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 «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»
(Εθν.  Αντίστασης 161 ΤΚ 55134 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)

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

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΑΡ.  2022-28/ΣΠ

«ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ» CPV:39717200-3

Πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  για  την  προμήθεια  «ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ»
CPV:39717200-3 για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. «Άγιος Παύλος, προϋπολογισθείσας δαπάνης 4.836,00€ με ΦΠΑ
24%  και  δικαίωμα  προαίρεσης συνολικής  ποσότητας μέχρι  100%    της  κατακυρωθείσας  ποσότητας
κλιματιστικών έως τη λήξη της σύμβασης, με  κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει  τιμής,  σε  εφαρμογή του Πίνακα Προγραμματισμού προμηθειών  και  υπηρεσιών
διαχειριστικού έτους 2022 και με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του ν.4412/16.

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. ΕΗΔ1/25η ΣΥΝ/29-04-2022 (ΑΔΑ:ΨΓ8Λ46906Ι-7ΛΠ) απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου έγκρισης
της  τέταρτης  υποβολής  Πίνακα  Προγραμματισμού  Διαγωνισμών,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών  του
διαχειριστικού έτους 2022.
2. Το με αριθ. 6289/13-05-2022 αίτημα επειγουσών αναγκών της προϊσταμένης της Τεχνικής Υπηρεσίας με
θέμα την προμήθεια «ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ». 
3.  Την  με  αριθ.  ΕΗΔ2/12ης  ΣΥΝ/18-05-2022  (ΑΔΑ:68Π546906Ι-ΘΦΞ)  απόφαση  του  Δ.Σ.  του  Νοσοκομείου
έγκρισης  του  με  αριθ.  6289/13-05-2022  αίτημα  επειγουσών  αναγκών  της  προϊσταμένης  της  Τεχνικής
Υπηρεσίας με θέμα την προμήθεια  «ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ»    CPV:39717200-3 για τις ανάγκες του
Γ.Ν.Θ.  «Άγιος  Παύλος,  προϋπολογισθείσας  δαπάνης  4.836,00€  με  ΦΠΑ  24%  και  δικαίωμα  προαίρεσης
συνολικής  ποσότητας μέχρι  100%    της  κατακυρωθείσας  ποσότητας    κλιματιστικών  έως  τη  λήξη  της
σύμβασης, με  κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής,
σε εφαρμογή του Πίνακα Προγραμματισμού προμηθειών και υπηρεσιών διαχειριστικού έτους 2022 και με τη
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του ν.4412/16. 
5. Την με αριθ. 744/23-05-2022  (ΑΔΑ:9ΙΧ146906Ι-Υ5Κ) (α/α καταχώρησης: 590, ΚΑΕ:9429.05) 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 «ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ».
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Αντικείμενο του διαγωνισμού-συνοπτικά στοιχεία

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

4412/2016

Αριθμός διαγωνισμού 2022-28/ΣΠ

Κριτήριο κατακύρωσης Η  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη

προσφορά,  αποκλειστικά  βάσει  τιμής (χαμηλότερη

τιμή

Καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής

προσφορών

Πέμπτη  02-06-2022   Ώρα 14:30 μ.μ.

Χρόνος διενέργειας Ημερομηνία 03-06-2022

Ημέρα Παρασκευή    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 «ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ»

Κωδικός CPV 39717200-3

Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 4.836,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

3.900,00€ χωρίς Φ.Π.Α.

Προαίρεση Συνολική  ποσότητα μέχρι  100%    της

κατακυρωθείσας ποσότητας   κλιματιστικών έως τη

λήξη της σύμβασης

Προϋπολογιζόμενη δαπάνη προαίρεσης 4.836,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

3.900,00€ 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 
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         A. Xαρακτηριστικά κλιματιστικών μηχανημάτων τ. Split (τοίχου και οροφής)

1. Τα κλιματιστικά μηχανήματα  θα είναι ψύξης-θέρμανσης διαιρούμενου τύπου (split type), inverter,
καινούργιο, σταθερής κατασκευής και θα φέρει πιστοποίηση CE. Στην προσφορά θα κατατεθούν τα
τεχνικά φυλλάδια του προσφερόμενου τύπου κλιματιστικού, από τα οποία θα τεκμηριώνονται τα
τεχνικά χαρακτηριστικά του.

1. Θα λειτουργεί με τάση δικτύου 220V/50Hz

2. Θα είναι ενεργειακής κλάσης  τουλάχιστον Α+/Α+

3. Το ψυκτικό υγρό να είναι  R410Α ή R32 ή ποιο σύγχρονο φιλικό πάντα προς το περιβάλλον

4. Η συσκευή να αποτελείται από:

 Εσωτερική μονάδα (τοίχου-οροφής) παροχής θερμού και ψυχρού αέρα

 Εξωτερική μονάδα συμπύκνωσης

 Στοιχεία σύνδεσης (καλώδια-χαλκοσωλήνες μονωμένους με συνθετικό υλικό κλειστής κυψέλης
ενδεικτικού τύπου ενδεικτικού τύπου armaflex προστατευμένο με μονωτική ταινία). Τα καλώδια
και οι σωλήνες θα πρέπει να έχουν ελάχιστο μήκος 7m  

 Ασύρματο τηλεχειριστήριο με δυνατότητα χρονικού προγραμματισμού, αυτοδιάγνωση βλαβων,
ρύθμιση  ταχύτητας  (υψηλή-  μεσαία-  χαμηλή)  ,  ρύθμιση   θερμοκρασίας  ανά  1oC,  ρύθμιση
κίνησης πτερυγίων, ρύθμιση κατάστασης (θέρμανση ,ψύξη, αφύγρανση και αυτόματη επιλογή
λειτουργίας) και διακόπτη ON-OFF.

 Σωλήνας απαγωγής των στραγγισμάτων μέχρι το έδαφος..

5. Η  εξωτερική  μονάδα  πρέπει  να  είναι  κατάλληλη  για  υπαίθρια  εγκατάσταση  με  αντισκωριακή
προστασία και για δυσμενείς καιρικές συνθήκες

6. Θα διαθέτει σύστημα αυτόματης ρύθμισης του εσωτερικού ανεμιστήρα, ο οποίος να ξεκινάει μόνο
εφόσον η θερμοκρασία του εσωτερικού εναλλάκτη υπερβεί  μια ορισμένη θερμοκρασία,  για την
αποφυγή δημιουργίας ψυχρών ρευμάτων στη λειτουργία της θέρμανσης κατά την έναρξη ή μετά τον
κύκλο απόψυξης.

7. Θα διαθέτει σύστημα ελέγχου και προστασίας του εσωτερικού στοιχείου (κατά την λειτουργία της
ψύξης)  και  του εξωτερικού στοιχείου (κατά την λειτουργία  της θέρμανσης)  από την  δημιουργία
παγετού.

8. Θα διαθέτει αυτόματη κίνηση του πτερυγίου στην έξοδο του κλιματιζόμενου αέρα.

9. Θα διαθέτει σύστημα προστασίας έναντι υπερθέρμανσης του συμπιεστή

10. Θα διαθέτει σύστημα προστασίας του συμπιεστή από συχνές διακοπές του ρεύματος.

11. Θα διαθέτει σύστημα προστασίας από υπέρταση.

12. Θα διαθέτει κατάλληλο φίλτρο συγκράτησης σωματιδίων, εύκολα αφαιρούμενο για καθαρισμό ή
αντικατάσταση.

13. Θα διαθέτει λεκάνη περισυλλογής συμπυκνωμάτων.

14. Η ευαισθησία του θερμοστάτη χώρου Θα είναι τουλάχιστον 10 C
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15. Το μήκος καθώς και η υψομετρική διαφορά μεταξύ της εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας όπου η
ψυκτική απόδοση του μηχανήματος δεν παρουσιάζει μείωση δεν πρέπει να είναι μικρότερες από
5m

16. H στάθμη θορύβου της εσωτερικής μονάδας στην υψηλή ταχύτητα να είναι το πολύ 42db

17. H στάθμη θορύβου της εξωτερικής μονάδας να είναι το πολύ 55db

18. Για την λειτουργία της ψύξης το όριο να είναι 430 C (μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος) και για
την λειτουργία της θέρμανσης το όριο να είναι -50 C (ελάχιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος)

19. Να έχει τουλάχιστον τρία  χρόνια εγγύηση ή όσα δίνει ο κατασκευαστής εφ΄ όσον είναι πάνω από
τρία.

20. Το κλιματιστικό θα παραδοθεί εγκατεστημένο και σε λειτουργία με όλα τα πιστοποιητικά του.

21. Η εγκατάστασή του να γίνει από αδειοδοτημένο ψυκτικό ,αφού πρώτα λάβει γνώση του χώρου,
τουλάχιστον όσο αφορά την κασέτα οροφής, η δε ηλεκτρολογική εγκατάσταση από αδειοδοτημένο
ηλεκτρολόγο.

22. Στις εργασίες περιλαμβάνεται:

 Η αποξήλωση των παλαιών αχρήστων κλιματιστικών και η μεταφορά τους σε χώρο που θα 
υποδειχθεί από το Νοσοκομείο.

 Η εγκατάσταση της εσωτερικής μονάδας με στηρίγματα πάνω στον τοίχο

 Η εγκατάσταση της εξωτερικής μονάδας στις υπάρχουσες μεταλλικές βάσεις. Σε περίπτωση που
δεν υπάρχει μεταλλική βάση ή είναι κατεστραμμένη θα γίνει νέα μεταλλική βάση σχήματος Γ σε
περίπτωση  που  η  συσκευή  τοποθετείται  στον  τοίχο  ή  σχήματος  Π  σε  περίπτωση  που
τοποθετείται στο δάπεδο.

 Η  εγκατάσταση  των  καλωδιώσεων,  των  χαλκοσωλήνων   των  ψυκτικών  κυκλωμάτων  μεταξύ
εσωτερικής και  εξωτερικής μονάδας,  η  μόνωσή τους καθώς και  η εγκατάσταση του σωλήνα
απαγωγής των στραγγισμάτων, ο οποίος θα οδηγεί τα στραγγίσματα στο έδαφος με κατάλληλα
στηρίγματα..

 Η ηλεκτρική σύνδεση της εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας.

 Η ηλεκτρική σύνδεση του κλιματιστικού με δική του ασφάλεια, στον ηλεκτρικό πίνακα που θα
υποδειχθεί από την τεχνική υπηρεσία του νοσοκομείου. Η ηλεκτρολογική σύνδεση θα γίνεται
υποχρεωτικά με την παρουσία του ηλεκτρολόγου του Νοσοκομείου.

 Η  πλήρωση  του  συγκροτήματος  με  πλήρες  φορτίο  ψυκτικού  μέσου  και  ειδικού  λιπαντικού
ελαίου (χαμηλών θερμοκρασιών).

 Οι δοκιμές και οι ρυθμίσεις για παράδοση σε κανονική λειτουργία.

Η σφράγιση των οπών από την διέλευση των σωληνώσεων και καλωδίων και η αποκατάσταση
τυχόν φθορών που θα προκληθούν στα δομικά στοιχεία του κτιρίου  κατά την εγκατάσταση του
κλιματιστικού με επισκευαστικό κονίαμα.

                        

Η παραπάνω υπηρεσία θα βαρύνει τον ΚΑΕ 9429.05 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 του 
είδους  «ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ» CPV:39717200-3.
Αρ. Πρόσκλησης :   2022-28/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 Πέμπτη  02-06-2022   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 ΧΩΡΟΣ
ΕΙΔΟΣ

ΣΥΣΚΕΥΗΣ
ΙΣΧΥΣ btu 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 Αποστείρωση 1
Διαιρούμενου
τύπου (split)

τοίχου

12.000

1 496,00

2
Γρ. Νοσηλευτών

Ορθ. Τμήμ. Διαιρούμενου
τύπου (split)

τοίχου

12.000
1 496,00

3
Αποστείρωση 2 Διαιρούμενου

τύπου (split)
τοίχου

18.000
1 992,00

4
Αποδυτήρια

γυναικών
Διαιρούμενου
τύπου (split)

τοίχου

18.000
1 992,00

5

Τμ. Τεχνικού
Νεφρού

Διαιρούμενου
τύπου – 
Κασέτα 
οροφής

24.000

1 1.860,00

ΣΥΝΟΛΑ 4.836,00 €

Ο ανάδοχος οφείλει να παραδώσει το είδος ή τα είδη εντός 30 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης
και πάντα σε συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία.

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  03-06-2022   ημέρα  Παρασκευή  και  ώρα
13:00μ.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:
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 Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες από
την επόμενη μέρα της διενέργειας της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 Εγγυητική επιστολή συμμετοχής καθώς και καλής εκτέλεσης, δεν απαιτείται.
 Η  ισχύς  της  σύμβασης  θα  είναι  μέχρι  31-12-2022. Το  Νοσοκομείο  διατηρεί  μονομερές  δικαίωμα

προαίρεσης για προμήθεια επιπλέον κλιματιστικών, συνολικής ποσότητας μέχρι 100%   της κατακυρωθείσας
ποσότητας,  με τους ίδιους όρους και τιμές της σύμβασης,   το οποίο μπορεί να ασκηθεί έως τη λήξη της.
 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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