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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                     Υίορ: 05/07/2022 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ &                                                           Απιθ. Ππυη.: 40 

ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ                                        

2η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ 

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ 

           «ΚΤΛΙΣΔΙΟ»                                        

Γεληθή Γηαρείξηζε                        

Πιεξνθνξίεο                         

Σει.: 22713/50106                                                           

E-mail: paragelies@xioshosp.gr 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ  ΜΔ ΑΝΟΙΚΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΛΛΟΓΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΑ «ΤΝΣΗΡΗΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ GETINGE ΣΜΗΜΑΣΟ 

ΑΠΟΣΔΙΡΧΗ» CPV 50421000-2   

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 12.000,00€ ΠΛΔΟΝ ΦΠΑ  

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ  

ΣΗΝ ΠΛΔΟΝ ΤΜΦΔΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΦΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΒΑΔΙ ΣΙΜΗ 
 

Σν Γ. Ν. Υίνπ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» γηα ηελ θάιπςε άκεζσλ θαη επηηαθηηθψλ αλαγθψλ ηνπ,  ιακβάλνληαο  

ππ’ φςηλ ηηο παξαθάησ απνθάζεηο: 

1. Σελ ππ’ αξηζ.15/03-06-2022 (ΑΓΑ:Φ4ΥΝ469073-ΙΒΒ) απφθαζε ηνπ Γ. ηνπ Γ.Ν. Υίνπ κε ηελ 

νπνία εγθξίλεηαη ν πίλαθαο πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ δηαρεηξηζηηθνχ έηνπο 2022. 

2. Σελ ππ’ αξηζ.917 (ΑΓΑ:ΧΥ5Ξ469073-Υ89), απφθαζε ηεο Γηνηθήηξηαο ηνπ Γ. Ν. Υίνπ 

«ΚΤΛΙΣΔΙΟ» κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη απφ άπνςε ζθνπηκφηεηαο ε παξνρή ππεξεζίαο γηα  

«πληήξεζε εμνπιηζκνχ GETINGE ηκήκαηνο Απνζηείξσζεο» γηα ηε θάιπςε ησλ  αλαγθψλ ηνπ 

Ννζνθνκείνπ θαζψο θαη ην αίηεκα πξνκήζεηαο κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο.  

3. Σελ ππ’ αξηζ. 1332/29-06-2022 (ΑΓΑ:ΦΣ1Τ469073-8ΥΤ) αλάιεςε πίζησζεο. 

  

Πποηίθεηαι  λα πξνβεί ζηελ ζχλαςε ζχκβαζεο γηα ηελ παξνρή ππεξεζίαο  «ςνηήπηζη εξοπλιζμού 

GETINGE ημήμαηορ Αποζηείπυζηρ»  

(CPV:50421000-2), (ΚΑΔ:0887.01),  κε ζθνπφ ηελ εηήζηα θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ,  ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα 

πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ δηαρεηξηζηηθνχ έηνπο 2022. Δγθεθξηκέλνο πξνυπνινγηζκφο 12.000,00 € πιένλ ΦΠΑ θαη  

θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο. 

Γηα ην ζθνπφ απηφ απεπζχλεη ππόζκληζη με ανοισηή διαδικαζία ζςλλογήρ πποζθοπών πξνο θάζε 

ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ επηζπκεί λα ππνβάιιεη νηθνλνκνηερληθή πξνζθνξά, ζχκθσλα κε 

ηνπο παξαθάησ φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο: 
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Α’  ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ                                                                                                     
 

Αναθέηοςζα Απσή Γ. Ν. ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» 

Σίηλορ 

ππομήθειαρ/ CPV 

ΤΝΣΗΡΗΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ GETINGE ΣΜΗΜΑΣΟ ΑΠΟΣΔΙΡΧΗ 

(CPV:50421000-2) 

Πποϋπολογιζμόρ 

Γαπάνηρ 
12.000,00 ΑΝΔΤ ΦΠΑ 

Υπημαηοδόηηζη 

 ΚΑΔ 0887.01 

 Αλάιεςε Τπνρξέσζεο :1332/29-06-2022 (AΓΑ:ΦΣ1Τ469073-8ΥΤ) 

 

Γ/νζη Τποβολήρ 

Πποζθοπών 

Γ. Ν. ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ»  

(Έιελαο Βεληδέινπ 2, ΣΚ 82132, Σκήκα Γεληθήο Γηαρείξηζεο) 

Σπόπορ Τποβολήρ 

Πποζθοπών 
e-mail: paragelies@xioshosp.gr 

Καηαληκηική 

Ημεπομηνία 

Τποβολήρ 

Πποζθοπών 

11/07/2022, ημέπα Γεςηέπα και ώπα 14:00 μμ. 

Σόπορ Γιεξαγυγήρ 

Γιαγυνιζμού 
Γ.Ν. ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ»  (Γξαθείν Γεληθήο Γηαρείξηζεο) 

Γημοζιόηηηα 
 ΚΗΜΓΗ 

 www.xioshosp.gr 

Γιάπκεια 

ζύμβαζηρ 

ΔΝΑ (1) ΔΣΟ  

(Με δηθαίσκα ηξίκελεο παξάηαζεο κεηά απφ απφθαζε ηνπ Γ ηνπ Ννζνθνκείνπ) 

Υπόνορ ιζσύορ 

πποζθοπών 

Δθαηφλ νγδφληα (180) κέξεο (άξζ.97 ηνπ 4412/16), πξνζεζκία πνπ αξρίδεη απφ ηελ 

επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.  

Η ηζρχο ηεο πξνζθνξάο δχλαηαη λα παξαηαζεί, εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή πξηλ απφ ηελ ιήμε ηεο (άξζ.97, Ν.4412/16). 

Σεσνική και 

οικονομική 

πποζθοπά 

 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ-Ν.4412/16 άπθπο 94 

Πεξηέρεη ηδίσο ηα έγγξαθα θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηελ ηερληθή 

επάξθεηα, ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ζχκθσλα κε ηηο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ Παξαξηήκαηνο Β΄ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ-Ν.4412/16 άπθπο 95 

Πεξηιακβάλεη εγγξάθσο ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο (θαζαξή αμία , 

πνζφηεηεο ΦΠΑ, ζπλνιηθή ηηκή). Η ππνβνιή κφλν κίαο πξνζθνξάο δελ απνηειεί 

θψιπκα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ αλάζεζε ηεο 

ζχκβαζεο. (Άξζξν 117 παξ. 3) 

 

Αξιολόγηζη 

πποζθοπών  

 

Η θαηαθχξσζε γίλεηαη ηειηθά ζηνλ Αλάδνρν κε ηελ ρακειφηεξε πξνζθνξά 

απνθιεηζηηθά βάζεη ηεο ηηκήο, εθ ησλ αλαδφρσλ ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο έρνπλ 

θξηζεί σο απνδεθηέο κε βάζε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο φξνπο ηεο 

πξφζθιεζεο.  
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Γικαιολογηηικά 

καηακύπυζηρ 

 

 

 

Ο «πξνζσξηλφο αλάδνρνο» κεηά απφ ελεκέξσζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο 

απνζηέιιεη ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο  ειρ διπλούν, ηα οποία να 

έσοςν ιζσύ 3 μήνερ ππιν ηην ςποβολήρ ηοςρ, πξνθεηκέλνπ λα ππνγξαθεί 

ζχκβαζε:  

-   Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ γηα γεληθή ρξήζε  

-   Βεβαίσζε Φνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο   

-   Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο. 

-   Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ. 

Τπογπαθή ζύμβαζηρ 

 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ (αξ.124 Ν.4782/21) 

απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, πξνζθνκίδνληαο 

θαη ηελ εγγύηζη καλήρ εκηέλεζηρ ίζηρ με ηο 4% επί ηηρ καθαπήρ ζςμβαηικήρ αξίαρ 

(αξ.21 Ν.4782/21). 

 

- Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη – επί ποινή απόππιτηρ – ν ρξφλνο παξάδνζεο  ησλ πξνζθεξφκελσλ 

εηδψλ. Λφγσ ηνπ επείγνληνο ηεο πξνκήζεηαο, ην λνζνθνκείν επηζπκεί ηα πξνζθεξφκελα είδε λα είλαη 

εηοιμοπαπάδοηα, ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απνξξίςεη ηελ  πξνζθνξά αλ 

θξίλεη φηη ν ρξφλνο παξάδνζεο είλαη κεγάινο ζε ζρέζε κε ηηο αλάγθεο ηνπ. 

 

 Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο θαη αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο.  

 Οη εηαηξείεο πνπ ζα απνζηείινπλ πξνζθνξά γηα ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα ζα πξέπεη απαξαίηεηα 

λα δηαζέηνπλ ηα λφκηκα πηζηνπνηεηηθά γηα ηε δηαθίλεζε θαη δηαλνκή ηνπο, θαη ηα είδε ζα πξέπεη 

απαξαίηεηα λα θέξνπλ ηελ αληίζηνηρε πηζηνπνίεζε CE. 

 Οη εηαηξείεο πνπ ζα απνζηείινπλ πξνζθνξά ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ νξγαλσκέλν service 

πηζηνπνηεκέλν ζε εμνπιηζκφ Getinge, κε εκπεηξία ζε ππνζηήξημε θιηβάλσλ θαη πιπληεξίσλ νίθνπ 

Getinge πνπ ζα απνδεηθλχεηαη κε θαηάινγν εθηειεζκέλσλ ζπκβάζεσλ ππνζηήξημεο κε δεκφζηα ή 

ηδησηηθά λνζνθνκεία ηελ ηειεπηαία 5εηία.  

 ηελ πξνζθνξά ζα αλαθέξεηαη ην θφζηνο επαλνξζσηηθήο επίζθεςεο (εάλ ρξεηαζηεί) θαζψο θαη ην 

θφζηνο αληαιιαθηηθψλ ζχκθσλα κε ηνλ Πίνακα 2 (εκηόρ πποϋπολογιζμού ζύμβαζηρ).  

 Οι ηιμέρ αςηέρ θα είναι δεζμεςηικέρ καθ’ όλη ηη διάπκεια ηηρ ζύμβαζηρ.  

 Δπί ηηρ πποζθοπάρ ηοςρ οι ζςμμεηέσονηερ θα ππέπει να δηλώνοςν ςπεύθςνα όηι δεν 

βπίζκονηαι ζε       μία από ηιρ καηαζηάζειρ ηυν άπθπυν 73 και 74 ηος Ν. 4412/2016 υρ 

απόδειξη ηηρ μη ύπαπξηρ λόγυν αποκλειζμού. 

 

 

 

                                                                                                                         Η Γιοικήηπια  

                                                                                                         ηος Γ.Ν. Υίος «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» 

 

 

 

                                                                                                                    Δλένη  Κανηαπάκη 
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  Β’ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

                                                  ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

Σο κόζηορ ζςνηήπηζηρ και επιζκεςήρ πεπιλαμβάνει: 

Δπγαζία: 2 εξαμηνιαίερ επιζκέτειρ 

24υπη ηηλεθυνική ςποζηήπιξη ζε πεπίπηυζη βλάβηρ 

Αναλώζιμα σπήζηρ πεπιοδικήρ ανηικαηάζηαζηρ 

 

Πίνακαρ 1 (Δνηόρ Πποϋπολογιζμού ύμβαζηρ) 

ΑΝΑΛΩΙΜΑ ΧΡΗΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ  

Κωδικόσ Περιγραφή Διάρκεια ζωήσ Σεμ/ Ζτοσ 

Κλίβανοσ ατμοφ HS 6613 ER-2  (GETINGE) (Σεμ. 1) 

579 00 28 

01 

Λάςτιχο κφρασ κλιβάνου ςειράσ Avanti 12 μινεσ 2 

470 78 88 

01  

Αποςτειρωμζνο φίλτρο αζρα 250 κφκλοι 2 

Κλίβανοσ ατμοφ HS 6613 ER-2 / LTSF (GETINGE)(Σεμ. 1) 

579 00 28 

01 

Λάςτιχο κφρασ κλιβάνου ςειράσ Avanti 12 μινεσ 2 

470 78 88 

01  

Αποςτειρωμζνο φίλτρο αζρα 250 κφκλοι 2 

Πλυντήριο εργαλείων 46-4 (GETINGE)(Σεμ. 3) 

503 84 03 

00 

Απόλυτο φίλτρο πλυντθρίου 46-4 1 ζτοσ 3 

501 38 04 

00 

Προφίλτρο πλυντθρίου 1 ζτοσ 3 

503 61 17 

00 

Κιτ επιςκευισ δοςομετρικισ 1 ζτοσ 9 

930 83 0 Πλαςτικόσ ςωλινασ 5Χ8 1 ζτοσ 24 
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Πίνακαρ 2 (Δκηόρ Πποϋπολογιζμού ύμβαζηρ) 

 

ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΤΝΣΗΡΗΗ 

Κωδικόσ Περιγραφή Κόςτοσ  (προ ΦΠΑ) 

Κλίβανοσ ατμοφ HS 6613 ER-2  (GETINGE)  

460 11 15 92 τεγανωτικό κιτ επιςκευισ ¾’’   

460 11 15 71 τεγανωτικό κιτ επιςκευισ ½’’  

569 97 89 03 
Κιτ επιςκευισ πνευματικισ 3/8’’ (παλ. Κωδικόσ 570 38 

78 03) 
 

561 21 07 03  Ατμοπαγίδα ½’’, ειδικοφ τφπου  

478 95 50 11 τζλεχοσ ανεπίςτροφθσ 3/8’’   

740 42 16 14 Φλάντηα keller  

561 02 54 01 Γραφιτοφχα φλάντηα 15/6  

561 02 54 08 Γραφιτοφχα φλάντηα 11/1  

561 02 54 02 Γραφιτοφχα φλάντηα ½’’   

561 02 54 03 Ελαςτικι φλάντηα   

561 02 54 10 Γραφιτοφχα φλάντηα 15/6  

740 44 04 10 Ελαςτικόσ Δακτφλιοσ   

740 43 13 24 Ελαςτικόσ Δακτφλιοσ  

563 11 06 72 Κιτ ςτεγανοποίθςθσ αιςκθτιρων ςτάκμθσ   

602 18 91 20 

1 
Βοθκθτικό ρελζ 24V  

570 29 73 04 Ρελζ ιςχφοσ αντιςτάςεων 24V   

570 29 75 04 Ρελζ ιςχφοσ αντιςτάςεων 220V  

560 950 32 01 Φλάντηα γραφίτθ αντιςτάςεων  

Πλυντήριο εργαλείων 46-4 (GETINGE)  

501 15 50 00 Μοτζρ ςτεγνωτιρα  
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