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ΠΡΟΘΙΖΖ ΔΘΓΖΙΩΖ ΔΛΓΗΑΦΔΡΟΛΣΟ ΓΗΑ ΣΖΛ ΠΡΟΚΖΘΔΗΑ «ΤΛΣΖΡΖΖ ΘΑΗ ΔΠΗΘΔΤΖ  

ΘΔΛΣΡΗΘΩΛ ΤΠΟΙΟΓΗΣΩΛ ΣΖ Λ.Κ. ΑΓΡΗΛΗΟΤ» 

 
 

Έσονηαρ ςπότη:  

Α) Σιρ διαηάξειρ όπυρ αςηέρ ιζσύοςν ζήμεπα:  

1. Ρνπ Λ. 2955/2001 «Ξξνκήζεηεο Λνζνθνκείσλ θαη ινηπψλ κνλάδσλ πγείαο ησλ Ξε.Π.. θαη άιιεο δηαηάμεηο».  

2. Ρνπ Λ. 3329/2005 «Δζληθφ ζχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο».  

3. Ρνπ Λ. 3580/2007 «Ξξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην πνπξγείν γείαο θαη Θνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο θαη άιιεο δηαηάμεηο».  

4. Ρνπ Λ. 3918/2011 «Γηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην Πχζηεκα γείαο & άιιεο δηαηάμεηο».  

5. Ρνπ Λ. 4238/2014 (Α΄38) «Ξξσηνβάζκην Δζληθφ Γίθηπν γείαο (Ξ.Δ.Γ..), αιιαγή ζθνπνχ Δ.Ν.Ξ... θαη 

ινηπέο δηαηάμεηο».  

6. Ρνπ Ξ.Γ. 80/2016 (Α΄145) «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο».  

7. Ρνπ Λ. 4412/8-8-2016 (ΦΔΘ 147/Α/2016) πεξί Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ.  

8. Ρνπ Λ. 4486/2017 (ΦΔΘ 115/07.08.2017) «Κεηαξξχζκηζε ηεο Ξξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο γείαο, επείγνπζεο 

ξπζκίζεηο αξκνδηφηεηαο πνπξγείνπ γείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο».  

9. H παξ.4 ηνπ αξ.9 ηνπ  ΞΓ 80/2016. 

10. Λ. 4782/21 (ΦΔΘ 36 Α/9-3-2021): Δθζπγρξνληζκφο, απινπνίεζε θαη αλακφξθσζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ 

ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, εηδηθφηεξεο ξπζκίζεηο πξνκεζεηψλ ζηνπο ηνκείο ηεο άκπλαο θαη ηεο αζθάιεηαο θαη 

άιιεο δηαηάμεηο γηα ηελ αλάπηπμε, ηηο ππνδνκέο θαη ηελ πγεία. 

 

 

Β) Σα έγγπαθα και ηιρ αποθάζειρ: 

 1. Ζ ππ. αξηζκ. 34ε 25/11/2021 ΘΔΚΑ 1ν Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε 

δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ  απφ ην Λνζνθνκείν. 

2. Ρελ ππ. αξηζκ. 1439 δέζκεπζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο ηνπ λνζνθνκείνπ κε ΑΓΑ: ΥΖΚΥ46904Κ-ΝΘ2. 
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ΠΡΟΘΖΡΤΔΗ 

Ξξφζθιεζε εθδήισζεο κε ζέκα «ΤΛΣΖΡΖΖ ΘΑΗ ΔΠΗΘΔΤΖ  ΣΩΛ ΘΔΛΣΡΗΘΩΛ ΤΠΟΙΟΓΗΣΩΛ ΣΖ Λ.Κ. 

ΑΓΡΗΛΗΟΤ» κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο,  φπσο 

αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάησ:  

CPV ΤΠΖΡΔΗΔ 

ΤΛΣΖΡΖΖ ΘΑΗ 

ΔΠΗΘΔΤΖ 
ΘΔΛΣΡΗΘΩΛ 

ΤΠΟΙΟΓΗΣΩΛ 

1 ΔΣΟ  ΠΡΟΑΗΡΔΖ 1 

ΔΣΟ 

ΤΛΟΙΗΘΟ 

ΠΡΟΤΠΟΙΟΓΗΚΟ 

ΘΑΔ 

50312100-6 ΠΛΝΙΗΘΝΠ ΔΡΖΠΗΝΠ 
ΞΟΝΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ 

ΞΟΝ ΦΞΑ 

2.232,00 € 2.232,00 € 4.464,00 € 0426 
 

ΠΛΝΙΗΘΝΠ ΔΡΖΠΗΝΠ 

ΞΟΝΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ 

ΚΔ  ΦΞΑ 

2.767,68 € 2.767,68 € 5.535,36 € 

 

Ρν εθηηκψκελν πνζφ ησλ ππφ πξνκήζεηα ππεξεζηψλ αλέξρεηαη ζπλνιηθά ζην χςνο ησλ 4.464,00 € συπίρ ΦΠΑ και  

5.535,36 € ζςμπεπιλαμβανομένος  Φ.Π.Α. , ηα νπνία ζα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ηνπ Γενικού Λοζοκομείος 
Αιηυλοακαπνανίαρ - ηηρ Λοζηλεςηικήρ Κονάδαρ Αγπινίος γηα έλα (1) έηνο, [κε απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα ηνπ 

λνζνθνκείνπ γηα άζθεζε εηήζηαο παξάηαζεο (πξναίξεζε)], φπνην εθ ησλ δχν νξίσλ –πνζφ ή ρξφλνο- επέιζεη πξψην. 

Πην αλσηέξσ πνζφ ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ν πξνυπνινγηζκφο γηα ηελ παξάηαζε, εθφζνλ απηή αζθεζεί. Δπηζεκαίλεηαη 
φηη ε αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο γηα έλα (1) έηνο δελ ζπλεπάγεηαη φηη ην λνζνθνκείν, ζα αζθήζεη ππνρξεσηηθά ην 

δηθαίσκα ηνπ γηα ηελ εηήζηα παξάηαζε. 
Αλάιπζε ηνπ ζπλνιηθνχ εθηηκψκελνπ πνζνχ έρεη σο εμήο:  

Πποϋπολογιζμόρ Υυπίρ ΦΠΑ: 4.464,00 €  ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ δηθαηψκαηνο ηπρφλ άζθεζεο παξάηαζεο 

(πξναίξεζε), (2.232,00 € Ξ/ ελφο έηνπο + 2.232,00 € ε εηήζηα παξάηαζε) 
Πποϋπολογιζμόρ με ΦΠΑ : 5.535,36 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ δηθαηψκαηνο ηπρφλ άζθεζεο παξάηαζεο 

(πξναίξεζε), (2.767,68 € Ξ/ γηα έλα έηνο + 2.767,68 € ε εηήζηα παξάηαζε). 
 

Δπηζεκαίλεηαη φηη, ζε πεξίπησζε άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο πξναίξεζεο απφ ην λνζνθνκείν, ε λέα ζχκβαζε, ε 
νπνία ζα πξνθχςεη, ζα αθνξά ηα είδε θαη ηηο αληίζηνηρεο εηήζηεο πνζφηεηεο πνπ αθνξνχλ ζην πξψην έηνο, 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α, ΞΗΛΑΘΑΠ ΚΔ ΡΑ ΕΖΡΝΚΔΛΑ ΔΗΓΖ ηεο πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα έλα έηνο (12 

κήλεο). 
 

        Ζ ζπληήξεζε θαη ε επηζθεπή ησλ θεληξηθψλ ππνινγηζηψλ ηνπ γεληθνχ λνζνθνκείνπ αηησι/ληαο, αθνξά 
φιν ηνλ εμνπιηζκφ πιεξνθνξηθήο ζηε Λ.Κ. Αγξηλίνπ,  ΘΔ.Φ.Η.ΑΞ. ΑΚΦΗΙΝΣΗΑΠ, ΘΔ.Φ.Η.ΑΞ. ΑΓΟΗΛΗΝ  θαη ΘΔΛΡΟO 

ΤΣΗΘΖΠ ΓΔΗΑΠ, αθνξά φιν ηνλ εμνπιηζκφ πιεξνθνξηθήο ζηε Λ.Κ. Αγξηλίνπ,  ΘΔ.Φ.Η.ΑΞ. ΑΚΦΗΙΝΣΗΑΠ, ΘΔ.Φ.Η.ΑΞ. 

ΑΓΟΗΛΗΝ  θαη ΘΔΛΡΟO ΤΣΗΘΖΠ ΓΔΗΑΠ 

 
Οι πποζθοπέρ ςποβάλλονηαι για ηο ζύνολο ηυν Τπηπεζιών. Πποζθοπέρ πος ςποβάλλονηαι για μέπορ 

ηυν Τπηπεζιών θα αποππίπηονηαι υρ απαπάδεκηερ  

 

Α. ΑΛΣΗΘΔΗΚΔΛΟ ΣΖ ΠΡΟΘΙΖΖ 

Αληηθείκελν ηεο πξφζθιεζεο είλαη ε «ΤΛΣΖΡΖΖ ΘΑΗ ΔΠΗΘΔΤΖ  ΣΩΛ ΘΔΛΣΡΗΘΩΛ ΤΠΟΙΟΓΗΣΩΛ ΣΖ 

Λ.Κ. ΑΓΡΗΛΗΟΤ», κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο, 

σο αθνινχζσο: 

ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ Α 

 ΠΗΛΑΘΑ ΚΔ ΣΗ ΕΖΣΟΤΚΔΛΔ ΤΠΖΡΔΗΔ   

 Α

/
Α 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Κ/Κ 
ΓΑΠΑΛΖ ΠΡΟ 
Φ.Π.Α 

Φ.Π.Α. 
ΓΑΠΑΛΖ ΚΔ 
Φ.Π.Α 

1 ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΘΑΗ ΔΞΗΠΘΔΖ  ΡΥΛ 

ΘΔΛΡΟΗΘΥΛ ΞΝΙΝΓΗΠΡΥΛ ΡΖΠ Λ.Κ. 
ΑΓΟΗΛΗΝ  

ΞΖΟΔΠΗΑ 2.232,00 € 24% 2.767,68 € 

  ΤΛΟΙΟ   2.232,00 €   2.767,68 € 



 

Γηα φηη δελ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξνχζα Γηαθήξπμε εθαξκφδνληαη νη πεξί πξνκεζεηψλ δηαηάμεηο ηνπ Γεκνζίνπ, φπσο 

ηζρχνπλ θάζε θνξά. 

 

ΠΡΟΫΠΟΙΟΓΗΚΟΤ ΓΑΠΑΛΖ :  2.767,68 € με Φ.Π.Α. 

 
Ζ Κειοδόηπια Δηαιπεία ςποσπεούηαι να παπέσει ζηιρ Λοζηλεςηικέρ Κονάδερ Αγπινίος ηιρ ακόλοςθερ 

ςπηπεζίερ: 

1. ΣΖΛ ΤΛΣΖΡΖΖ ΘΑΗ ΔΠΗΘΔΤΖ ΣΩΛ ΚΖΥΑΛΖΚΑΣΩΛ 

1.1.  Θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε ζπληήξεζεο θαη ππνζηήξημεο ησλ 

εγθαηεζηεκέλσλ θαη ιεηηνπξγνχλησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη φισλ ησλ πεξηθεξεηαθψλ ηνπο (Ups, εθηππσηέο, ζθάλεξ, 

νζφλεο, θιπ), ησλ ζέξβεξ θαη ηνπ δηθηχνπ ππνινγηζηψλ κε ηα ζρεηηθά κεραλήκαηα. 

Πε πεξίπησζε πνπ ην πξνο επηζθεπή είδνο δελ κπνξεί λα επηζθεπαζηεί απφ ηνλ αλάδνρν θαη ζα πξέπεη λα επηιεθζεί ηεο 

βιάβεο εμεηδηθεπκέλνο ηερληθφο (π.ρ. ειεθηξνληθφο γηα επηζθεπή νζνλψλ), ην πηζαλφ θφζηνο ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ ηερληθνχ, βαξχλεη 

ηνλ αλάδνρν. 

1.2. Ραθηηθή (πξνιεπηηθή) ζπληήξεζε θαη ξπζκίζεηο εμνπιηζκνχ αλά δίκελν θαη ζχληαμε ζρεηηθήο ηερληθήο έθζεζεο  γηα ηελ 

θαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ. 

1.3. Έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη ξπζκίζεηο ησλ ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ δηθηχνπ Ζ/ κέζσ  ηήξεζεο αληηγξάθσλ 

αζθαιείαο ,ζπζηεκάησλ αζθαιείαο θ.ι.π. αλά δίκελν θαη ζχληαμε ζρεηηθήο ηερληθήο έθζεζεο.  

1.4. Ν ρξφλνο απφθξηζεο απφ ηελ αλαγγειία ηεο βιάβεο, ε νπνία ζα γίλεηαη κέζσ ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο ή FAX απφ ην 

Ρκήκα Ξιεξνθνξηθήο, νξίδεηαη ζηε κηα (1) ψξα, γηα επηηφπην έιεγρν ηεο βιάβεο ζην ρψξν ηνπ Λνζνθνκείνπ.   

1.5. Πε θάζε επίζθεςή ηνπ, ν αλάδνρνο,  νθείιεη λα ζπκπιεξψλεη δειηίν επίζθεςεο ηερληθνχ ζην νπνίν ζα αλαθέξνληαη : 

α)Ρν άηνκν/γξαθείν πνπ δήηεζε ππνζηήξημε, β) ν ιφγνο, γ) ν ηξφπνο αληηκεηψπηζεο. Ρέινο απηφ ζα ππνγξάθεηαη απφ ηνλ αξκφδην 

ηερληθφ, ηνλ ππεχζπλν-πξντζηάκελν ηνπ ηκήκαηνο θαη ηελ ππεχζπλε πιεξνθνξηθήο ή αλ απηή απνπζηάδεη απφ ππαιιήινπο ηνπ 

ηκήκαηνο ή ηνλ ππεχζπλν ηνπ ηερληθνχ ηκήκαηνο. Ρα δειηία ζπληήξεζεο παξαδίδνληαη απφ ην ζπληεξεηή ζην ηκήκα 

πιεξνθνξηθήο. 

1.6. Δπηζθεπή ή αληηθαηάζηαζε θάζε θζαξκέλνπ ή θαηεζηξακκέλνπ πιηθνχ απφ νπνηαδήπνηε αηηία ζηε πξνθεηκέλε 

πεξίπησζε ην Λνζνθνκείν επηβαξχλεηαη κφλν ην θφζηνο ησλ πιηθψλ. Πε πεξίπησζε βιάβεο ν ππνινγηζηήο ή ε ζπζθεπή πνπ έρεη 

εγθαηεζηεκέλα ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα ζα επηζθεπάδεηαη θαη ζα παξαδίδεηαη κε ηα ινγηζκηθά πνπ πεξηείρε πξηλ ηε βιάβε ρσξίο 

επηπιένλ ρξέσζε ηεο επαλεγθαηάζηαζεο. 

1.7. Κέρξη ηελ επαλαιεηηνπξγία θάζε κέζνπ φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ παξ.1.3 ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζε ζπλεξγαζία κε 

ην πξνζσπηθφ ηνπ Λνζνθνκείνπ λα βξίζθεη άκεζα πξνζσξηλή ιχζε θαη λα παξέρεη εθεδξηθφ εμνπιηζκφ γηα πξνζσξηλή 

αληηθαηάζηαζε ηνπ πξνο επηζθεπή εμνπιηζκνχ. 

1.8. Ζ απνζηνιή ησλ ηερληθψλ εθζέζεσλ, πξνο ην Ρκήκα Ξιεξνθνξηθήο, νθείιεη λα αλαγξάθεη ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο 

ηεο  θαη ε δηαβίβαζε ηεο λα πξαγκαηνπνηείηαη, κέζσ Ζιεθηξνληθνχ Ραρπδξνκείνπ, εληφο ηξηψλ (3) εκεξψλ απφ ηελ επίιεςε ηεο 

βιάβεο, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ παξ.1.1.4. Δπίζεο νθείιεη λα αλαγξάθεηαη ιεπηνκεξήο θαη αθξηβήο πεξηγξαθή ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ αληαιιαθηηθνχ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ επηζθεπή ηνπ κεραλήκαηνο αλαγξάθνληαο νπσζδήπνηε θαη 

απαξαηηήησο ην Part Number ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξίαο εθφζνλ αλαθεξφκαζηε ζε θαηλνχξγηα θαη ακεηαρείξηζηα 

αληαιιαθηηθά, ηδίσο ζε φηη αθνξά ηελ αληηθαηάζηαζε εμαξηεκάησλ πεξηθεξεηαθψλ ζπζθεπψλ (π.ρ. εθηππσηέο θ.ιπ.) 

1.9. Θαηά ηελ παξάδνζε ηνπ επηζθεπαζκέλνπ κεραλήκαηνο ή πεξηθεξεηαθνχ λα παξαδίδνληαη ζην ηκήκα πιεξνθνξηθήο ηα 

αληηθαηαζζέληα κέξε ζπλνδεπφκελα απφ ππνγεγξακκέλε έθζεζε ηνπ εμσηεξηθνχ ζπλεξγάηε φπνπ ζα αλαθέξεηαη ην είδνο πνπ 

αληηθαηαζηάζεθε, ν ζεηξηαθφο αξηζκφο ηνπ σο πξσηνγελέο ζηνηρείν απζεληηθφηεηαο ή ην part number ή άιιν δηαθξηηηθφ πνπ ζα 

δηαηίζεηαη. 

1.10 Δπαλεγθαηάζηαζε ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο δηθηχνπ ή Ζ/ ή antivirus ζηελ πεξίπησζε απψιεηαο. 

1.11. Δπέθηαζε  ηνπηθνχ δηθηχνπ θαη εγθαηάζηαζε λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο. Πηελ πεξίπησζε απηή ηα πιηθά θαη κέζα πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ επηβαξχλνπλ ην Λνζνθνκείν. 

1.12. Δπηθνηλσλία κέζσ δηαδηθηχνπ (internet) ηζρχεη θαη ζηελ παξ.1.6 φπνπ θαη φηαλ πξνθχςεη αλάγθε. 



1.13. Ξξνηάζεηο πηζαλέο ιχζεηο αλά εμάκελν, ηνπ αλαδφρνπ πξνο ην Λνζνθνκείν πνπ αθνξνχλ ηελ αμηνπηζηία ,αζθάιεηα 

θαη βειηηνπνίεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο.  

1.14. Ξαξνρή ηειεθσληθψλ νδεγηψλ ζηνλ πειάηε κε ζθνπφ ηελ απνθαηάζηαζε πξνβιεκάησλ ησλ κεραλεκάησλ ,φηαλ 

ηνχην είλαη εθηθηφ. Θα δνζεί αξηζκφο θηλεηνχ θαη ζηαζεξνχ ηειεθψλνπ θαζψο θαη αξηζκφο θαμ γηα αλαθνξά ηνπ πξνβιήκαηνο. 

1.15. Ρερληθέο πιεξνθνξίεο γηα απνηειεζκαηηθφηεξε θαη πιεξέζηεξε ρξήζε ηνπ εμνπιηζκνχ Ζ/ ηνπ λνζνθνκείνπ 

1.16. Ξεξηνδηθφ έιεγρν ηεο εγθαηάζηαζεο. 

1.17. Ν αλάδνρνο αλαιακβάλεη λα ζηεξίμεη ην λνζνθνκείν θαη ζηα ζέκαηα ηνπ δηθηχνπ “ΠΕΔΜΗΠ”. Ξην ζπγθεθξηκέλα : 

Αλαιακβάλεη λα επηιχζεη ηερληθά ζέκαηα κε ην helpdesk ηνπ «ΠΕΔΜΗΠ» φζνλ αθνξά ζηα e-mail ηνπ λνζνθνκείνπ θαη ηε 

ιεηηνπξγία ηνπο. 

1.18. Νη πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο ηνπ αλαδφρνπ ζα παξέρνληαη απφ ηηο 9:00 π.κ. έσο ηηο 15:00 κ.κ. θαηά ηηο εξγάζηκεο 

εκέξεο ηνπ κήλα. Δπίζεο λα ππάξρεη δπλαηφηεηα γηα ππνζηήξημε εθηφο σξαξίνπ (24 ψξεο/365 εκέξεο) εθφζνλ πξνθχςεη θάπνην 

πξφβιεκα. 

1.19. Ξαξνπζία έκπεηξνπ θαη εμεηδηθεπκέλνπ ηερληθνχ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ ηνπιάρηζηνλ κία εκέξα ηελ εβδνκάδα ζην 

λνζνθνκείν γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 10:00 π.κ. έσο 13:00 κ.κ., γηα ηελ επηηφπνπ επίιπζε πξνβιεκάησλ πιηθνχ ή 

δπζιεηηνπξγηψλ ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ θαη εθαξκνγψλ (MS OFFICE θ.ιπ.). Ζ εκέξα ππνρξεσηηθήο παξνπζίαο ζα ζπκθσλείηε 

θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ην ηκήκα πιεξνθνξηθήο. 

1.20. Δμπιζηεςηικόηηηα:  

Θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο Πχκβαζεο αιιά θαη κεηά ηε ιήμε ή ιχζε απηήο θαη γηα δηάξθεηα ηνπιάρηζηνλ δέθα πέληε (15) εηψλ, 

ν Αλάδνρνο ζα αλαιάβεη ηελ ππνρξέσζε λα ηεξήζεη εκπηζηεπηηθέο θαη λα κε γλσζηνπνηήζεη ζε νπνηνδήπνηε ηξίην, νπνηαδήπνηε 

έγγξαθα, πιεξνθνξίεο ή δεδνκέλα πνπ ζα πεξηέιζνπλ ζε γλψζε ηνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ ηνπ. 

Δπίζεο ζα αλαιάβεη ηελ ππνρξέσζε λα κελ γλσζηνπνηήζεη κέξνο ή ην ζχλνιν ηνπ Έξγνπ πνπ ζα εθηειέζεη ρσξίο ηελ 

πξνεγνχκελε έγγξαθε έγθξηζε ηνπ θνξέα. 

Δηδηθφηεξα: 

• Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ερεκχζεηα σο πξνο ηηο εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο θαη ηα ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ θνξέα. Υο εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία λννχληαη φζα δελ είλαη γλσζηά ζηνπο ηξίηνπο, αθφκα 

θαη αλ δελ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί απφ ηνλ θνξέα σο εκπηζηεπηηθά. Ζ ηήξεζε εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ απφ ηνλ Αλάδνρν δηέπεηαη 

απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη ην λνκνζεηηθφ πιαίζην θαη πξέπεη λα είλαη εθάκηιιε ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο πνπ ηεξεί ν Αλάδνρνο γηα 

ην δηθφ ηνπ Νξγαληζκφ θαη γηα ηηο δηθέο ηνπο πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα. 

• Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα απνθεχγεη νπνηαδήπνηε εκπινθή ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ κε ηα ζπκθέξνληα ηνπ θνξέα, λα 

παξαδψζεη κε ηε ιήμε ηεο Πχκβαζεο φια ηα ζηνηρεία, έγγξαθα θιπ. πνπ ελδερνκέλσο έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ θαη αθνξνχλ ηνλ 

θνξέα, λα ηεξεί κηα πιήξε ζεηξά ησλ αξρείσλ θαη εγγξάθσλ θαη ηνπ ινηπνχ πιηθνχ πνπ αθνξά ζηελ πινπνίεζε θαη δηνίθεζε ηνπ 

Έξγνπ θαζψο θαη ζηηο ππεξεζίεο πνπ ζα παξέρνληαη ζην πιαίζην ηνπ Έξγνπ απφ απηφλ. 

• Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζηαηεχεη ην απφξξεην θαη ηα αξρεία πνπ αθνξνχλ ζε πξνζσπηθά δεδνκέλα αηφκσλ θαη 

πνπ ηπρφλ έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ γηα ηελ πινπνίεζε θαη παξαγσγηθή ιεηηνπξγία ηνπ Έξγνπ, αθφκε θαη κεηά ηε ιήμε ηνπ Έξγνπ, κε 

βάζε ηα αλαθεξφκελα ζηε Πχκβαζε. 

• Ν Αλάδνρνο νθείιεη λα ιάβεη φια ηα αλαγθαία κέηξα πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη φηη θαη νη ππάιιεινη/ 

ζπλεξγάηεο / ππεξγνιάβνη ηνπ γλσξίδνπλ θαη ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο παξαπάλσ ππνρξεψζεηο. Ρα ζπκβαιιφκελα κέξε 

ζπκθσλνχλ φηη ζε πεξίπησζε ππαηηηφηεηαο ηνπ Αλαδφρνπ ζηε κε ηήξεζε ησλ παξαπάλσ ππνρξεψζεσλ ερεκχζεηαο, ν 

Αλάδνρνο ζα θαηαβάιιεη ζηνλ θνξέα πνηληθή ξήηξα ίζε κε ην πνζφ ηεο ακνηβήο ηνπ απφ ηε Πχκβαζε. Δπίζεο, ν θνξέαο 

δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απαηηήζεη απφ ηνλ Αλάδνρν ηελ απνθαηάζηαζε θάζε ηπρφλ πεξαηηέξσ δεκίαο.  

ΠΡΟΟΥΖ: 

1) Νη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ ππνςήθηνη πξνκεζεπηέο, κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα ην ζχλνιν 

ηεο ππεξεζίαο. 

2) Ν ρξφλνο ηζρχο ησλ πξνζθνξψλ ζα είλαη ηξηαθφζηεο εμήληα (360) εκεξνινγηαθέο  εκέξεο. 



3) Θξηηήξην θαηαθχξσζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο 

(ρακειφηεξε ηηκή). 

4) Ρν Λνζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσµα λα πξνβεί ζηε δηαπξαγκάηεπζε ηεο πξνζθεξφκελεο ηηµήο µε ηε κεηνδφηξηα 

εηαηξεία. Πε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ ηζφηηµεο ή ηζνδχλαµεο πξνζθνξέο, ηειηθφο κεηνδφηεο επηιέγεηαη ν κεηνδφηεο 

πνπ πξνθχπηεη θαηφπηλ δηαπξαγκάηεπζεο, αθνχ θιεζνχλ φινη νη πξνζθέξνληεο πνπ είραλ ηζφηηµεο ή ηζνδχλαµεο 

πξνζθνξέο. 

5) ε πεπίπηυζη αδςναμίαρ εκηέλεζηρ ηηρ ζύμβαζηρ, η Αναθέηοςζα Απσή θα έσει ηην δςναηόηηηα να 

επιλέξει ηην αμέζυρ επόμενη ζςμθεπόηεπη από οικονομική άποτη πποζθοπά βάζει ηιμήρ. 

6) Ζ δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί εληαία ρσξίο δηάθξηζε ζηαδίσλ/θάζεσλ 

(Αμηνιφγεζε Γηθαηνινγεηηθψλ, Ρερληθήο, θαη Νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο), θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο θαη ζε εθαξκνγή 

ηφζν ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 117ηνπ Λ.4412/2016 θαη ηνπ ΦΔΘ 42/η. Α΄/25-02-2020. 

7) Ζ δηαδηθαζία θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ μεθηλά απφ ηελ δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο. 

8) Γηα φιεο ηηο πιεξσκέο ζα εθδίδνληαη ηα απαξαίηεηα λφκηκα παξαζηαηηθά Η δηθαηνινγεηηθά. Απφ θάζε ηηκνιφγην ηνπ 

Ξξνκεζεπηή ζα γίλνληαη φιεο νη λφκηκεο θξαηήζεηο, ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θάζε θνξά Λφκνπο θαη ζρεηηθέο 

Δγθπθιίνπο ησλ αξκφδησλ πνπξγείσλ.  

Νη θξαηήζεηο νη νπνίεο βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή είλαη νη αθφινπζεο: 

  α) πέξ Νξγαληζκψλ Τπρηθήο γείαο (Φ.Δ.Θ. 545 Β’ /24-3-’09) : 2,00 %. 

β) Ν πξνβιεπφκελνο απφ ην άξζξν 64 Θεθ. Β παξ. 2 ηνπ Λ. 4172/13 θφξνο εηζνδήκαηνο, ν νπνίνο 

παξαθξαηείηαη θαηά ηελ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο. 

γ) πέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ: θξάηεζε 0,07% επί ηεο αμίαο θάζε 

πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ (Λ. 4146/13 - Λ. 4013/11-Λ. 4412/16). 

δ) Ρέινο ραξηνζήκνπ πνζνζηνχ 3% επί ηνπ πνζνχ ηεο αλσηέξσ θξάηεζεο, πιένλ εηζθνξάο ππέξ 

Ν.Γ.Α. πνζνζηνχ 20%. 

ε) Θξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο 

αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε άιιεο ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο ππέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Ξξνδηθαζηηθψλ 

Ξξνζθπγψλ (Α.Δ.Ξ.Ξ), θαζψο θαη ησλ ινηπψλ ιεπηνκεξεηψλ εθαξκνγήο ηεο παξ. 3 ηνπ αξ. 350 ηνπ λ. 

4412/2016 (Α΄147). Πηελ παξαπάλσ θξάηεζε παξαθξαηείηαη επίζεο ην αλαινγνχλ ραξηφζεκν 3% ππέξ 

Γεκνζίνπ θαη ΝΓΑ ραξηνζήκνπ 20%. 

Ν αλαινγνχλ Φ.Ξ.Α. επί ηνηο εθαηφ (%) βαξχλεη ην Λνζνθνκείν. 

9) Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή, κεηά απφ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ησλ Απνηειεζκάησλ ηνπ 

Γηαγσληζκνχ, δηαηεξεί ην δηθαίσκα: 

α. λα απνθαζίζεη ηε καηαίσζε, αθχξσζε ή δηαθνπή ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, 

ρσξίο λα αλαιακβάλεη νπνηαδήπνηε ππνρξέσζε έλαληη ησλ πξνζθεξφλησλ θαη αλεμάξηεηα απφ ην ζηάδην 

νπνηαδήπνηε δηαδηθαζίαο πνπ νδεγεί ζηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο ή φηαλ έθηαθηεο πεξηζηάζεηο θαζηζηνχλ αδχλαηε ηελ 

θαλνληθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.  

β. λα απνθαζίζεη ηε καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ επαλάιεςή ηνπ κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ φξσλ θαη 

ησλ πξνδηαγξαθψλ ηεο Γηαθήξπμεο 

γ. λα απνθαζίζεη ηε καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη λα πξνζθχγεη ζηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο, εθ’ 

φζνλ ηζρχνπλ νη πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο πεξί δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

Νη πξνζθέξνληεο απηνί δε δηθαηνχληαη λα αμηψζνπλ απνδεκίσζε  δηθαηνχληαη φκσο ηελ άκεζε απνδέζκεπζε ησλ 

εγγπήζεσλ ζπκκεηνρήο. 



10) Νη ηηκέο ησλ Ξξνζθνξψλ δελ ππφθεηληαη ζε κεηαβνιή θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο Ξξνζθνξάο. Πε πεξίπησζε 

πνπ δεηεζεί παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηεο Ξξνζθνξάο, νη ππνςήθηνη Αλάδνρνη δελ δηθαηνχληαη, θαηά ηε γλσζηνπνίεζε 

ηεο ζπγθαηάζεζήο ηνπο γηα ηελ παξάηαζε απηή, λα ππνβάιινπλ λένπο πίλαθεο ηηκψλ ή λα ηνπο ηξνπνπνηήζνπλ. 

11) Θα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ε αληηζηνηρία ηνπ θσδηθνχ είδνπο ζε ζρέζε κε ηνλ θσδηθφ ηνπ Ξαξαηεξεηεξίνπ Ρηκψλ. 

Θαηά ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ, νη ηηκέο δελ επηηξέπεηαη λα είλαη αλψηεξεο απφ ηηο αληίζηνηρεο 

ηηκέο ηνπ Ξαξαηεξεηεξίνπ Ρηκψλ. (Λ. 3918/2011 άξζξν 13, φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε κε  ηνλ Λ. 4052/2012 άξζξν 

Πε πεξίπησζε πνπ ην ππφ πξνκήζεηα είδνο δελ είλαη θαηαρσξεκέλν ζην Ξαξαηεξεηήξην Ρηκψλ ηφηε νη ηηκέο δελ 

επηηξέπεηαη λα είλαη αλψηεξεο απφ ηελ αληίζηνηρε πξνυπνινγηδφκελε ηηκή ηεο δηαθήξπμεο, φπσο επίζεο  

 ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη κε ΞΔΘΛΖ ΓΖΙΥΠΖ φηη δελ ππάξρεη αληηζηνίρηζε κε ην Ξ.Ρ.(άξζξν 8 παξ. 

4 Λ.1599/1986)  θαη 

 λα ππάξρνπλ ζπγθξηηηθά ζηνηρεία ηηκψλ απφ πξφζθαηνπο δηαγσληζκνχο (ηειεπηαία ζπλαθζείζα ζχκβαζε 

κε άιιε λνζειεπηηθή κνλάδα)  πνπ λα επηβεβαηψλεηαη κε παξαζηαηηθά, (ζχκβαζε κε νπνηνλδήπνηε 

δεκφζην θνξέα)  

12) Πε πεξίπησζε αζπλήζηζηα ρακειήο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, εθαξκφδνληαη ηα πξνβιεπφκελα απφ ην άξζξν 88 

ηνπ λ. 4412/2016. 

  Ζ θαηαθχξσζε γίλεηαη κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο ζηνλ 

πξνκεζεπηή κε ηε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά πνπ πξνζδηνξίδεηαη βάζεη ηεο ηηκήο 

(ρακειφηεξε ηηκή), εθ ησλ ππνςεθίσλ ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο έρνπλ θξηζεί απνδεθηέο, κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο 

παξνχζαο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ  Λ.4272/2014(ΦΔΘ 145/Α/11-7-2014 Άξζξν 47 Ξαξαηεξεηήξην ηηκψλ) θαη αθνχ έρεη 

νινθιεξσζεί ε θαηάζεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ .  

Ζ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ γίλεηαη εγγξάθσο απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζην άξζξν 105 ηνπ Λ. 4412/216.   

13) Ζ Πχκβαζε δχλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 132  θαη 201 ηνπ Λ.4412/2016 θαη χζηεξα απφ 

γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ. 

    Ζ ππεξεζία  δηαηεξεί ην δηθαίσκα  λα απμνκεηψλεη ηηο ππφ  πξνκήζεηα πνζφηεηεο ησλ εηδψλ, επίζεο λα 

απμνκεηψλεη ηηο πνζφηεηεο ησλ εηδψλ κε ηηο πνζφηεηεο δηαθνξεηηθψλ εηδψλ ηφζνλ θαηά ην ζηάδην  ηεο θαηαθχξσζεο  

ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ φζνλ θαη κεηά ηελ θαηαθχξσζε θαηά ην ζηάδην ηεο δηάξθεηαο ηζρχνο ησλ 

ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ, εληφο ηεο πξνυπνινγηζζείζεο δαπάλεο  αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ  Λνζνθνκείνπ. 

 

Β. ΓΗΘΑΗΟΙΟΓΖΣΗΘΑ ΤΚΚΔΣΟΥΖ 

Πηελ πξνζθνξά πέξαλ ηεο  ΡΔΣΛΗΘΖΠ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ ζα πξέπεη λα απνζηαινχλ ηα θάησζη 

έγγξαθα: 

1. Τπεύθςνη Γήλυζη (φπσο εθάζηνηε ηζρχζεη ζε εθαξκνγή θαη ησλ άξζξσλ 1 θαη 3 ηνπ Λ. 

4250/26.03.2014_ΦΔΘ 74/η. Α/26.03.2014) ηνπ Λ.1599/1986 ζηελ νπνία λα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ 

δηαγσληζκνχ ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο θαη ζχκθσλα κε ηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη:  

-Κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο πξνζθνξάο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ βξίζθεηαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ησλ 

άξζξσλ 73 θαη 74 ηνπ Λ. 4412/2016, γηα ηηο νπνίεο νη νηθνλνκηθνί θνξείο απνθιείνληαη ή κπνξνχλ λα 

απνθιεηζηνχλ απφ ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζε δηαγσληζκνχο ηνπ Γεκνζίνπ. 

-Απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο. 

-Ζ πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο ησλ νπνίσλ νη πξνζθέξνληεο 

έιαβαλ πιήξε θαη αλεπηθχιαθηε γλψζε.  

-Ρα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά είλαη αιεζή θαη αθξηβή. 



-Ξαξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπ ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα 

αλαβνιή ή αθχξσζε-καηαίσζε ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ. 

-Δάλ ην πξνζθεξφκελν είδνο ππάγεηαη ζην Ξαξαηεξεηήξην Ρηκψλ ηεο ΔΞ θαη ζε πνην θσδηθφ. Πε πεξίπησζε πνπ 

δελ ππάξρεη , λα αλαθέξεηαη ή κε χπαξμε ηνπ. 

-Γεζκεχεηαη γηα ηελ άκεζε παξάδνζε ησλ εηδψλ, ην αξγφηεξν εληφο ηξηψλ εκεξψλ απφ ηελ παξαγγειία ησλ 

εηδψλ. 

2. Απόζπαζμα Ποινικού Κηηπώος, (κε ρξφλν έθδνζεο έσο ηξεηο (30 κήλεο πξηλ ηελ ππνβνιή ηνπο), φπσο ηνπ 

πνηληθνχ κεηξψνπ ή, ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πνπ εθδίδεηαη απφ 

αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο – κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλνο ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Λ.4412/2016. Ζ ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά ηδίσο: 

α) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Ξ.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξηψλ (Ν.Δ. θαη Δ.Δ.), ηνπο 

δηαρεηξηζηέο, 

β) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξηψλ (Α.Δ.), ηνλ Γηεπζχλνληα Πχκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ.  

3. Φοπολογική ενημεπόηηηα πνπ λα αλαγξάθεη γηα ΘΑΘΔ ΛΝΚΗΚΖ ΣΟΖΠΖ ΔΘΡΝΠ ΔΗΠΞΟΑΜΖΠ ΘΑΗ ΔΘΡΝΠ 

ΚΔΡΑΒΗΒΑΠΖΠ  ΑΘΗΛΖΡΝ 

4. Αζθαλιζηική ενημεπόηηηα πνπ λα αλαγξάθεη ΓΗΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖ ΠΔ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΡΝ 

ΓΖΚΝΠΗΝ ΘΑΗ   ΡΥΛ ΛΞΓΓ θαη ΓΗΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖ ΠΔ ΓΖΚΝΞΟΑΠΗΔΠ   

Γ. ΣΟΠΟ ΘΑΗ ΥΡΟΛΟ ΤΠΟΒΟΙΖ ΠΡΟΦΟΡΩΛ 

 

ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΙΖ ΠΡΟΦΟΡΩΛ 
ΘΑΣΑΙΖΘΣΗΘΖ ΖΚΔΡΟΚΖΛΗΑ ΤΠΟΒΟΙΖ 

ΠΡΟΦΟΡΩΛ 

ΣΟΠΟ 

ΓΗΔΛΔΡΓΔΗΑ  

Λ.Κ.ΑΓΡΗΛΗΟΤ 

ΣΔΣΑΡΣΖ 08/12/2021 

Ώπα 10:00πμ Λ.Κ.ΑΓΡΗΛΗΟΤ 

 Νη πξνζθνξέο ζα θαηαηίζεληαη ζε θιεηζηφ θάθειν ζην Νηθνλνκηθφ ηκήκα (Γξαθείν Ξξνκεζεηψλ) ηνπ Γεληθνχ 

Λνζνθνκείνπ Αηησι/λίαο-Λ.Κ. Αγξηλίνπ, έσο θαη ηελ αλαγξαθφκελε εκεξνκελία θαη ψξα. Ξξνζθνξέο πνπ ζα 

θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ πξνζεζκία, δε ζα αμηνινγνχληαη. Ζ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη απφ 

ηξηκειή επηηξνπή, ε νπνία ζα νξηζηεί γηα ην ζθνπφ απηφ. 

Ρπρφλ δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο ηεο πξφζθιεζεο παξέρνληαη απφ ηελ ππεξεζία. Ζ πξφζθιεζε 

εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο κπνξεί λα παξαιεθζεί απφ ην ηκήκα Ξξνκεζεηψλ ηνπ Λνζνθνκείνπ. 

Γ. ΓΔΛΗΘΑ 

Γηα φηη πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε, ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο, φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη 

ζπκπιεξσζεί, ησλ ζρεηηθψλ κε ηηο πξνκήζεηεο λφκσλ θαη Ξ.Λ.Ξ. πνπ έρνπλ πξναλαθεξζεί ζηε παξνχζα πξφζθιεζε, 

ηηο νπνίεο ζεσξείηαη φηη γλσξίδνπλ νη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ θαη δελ κπνξνχλ λα επηθαιεζηνχλ άγλνηά ηνπο. 

             

Ζ ΑΛΑΠΙΖΡΩΣΡΗΑ ΓΗΟΗΘΖΣΡΗΑ ΣΟΤ 

ΛΟΟΘΟΚΔΗΟΤ 

 

 

                                                                                                     ΦΗΙΗΠΠΟΠΟΤΙΟΤ ΔΙΔΛΖ 

                                                                         


