παραπάνω μπαταρίας. 
13) Να διαθέτει  φωτεινή λυχνία στην οποία να εμφανίζονται  οι  παρακάτω ενδείξεις:  1.  Κατάσταση

μπαταρίας, 2. Αν φορτίζεται, 3. Αν είναι φορτισμένη έτοιμη προς χρήση.  

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 Να  δηλώνεται  από  τη  κατασκευάστρια  εταιρεία  ότι  η  προμηθεύτρια  εταιρεία  είναι  ο
πιστοποιημένος πάροχος υπηρεσιών service για το προσφερόμενο είδος στην Ελλάδα.

 Να παρέχονται συσκευές αντικατάστασης ενόσω διαρκεί η επισκευή των προϊόντων.
 Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 χρόνια.
 Να παρέχεται διάθεση ανταλλακτικών για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 10 χρόνια.
  Να διαθέτει σημάνσεις ποιότητας CE, ISO και να πληροί τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας. 

         
                           Η παραπάνω υπηρεσία θα βαρύνει τον ΚΑΕ 9749.01 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 «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ»  CPV: 33162200-5.
Αρ. Πρόσκλησης :   2022-06/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
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(πρωτόκολλο),  με  οποιοδήποτε  τρόπο  και  να  παραλαμβάνονται  με  απόδειξη,  με  την  απαραίτητη  όμως
προϋπόθεση να έχουν παραληφθεί από την αναθέτουσα αρχή μέχρι και την Τετάρτη  09-03-2022  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 ΕΙΔΟΣ -
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΣΕ ΕΥΡΩ

ΣΥΝΟΛΟ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΣΕ ΕΥΡΩ

ΦΠΑ 24%
ΣΕ ΕΥΡΩ

ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
ΜΕ ΦΠΑ ΣΕ

ΕΥΡΩ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ

1

Σετ τρυπάνι -
πριόνι - λοιπών
εξαρτημάτων -

μπαταρίας - θήκης
(για επεμβάσεις

τραύματος)

1 22.940,00

2

Διαστολέας
αυτόματος

WEITLANER 3X4
Αμβλύς 165mm

BV-075

1 310,00

3

Άγγιστρο
MANNERFELT
2οδον. ΑΜΒΛΥ
155mm  BT-927

1 161,20

4
Λαβίδα ιστών με

δόντια 2Χ3
180mm BD-580

4 158,72

5 'Αγγιστρο KOCHER
60X25 mm BT-371

2 248,00

6
Συρματοκόφτης
KIRSHNER 470

mm LX164
1 1.066,40

7

Λαβίδα KOCHER
αιμοστατική

κυρτή 200mm
BH647

1 80,60

ΣΥΝΟΛΑ 24.964,92 €

Ο ανάδοχος οφείλει να παραδώσει το είδος ή τα είδη εντός 30 ημερών από την έγγραφη παραγγελία που
θα του γίνει από το Νοσοκομείο.
Προσφορές μπορεί να υποβάλλονται για το ένα ή και για μεμονωμένα είδη.
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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 συμμετοχής

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.  Η  υποχρέωση  προσκόμισης  του  ως  άνω
αποσπάσματος  αφορά και  στα μέλη του διοικητικού,  διευθυντικού ή εποπτικού  οργάνου  του εν  λόγω
οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε
αυτό. 

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.
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).

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
  Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 10-03-2022  ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ.
στο Γραφείο προμηθειών του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» ενώπιον αρμόδιας επιτροπής.

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  εκατόν  ογδόντα (180)  ημέρες  από την

επόμενη μέρα της διενέργειας της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 Εγγυητική επιστολή συμμετοχής καθώς και καλής εκτέλεσης, δεν απαιτείται.
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 Η  παρούσα  πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  αναρτάται  ΚΗΜΔΗΣ  και  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 ό,τι 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  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  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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