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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Προς:
Κάθε ενδιαφερόμενο
Οικονομικό φορέα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΑΡΙΘΜ . 54/2020
To Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ έχοντας υπόψη τις διατάξεις :
1) Του Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
2) Του Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες
διατάξεις,
3) Του Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”
4) Της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
5) Την με Αριθμ. Πρωτ. 221/15-07-2020 [ΑΔΑ: Ψ7Ν44690ΩΜ-7i8] [ΑΔΑΜ:
20REQ007043325] απόφαση της Διοικήτριας του Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ».
6) Την Αριθμ. Πρωτ. 12971/17-07-2020 [ΑΔΑ:6ΟΩΒ4690ΩΜ-ΔΔΓ] [ΑΔΑΜ:
20REQ007043406] απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.
Προσκαλεί
1. Κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα να υποβάλει έγγραφη σφραγισμένη
προσφορά για την κάλυψη άμεσων και επιτακτικών αναγκών του Νοσοκομείου,
για την προμήθεια και εγκατάσταση 11 κλιματιστικών συσκευών διαιρούμενου
τύπου (SPLIT) με ψυκτικό υγρό R 32, ενεργειακής κλάσης Α+ , 220V, με
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ασύρματο χειριστήριο, για την κάλυψη των αναγκών διαφόρων τμημάτων του
Νοσοκομείου, και συγκεκριμένα:





24.000 Btu/h Τεμάχιο 1
18.000 Btu/h Τεμάχιο 1
2.000 Btu/h Τεμάχιο 4
9.000 Btu/h Τεμάχιο 5

Οι εργασίες αποξήλωσης και η απομάκρυνση άχρηστων υλικών, σε χώρο που
θα υποδείξει η Τεχνική Υπηρεσία, όπου χρειάζονται βαρύνουν τον ανάδοχο.
Η συνολική εκτιμώμενη αξία για την προμήθεια και εγκατάσταση των 11
κλιματιστικών συσκευών, ανέρχεται στο ποσό των 5.000,00€ + Φ.Π.Α. 24% (ή
6.200,00€ συμπ/νου του ΦΠΑ 24%) [ΚΑΕ 7112].
2.
Η προμήθεια θα γίνει μετά από Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
μέσω του «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
3. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 117
(Συνοπτικός διαγωνισμός) του Ν. 4412/2016.
Η κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Η τοποθέτηση των κλιματιστικών θα γίνεται από τον Ανάδοχο στον χώρο
που θα του υποδειχθεί από την Διοίκηση και την Τεχνική Υπηρεσία του
Νοσοκομείου.
4. Οι προσφορές θα κατατίθενται σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο του
Νοσοκομείου, μέχρι την 29η Ιουλίου 2020 ημέρα Τετάρτη από ώρα 08.00
π.μ. έως 14.00 μ.μ.
5. Στον φάκελο της προσφοράς θα εμπεριέχονται:
Α. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος στην οποία θα δηλώνεται ότι:
1ον Αποδέχεται τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.
2ον • Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι ενενήντα (90) ημέρες από
την λήξη προθεσμίας υποβολής προσφοράς και
• Χρόνος παράδοσης εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών, από την
υπογραφή της σύμβασης.
Β. Η Τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις
προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.
Γ. Η Οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) δίνεται σε ΕΥΡΩ.
. Ως κριτήριο για την επιλογή του αναδόχου θα είναι η συμφερότερη από
οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
2

ΑΔΑ: 6ΧΚ94690ΩΜ-33Ν

. Η τιμή προσφοράς δεν υπόκειται σε καμία αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση, για
οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, θα ισχύει δε και θα δεσμεύει τον Ανάδοχο μέχρι τη
πλήρη εκτέλεση της σύμβασης.
. Στην προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και
κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία μη συμπ/νου του
ΦΠΑ. Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής
αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως.
. Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον
ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες
προσφορές.
. Ο τελικός ανάδοχος, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων
αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2
του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσει κατά την
υπογραφή της σύμβασης δικαιολογητικά κατακύρωσης.
Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΠΠΑ
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