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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 (14/22) 

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. Συν.13η/04-05-2022 (Θέμα: 9ον) (ΑΔΑ:ΡΣΝΕ46904Ε-ΚΛ1) 
[ΑΔΑΜ:REQ010554857] Απόφαση του   Διοικητικού Συμβουλίου  του  Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ». 
γ.Την με αριθμ. πρωτ.9688/13-05-2022 Αρ. Δέσμευσης 3113 [ΑΔΑ:9T7D4690VM-
S4Y][ΑΔΑΜ:22REQ010554924] Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης. 

 
                                                        Προσκαλεί 
 

Κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα για την υποβολή προσφοράς για την «Προμήθεια ενός 
(1) φούρνου αέρα -ατμού- αερίου 20GN/ 2/1 προϋπολογισθείσας δαπάνης 30.000,00€ πλέον 

ΦΠΑ, για τις ανάγκες του Μαγειρείου του Γ.Ν.Α ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»CPV: 39711361-7 ηλεκτρικοί 
φούρνοι. 
 
Η προμήθεια του ανωτέρω είδους θα είναι σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες τεχνικές 
προδιαγραφές [ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ] και 
κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει 
της  τιμής (χαμηλότερη τιμή). 
 

Η  εκτιμώμενη αξία της σύμβασης για την ανωτέρω προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των 
30.000,00€ + ΦΠΑ 24% (ή 37.200,00€ συμπ/νου του ΦΠΑ) σε βάρος του ΚΑΕ  9749 του 
Τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου. 
 

 
 

 
 

 

  

              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ  
Τμήμα: Προμηθειών 
Ταχ. Δ/νση: Βασ  Σοφίας 80 Τ.K. 11528  
Πληροφορίες: Ε. Μπροκούμη   
Τηλέφωνο: 210 33 81 138 
e-mail: promith@hosp-alexandra.gr 

 
Αθήνα: 17/05/2022 
 
Αρ.  Πρωτ:9953 
 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ: 

 
1. ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
2. ΚΗΜΔΗΣ   
3. ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 
 
Προς :  
 
Κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα 
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ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Τόπος υποβολής προσφορών 

Ημερομηνίες υποβολής 
προσφορών 

Ημερομηνία 
Αποσφράγισης 

προσφορών  Έναρξη Λήξη 

Στο Πρωτόκολλο του ΓΝΑ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ  
(Λούρου 4-2, Αθήνα Τ.Κ. 115 28) 
(κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες) 

Τετάρτη 
18/05/2022 

Δευτέρα 
30/05/2022 

και ώρα 14.00 

Τρίτη 
31/05/2022 

και ώρα 10.00 
π.μ. 

 

Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη τους όρους της Πρόσκλησης, να καταθέσετε σε 
σφραγισμένο  φάκελο την προσφορά,  στο πρωτόκολλο του Γ.Ν.Α ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ αναγράφοντας: 
 

1.  Στον τίτλο τη λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», 
2.  Την περιγραφή του υπό προμήθεια είδους, 
3.  Τον πλήρη τίτλο της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την πρόσκληση και τον αριθμό 
 πρωτοκόλλου της παρούσας Πρόσκλησης, 
4.  Την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, 
5.  Τα στοιχεία του αποστολέα, 
6.  Την ένδειξη σε εμφανές σημείο «ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ» 
 

Προσφορές που θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία εκπρόθεσμα δεν θα λαμβάνονται υπόψη. 
 

Ισχύς προσφορών: Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημερολογιακές ημέρες, 
προσμετρούμενες από την επομένη της ημερομηνίας λήξης υποβολής προσφορών. Προσφορά 
που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος στην οποία θα δηλώνεται ότι: 
 

i.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.  
ii.Αποδέχεται τους όρους της παρούσας  πρόσκλησης και η προσφορά του συντάχτηκε σύμφωνα 
με αυτούς. 
iii.Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της 
Υπηρεσίας για αναβολή, ματαίωση η ακύρωση του διαγωνισμού. 
iv.Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι 180 ημερολογιακές ημέρες προσμετρούμενες από την 
επομένη της ημερομηνίας λήξης υποβολής προσφορών. 

 

Τεχνική προσφορά : Όλα τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά  που τεκμηριώνουν την τεχνική 
επάρκεια του οικονομικού  φορέα  σύμφωνα με το Παράρτημα της  παρούσης. 
Οποιοδήποτε έγγραφο ή πιστοποιητικό ζητείται στις τεχνικές προδιαγραφές  της παρούσης. 
 

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό οφείλουν να συμπεριλάβουν στον φάκελο της προσφοράς 
τους  Φύλλο Συμμόρφωσης προς τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσης, απαντώντας 
υποχρεωτικά σε κάθε προδιαγραφή, με πληρότητα, σαφήνεια και αντίστοιχες παραπομπές στο 
Prospectus του κατασκευαστή. 
 

Οικονομική προσφορά: Οι προσφορές θα αναγράφουν την τιμή χωρίς Φ.Π.Α. και με Φ.Π.Α. 
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.  Προσφορές που ζητούν απαλλαγή τους από τις κρατήσεις, δεν γίνονται 
δεκτές. 
Στην οικονομική προσφορά θα αναγράφεται υποχρεωτικά ο αντίστοιχος κωδικός είδους στο 
Παρατηρητήριο Τιμών του Υπουργείου Υγείας και η τρέχουσα τιμή (για τις περιπτώσεις που έχει 
εφαρμογή). Οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις τιμές που καταγράφονται στο 
Παρατηρητήριο Τιμών της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας κατά την καταληκτική ημερομηνία 
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κατάθεσης προσφορών του διαγωνισμού, απορρίπτονται. (Ν. 3918/2011, άρθρο 13, - ΦΕΚ 
31/τ.Α’/02.03.2011). 
 

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση 
μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται 
ενώπιον των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. 
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. 
 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
 
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  του.  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. 
Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα  ματαίωσης /ακύρωσης της διαδικασίας σε οποιοδήποτε 
φάση αυτής.  
 

✓   Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα 
του  Νοσοκομείου. www.hosp-alexandra.gr  στην διαδρομή: Ενημέρωση →  Προκηρύξεις → 
Προμήθειες →  απευθείας αναθέσεις κατόπιν έρευνας αγοράς (α/α 14/22). 
 

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. 
 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμοδίου οργάνου ή (του αρμόδιου τμήματος). Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του 
διαγωνισμού γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα από την αναθέτουσα αρχή.  
 

Υπογραφή σύμβασης: 
Από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον Ανάδοχο, η Σύμβαση θεωρείται 
ότι έχει συναφθεί, το δε έγγραφο (Σύμβαση) που ακολουθεί έχει μόνο αποδεικτικό χαρακτήρα. 
 

Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που 
ορίζεται στην ειδική πρόκληση, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος και η Αναθέτουσα Αρχή καλεί  τον 
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά.  
 

 

http://www.hosp-alexandra.gr/
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ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  (Ν. 4412/16 - Άρθρο 72 - Εγγυήσεις) 
 
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύματα του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει και εφόσον δεν είναι διατυπωμένες στην ελληνική γλώσσα, θα 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.  
 

 Α.   Εγγύηση συμμετοχής:  Στον παρόντα διαγωνισμό δεν απαιτείται.  
 

 Β.  Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης: Για την υπογραφή της σύμβασης 
απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 
4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της 
σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή 
του συμφωνητικού, ισχύος πλέον τριών μηνών του συμβατικού χρόνου σύμφωνα με το 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1.   (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄)  της παρούσης,   ήτοι ποσού : 1.200,00€ 

 
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά από την ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 
 

  Γ. Εγγύηση καλής λειτουργίας: Με την παράδοση του υπό προμήθεια είδους  ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας ποσού 3% επί της 
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (χωρίς Φ.Π.Α.), σύμφωνα με το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2.   (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Β΄)  της παρούσης, ήτοι ποσού: 900,00€.  
 
Η επιστροφή της ανωτέρω εγγύησης λαμβάνει χώρα μετά από την ολοκλήρωση της περιόδου 
εγγύησης καλής λειτουργίας. 
 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει το υπό προμήθεια είδος εντός εξήντα (60) 
ημερολογιακών ημερών  από την υπογραφή της σύμβασης σε χώρο που θα του υποδειχθεί από 
το Νοσοκομείο. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται, πριν από την λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016. Στην 
περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να 
συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αδύνατη την 
εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του 
Ν. 4412/2016. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη 
υποδοχής των υλικών, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον 
δύο (2) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται 
να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο 
αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε 
εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
 

Ενστάσεις – προσφυγές κατά της διαδικασία σύναψης συμβάσεων μέσω της παρούσης 
πρόσκλησης υποβάλλονται με την διαδικασία που προβλέπεται από τα άρθρα 127, 205 & 205Α 
του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 
 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 
1. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας 
νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των 
υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί 
σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 
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2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύμβασης να τηρεί τις υποχρεώσεις τους 
που απορρέουν από τις διατάξεις τις περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 
νομοθεσίας, οι οποίες έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το Εθνικό Δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α’ του Ν. 4412/2016. 
 

Για όσα δεν αναφέρονται λεπτομερώς στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι διατάξεις της 
κείμενης Νομοθεσίας. 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ –- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ  

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

 

 
ΓΙΑ ΤΟ ΓΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  

 

 

ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΒΒΟΥΡΗΣ 
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Γενικά Χαρακτηριστικά 

Ο Φούρνος θα  είναι αερίου, αέρα, ατμού, με ενσωματωμένη ατμογεννήτρια χωρητικότητας 
20GN 2/1.  

• Θα έχει ενσωματωμένη γεννήτρια ατμού (BOILER), με διάταξη ελέγχου υγρασίας με 
ακρίβεια, μέσω αισθητήρα, ο οποίος θα αναγνωρίζει αυτόματα την ποσότητα και το 
μέγεθος του φαγητού για σταθερά και ποιοτικά αποτελέσματα.  

• Θα συνοδεύεται υποχρεωτικά, με τρόλεϊ 2/1 GN, (με απόσταση οδηγών 63 mm) στον 
βασικό εξοπλισμό., μεγίστου φορτίου 200Kg. Το τρόλλεϋ θα παραμένει εσωτερικά του 
θαλάμου κατά την διάρκεια λειτουργίας του. 

• Το πληκτρολόγιο θα είναι ψηφιακό με φωτισμό led και καθοδήγηση επιλογής. 
Ο φούρνος θα διαθέτει τουλάχιστον τα ακόλουθα προγράμματα:  

• πρόγραμμα ξηρού, θερμού (25 °C - 300 °C) 
• Κύκλο αέρα – ατμού combi (25°C-300°C), ελεγχόμενης υγρασίας, προκειμένου να 

επιταχύνεται η διαδικασία μαγειρέματος και να  μειώνεται η απώλεια βάρους. 
• Κύκλο ατμού χαμηλής θερμοκρασίας (25°C-99°C), προκειμένου να αναθερμαίνονται και 

μαγειρεύονται ευαίσθητα προϊόντα. 
• Κύκλο ατμού (100 °C) για θαλασσινά και λαχανικά. 
• Ατμός υψηλής θερμοκρασίας (25°C - 130°C) για : 

μαγείρεμα με προκαθορισμένη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ του πυρήνα του φαγητού 
και του θαλάμου μαγειρέματος, πρόγραμμα αναγέννησης, (επαναθέρμανση) 

• Δυνατότητα αποθήκευσης έως και 100 συνταγών στη μνήμη του φούρνου.  
Η διανομή του αέρα θα γίνεται με σύστημα AirFlow με ανεμιστήρες μεταβλητής ταχύτητας, για 
μέγιστη απόδοση και ομοιομορφία στο μαγείρεμα, υψηλής ακρίβειας. Οι ανεμιστήρες θα 
περιστρέφονται με 5 επίπεδα ταχύτητας από 300 έως 1500 RPM και με δυνατότητα ανάστροφης 
περιστροφής για βέλτιστη ομοιομορφία.  
Ο φούρνος θα διαθέτει επίσης τις ακόλουθες λειτουργίες:  

• Αυτόματη διακοπή λειτουργίας του ανεμιστήρα σε λιγότερο από 5 δευτερόλεπτα με το 
άνοιγμα της πόρτας.  

• Μετρητή θερμοκρασίας πυρήνα ενός αισθητήρα. 
• Αυτόματη λειτουργία γρήγορης απόψυξης και προθέρμανσης. 
• Λειτουργία μειωμένης ισχύος για προσαρμοσμένους αργούς κύκλους  μαγειρέματος. 
• Αυτόματο ενσωματωμένο σύστημα αυτοκαθαρισμού του θαλάμου, με ενσωματωμένη 

αυτόματη αφαλάτωση της γεννήτριας ατμού, σε 5 κύκλους (μαλακό, μεσαίο, δυνατό, 
εξαιρετικά δυνατό, μόνο ξέβγαλμα) με χρήση ταμπλετών καθαρισμού (όχι υγρά 
σαπούνια). Ο φούρνος θα συνοδεύεται με τουλάχιστον 100 ταμπλέτες πλύσεως και 50 
ταμπλέτες ξεβγάλματος. 

• Θύρα USB για λήψη δεδομένων HACCP, κοινή χρήση προγραμμάτων μαγειρέματος και 
αναβαθμίσεις, καθώς και δυνατότητα σύνδεσης αισθητήρα sous-vide.  

• Λειτουργία δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, με αυτοδιάγνωση, η οποία θα 
ενεργοποιείται αυτόματα εάν παρουσιαστεί αστοχία, για να αποφευχθεί η διακοπή 
λειτουργίας.  

Κατασκευή : 
Η κατασκευή θα είναι εξ ολοκλήρου ανοξείδωτη με χάλυβα AISI 304 παντού.  
Οι διαστάσεις του εξωτερικά θα είναι (επιτρεπτή απόκλιση 5%)  

• Υ  = 180cm  
• Π = 110cm  
• Β  = 110cm  

Θα εδράζεται σε πέλματα ρυθμιζομένου ύψους, για εύκολη ισοστάθμιση.   
Θα διαθέτει παροχή νερού για πλύση, παροχή νερού για την γεννήτρια ατμού, παροχέτευση 
αποστράγγισης και παροχέτευση υπερχείλισης.  
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Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος 220/240V 50Hz. 
Παροχή φυσικού αερίου . 
Ισχύος φυσικού αερίου 100kW. Natural gas G20.  
Η πρόσβαση στον πίνακα ελέγχου θα γίνεται εμπρός. Ο φούρνος και εσωτερικά θα είναι 
επενδεδυμένος με  ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304, χωρίς ραφές, με κυρτές συναρμογές 
τοιχωμάτων, (υγειονομικές) για εύκολο καθαρισμό. Η πόρτα θα έχει  διπλό γυαλί, υψηλής 
αντοχής σε υψηλές θερμοκρασίες και βίαιες διαφορές αυτής, με ανοιχτή κατασκευή για δροσερό 
εξωτερικό πάνελ πόρτας. Η θύρα θα λειτουργεί με περιστρεφόμενους μεντεσέδες. Το εσωτερικό 
γυαλί της πόρτας, θα απελευθερώνεται με απλή διαδικασία για εύκολο καθάρισμα. 
Ο εσωτερικός θάλαμος δεν θα έχει ραφές στις συνδέσεις, με στρογγυλεμένες γωνίες για εύκολο 
καθάρισμα.  
Πρόσθια πρόσβαση στον πίνακα ελέγχου, για εύκολη συντήρηση. 
Πιστοποίηση προστασίας από ψεκασμό νερού IPX 5, για εύκολο καθάρισμα. 
Θα Φέρει όλα τα πιστοποιητικά καλής λειτουργίας CE από το εργοστάσιο. 
Λειτουργία:  
Ο φούρνος θα λειτουργεί : 

1. Ηλεκτρικά: 
2. Φυσικό Αέριο: 
3. Νερό: 

Χωρητικότητα φαγητού 200kgr Ισχύος αερίου 100kw. Ηλεκτρικής ισχύος 2,5kw / 230v 
-ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ EU TYPE EXAMINATION CERTIFICATE 
-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ GASTEC ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ  
-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ CB ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ  
-ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ MARK  
-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ REGULATION 4 – Declaration of compliance ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥΣ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ  
-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ CE 

Ειδικοί Όροι: 

1. Όλες οι ενδιαφερόμενες εταιρείες, εντός του φακέλου δικαιολογητικών, θα καταθέσουν 

έγγραφη βεβαίωση ενημέρωσης, υπογεγραμμένη από υπεύθυνο του Νοσοκομείου, ότι 

έχουν επισκεφθεί το χώρο του Μαγειρείου και έχουν υπ όψιν τους την ακριβή θέση και τις 

συνθήκες εγκατάστασης του φούρνου. 

2. Θα καταθέσουν πίνακα με συνημμένα αντίγραφα τιμολογίων πώλησης, εξοπλισμού 

μαγειρείων σε άλλα νοσοκομεία ή εγκαταστάσεις ξενοδοχείων, που παρασκευάζουν 

ημερήσια, πλέον των 1500 μερίδων ημερήσια.  

3. Κάθε εργασία που απαιτηθεί, είτε στα οικοδομικά, είτε στις υφιστάμενες Η/Μ εγκαταστάσεις, 

προκειμένου να εγκατασταθεί και λειτουργήσει ο υπό προμήθεια φούρνος, θα βαρύνει τον 

Ανάδοχο, (με το κλειδί στο χέρι). 

4. Ο φάκελος τεχνικής προσφοράς θα συνοδεύεται από PROSPECTUS, όπου επ’ αυτού θα 

έχουν σημανθεί με παραπομπές, όλα τα χαρακτηριστικά εκείνα που ζητούνται από τη 

διακήρυξη.   

5. θα συνοδεύεται από φύλλο συμμόρφωσης για κάθε χαρακτηριστικό της διακήρυξης 

ξεχωριστά, υπό μορφή πίνακα, με ένδειξη σε ειδική στήλη (ΝΑΙ/ΟΧΙ). 

6. Οι συμμετέχοντες αφού επισκεφθούν τον χώρο προκειμένου να λάβουν γνώση των 

συνθηκών, για την προσκόμιση και εγκατάστασή του, θα λάβουν βεβαίωση επίσκεψης. 

Χωρίς την βεβαίωση, η προσφορά του διαγωνιζομένου δεν θα αξιολογηθεί.   
Εγγυήσεις 
Θα δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας ενός (1) έτους και βεβαίωση κάλυψης ανταλλακτικών και 
σέρβις για τουλάχιστον δέκα (10) έτη. 
Πρόσθετα.  
Οι διαγωνιζόμενοι θα συνυποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα που δεν θα ληφθούν 
υπ όψιν για την ανακήρυξη του μειοδότη αλλά είναι απαραίτητα για αποδοχή της προσφοράς : 

• Λίστα πιθανών αναλωσίμων υλικών με αναφορά αποκλειστικότητας 
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• Οικονομική προσφορά πλήρους συντήρησης του φούρνου (ανταλλακτικά και εργασία). 
Να αναφερθεί σε ξεχωριστό πίνακα τα ανταλλακτικά που πιθανώς θα εξαιρεθούν από το 
συμβόλαιο πλήρους συντήρησης. 

• Οικονομική προσφορά συντήρησης χωρίς ανταλλακτικά (μόνον εργασία). Συνημμένα να 
υποβληθεί λίστα ανταλλακτικών τιμολογημένη. 

• Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να έχουν έδρα ή υποκατάστημα με service και τεχνικούς 
εντός Αττικής το οποίο αποδεικνύεται μέσω της εικόνας μητρώου ΑΑΔΕ.  

• Για το θέμα του service οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να έχουν τις “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ” σαν μία από την κύρια ή δευτερεύουσες  δραστηριότητες  της εταιρίας 
τους το οποίο αποδεικνύεται μέσω της εικόνας μητρώου ΑΑΔΕ. 

                  

Υπόδειγμα Φύλλου Συμμόρφωσης 

Το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να πληροί  τις οριζόμενες ελάχιστες προδιαγραφές – 

απαιτήσεις και τους όρους της  πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσης διακήρυξης. 

Προκειμένου να τεκμηριωθεί η συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας θα πρέπει 

να συμπληρωθεί και να υποβληθεί υπογεγραμμένο, από τον υποψήφιο προμηθευτή / ανάδοχο 

«Φύλλο Συμμόρφωσης» στο οποίο θα απαντάται με κάθε λεπτομέρεια και με τη σειρά που 

αναφέρονται όλα τα αιτήματα των τεχνικών προδιαγραφών και με σαφείς παραπομπές στα 

επίσημα έντυπα του κατασκευαστικού οίκου. 

Ο πίνακας συμμόρφωσης δύναται να διαθέτει την εξής ενδεικτική μορφή: 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Απαίτηση ΝΑΙ  ΟΧΙ  Παραπομπή 

     Θα έχει ενσωματωμένη γεννήτρια ατμού 

(BOILER), με διάταξη ελέγχου υγρασίας με 

ακρίβεια, μέσω αισθητήρα, ο οποίος θα 

αναγνωρίζει αυτόματα την ποσότητα και το 

μέγεθος του φαγητού για σταθερά και ποιοτικά 

αποτελέσματα. 

  Θα καταγραφεί η σαφής 

παραπομπή στην τεχνική 

προσφορά, σε αντίστοιχο 

τεχνικό φυλλάδιο του 

κατασκευαστή ή αναλυτική 

τεχνική περιγραφή του 

εξοπλισμού.  

Θα συνοδεύεται υποχρεωτικά, με τρόλεϊ 2/1 

GN, (με απόσταση οδηγών 63 mm) στον 

βασικό εξοπλισμό., μεγίστου φορτίου 200Kg. 

Το τρόλλεϋ θα παραμένει εσωτερικά του 

θαλάμου κατά την διάρκεια λειτουργίας του 

   

Το πληκτρολόγιο θα είναι ψηφιακό με φωτισμό 

led και καθοδήγηση επιλογής…… 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 - ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 
Ονομασία Τράπεζας ………….. 
Κατάστημα …………………………… 
Ημερομηνία έκδοσης ………………. 
Προς: το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών “ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ” 
Βασ. Σοφίας 80, ΤΚ 11528 Αθήνα 

 

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ ..................... 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της 
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ  

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθμός ……. 
Τ.Κ. ………}  

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών  

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, 

και μέχρι του ποσού των ευρώ ......................, για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με 
αριθμό ................... που αφορά στο διαγωνισμό της …/…/….. (συμπληρώνετε την ημερομηνία 
διενέργειας του διαγωνισμού) για την προμήθεια …………….. συνολικής αξίας ………………. 
(συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ), 
σύμφωνα με τη με αριθμό ................... πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας 
καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 
ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη 
ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή 
σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.  

Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο 
και στα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των 
εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.  

 
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 - ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 

Ονομασία Τράπεζας ………….. 

Κατάστημα …………………………… 

Ημερομηνία έκδοσης ………………. 

Προς: το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών “ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ” 

Βασ. Σοφίας 80, ΤΚ 11528 Αθήνα 

 

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ ..................... 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της 
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ  

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθμός ……. Τ.Κ. 
………}  

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών  

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, 

και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή λειτουργία του υπό προμήθεια 
είδους της σύμβασης με αριθμό ................... που αφορά στο διαγωνισμό της …/…/….. 
(συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού) για την προμήθεια …………….. 
συνολικής αξίας ………………. (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν 
περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ), σύμφωνα με τη με αριθμό ...................  πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος. 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας 
καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 
ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη 
ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή 
σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.  

Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο 
και στα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των 
εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.  

 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 

 

ΑΔΑ: 66Κ14690ΩΜ-ΣΚΣ
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