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ΠΡΟΚΛΖΖ ΑΡΗΘΜ. 32/2023  

ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΓΤΟ (2) ΘΔΔΩΝ ΣΑΘΜΔΤΖ ΜΔ ΖΜΔΗΟ 

ΔΠΑΝΑΦΟΡΣΗΖ Ζ/Ο 

 

O Γηνηθεηήο ηνπ Γ.Ν. Ισαλλίλσλ «Γ.Υαηδεθώζηα»  έρνληαο ππόςε ηα παξαθάησ ζρεηηθά: 

 

ΠΡΟΚΑΛΔΗ 

Κάζε ελδηαθεξόκελν λα θαηαζέζεη πξνζθνξά γηα ηελ εγθαηάζηαζε δπν (2) ζέζεσλ ζηάζκεπζεο κε ζεκείν 

επαλαθόξηηζεο Η/Ο κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ θαιύηεξε αληαπνδνηηθή πξνζθνξά κέρξη ηελ Παξαζθεπή 10-03-

2023 θαη ώξα 10.00 πκ 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α. ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 

 

1. ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ – ΠΑΡΟΥΖ ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΔΩΝ 

ην δηαγσληζκό γίλνληαη δεθηά θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα ή ελώζεηο επηρεηξήζεσλ πνπ έρνπλ ηηο λόκηκεο 

πξνϋπνζέζεηο ζπκκεηνρήο, θαη ζα δειώζνπλ όηη ζα εγθαηαζηήζνπλ κε δηθέο ηνπο απνθιεηζηηθά δαπάλεο ηνλ 

απαξαίηεην εμνπιηζκό ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Ννζνθνκείνπ. Οη αηηήζεηο παξνρήο 

   

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

Βαζκόο Αζθαιείαο 

Ισάλληλα,  06-03-2023 

 

Αξηζ. Πξση. : 3485 

 

 ΠΡΟ:    Κάζε ελδηαθεξόκελν  

 ΣΜΖΜΑ Προμηθειών 

Σαρ. Γ/λζε : Λεσθόξνο Μαθξπγηάλλε 

Σ.Κ. : 450 01 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

Πιεξνθνξίεο : . Γθνξίηζα  

Σειέθσλν : 2651080624 

Fax : 2651029470 

E-mail : s.goritsa@gni-hatzikosta.gr  

 ΚΟΗΝ:Γξακ. Ννζνθ. Φ/Α/1/ 

ΥΔΣ: α)  Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3329/2005 «Δζληθό ύζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» 

(ΦΔΚ 81/Α/4-4-05) σο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 3527/2007 (ΦΔΚ 25/Α/9-2-07)  

 β)  Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/16 «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο 

Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» θαη ησλ ηξνπνπνηήζεσλ 

 γ)  Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4782/21 (ΦΔΚ 36 Α/9-3-2021): 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. 

 δ)  Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4710/2020 (ΦΔΚ Α 142/23-07-2020) «Πξνώζεζε ηεο ειεθηξνθίλεζεο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 4964/2022 θαη ηζρύεη 

 ε)  Σελ αξηζκ. 3/09-02-2023 (Θ.7) απόθαζε Γ ηνπ Ννζνθνκείνπ (ΑΓΑ: 640Μ46906Ω-ΩΜΤ) 
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δηεπθξηλίζεσλ ζα πξέπεη λα θαηαηίζεληαη ζην Σκήκα Πξνκεζεηώλ ηνπ Φνξέα Γηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηνπ Γ.Ν. Ισαλλίλσλ «Γ.Υαηδεθώζηα» θαη ζα ελεκεξώλεηαη ακέζσο ε Δπηηξνπή αμηνιόγεζεο ησλ 

πξνζθνξώλ. 

 

2.ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΤΜΒΑΖ 

Η δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο νξίδεηαη από ηελ ππνγξαθή ηεο θαη γηα πέληε (5) έηε.  

 

3.ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Ο δηαγσληζκόο ζα δηεμαρζεί ελώπηνλ ηεο αξκόδηαο επηηξνπήο ηνπ Ννζνθνκείνπ ηελ Παξαζθεπή 10-03-2023 θαη ώξα 

10.00 πκ. ζην Γξαθείν Πξνκεζεηώλ ελώπησλ ηεο αξκόδηαο επηηξνπήο αμηνιόγεζεο ησλ πξνζθνξώλ. Οη ελδηαθεξόκελνη 

ππνβάινπλ ή απνζηέιινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο, κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε «Να μην ανοιτθεί από ηην 

ηατσδρομική σπηρεζία ή ηη γραμμαηεία» ζην γξαθείν πξνκεζεηώλ, κέρξη θαη ηελ ΠΑΡΑΚΔΤΗ, 10-03-2023 θαη ώξα 

10.00 πκ 

ηελ πξνζθνξά πξέπεη λα πεξηέρνληαη νη εμήο ππνθάθεινη εηο δηπινύλ: 

 

3.1. Φάκελος Γικαιολογηηικών ζσμμεηοτής 

α.  Πηζηνπνηεηηθό ΓΔΜΗ ή ηζρύνλ θαηαζηαηηθό από όπνπ λα πξνθύπηνπλ εκθαλώο ηα κέιε ηνπ Γ ζε πεξίπησζε ΑΔ, 

ΑΔΒΔ,ΑΒΔΔ ή ηνπ/ησλ δηαρεηξηζηή/ησλ ζε πεξίπησζε Ο.Δ, Δ.Δ,ΙΚΔ θαζώο θαη ν λόκηκνο εθπξόζσπνο ηεο εηαηξείαο κε 

ρξόλν έθδνζεο έσο 30 εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηελ ππνβνιή ηνπο.  

β. Πνηληθά κεηξώα ησλ κειώλ ηνπ Γ (ζε πεξίπησζε ΑΔ, ΑΔΒΔ,ΑΒΔΔ ) ή ηνπ/ησλ δηαρεηξηζηή/ησλ (ζε πεξίπησζε Ο.Δ, 

Δ.Δ,ΙΚΔ) κε ρξόλν έθδνζεο έσο 3 κήλεο πξηλ από ηελ ππνβνιή ηνπο 

γ. θνξνινγηθή ελεκεξόηεηα πνπ λα αλαγξάθεη γηα ΚΑΘΔ ΝΟΜΙΜΗ ΥΡΗΗ ΔΚΣΟ ΔΙΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΔΚΣΟ 

ΜΔΣΑΒΙΒΑΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ θαη λα είλαη ζε ηζρύ ηνλ ρξόλν ππνβνιήο ηνπο 

δ. αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα πνπ λα αλαγξάθεη ΓΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ 

ΚΑΙ ΣΩΝ ΝΠΓΓ θαη ΓΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΓΗΜΟΠΡΑΙΔ  θαη λα είλαη ζε ηζρύ ηνλ ρξόλν ππνβνιήο ηνπο. 

ε. Τπεύθσνη δήλφζη πεξί κε επηβνιήο ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ηεο θύξσζεο ηνπ νξηδόληηνπ απνθιεηζκνύ, 

ζύκθσλα ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο  (άξζξν 74 παξ.4 Ν.4412/2016, όπσο ηξνπνπνηήζεθε από ην άξζξν 23 

ηνπ Ν.4781) θαη όηη έρεη ιάβεη γλώζε ησλ όξσλ ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο θαη απνδέρεηαη όια ηα παξαπάλσ 

πιήξσο θαη αλεπηθύιαθηα. 

 

3.2 Φάκελος ηετνικής προζθοράς 

ηνλ θάθειν ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπνζεηνύληαη όια ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο. 

 

3.3 Φάκελος οικονομικής προζθοράς 

ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα πεξηιακβάλνληαη ηα θόζηε πξνκήζεηαο, κεηαθνξάο, εγθαηάζηαζεο, ζπλδξνκήο ζηελ 

αληίζηνηρε πιαηθόξκα δηαρείξηζεο ζπληήξεζεο θαη ζπλερήο παξαθνινύζεζεο από πξνζσπηθό ηνπ νηθνλνκηθνύ 

θνξέα ηα νπνία ζα ηα επηβαξπλζεί ν αλάδνρνο. Δπηζεκαίλεηαη όηη, ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ζα θαηαβάιιεη ζην 

Ννζνθνκείν ην θόζηνο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηεο θόξηηζεο (εθηόο ησλ ινηπώλ ρξεώζεσλ) όπσο πξνθύπηεη από 

ην ηηκνιόγην ηνπ παξόρνπ. Σν πνζό πνπ απνκέλεη από ηε ζπλνιηθή ρξέσζε ηεο θόξηηζεο είλαη ην θαζαξόο θέξδνο. 

Δπί ηνπ θαζαξνύ θέξδνπο ζα θαηαηεζεί  πνζνζηό δηακνηξαζκνύ αλάκεζα ζηνλ νηθνλνκηθό θνξέα θαη ην Ννζνθνκείν. 

Να αλαθέξεηαη ε πνιηηηθή ρξέσζεο ηεο θόξηηζεο 

 

4.ΣΡΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ – ΗΥΤ ΠΡΟΦΟΡΩΝ - ΚΑΣΑΚΤΡΩΖ 

Ο δηαγσληζκόο είλαη πιεηνδνηηθόο, θαη ζα δηελεξγεζεί σο εμήο: 

https://dimosnet.gr/blog/laws/�����-74-�����������-�����������-�����/
https://dimosnet.gr/blog/laws/�����-23-�����������-�����������-�����/
https://dimosnet.gr/blog/laws/�����-23-�����������-�����������-�����/
https://dimosnet.gr/blog/laws/�����-23-�����������-�����������-�����/
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1. Σελ πξνθαζνξηζκέλε εκεξνκελία θαη ώξα ζα αλνηρηνύλ θαη ζα κνλνγξαθνύλ νη ππνβιεζείζεο πξνζθνξέο θαη ηα 

δηθαηνινγεηηθά ησλ ζπκκεηερόλησλ ζην δηαγσληζκό, από ηελ αξκόδηα Δπηηξνπή. 

2. Η επηηξνπή κεηά ηνλ έιεγρν θαη ηελ αμηνιόγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο, ηεο ηερληθήο θαη ηεο νηθνλνκηθήο 

πξνζθνξάο ησλ πξνζθεξόλησλ ζπληάζζεη πξαθηηθό αμηνιόγεζεο ην νπνίν θαη ζα ππνβιεζεί γηα έγθξηζε ζην Γηνηθεηηθό 

πκβνύιην ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

3. Η θαηαθύξσζε γίλεηαη ζηνλ δηαγσληδόκελν ποσ θα προζθέρει ηην συηλόηερη ανηαποδοηική προζθορά ήηοι ηο 

συηλόηερο ποζοζηό διαμοιραζμού επί ηοσ καθαρού κέρδοσς γηα ην Ννζνθνκείν εθόζνλ ε πξνζθνξά ηνπ είλαη 

απνδεθηή κε βάζε ηνπο όξνπο ηεο Πξόζθιεζεο. 

4. ε πεξίπησζε ηζνηηκίαο ν αλάδνρνο ζα επηιέγεηαη κε δεκόζηα θιήξσζε από ην αξκόδην όξγαλν έπεηηα από ζρεηηθή 

πξόζθιεζε ησλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ πνπ ππέβαιιαλ ηζόηηκεο πξνζθνξέο. Η αλαθνίλσζε ηεο θαηαθύξσζεο ηνπ 

Γηαγσληζκνύ γίλεηαη εγγξάθσο από ηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 105 ηνπ Ν. 4412/2016. 

Οη πξνζθνξέο πνπ ζα θαηαηεζνύλ ζα πξέπεη λα έρνπλ ηζρύ εθαηόλ είθνζη (120) εκέξεο από ηελ απνζθξάγηζή ηνπο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ 

   

 

                                                                                                                                ΠΤΡΗΓΩΝ ΓΔΡΓΔΜΔΕΖ 
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