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Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ  Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ 

Α.Δ. 4/2023 

«ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΚΑ (10) ΝΕΩΝ 
ΘΕΡΜΟΤΡΑΠΕΖΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΤΟΥ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, CPV: 39314000-6, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 24.800,00 €, 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α. 24%, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ 

ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ 
(ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ).» 

 
Το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό» έχοντας υπόψη: 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 

147/08-08-2016),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

2. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 « Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

(ΦΕΚ Α 143/28-6-2014), 

3. Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, 

Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-

Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και 

ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

4. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – 

Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – 

Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 204/15-9-

2011), 

5. Τις διατάξεις του  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση 

στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 

2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της 

Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»,  
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6. Τις διατάξεις του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 81 /4-4-2005), 

7. Την υπ΄ αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ 79492 απόφαση, ΦΕΚ 1102 Υ.Ο.Δ.Δ/23.12.2021, σχετικά 

με το διορισμό Διοικητή στο Γ.Ν.Α. ΛΑΪΚΟ, αρμοδιότητας της 1ης Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, 

8. Την υπ΄ αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ 34409/10-06-2022 απόφαση, ΦΕΚ 

502/τ.Υ.Ο.Δ.Δ/17.06.2022, σχετικά με την παράταση της θητείας της 

Αναπληρώτριας Διοικήτριας στο Γ.Ν.Α. ΛΑΪΚΟ, αρμοδιότητας της 1ης Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, 

9. Την υπ. αρ. Υ4α/25208 (ΦΕΚ 698/Β’/28.03.2013) ΚΥΑ σχετικά με τον «Οργανισμό 

του Γ.Ν.Α. “ΛΑΪΚΟ”»,  

10. Την υπ’ αριθμ. 20η/12-05-2022 (Θ. 10ο - ΑΔΑ: 9ΜΖΕ4690Ω8-2ΓΝ) Απόφαση Δ.Σ. του 

Νοσοκομείου περί έγκρισης διενέργειας του διαγωνισμού της παρούσης,  

11. Την υπ’ αριθμ. 27η/22-06-2022 (Θ. 11ο - ΑΔΑ: Ψ27Δ4690Ω8-5Υ9) Απόφαση Δ.Σ. του 

Νοσοκομείου περί τροποποίησης της έγκρισης διενέργειας του διαγωνισμού της 

παρούσης,  

12. την υπ’ αριθμ. 55/16-01-2023 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Οικονομικής 

Διαχείρισης του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: 61ΨΒ4690Ω8-5ΡΕ ), 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι 
Κάθε ενδιαφερόμενο υποψήφιο οικονομικό φορέα να υποβάλει έγγραφη 

σφραγισμένη προσφορά για την παροχή των ειδών του Παραρτήματος Α΄ της 

παρούσης, σε κλειστό φάκελο, ο οποίος θα φέρει την ένδειξη, «Προσφορά  για την 

υπ’ αριθμ. 4/2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάδειξη 

αναδόχου εταιρείας για την προμήθεια δέκα (10) νέων θερμοτραπεζών για την 

κάλυψη των αναγκών των κλινικών του Νοσοκομείου, CPV: 39314000-6, 

προϋπολογισθείσας δαπάνης 24.800,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)», στο Τμήμα Γραμματείας (Πρωτόκολλο) 

του Νοσοκομείου μέχρι την  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27-01-2023 και ώρα 15.00 μ.μ.  

Οι προσφορές που υποβάλλονται στην Υπηρεσία ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΑ δεν θα 

λαμβάνονται υπόψη. Πληροφορίες δίδονται στο τηλέφωνο 213.2061792.  

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ –– ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΥ  
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ/ΤΜΧ 
ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α. 

Φ.Π.Α. ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ 
Φ.Π.Α. 24% ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟ 

12005449 ΘΕΡΜΟΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΕΜ 10 2.000,00 € 20.000,00 € 24% 4.800,00 € 24.800,00 € 

 
2. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. 

3. Επισημαίνεται ότι η συνολική προσφερόμενη τιμή της οικονομικής προσφοράς δεν θα 
πρέπει να ξεπερνά την προϋπολογισθείσα δαπάνη. 
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Α. ΤΡΟΠΟΣ, ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

1. Τρόπος σύνταξης  προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται σε 

πρωτότυπο από τους ενδιαφερόμενους, στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο 

φάκελο. 
      Στοιχεία Φακέλου Προσφοράς: Στο φάκελο της προσφοράς πρέπει να 

αναγράφονται ευκρινώς: 
1.1. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 
1.2. Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής, ήτοι «Γ.Ν.Α. ΛΑΪΚΟ» 
1.3. Το αντικείμενο της πρόσκλησης. 
1.4. Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής 

προσφορών). 

1.5. Τα στοιχεία του συμμετέχοντα. 
Εφόσον ο φάκελος αποσταλεί στην Υπηρεσία Διενέργειας με οποιονδήποτε τρόπο, θα 

πρέπει να 
φέρει την ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη 
γραμματεία». 

 
2. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν μία και μοναδική προσφορά σε κλειστό 

φάκελο. Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ: 

Τους τρεις (3) παρακάτω ανεξάρτητους και σφραγισμένους φακέλους: 

2.1. Φάκελο με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
που θα περιλαμβάνει, επί ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα στοιχεία:  

2.1.1. Η προμηθεύτρια εταιρεία με την υποβολή της προσφοράς της θα πρέπει να 
αποστείλει Υπεύθυνη δήλωση (όπως εκάστοτε ισχύει σε εφαρμογή και των άρθρων 1 

& 3 του Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ74/Α/26.03.2014) του Ν.1599/1986, στην οποία 

αναλυτικά θα πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του υποψηφίου καθώς και 

τα στοιχεία του διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχουν οι προσφέροντες, και στην 

οποία θα πρέπει να δηλώνεται ότι :  

 Μέχρι και 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, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 
4782/2021.  

 Τηρεί όλους τους Ελληνικούς Νόμους, τους σχετικούς με την εργασία (Εργατική – 

Ασφαλιστική Νομοθεσία).  

 Έλαβε γνώση των όρων της πρόσκλησης και τους αποδέχεται πλήρως και 

ανεπιφύλακτα.  

 Η Προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης των 

οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.  

 Δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική του διαγωγή 

βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, και ότι δεν έχει διαπράξει βαρύ 

επαγγελματικό παράπτωμα ή ότι κατέχει πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας.  

 Δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα 

αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής 

του δραστηριότητας εφόσον ορίζεται στην πρόσκληση ή κάποιο από τα αδικήματα 

της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, 

και της δόλιας χρεοκοπίας.  

 Είναι εγγεγραμμένος στο οικείο επιμελητήριο.  
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 Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.  

 Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε 

απόφαση της Υπηρεσίας για αναβολή, ματαίωση ή ακύρωση του Διαγωνισμού.  

 Δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της 

διαδικασίας ανάθεσης αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης εφόσον 

επιλεγούν.  

 Λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των 
πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες.  

 Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης δεσμεύεται για την απαρέγκλιτη τήρηση 
των διατάξεων του με αρ. 2016/679 Κανονισμού (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2016 για την προστασία των 

φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα.  

 Συμμετέχει με μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού. 

 Τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον 

επιλεγεί, τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της 

περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν 

θεσπιστεί 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. 

2.1.2. Τεχνική προσφορά στην οποία: α) θα αναλύονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά, 

σύμφωνα με τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες επισυνάπτονται στην 
παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής, β) τα αναφερόμενα στο 

Παράρτημα Α «Τεχνικές Προδιαγραφές» πιστοποιητικά.  

2.3. Φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που θα περιλαμβάνει 

(πρωτότυπο και 
αντίγραφο) την οικονομική προσφορά του συμμετέχοντος, σφραγισμένη και 
υπογεγραμμένη σε έντυπη μορφή επί ποινή αποκλεισμού με τη συμπλήρωση του 
Πίνακα του Παραρτήματος Β, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 
Επισημαίνεται  ότι η προσφερόμενη τιμή της οικονομικής προσφοράς θα εκφράζεται 
σε ευρώ. 

 Οι προσφορές θα αναγράφουν την τιμή χωρίς Φ.Π.Α. και με Φ.Π.Α.  

 Στις τιμές θα περιλαμβάνονται όλες οι κρατήσεις, εκτός Φ.Π.Α. Προσφορές που 

ζητούν απαλλαγή τους από τις κρατήσεις, δεν γίνονται δεκτές.  

 Στο φάκελο της προσφοράς οφείλει κάθε διαγωνιζόμενος και στην περίπτωση 

νομικού προσώπου ή ένωσης προσώπων ο νόμιμος εκπρόσωπός του να 

καταθέσει την αντίστοιχη σελίδα καταχώρησης με την τιμή της 

προσφερόμενης υπηρεσίας του παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ (εφόσον 

υπάρχει) της τελευταίας καταχώρησης πριν το διαγωνισμό ή αλλιώς να 

υποβάλει υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υπάρχει η υπηρεσία καταχωρημένη στο 

παρατηρητήριο τιμών τη συγκεκριμένη ημερομηνία της υποβολής της 
προσφοράς (με ποινή απόρριψης). 

2.4. Φάκελο με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» με τα κάτωθι 
δικαιολογητικά: 

I. απόσπασμα του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που 

εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της 

χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω 

οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι δεν συντρέχει λόγος 

αποκλεισμού από τους αναφερόμενους στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 
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4412/2016,όπως δηλώθηκε σχετικά κατά την υποβολή της προσφοράς με 

υπεύθυνη δήλωση. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, ή ελλείψει αυτού, άλλο 

ισοδύναμο έγγραφο, προσκομίζεται για τα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού 

ή εποπτικού οργάνου του οικονομικού φορέα στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση ή των προσώπων που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
απόφασης ή ελέγχου σε αυτόν. Συγκεκριμένα, σε περίπτωση που ο προσφέρων 

είναι νομικό πρόσωπο, το απόσπασμα ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο υποβάλλεται 

για τον ή τους Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε, Ε.Π.Ε. ή 

Ι.Κ.Ε., για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. Το εν λόγω δικαιολογητικό 
πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

II. πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - 

μέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του 

οικονομικού φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική 

ενημερότητα) και στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
(ασφαλιστική ενημερότητα), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του κράτους 

εγκατάστασης ή την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα. Ειδικά για την περίπτωση 

που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του 

στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης, καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.  
III. πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - 

μέλους ή χώρας και για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκαταστημένοι ή 

εκτελούν έργα στην Ελλάδα, πιστοποιητικό από το αρμόδιο πρωτοδικείο της 

έδρας του οικονομικού φορέα ή το ΓΕΜΗ για την περίπτωση της εκκαθάρισης, 

ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή  υπό αναγκαστική διαχείριση και ότι δεν έχει 
τεθεί υπό εκκαθάριση. Δεν προσκομίζεται από τα φυσικά πρόσωπα 

πιστοποιητικό περί μη θέσης σε εκκαθάριση.  

Τα παραπάνω αποδεικτικά (IΙ και ΙΙΙ) πρέπει να είναι εν ισχύ κατά την 
ημερομηνία κατάθεσής του άλλως στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε 
αυτό χρόνος ισχύος, πρέπει να έχει εκδοθεί τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή 
του. 

IV. πιστοποιητικό ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επαγγελματικό Επιμελητήριο. 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων τα πιστοποιητικά 

πρέπει να προσκομίζονται για κάθε μέλος της ένωσης.    
 
Οι πάσης φύσεως Υπεύθυνες Δηλώσεις καθώς και η Οικονομική Προσφορά που θα 
κατατεθούν θα είναι ενυπόγραφες. Σε διαφορετική περίπτωση θεωρούνται άκυρες. 
 
• Όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία της πρόσκλησης και όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία 

του Φακέλου προσφοράς θα πρέπει να είναι συνταγμένα ή επίσημα μεταφρασμένα 

στην Ελληνική γλώσσα. 

• Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η 

τάξη και η σειρά των όρων της πρόσκλησης. Οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα 

πρέπει να είναι σαφείς. Προσφορά η οποία, κατά την κρίση της Επιτροπής, 

περιλαμβάνει γενικές και ασαφείς απαντήσεις θα αποκλείεται από τη συνέχεια της 
αξιολόγησης. 

• Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

• Διευκρινίσεις που δίνονται από τους υποψηφίους οποτεδήποτε μετά την λήξη 

χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 
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Η προσφορά και όλα τα στοιχεία – έγγραφα που θα τη συνοδεύουν θα υποβληθούν σε 
δύο (2) αντίτυπα. Ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο.  
 
Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να 

αποσφραγιστούν και να επανασφραγιστούν, χωρίς να αφήσουν ίχνη.  
 

3. Παραδοτέα / Χρονοδιάγραμμα: Για την παροχή της προμήθειας θα συναφθεί 

σύμβαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ147/8-8-2016) «Δημόσιες 

Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως ισχύουν. Σε περίπτωση μη 

εκτέλεσης εντός των χρονικών ορίων που παρέχονται στον προμηθευτή έχουν 

εφαρμογή οι διατάξεις του Ν.4412/16  

 

4. Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 
 
5. Ισχύς Προσφορών: Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 60 εξήντα ημερολογιακές 

ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

6. Η παρούσα θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ, στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του 

Νοσοκομείου. 

 

7. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 ΤΟΠΟΣ  
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΟΠΟΣ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ» 
Τμήμα Γραμματείας 

/ Πρωτόκολλο 

Από: 23-01-2023 
Έως: 27-01-2023 
(μέχρι τις 15:00 

μ.μ.) 

Γραφείο 
Προμηθειών 

Δευτέρα: 30-01-2023 
Ώρα: 10:00 π.μ. 

 
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 27η/01/2023, ημέρα 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 15:00 μ.μ., στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, στο ισόγειο του 

κεντρικού κτηρίου, στο Τμήμα Γραμματείας / Πρωτόκολλο. Η ημερομηνία και η ώρα 

υποβολής των προσφορών θα αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνο, από το 

πρωτόκολλο εισερχομένων της Υπηρεσίας. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται με 

οποιοδήποτε τρόπο και να παραλαμβάνονται με απόδειξη, όμως, με την απαραίτητη 

προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι τη λήξη της 

καθοριζόμενης, από την παρούσα, προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Προσφορές 
που θα υποβληθούν ή θα περιέλθουν στην Υπηρεσία, μετά την καθοριζόμενη, από την 

παρούσα, ημερομηνία και ώρα, θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και θα επιστρέφονται 

χωρίς να αποσφραγιστούν. 

Εφόσον η προσφορά αποσταλεί στην Υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να 

φέρει την ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη 
Γραμματεία». 
 
Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 30η/01/2023, ημέρα Δευτέρα 
και ώρα 10:00 π.μ., στο Γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών 
«ΛΑΪΚΟ», το οποίο ευρίσκεται στο ισόγειο του κεντρικού κτηρίου, ενώπιον της 
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Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης της Πρόσκλησης, που θα συγκροτηθεί, με 

Απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου, ειδικά για το σκοπό αυτό. 

 
8. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που καλύπτουν όλα τα 
προαναφερόμενα προσόντα. 

 

9. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
Το Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ»  που εδρεύει στην Αγ. Θωμά 17, Τ.Κ. 11527, Γουδή, Αθήνα. 

 

10. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Η διαγωνιστική διαδικασία θα διεξαχθεί σε μία φάση σύμφωνα με όσα αναφέρονται 

στην παρούσα Πρόσκληση, από την αρμόδια τριμελή Επιτροπή Διενέργειας – 

Αξιολόγησης, που θα συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό με  Διοικητική Πράξη της 

Αναθέτουσας Αρχής. 
 

11. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι δύο (2) μήνες από την ημερομηνία 

υπογραφής της. 

 Στον υποψήφιο  που θα κατακυρωθεί η προμήθεια, το νοσοκομείο αποστέλλει 

σχετική ανακοίνωση – πρόσκληση για την υπογραφή σχετικής σύμβασης.  

Η σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που 

περιλαμβάνονται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και την 
Προσφορά του Υποψηφίου, θα διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί 

να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσης. 

 Ο Υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται με την υπογραφή της σύμβασης (την ίδια 

ημέρα και πριν την υπογραφή), να προσκομίσει στο νοσοκομείο Εγγυητική 

Επιστολή Καλής Εκτέλεσης (όπως το επισυναπτόμενο υπόδειγμα στο 

Παράρτημα Β΄ της παρούσας), η οποία να καλύπτει σε ποσοστό το 4% της 

εκτιμώμενης αξίας της κατακυρωθείσας προμήθειας, μη 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής 
καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή σύμβασης πρέπει να είναι αορίστου 

χρόνου, δηλαδή θα ισχύει μέχρι επιστροφής της στην Τράπεζα.  Η απαλλαγή 

από την εγγύηση καλής εκτέλεσης της προμήθειας ενεργείται με την επιστροφή 

της εγγυητικής επιστολής στον Ανάδοχο, μετά την ολοκλήρωση και οριστική 

παραλαβή της προμήθειας. Σημειωτέον ότι, η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει 

να προβλέπει, ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής της, το οφειλόμενο ποσό 

υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.  

                              

 

                                                                                     Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ   

               ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

                                             

                                                                                         ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΡΟΪΔΗΣ 
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ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 
Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
Β.  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Γ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Οι Τεχνικές Προδιαγραφές αφορούν στην προμήθεια δέκα (10) νέων 

θερμοτραπεζών σε αντικατάσταση υφιστάμενων που λόγω παλαιότητας δεν 

επισκευάζονται και χρήζουν αντικατάστασης. 

Οι νέες θερμοτράπεζες πρόκειται να τοποθετηθούν στις κλινικές: 

1) Μονάδα Μεταμόσχευσης Νεφρού 

2) Παθολογική Φυσιολογία 

3) Β’ Χειρουργική 

4) Α’ Χειρουργική 
5) Α’ Παθολογική 

6) Α’ Προπαιδευτική Παθολογική 

7) Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων 

8) ΩΡΛ 

9) Καρδιολογική 

10) Ουρολογική 

Οι υπό προμήθεια θερμοτράπεζες:  

- Θα είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 18/8-10. 

- Θα φέρουν τέσσερις τροχούς, οι δύο εκ των οποίων θα έχουν φρένο (Φ125-

150). 
- Οι εξωτερικές διαστάσεις (ΜxΠxΥ) θα είναι: 1400x860x950mm περίπου. 

- Θα έχουν μπάρα οδήγησης και περιφερειακά στις ακμές θα φέρουν 

προστατευτικό υλικό έναντι κρούσης. 

- Θα έχουν επάλληλες θύρες, συρόμενες, διπλών τοιχωμάτων, οι οποίες θα 

φέρουν κατάλληλη μόνωση για τη διατήρηση της θερμοκρασίας εντός της 

θερμοτράπεζας. 

- Θα φέρει τουλάχιστον 1 εσωτερικό ράφι, inox, διάτρητο για τη σωστή ροή 

θερμοκρασίας. 

- Θα είναι ισχύος ~ 1,50kW/230V και θα λειτουργούν με θερμαντικό στοιχείο και 

ανεμιστήρα. 
- Θα φέρουν οθόνη αφής και θα μπορεί να λειτουργεί μέσω θερμοστάτη σε 

θερμοκρασιακό εύρος 40°C – 90°C περίπου. 

- Θα φέρουν ανοιγόμενες θύρες στο άνω τμήμα της θερμοτράπεζας και ρηχό 

ράφι για την εξυπηρέτηση της διανομής πρωινού. 

- Θα φέρουν CE. 

- Θα έχουν εγγύηση 2 έτη τουλάχιστον. 

- Θα έχουν διαθεσιμότητα ανταλλακτικών για 10 τουλάχιστον έτη. 

- Θα πρέπει με την παράδοση των θερμοτραπεζών να παραδοθούν κα τα 

εγχειρίδια λειτουργίας τους,  στα Ελληνικά. 

- Θα πρέπει οι προσφέροντες να δηλώσουν τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπος 
των προσφερόμενων ειδών. 

- Θα πρέπει μετά την παράδοση των θερμοτραπεζών να συνταχθεί πρόγραμμα 

παρουσίασης λειτουργίας τόσο στο προσωπικό τραπεζοκόμων όσο και στο 

τεχνικό προσωπικό του Νοσοκομείου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Επωνυμία εταιρίας  

Έδρα   

ΑΦΜ  

Όνομα προσφέροντος  

Στοιχεία επικοινωνίας  

Διάρκεια ισχύος προσφοράς 60 ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού 

Υπογραφή   

Σφραγίδα   

 

Οι οικονομικές προσφορές των συμμετεχόντων θα υποβληθούν με τη συμπλήρωση του 

παρακάτω πίνακα: 

 

 

 

α/α 
Προσφερόμενο  

είδος 

Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 

Μονάδας 

Μερικό Σύνολο 

(πλέον ΦΠΑ) 

Ποσοστό 

ΦΠΑ 

Σύνολο 

δαπάνης 

με ΦΠΑ 

Κωδικός 

Παρατηρητηρίου 

Τιμών (αν υπάρχει) 

1 Περιγραφή …………….        
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Γ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

1. Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 

Ημερομηνία έκδοσης    …………………………….. 

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1)................................. 

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)2................................ 

Εγγύηση μας υπ’ αριθ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3. 
 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε, ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα 

και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του 

ποσού των ευρώ………………………………………………………………………..4 

υπέρ του:  

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  

ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: 

...................... (διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. 

(συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ 

τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 

για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των ..5/ της υπ αριθ. ..... σύμβασης “(τίτλος 

σύμβασης)”, σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνίαα) ........................ Διακήρυξη / 

Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 6 ........................... της/του 
(Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα). 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς 

καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το 

βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε ....….    ημέρες7 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή 

σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα 

της σύμβασης) 

ή  

μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι 

μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση 
εγγυοδοσίας μας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 

ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, 

συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που 

έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε. 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

                                                 
1 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
2 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
3 Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 
4 Όπως υποσημείωση 3. 
5Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία υπογράφεται η σχετική σύμβαση. 
6 Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 72 ν. 4412/2016. 
7 Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  
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