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ΘΔΚΑ: «π. αρ. Φ181/2022 πρόζκληζη εκδήλφζης ενδιαθέρονηος για ηην ανάθεζη
σπηρεζιών και ηην προμήθεια ανηαλλακηικών για ηην επιζκεσή 3 βραζηήρφν
θαγηηού (CPV : 34913000-0, Γιάθορα ανηαλλακηικά) τρονικής διάρκειας δύο (2)
μηνών και προϋπολογιζθείζας δαπάνης 9.039,60€ ζσμπεριλαμβανομένοσ ΦΞΑ, με
κριηήριο ανάθεζης ηην πλέον ζσμθέροσζα από οικονομική άπουη προζθορά ( βάζει
ηιμής).»
ΡΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΘΖΛΩΛ «ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ»

Έτονηας σπόυη:
1. Ρν λ.4915/2022 (ΦΔΘ 63/Α’/24.03.2022), άξζξν 79, «Δγθξίζεηο ζθνπηκόηεηαο γηα ηελ εθπόλεζε κειεηώλ, πινπνίεζε
έξγσλ θαη παξνρή ηερληθώλ θαη ινηπώλ ζπλαθώλ επηζηεκνληθώλ ππεξεζηώλ γηα ηε βειηίσζε θαη αλάπηπμε θηηξηαθώλ
ππνδνκώλ ηεο Θεληξηθήο πεξεζίαο ηνπ πνπξγείνπ γείαο, ησλ επνπηεπόκελσλ θνξέσλ, ηνπ Αηγηλήηεηνπ Λνζνθνκείνπ,
ηνπ Αξεηαίεηνπ Λνζνθνκείνπ θαη ηνπ Δπγελίδεηνπ Θεξαπεπηεξίνπ θαη γηα ηελ πξνκήζεηα πγεηνλνκηθνύ πιηθνύ, αλαιώζηκνπ
πιηθνύ θαη αγαζώλ ή ππεξεζηώλ».
2. Ρν λ.4782/2021 (ΦΔΘ 36/Α’/09.03.2021) «Δθζπγρξνληζκόο, απινπνίεζε θαη αλακόξθσζε ηνπ ξπζκηζηηθνύ πιαηζίνπ
ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, εηδηθόηεξεο ξπζκίζεηο πξνκεζεηώλ ζηνπο ηνκείο ηεο άκπλαο θαη ηεο αζθάιεηαο θαη άιιεο
δηαηάμεηο γηα ηελ αλάπηπμε, ηηο ππνδνκέο θαη ηελ πγεία» όπσο ηζρύεη.
3.Ρνλ λ.4412/8-8-16 (Γεκόζηεο Ππκβάζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηώλ θαη πεξεζηώλ [πξνζαξκνγή ζηηο Νδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη
2014/25/ΔΔ].
4.Ρν ππ. αξ. 4963/05.10.2016 έγγξαθν ηεο ΔΞ κε ζέκα «Ξξνκήζεηεο από ηνπο θνξείο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 9
ηνπ λ.3580/2007 – Θαζνξηζκόο ΘΑΑ».
5.Ρνλ Λ.4270/2014 (ΦΔΘ 143/Α΄/28.06.2014) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Νδεγίαο
2011/85/ΔΔ)-δεκόζην ινγηζηηθό θαη άιιεο δηαηάμεηο.
6.Ρνλ Λ.4250/2014 (ΦΔΘ 74/Α’/26.03.2014), «Γηνηθεηηθέο απινπζηεύζεηο – Θαηαξγήζεηο, Ππγρσλεύζεηο Λνκηθώλ
Ξξνζώπσλ θαη πεξεζηώλ ηνπ Γεκόζηνπ Ρνκέα – Ρξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ.318/1992 (Α’ 161) θαη ινηπέο
ξπζκίζεηο».
7.Ρνλ Λ.4155/2013 (ΦΔΘ 120/A/29.05.13) «Δζληθό Πύζηεκα Ζιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ θαη άιιεο Γηαηάμεηο».
8.Ρνλ Λ. 4013/2011 (ΦΔΘ 204/Α/2011) «Πύζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ θαη Θεληξηθνύ
Ζιεθηξνληθνύ Κεηξώνπ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ – Αληηθαηάζηαζε ηνπ έθηνπ θεθαιαίνπ ηνπ λ. 3588/2007 (πησρεπηηθόο
θώδηθαο) Ξξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο».
9.Ρνλ Λ.3918/2011 (ΦΔΘ 31/η.Α’/02-03-2011) «Γηαξζξσηηθέο Αιιαγέο ζην Πύζηεκα γείαο θαη Άιιεο δηαηάμεηο» όπσο
ηζρύεη.
10.Ρνλ Λ.3861/2010 (ΦΔΘ 112/Α΄/13.07.2010) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λόκσλ...θαη
άιιεο δηαηάμεηο» όπσο ηζρύεη.
11.Ρνλ λ.3846/(ΦΔΘ 66Α΄/11-05-2010), άξζξν 24 πνπ αθνξά ηξνπνπνηήζεηο ζρεηηθώλ άξζξσλ ηνπ λ.3580/07.
12.Ρνλ λ.3580/07(ΦΔΘ/134 Α /18-06-2007) Ξεξί Ξξνκεζεηώλ ησλ Λνζνθνκείσλ.

1

ΑΔΑ: Ψ5Ε24690ΩΣ-777

22PROC011466320 2022-10-21

13.Ρνλ λ.3329/2005 (ΦΔΘ /81 Α/ 2005) «Ξεξηθεξεηαθή Ππγθξόηεζε ηνπ Δζληθνύ Ππζηήκαηνο γείαο θαη Θνηλσληθήο
Αιιειεγγύεο».
14.Ρελ ππ. αξ. 4α/11974/2013 (Β’ 299) Θ..Α ζρεηηθά κε ηνλ «Νξγαληζκό ηνπ Γ.Λ.Α «ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ», όπσο ηζρύεη.
15.Ρελ ππ. αξηζκ. Γ4β/Γ.Ξ.:88838/19 Απόθαζε ηνπ πνπξγείνπ γείαο «Γηνξηζκόο λένπ Γηνηθεηή ζην Γ.Λ.Α.
“Ηππνθξάηεην’’» (ΦΔΘ 16/ΝΓΓ/14.01.2020).
16.Ρελ ππ. αξ. ΑΓΠ. 19/12-10-2022 (ζέκα 11ν), έγθξηζεο όξσλ θαη ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ. (ΑΓΑ: ΤΘΝ84690ΥΠ-ΓΘΘ,
ΑΓΑΚ: 22REQ011438078 2022-10-18).
17.Ρν γεγνλόο όηη από ηελ παξνύζα πξνθαιείηαη δαπάλε, ε νπνία ζα αλέξρεηαη ζπλνιηθά έσο ηνπ πνζνύ ησλ 14.169,48€
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνύληνο Φ.Ξ.Α. θαη ζα θαιπθζεί από ηνλ Ραθηηθό Ξξνϋπνινγηζκό ηνπ Γεληθνύ
Λνζνθνκείνπ Αζελώλ «ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ» ζύκθσλα κε ηελ ππ. αξ. 2013/17-10-2022 Απόθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο (ΑΓΑ:
9Θ3Ε4690ΥΠ-ΞΓΖ, ΑΓΑΚ: 22REQ011438159 2022-10-18).
ΞΟΝΠΘΑΙΔΗ

1.

Ρελ αηνκηθή επηρείξεζε ANINOX BIOTEXNIA ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΥΛ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΥΛ ΚΑΓΔΗΟΗΥΛ ΑΛΝΜΔΗΓΝΡΥΛ

ΘΑΡΑΠΘΔΥΛ, λα ππνβάιεη έγγξαθε ζθξαγηζκέλε πξνζθνξά γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηώλ ηνπ Ξαξαξηήκαηνο Α’ ηεο
παξνύζεο, ζε θιεηζηό θάθειν, ν νπνίνο ζα θέξεη ηελ έλδεημε «π. αρ. Φ181/2022 πρόζκληζη εκδήλφζης
ενδιαθέρονηος για ηην ανάθεζη σπηρεζιών και ηην προμήθεια ανηαλλακηικών για ηην επιζκεσή 3 βραζηήρφν
θαγηηού

(CPV

:

34913000-0,

Γιάθορα

ανηαλλακηικά)

τρονικής

διάρκειας

δύο

(2)

μηνών

και

προϋπολογιζθείζας δαπάνης 9.039,60€ ζσμπεριλαμβανομένοσ ΦΞΑ, με κριηήριο ανάθεζης ηην πλέον
ζσμθέροσζα από οικονομική άπουη προζθορά ( βάζει ηιμής), ζην Ρκήκα Γξακκαηείαο (Ξξσηόθνιιν) ηνπ
Λνζνθνκείνπ κέρξη ηελ 26η Νκηφβρίοσ 2022, ημέρα Ρεηάρηη και ώρα 9:00π.μ. Ζ απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε ηεο
πξνζθνξάο ζα γίλεη ζην Ρκήκα Ξξνκεζεηώλ ηνπ Λνζνθνκείνπ ζηηο 26 Νκηφβρίοσ 2022, ημέρα Ρεηάρηη και ώρα
10:00π.μ. Ζ πξνζθνξά πνπ ζα ππνβιεζεί ζηελ πεξεζία ΔΘΞΟΝΘΔΠΚΑ δελ ζα ιεθζεί ππόςε.

2.

Ν ππνςήθηνο αλάδνρνο ζα ππνβάιεη πξνζθνξά γηα ην ζύλνιν ησλ ππεξεζηώλ. Ρκεκαηηθέο ή ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο

δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη.

3.

Ξεξηερόκελν πξνζθνξάο: Ν ελδηαθεξόκελνο ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη κία θαη κνλαδηθή πξνζθνξά ζε θιεηζηό θάθειν,

ζηνλ νπνίν ζα εκπεξηέρνληαη:
3.1. πεύζπλε Γήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο ζηελ νπνία ζα δειώλεηαη όηη: α) απνδέρεηαη ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο
πξόζθιεζεο θαη ε πξνζθνξά ηνπ ζπληάρζεθε ζύκθσλα κε απηνύο β) νη πξνζθεξόκελεο ππεξεζίεο ηθαλνπνηνύλ ηηο
παξαηηζέκελεο ζηελ παξνύζα πξόζθιεζε ηερληθέο απαηηήζεηο θαη γ) ν ρξόλνο ηζρύνο ηεο πξνζθνξάο είλαη 120 εκέξεο από
ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο.
3.2. Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληνο ζηελ νπνία ζα δειώλεηαη θαη’ ειάρηζηνλ ε ηηκή ηνπ πξνζθέξνληνο γηα θάζε
ππεξεζία κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Ξίλαθα ηνπ Ξαξαξηήκαηνο Β, πνπ απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο παξνύζαο.
3.3. Θαζώο θαη ηα θάησζη δηθαηνινγεηηθά:
1. απόζπαζκα ηνπ πνηληθνύ κεηξώνπ ή, ειιείςεη απηνύ, ηζνδύλακν έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη από αξκόδηα δηθαζηηθή ή
δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρώξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρώξαο όπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν ελ ιόγσ νηθνλνκηθόο
θνξέαο, από ην νπνίν πξνθύπηεη όηη δελ ζπληξέρεη ιόγνο απνθιεηζκνύ από ηνπο αλαθεξόκελνπο ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73
ηνπ Λ. 4412/2016. Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ, ή ειιείςεη απηνύ, άιιν ηζνδύλακν έγγξαθν, πξνζθνκίδεηαη γηα ηα κέιε
ηνπ δηνηθεηηθνύ, δηεπζπληηθνύ ή επνπηηθνύ νξγάλνπ ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ζηνλ νπνίν πξόθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθύξσζε ή
ησλ πξνζώπσλ πνπ έρνπλ εμνπζία εθπξνζώπεζεο, ιήςεο απόθαζεο ή ειέγρνπ ζε απηόλ. Ππγθεθξηκέλα, ζε πεξίπησζε πνπ
ν πξνζθέξσλ είλαη λνκηθό πξόζσπν, ην απόζπαζκα ή άιιν ηζνδύλακν έγγξαθν ππνβάιιεηαη γηα ηνλ ή ηνπο Γηαρεηξηζηέο,
όηαλ ην λνκηθό πξόζσπν είλαη Ν.Δ, Δ.Δ ή Δ.Ξ.Δ, γηα ηνλ Γηεπζύλνληα Πύκβνπιν, θαζώο θαη όια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ
Ππκβνπιίνπ, όηαλ ην λνκηθό πξόζσπν είλαη Α.Δ.
2. πηζηνπνηεηηθό ηεο θαηά πεξίπησζε αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ηεο ρώξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ, από ην
νπνίν λα πξνθύπηεη όηη είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ όζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή εηζθνξώλ θνηλσληθήο
αζθάιηζεο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηόζν ηεο ρώξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ όζν θαη ηνπ ειιεληθνύ δηθαίνπ. Δηδηθά γηα ηελ
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πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεώζεηο πνπ
αθνξνύλ ζηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, θαιύπηνπλ ηόζν ηελ θύξηα όζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε.
3. πηζηνπνηεηηθό ηεο θαηά πεξίπησζε αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ηεο ρώξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ, από ην
νπνίν λα πξνθύπηεη όηη είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο ηνπ όζνλ αθνξά ζηελ πιεξσκή ησλ θόξσλ θαη
ηειώλ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηόζν ηεο ρώξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ όζν θαη ηνπ ειιεληθνύ δηθαίνπ.
4. πηζηνπνηεηηθό όηη είλαη εγγεγξακκέλνο ζην νηθείν Δπηκειεηήξην.

4.

Ξαξαδνηέα / Σξνλνδηάγξακκα: Γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηώλ ζα ζπλαθζεί ζύκβαζε ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.

4412/16 (ΦΔΘ147/8-8-2016) «Γεκόζηεο Ππκβάζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηώλ θαη πεξεζηώλ», όπσο ηζρύνπλ. Πε πεξίπησζε κε
εθηέιεζεο εληόο ησλ ρξνληθώλ νξίσλ πνπ παξέρνληαη ζηνλ αλάδνρν έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ Λ.4412/16.

5.

Ξξνϋπνινγηζκόο δαπάλεο: Ζ ζπλνιηθή δαπάλε γηα ηελ αλάζεζε ηεο ππεξεζίαο δηάξθεηαο 2 κελώλ δελ δύλαηαη λα

ππεξβεί ην πνζό ησλ 9.039,60€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α.

6.

Ζ θαηαθύξσζε ηνπ αλαδόρνπ ζα γίλεη κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθήο άπνςεο

πξνζθνξά βάζεη ηηκήο (ρακειόηεξε ηηκή).

7.

Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδόρνπ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά (κεληαίσο) θαη κεηά ηελ πιήξε πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ηεο

ππεξεζίαο, ε νπνία ζα πηζηνπνηείηαη κε ην αληίζηνηρν πξσηόθνιιν παξαιαβήο ηεο αξκόδηαο πξνο ηνύην επηηξνπήο θαη ηελ
πξνζθόκηζε ησλ ζρεηηθώλ παξαζηαηηθώλ.

8.

Ζ παξνύζα ζα αλαξηεζεί ζην ΓΗΑΓΔΗΑ, ζην ΘΖΚΓΖΠ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Λνζνθνκείνπ ζηελ δηαδξνκή

www.hippocratio.gr Ρκήκα Ξξνκεζεηώλ Γηαγσληζκνί - Γηαπξαγκαηεύζεηο.

Ν ΑΛΑΞΙΖΟΩΡΖΠ ΓΗΝΗΘΖΡΖΠ

ΗΩΑΛΛΖΠ ΘΑΟΝΕΝΠ

Πσνημμένα: Ξέληε (5) ζειίδεο
- Ξαξάξηεκα Α: Ρερληθέο πξνδηαγξαθέο
- Ξαξάξηεκα Β: πόδεηγκα Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο
Δζφηερική διανομή:
- πνδηεύζπλζε Νηθνλνκηθνύ
- Ρκήκα Ξξνκεζεηώλ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α: ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Λάςτιχο ςιλικονοφχο ςτεγανοποίθςθσ για καπάκια βραςτιρων autoclave
Κλείςτρο-ςφικτιρασ για καπάκια βραςτιρων autoclave, με τθν τοποκζτθςθ τουσ και τισ ανάλογεσ
ενιςχφςεισ
Φίλτρο εςωτερικό για βραςτιρα autoclave
Καμπφλθ απορροισ κροφνου 2’’ για βραςτιρα autoclave
Εξάρμωςθ παλαιϊν βάςεων και αντικατάςταςθ τουσ με νζεσ ανοξείδωτεσ βάςεισ και 4 ανοξείδωτα
ρυκμιηόμενα ποδαρικά 2’’
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ΑΔΑ: Ψ5Ε24690ΩΣ-777

22PROC011466320 2022-10-21
Παράρτημα Β΄: Τπόδειγμα Οικονομικήσ Προςφοράσ

Επωνυμία εταιρίασ
Ζδρα
ΑΦΜ
Όνομα προςφζροντοσ
Στοιχεία επικοινωνίασ
Διάρκεια ιςχφοσ προςφοράσ
Υπογραφι
Σφραγίδα

120 θμζρεσ από τθν θμερομθνία διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ.

Οι προςφορζσ κα πρζπει να ςυνταχκοφν ςφμφωνα και με τισ διατάξεισ του Ν.4144/2013 (ΦΕΚ 88 Α) επί ποινι απόρριψθσ.
Οι οικονομικζσ προςφορζσ των ςυμμετεχόντων κα υποβλθκοφν με τθ ςυμπλιρωςθ του παρακάτω πίνακα:
Σφνολο
Κωδικόσ
Προςφερόμενθ
Μονάδα
Τιμι
ΜερικόΣφνολο
Ποςοςτό
Ποςότθτα
δαπάνθσ Παρατθρθτθρίου
α/α
υπθρεςία
Μζτρθςθσ
Μονάδασ
(πλζον ΦΠΑ)
ΦΠΑ
με ΦΠΑ
Τιμϊν
Περιγραφι …………
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