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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ                                                                       Θεσσαλονίκη 30-03-2022 
 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                                                                           Aριθ. Πρωτ. 4326/31-3-2022 
 «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»  
(Εθν.  Αντίστασης 161 ΤΚ 55134 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)  
 

  Διεύθυνση:  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
Τμήμα :  Οικονομικού 
Γραφείο:  Προμηθειών 
Πληροφορίες:  Μακρίδης Θ. 
Τηλέφωνο:  2313 304 461/464  
Email:  promagpavlos@outlook.com  

 
 
 
 

 
 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΑΡ.  2022-16/ΣΠ 

«ΤΡΕΙΣ (3) ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΑΝΑΙΜΑΚΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ ΤΩΝ 5.000 ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ, 
ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» CPV: 38434570-2 

 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια «ΤΡΕΙΣ (3) ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΑΝΑΙΜΑΚΤΗΣ 
ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ ΤΩΝ 5.000 ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ, ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» CPV: 
38434570-2,  προϋπολογισθείσας  δαπάνης 16.000,00 € με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
118 του ν. 4412/2016 σε εφαρμογή του Πίνακα Προγραμματισμού Διαγωνισμών, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών Υγείας του διαχειριστικού έτους 2022 

 
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» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

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 ν. 4865/21 (ΦΕΚ Α’ 238/04-12-2021) Σύσταση και οργάνωση νομικού προσώπου ιδιωτικού 
δικαίου με την επωνυμία «Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας», στρατηγική κεντρικών 
προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη δημόσια 
υγεία και την κοινωνική πρόνοια 

4. του π.δ. 80/2016 (Α΄145) « Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 

Β. Τις αποφάσεις – έγγραφα: 
1. την με αριθ. Β7/7ης ΣΥΝ/16-03-2022 (ΑΔΑ:ΨΔ8Γ46906Ι-3Ο5 )απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου 

έγκρισης του 3ου Πίνακα Προγραμματισμού Διαγωνισμών, Προμηθειών και Υπηρεσιών του 
διαχειριστικού έτους 2022 

2. την με αριθ. 213/04-02-2022 (ΑΔΑ: Ρ69Ζ46906Ι-4Μ9) ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ 
ΠΑΥΛΟΣ» περί ορισμού επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια 
διαγωνισμού για την προμήθεια «ΤΡΕΙΣ (3) ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΑΝΑΙΜΑΚΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ 
ΤΩΝ 5.000 ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ, ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕ 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΘ΄ ΥΨΟΥΣ», προϋπολογισθείσας δαπάνης 16.000,00€ με ΦΠΑ, για την 
κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
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συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, σε εφαρμογή του Πίνακα Προγραμματισμού 
Διαγωνισμών, Προμηθειών και Υπηρεσιών του διαχειριστικού έτους 2022 

3. το με αριθ. πρωτ. 2522/24-2-2022 πρακτικό Τεχνικών Προδιαγραφών  της αρμόδιας επιτροπής  
4. την με αριθ. Β12/5ης ΣΥΝ/28-02-2022 (ΑΔΑ: ΨΜ8Ο46906Ι-ΕΑ4) απόφαση ΔΣ του Νοσοκομείου 

έγκρισης του αριθ. 2522/24-2-2022 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών και της διενέργειας 
συλλογής προσφορών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 118 του ν. 4412/2016 για την 
προμήθεια «ΤΡΕΙΣ (3) ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΑΝΑΙΜΑΚΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ ΤΩΝ 5.000 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ, ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» CPV: 38434570-2, με προϋπολογισθείσα 
δαπάνη 16.000,00€ με ΦΠΑ για ένα έτος και με δικαίωμα προαίρεσης για ένα ακόμη έτος με τους 
ίδιους όρους και τιμές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, βάσει τιμής, σε εφαρμογή του Πίνακα Προγραμματισμού Διαγωνισμών, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών Υγείας του διαχειριστικού έτους 2022 

5. Την με αριθ. 502/30-03-2022  (ΑΔΑ: ΨΘ8Ζ46906Ι-Ο9Λ ) (α/α καταχώρησης: 520, ΚΑΕ: 1311.01) 
Απόφαση Διοικητή για την έγκριση δέσμευσης πίστωσης διενέργειας του διαγωνισμού 

 
Αντικείμενο του διαγωνισμού-συνοπτικά στοιχεία 

Αναθέτουσα Αρχή  Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Άγιος Παύλος 
Είδος διαγωνισμού Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 118 του ν. 

4412/2016 
Αριθμός πρόσκλησης 2022-16/ΣΠ 

Περιγραφή  ΤΡΕΙΣ (3) ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΑΝΑΙΜΑΚΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ ΤΩΝ 5.000 ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ, 
ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, για τις 
ανάγκες της Αιμοδοσίας του Γ.Ν.Θ. ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 

Κωδικός CPV 38434570-2 
Προϋπολογιζόμενη δαπάνη για ένα έτος 16.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

12.903,23€ χωρίς Φ.Π.Α. 

Κωδικός Αριθμός Εξόδου (ΚΑΕ) 1311.01 με α/α καταχώρησης 520 

Κριτήριο κατακύρωσης Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής  

Έναρξη υποβολής προσφορών Πέμπτη 31-03-2022 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών 

Τετάρτη 06 -04-2022,   ώρα 12:00 

Τόπος υποβολής προσφορών Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» -Γραμματεία (Γραφείο 
Πρωτοκόλλου) 

Διάρκεια Ισχύος Προσφοράς 
6 μήνες (180 ημέρες) από την επόμενη της 
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών  

Χρόνος διενέργειας Ημερομηνία: 06-04-2022 
Ημέρα: Πέμπτη,  ώρα 13:00  

Τόπος διενέργειας Γραφείο Προμηθειών Γενικού Νοσοκομείου 
Θεσσαλονίκης   «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» 

Διάρκεια της Σύμβασης Ένα (1) έτος 

Δικαίωμα Προαίρεσης Ένα (1) ακόμα έτος, προϋπολογισθείσας δαπάνης 
16.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Κρατήσεις επί της τιμής των ειδών Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και 
τρίτων νόμιμες κρατήσεις 

Διεύθυνση  Ιστοσελίδας  Ανάρτησης 
Τεύχους Πρόσκλησης www.agpavlos.gr 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

                «ΤΡΕΙΣ (3) ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΑΝΑΙΜΑΚΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ ΤΩΝ 5.000 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ, ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» 

 

1. Να μετρά την αιμοσφαιρίνη του αίματος χωρίς τρύπημα του δακτύλου. Προκειμένου να μην 
υπάρχει καθόλου πόνος, να εξαλείφεται πλήρως ο κίνδυνος μόλυνσης, καθώς και η διασπορά 
βιολογικού υλικού. 

2. Να διαθέτει μηχανισμό προσαρμογής του δακτύλου, προκειμένου να εφαρμόζει άριστα σε 
κάθε είδους δάκτυλο ανεξάρτητα από το πάχος αυτού. 

3. Η μέτρηση της αιμοσφαιρίνης να πραγματοποιείται στην τελευταία φάλαγγα του δακτύλου 
(προς παλάμη), δεδομένου η αιμάτωση είναι μεγαλύτερη και η μέτρηση επιτελείται με 
υψηλότερη ακρίβεια.  

4. Να μην υπάρχουν περιορισμοί στην λειτουργία και την αξιοπιστία του, που να αφορούν το 
μήκος του νυχιού, αν είναι βαμμένα ή όχι, την λιπαρότητα της επιφάνειας και της υγρασίας του 
δακτύλου. 

5. Το εύρος  μέτρησης της αιμοσφαιρίνης να είναι 6-18g/dl με απόκλιση +/-1 g/dl. 
6. Η μέτρηση να επιτυγχάνεται με αισθητήρα ροής αίματος, σε μήκη κύματος 600-940mm 

περίπου και να βασίζεται στη μέθοδο occlusion spectroscopy. 
7. Να δίνει μέχρι 5.000 αξιόπιστες μετρήσεις σε θερμοκρασίες 0-40ο C και να διαθέτει μετρητή 

εξετάσεων. 
8. Να αποθηκεύεται σε συνθήκες θερμοκρασίας -40ο C έως +70ο C και υγρασίας 5-95%. 
9. Ο αναλυτής να διαθέτει μνήμη των 300 τελευταίων αποτελεσμάτων. 
10. Το σύστημα να μην έχει βιολογικά απόβλητα. 
11. Να μην είναι αναγκαία για την λειτουργία του η χρήση μέτρησης αναφοράς (calibration). 
12. Να συνεργάζεται άριστα με αναλυτή αναίμακτης μεθόδου προσδιορισμού αιμοσφαιρίνης, ο 

οποίος εκτός από την αιμοσφαιρίνη αίματος να μετρά και τους καρδιακούς παλμούς του 
αιμοδότη (ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ). 

13. Το σύστημα να απευθύνεται σε οργανωμένα τμήματα αιμοδοσίας νοσοκομείων και όχι για 
οικιακή χρήση (non home use) από ασθενείς. 

14. Να διαθέτει πιστοποίηση IEC/EN6061-1-2, Class B και να είναι συμμορφούμενος με τις οδηγίες 
CSA601.1, UL260-1, IEC/EN60601-4, MOD 93/42/EEC και  2007/47/EC. 

15. Η αξιοπιστία του να αποδεικνύεται με μελέτες σε Ελληνικά Τμήματα Αιμοδοσίας, αλλά και του 
εξωτερικού. Να υπάρχει η δυνατότητα κατάθεσης των μελετών εφόσον ζητηθούν. 

 
Επί ποινή απόρριψης οι υποψήφιοι προμηθευτές θα πρέπει να καταθέσουν φύλλο συμμόρφωσης, 

στο οποίο θα επιβεβαιώνονται οι ζητούμενες προδιαγραφές του διαγωνισμού με παραπομπές σε 
επίσημα έγγραφα του κατασκευαστικού οίκου που αντιπροσωπεύουν. Οι παραπομπές θα γίνονται με 
αναφορά σε αριθμημένη σελίδα και αριθμημένο σημείο του εγγράφου,  όπου θα αποδεικνύεται η 
εναρμόνιση με την εκάστοτε προδιαγραφή. 

  
            Η παραπάνω προμήθεια  θα βαρύνει τον ΚΑΕ 1311.01 του Γ.Ν.Θ. ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ-ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

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, 
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με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση να έχουν παραληφθεί από την αναθέτουσα αρχή μέχρι και την 
Τετάρτη 06 -04-2022,   ώρα 12:00. 

Στον κλειστό φάκελο εξωτερικά θα αναγράφεται: 

 Ο τίτλος: φάκελος προσφοράς για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 
προμήθεια του είδους «ΤΡΕΙΣ (3) ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΑΝΑΙΜΑΚΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ ΤΩΝ 
5.000 ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ, ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» CPV: 38434570-2 

 Αρ. Πρόσκλησης :   2022-16/ΣΠ 

 Τα στοιχεία της εταιρείας 

 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 

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.  
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ ΣΕ 

ΕΥΡΩ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΜΕ ΦΠΑ 

24% ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ

ΙΣΘΕΙΣΑ  
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ 

ΦΠΑ 24% 
ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΚΩΔΙΚΟΣ / 
ΤΙΜΗ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗ
ΤΗΡΙΟΥ 

1 

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ 
ΑΝΑΙΜΑΚΤΗΣ 
ΜΕΘΟΔΟΥ 
ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ ΤΩΝ 
5.000 ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ, ΜΕ 
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ 
ΣΥΝΟΔΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕ 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΘ΄ 
ΥΨΟΥΣ 

3    16.000,00 

 

 
 

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο  της προμήθειας.  
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. 

Επίσης θα συμπληρώνεται και ο κωδικός και η τιμή Παρατηρητηρίου του προσφερόμενου υλικού, 
εφόσον αυτό αντιστοιχεί. 

Οικονομική Προσφορά που είναι ανώτερη της προϋπολογισθείσας δαπάνης ή της τιμής 
Παρατηρητηρίου απορρίπτεται.  
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Η κατακύρωση θα γίνει στον ανάδοχο που θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής για το σύνολο της προμήθειας, με την προϋπόθεση 
ότι με την προσφορά του ικανοποιούνται οι όροι της πρόσκλησης. 
 

 
2.Δικαιολογητικά  

α) Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής των όρων της πρόσκλησης, του χρόνου ισχύος προσφοράς και 
εκτέλεσης της σύμβασης σε περίπτωση επιλογής αναδόχου. 

β) Απόσπασμα σχετικού ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται 
από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας 
όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι 
προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

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.  

γ) Για την καταβολή φόρων, αποδεικτικά ενημερότητας για χρέη προς το ελληνικό δημόσιο 
εφόσον είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε 
αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. 

δ) Για την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, πιστοποιητικά που εκδίδονται από την 
αρμόδια, κατά περίπτωση, αρχή του ελληνικού κράτους, ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του 
φορέα, σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία (θα αφορά την κύρια και την επικουρική 
ασφάλιση), εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν 
αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή 
τους. 

ε) 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 
έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους. 

στ) 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 06 -04-2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 

13:00, στο Γραφείο προμηθειών του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» ενώπιον αρμόδιας επιτροπής. 
 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 
Η αρμόδια επιτροπή αποσφραγίζει τις προσφορές στον ορισμένο από την παρούσα χρόνο και 

προβαίνει στην αξιολόγηση των προσφορών και συντάσσει πρακτικό αξιολόγησης - κατακύρωσης με το 
οποίο γνωμοδοτεί για τον ανάδοχο. Το πρακτικό αυτό 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. 
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Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κατώτερη ή ίση των ορίων του άρθρου 118, περί 
απευθείας ανάθεσης, όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την ακύρωση πράξης ή 
παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, καθώς και την αναστολή εκτέλεσης, ενώπιον του Διοικητικού 
Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 45 έως 56 του 
π.δ. 18/1989 (Α’ 8), το οποίο αποφαίνεται αμετακλήτως χωρίς να επιτρέπεται η προηγούμενη 
άσκηση άλλης ειδικής ή ενδικοφανούς διοικητικής προσφυγής. 
Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής ορίζεται ίσο με το 
πέντε τοις εκατό (5%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. 

 
 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
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 έχει διάρκεια ένα (1) έτος ή μέχρι την ανάλωση της ποσότητας 
των ειδών. 

 
ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ  
Ως τόπος παράδοσης ορίζεται η έδρα του Νοσοκομείου: Εθνικής Αντίστασης 161, Τ.Κ. 55134 

Θεσσαλονίκη. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόσει τη σύμβαση από την υπογραφή της και από τα δύο 

συμβαλλόμενα μέρη και σύμφωνα με όσα αναγράφονται σ’ αυτή. 
Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να παραδώσει στο σύνολό τους ή τμηματικά στους χώρους του 

Τμήματος Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου, με δικά του μεταφορικά μέσα και εργατικά, εντός πέντε (5) 
εργάσιμων ημερών από την διαβίβαση της αντίστοιχης έγγραφης παραγγελίας. 

Τα παραδιδόμενα είδη συνοδεύονται απαραίτητα από τιμολόγια ή δελτία αποστολής, 
αναγράφονται τα χαρακτηριστικά στοιχεία, τον κωδικό αριθμό της σύμβασης, τους κωδικούς αριθμούς 
της κατάστασης για κάθε είδος την ποσότητα και την τιμή αυτών. Τα άνωθεν παραστατικά θα 
εκδίδονται προς το Νοσοκομείο. 

Η παραλαβή των παραδοτέων γίνεται από αρμόδια επιτροπή, η οποία ορίζεται με απόφαση της 
Α.Α. και θα εκδίδει το σχετικό πρωτόκολλο οριστικής και ποιοτικής παραλαβής. 

Ο Ανάδοχος οφείλει άμεσα μετά την παραλαβή, να προχωρήσει σε πρόγραμμα εκπαίδευσης του 
απαραίτητου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του Τμήματος Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου.   

 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο:  
Το 100% της αξίας του εκάστοτε τιμολογίου και εντός εξήντα (60) ημερών από την έκδοση του και 

την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις 
του άρθρου 200 παρ. 4 και 5 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν 
ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο  και την πληρωμή. 

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με 
τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Ο Φ.Π.Α. επί της αξίας του τιμολογίου βαρύνει το Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ».   
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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 
4412/2016. 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί μονομερές δικαίωμα προαίρεσης για ένα ακόμα έτος μετά τη λήξη 
της σύμβασης, με τους ίδιους όρους και τιμές της σύμβασης που θα συναφθεί, το οποίο προϋποθέτει 
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία κοινοποιείται στον ανάδοχο πριν τη λήξη της αρχικής 
σύμβασης. 

To παραπάνω δικαίωμα προαίρεσης δύναται να ενεργοποιηθεί και πριν τη χρονική λήξη της 
αρχικής σύμβασης, σε περίπτωση ανάλωσης του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης, το οποίο 
προϋποθέτει απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου και την έγγραφη ενημέρωση του αναδόχου έως και 
τον χρόνο ανάλωσης των παραπάνω. 

 
ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ  

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος (Άρθρο 203 του ν. 4412/2016) από τη σύμβαση 
και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου (Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής): 

α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης, 
β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση 

ή/και δεν συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη 
σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης, 

γ) εφόσον δεν φορτώσει, δεν παραδώσει ή δεν αντικαταστήσει τα συμβατικά αγαθά ή δεν 
επισκευάσει ή δεν συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του 
δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016, στην ενότητα 6 και το 
Παράρτημα Ι της παρούσας, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου. 

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση κατά την ως άνω 
περίπτωση γ, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις 
διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4412/20161 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των 
ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε 
προθεσμία 15 ημερών από την κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης. Αν η προθεσμία που τεθεί με την 
ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε 
προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση 
της αναθέτουσας αρχής. 

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα 
εκτέλεσης της σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

 
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
 Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από 

την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 
 Εγγυητική επιστολή συμμετοχής καθώς και καλής εκτέλεσης, δεν απαιτείται. 
 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. 
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 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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