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Κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορέα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τον
υπ΄αριθμ. Ν.4782 ΦΕΚ Α 36/9.3.2021)
Αριθμ. φακέλου (49/21)
Το ΓΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ έχοντας υπόψη :
α. Τις διατάξεις του Ν. 4412/08.08.16 (Α΄147) Δημόσιες συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών( Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/24 /ΕΕ και
2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β. Την με αριθμ. πρωτ. 124/14-06-2021 [ΑΔΑ: ΨΞΙΨ4690ΩΜ-Ν94] [ΑΔΑΜ:
21REQ008873297] Απόφαση της Διοικήτριας του Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΑΛΕΞΑΝΔΡΑ».
γ. Την με αριθμ. πρωτ. 16717/01-07-2021 [ΑΔΑ:ΩΥΔ74690ΩΜ-2Ι7]
[ΑΔΑΜ:21REQ008873355] Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
Κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα να υποβάλει έγγραφη σφραγισμένη προσφορά,
για την ετήσια συντήρηση των δέκα (10) χειρουργικών προβολέων του Νοσοκομείου.
(χωρίς ανταλλακτικά) (cpv: 50421000-2).
Η σχετική σύμβαση θα περιλαμβάνει τις παρακάτω σκιαλυτικές λυχνίες του
Νοσοκομείου που βρίσκονται εγκατεστημένοι στα τμήματα:
➢
➢
➢
➢
➢

Χειρουργεία 1ου ορόφου - ένας προβολέας (αίθουσα 1)
Χειρουργεία 2ου ορόφου - τρείς προβολείς (αίθουσες 1, 2 & 3),
Χειρουργεία Αραβαντινού - δύο προβολείς (αίθουσες 1 & 2),
Μονάδα Βραχεία Νοσηλείας Γυν. - τρείς προβολείς (αίθουσες 1,2 & 3)
Αίθουσα Τοκετών- ένας προβολέας (αίθουσα 1)
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Πίνακας σκιαλυτικών λυχνιών (προβολέων) Χειρουργείων & λοιπών τμημάτων (σε χρήση)

α/α

1

Τμήμα

Σύνθεση

Χειρουργεία

Προβολέας

1ος όροφος

Οίκος/Μοντέλο

s/n

ΑΜ

Hanaulux Oslo Hanaulux
Δορυφόρος Heidelberg

3194

310

2750-06

311

Προβολέας

3134

1243

2750

1244

Hanaulux Oslo

αίθουσα 1

αίθουσα 1

2
Δορυφόρος Hanaulux Heidelberg
Χειρουργεία
3

2ος όροφος

Προβολέας

Simeon Medical, Slim led
Δορυφόρος 7000 Slim led 5000 SC
Προβολέας

αίθουσα 2

20475
2150

Medilux ML600/D plus

4

αίθουσα 3

12700108
Δορυφόρος (με δορυφόρο)
05-0098D666

Δορυφόρος

Martin ML200

040098D120

1072

1ος όροφος

Προβολέας

Martin ML701D

05-0098D667

1061

Martin ML200

040098D121

Προβολέας

Dr. Mach Tringenflex type
02563

89/0024/08

Προβολέας

Berchtold Chromophare
D300

2024004C10540

208

Προβολέας

Berchtold Chromophare
D300

2024004C10550

215

Προβολέας

Hanaulux Heidelberg

C6002750

597

1073
αίθουσα 1

Χειρουργεία
Αραβαντινού

2013

Martin ML701D

Προβολέας
5

αίθουσα 2

6
Δορυφόρος
7
Μονάδα
8

Βραχείας
Νοσηλείας

9

10

Σχόλια

Αίθουσα
Τοκετών

1060

222

αίθουσα 1
αίθουσα 2
αίθουσα 3

αίθουσα 1
Δορυφόρος Hanaulux Oslo

3134

596
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Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την ανωτέρω συντήρηση ανέρχεται στο ποσό των
6.000,00€+ΦΠΑ ή 7.440,00€ συμπ/νου του ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑΕ 0887 των εξόδων
προϋπολογισμού του Νοσοκομείου.
Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού θα είναι η πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής. (χαμηλότερη τιμή).
Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη τους όρους της Πρόσκλησης, να καταθέσετε σε
σφραγισμένο φάκελο την προσφορά, στο πρωτόκολλο του Νοσοκομείου μέχρι τις 20
Ιουλίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.
Ο φάκελος θα αναγράφει τα εξής:
Προς το ΓΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Τμήμα Προμηθειών
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (α/α 49/21)
«Ετήσια συντήρηση των (10) δέκα χειρουργικών προβολέων του Νοσοκομείου».
(χωρίς ανταλλακτικά)
Προσφορές που θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία εκπρόθεσμα δεν θα λαμβάνονται
υπόψη.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Α. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος στην οποία θα δηλώνεται ότι:
i.

ii.
iii.

Μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν συντρέχει για τους
προσφέροντες λόγος αποκλεισμού από τους αναφερόμενους στα άρθρα
73 και 74 του Ν.4412/2016 για τους οποίους οι οικονομικοί φορείς
αποκλείονται από την συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του δημοσίου.
Αποδέχεται τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και η προσφορά του
συντάχτηκε σύμφωνα με αυτούς.
Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι 180 (εκατόν ογδόντα ) ημέρες από
την λήξη προθεσμίας υποβολής προσφοράς.

Β.Τεχνική προσφορά Ο φάκελος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα καλύπτει
όλες τις απαιτήσεις που έχουν τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΟΡΟΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ).
Γ.Οικονομική προσφορά στον φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
τοποθετούνται τα οικονομικά στοιχεία με την τιμή της προσφοράς σε ευρώ. Θα
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περιγράφονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες καθώς και η προσφερόμενη συνολική τιμή
χωρίς και με ΦΠΑ.
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.
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 τα
παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 του Ν.4412/2016.
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Που εκδίδεται έως τρείς (3) μήνες πριν από την
υποβολή τους Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης
ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις
περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη
του Διοικητικού συμβουλίου
β. Φορολογική ενημερότητα. (Το παρόν πιστοποιητικό θα πρέπει να ισχύει κατά τον
χρόνο υποβολής του)
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) (Το παρόν
πιστοποιητικό θα πρέπει να ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής του)
δ. Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ή το ισχύον καταστατικό της εταιρείας από όπου
προκύπτουν τα μέλη και ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας (Το παρόν πιστοποιητικό
γίνεται αποδεκτό εφόσον έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την
υποβολή του)
Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των ανωτέρω πιστοποιητικών εντός δέκα (10)
ημερών από τη σχετική πρόσκληση ο υποψήφιος ανάδοχος αποκλείεται από τη
διαδικασία και καλείται ο αμέσως επόμενος στην κατάταξη συμμετέχων.
Τον ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις υπέρ τρίτων και οι εισφορές που ισχύουν κατά το
χρόνο υποβολής της προσφοράς, ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης και την
πηγή χρηματοδότησης.
Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα
οποιοδήποτε φάση αυτής.

ματαίωσης /ακύρωσης της διαδικασίας σε

✓
Η
παρούσα
πρόσκληση
θα
αναρτηθεί
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

στον

ιστότοπο

✓
Στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου. www.hosp-alexandra.gr στην διαδρομή:
Ενημέρωση → Προκηρύξεις → Προμήθειες → απευθείας αναθέσεις κατόπιν
έρευνας αγοράς (α/α 49/21).
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Σημείωση: Οι ενδιαφερόμενοι μετά την παραλαβή της πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου θα πρέπει να ενημερώνουν το
Γραφείο Προμηθειών στο email: promith@hosp-alexandra.gr αναγράφοντας τον
αριθμό της καθώς και τα στοιχεία της εταιρείας (επωνυμία, τηλέφωνα επικοινωνίας),
για τυχόν διευκρινήσεις που μπορεί να προκύψουν.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
ΤΟΥ Γ.Ν. ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Δρ.ΠΑΠΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
1. Το συμβόλαιο αφορά την
σκιαλυτικών λυχνιών του
επισυναπτόμενη λίστα. Στο
η αντικατάσταση όλων των

συντήρηση χωρίς ανταλλακτικά, των δέκα (10)
Νοσοκομείου για ένα έτος, σύμφωνα με την
συμβόλαιο συμπεριλαμβάνεται όταν απαιτείται &
καμένων λυχνιών χωρίς όριο.

2. Θα εκτελούνται εργασίες τακτικής προληπτικής συντήρησης και εργασίες
επαναδιορθωτικής συντήρησης των σκιαλυτικών λυχνιών, αποκαθιστώντας
κάθε βλάβη ή δυσλειτουργία με
εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό,
παραδίδοντας τον εξοπλισμό σε πλήρη λειτουργία.
3. Οι εργασίες συντήρησης θα γίνονται κάθε μήνα, στους χώρους του
Νοσοκομείου και θα περιλαμβάνουν, τις παρακάτω εργασίες (σύμφωνα με τις
οδηγίες του κατασκευαστή):
➢ Γενικός έλεγχος
➢ Καθαρισμός, λίπανση
➢ Έλεγχος - ρύθμιση και τυχόν επισκευή συστημάτων ανάρτησης
➢ Έλεγχος - ρύθμιση και τυχόν επισκευή συστημάτων πέδησης
➢ Έλεγχος τροφοδοσίας και μετασχηματιστών
➢ Ρύθμιση-καθαρισμός πρισμάτων/διορθωτικών φίλτρων και φακών
➢ Μέτρηση φωτεινότητας
➢ Μέτρηση χειρουργικού πεδίου
➢ Αντικατάσταση καμένων λυχνιών, όταν απαιτείται
4. Οι εργασίες συντήρησης θα εκτελούνται κατά τις απογευματινές ώρες,
συμπεριλαμβανομένου Σαββάτου-Κυριακής και αργιών, κατόπιν συνεννόησης
με τους υπεύθυνους των χειρουργείων και την Τεχνική Υπηρεσία. Σε περίπτωση
που κριθεί αναγκαίο η συντήρηση να γίνει στα εργαστήρια της εταιρείας, θα
υπάρχει προσυννενόηση και τους υπευθύνους του χειρουργείου & την αρμόδια
Τ.Υ.
5. Σε περίπτωση βλάβης ισχύει απεριόριστος αριθμός κλήσεων χωρίς επιπλέον
οικονομική επιβάρυνση. Ο συντηρητής υποχρεούται να μεριμνήσει άμεσα εντός
24 ωρών για την αποκατάστασή της και την απρόσκοπτη και αδιάλειπτη
λειτουργία του εξοπλισμού. Σε μη εργάσιμες ημέρες και ώρες θα καταβάλλεται
κάθε δυνατή προσπάθεια για αποστολή τεχνικού, για το σκοπό αυτό θα δοθεί
αριθμός κλήσεως κινητού τηλεφώνου.
6. Σε κάθε επίσκεψη ο τεχνικός συντηρητής θα εκδίδει σχετικό δελτίο εργασίας,
όπου θα αναγράφονται τουλάχιστον τα εξής: το είδος εργασίας ή βλάβης,
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ανταλλακτικά που τυχόν χρησιμοποιήθηκαν ή απαιτούνται για την
αποκατάσταση βλάβης, το αποτέλεσμα της παρέμβασης, το μοντέλο και ο
αριθμός σειράς του προβολές, το τμήμα & ο χώρος όπου βρίσκεται
εγκατεστημένος, ημερομηνία, ώρα και τυχόν παρατηρήσεις. Το δελτίο εργασίας
θα υπογράφεται από τον αρμόδιο του τμήματος του Νοσοκομείου και τον
τεχνικό της εταιρείας και θα παραδίδεται στην αρμόδια Τ.Υ. του Νοσοκομείου.
7. Το συμβόλαιο συντήρησης δεν περιλαμβάνει ανταλλακτικά. Περιλαμβάνει την
αντικατάσταση κάθε καμένης λυχνίας σε οποιοδήποτε προβολέα, χωρίς όριο
καμένων λυχνιών. Αν διαπιστωθεί αναγκαιότητα χρησιμοποίησης
οποιουδήποτε άλλου ανταλλακτικού, θα ενημερώνεται έγκαιρα και γραπτώς το
Νοσοκομείο, για την έγκριση της σχετικής δαπάνης, βάσει της κείμενης
διαδικασίας και θα χρεώνονται σε ξεχωριστό τιμολόγιο βάσει τιμοκαταλόγου.
8. Σε περίπτωση βλάβης, ο χειρουργικός προβολέας δεν θα παραμείνει εκτός
λειτουργίας για διάστημα περισσότερο των πέντε εργάσιμων ημερών, εκτός άν
δεν υπάρχει έγκριση του Νοσοκομείου για την χρησιμοποίηση μη συμβατικών
ανταλλακτικών.
9. Τα παραπάνω δεδομένα δεν ισχύουν για τυχόν εργασίες ή επισκευές τμημάτων,
για τα οποία ο κατασκευαστικός οίκος διατηρεί το δικαίωμα εκτέλεσης τους σε
εγκαταστάσεις της έδρας του στο εξωτερικό.
10. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε σκιαλυτική λυχνία τεθεί εκτός λειτουργίας
λόγω παλαιότητας ή απόσυρσης το Νοσοκομείο έχει δικαίωμα εξαίρεσής της
από την ισχύουσα σύμβαση συντήρησης, με απλή έγγραφη ειδοποίηση προς
τον συντηρητή και αντίστοιχη αναλογική οικονομική έκπτωση.
11. Σε περίπτωση που κάποια σκιαλυτική λυχνία, δεν καλύπτεται από
ανταλλακτικά λόγω παλαιότητας, ο συντηρητής οφείλει να καταβάλλει κάθε
προσπάθεια για τεχνική υποστήριξη και εξεύρεση εναλλακτικής λύσης, με
πιθανή χρήση κατάλληλων υλικών από την εγχώρια αγορά, ενημερώνοντας το
Νοσοκομείο.
12. Σε περίπτωση αμέλειας ή αδιαφορίας της εταιρείας στην τήρηση των
υποχρεώσεων της, το Νοσοκομείο δύναται να καταγγείλει την σύμβαση
μονομερώς. Στον εξοπλισμό επεμβαίνουν μόνο οι συνεργάτες της Τεχνικής
Υπηρεσίας του συντηρητή, εκτός, άν έχει ληφθεί προηγουμένως έγγραφη άδεια
του για παρέμβαση τρίτου.

