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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
ΤΑΧ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Τ.Κ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
E-mail.:

Κοντοπούλου Δ. 
ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ
84300
2285360506
dkontopoulou@naxoshospital.gr

ΠΡΟΣ:  ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΤΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ, ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΤΟΥΣ 
ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ – ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ 

ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΤΩΝ ΣΤΕΙΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ Κ.Κ.Μ. ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 18.600,00€ (συμπ. Φ.Π.Α.).

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των νόμων όπως αυτές ισχύουν σήμερα και ιδίως: 

1. Την Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. Υ4α/39509, (ΦΕΚ Β΄1157/10-04-2012) Οργανισμός 
του Γενικού Νοσοκομείου Γ.Ν-Κ.Υ Νάξου.

2. Τον Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ Α΄ 81/04.04.2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»

3. Τον Ν.3580/07 (ΦΕΚ 134 Α/18-6-2007) : Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το 
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις., του άρθρου 13 του ν. 
3918/2011 (ΦΕΚ Α΄ 31) και της υπουργικής απόφασης 8/2010 (ΦΕΚ Β΄ 777)

4. Το άρθρο 24 του ν.3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή 
ασφάλεια και άλλες διατάξεις

5. Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις»

6. Τον Ν. 4270/2014: Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 
143/Α/2014),28.06.2014

7. Τον Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16-Διορθ.Σφαλμ. Στα ΦΕΚ-200 Α/24-10-16 και ΦΕΚ-206 
Α/3-11-16) : Δημόσιες Συμβάσεις Εργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως ισχύει σήμερα.
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8. Το άρθρο 27 παρ.4, περ. α) και β) του ν.4472/2017 (ΦΕΚ.Α’74/19-05-2017, όπως 
προστέθηκε με την παρ. 2 (περ. β) του τέταρτου άρθρου του Ν. 4542/18, ΦΕΚ-95 Α/1-6-18 
και ισχύει.

9. Την με αριθ.Γ4β/Γ.Π.οικ.2402/15-01-2020 Υπουργική Απόφαση περί διορισμού του 
Ζουλουφού Μιχαήλ του Εμμανουήλ, ως κοινού Διοικητή των διασυνδεόμενων 
Νοσοκομείων Γ.Ν. Σύρου «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ» και Γ.Ν.-Κ.Υ. Νάξου (ΦΕΚ 23/16-01-2020 
τ.Υ.Ο.Δ.Δ).

10. Την Γ4β/Γ.Π.οικ. 1438/10-1-2020 (ΑΔΑ:6Δ5Α465ΦΥΟ-ΡΙΟ, ΦΕΚ 15/ΥΟΔΔ/14-1-2020) 
απόφαση του Υπουργού Υγείας με την οποία ορίστηκε η ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΚΑΛΛΙΤΣΑ, ως 
Αναπληρώτρια Διοικήτρια στο διασυνδεόμενο ΝΠΔΔ ΓΝ ΚΥ ΝΑΞΟΥ.

11. Την υπ’ αρ. Γ4β/Γ.Π.οικ.2007/12-01-2023 (32/ΥΟΔΔ/18-1-2023) απόφαση του Υπουργού 
Υγείας με την οποία παρατάθηκε η θητεία της ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΚΑΛΛΙΤΣΑΣ, ως Αναπληρώτριας 
Διοικήτριας στο διασυνδεόμενο ΝΠΔΔ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

12. Την υπ΄αριθμ. 722/22-01-2020 (πράξη 1η/2020) απόφαση του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου 
«ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩΙΟ» περί εκχώρησης αρμοδιοτήτων και πράξεων, με  δικαίωμα 
τελικής υπογραφής δικαίωμα τελικής υπογραφής στη Φραγκίσκου Καλλίτσα του 
Δημητρίου, Αναπληρώτρια Διοικήτρια του Γ.Ν-ΚΥ Νάξου, από την ημερομηνία ορκωμοσίας 
και ανάληψης καθηκόντων της μέχρι νεωτέρας.

13. Αριθμ . Γ4β/ΓΠ/οικ.24202/20 (ΦΕΚ 305 ΥΟΔΔ/21-04-2020) : Τροποποίηση της 
Γ4β/ΓΠ.59628/5-9-2018 (ΦΕΚ 508/ΥΟΔΔ/12-9-2018) απόφασης του Υπουργού και του 
Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας με περιεχόμενο τον ορισμό μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο 
των διασυνδεόμενων ΝΠΔΔ: α) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ και ΠΡΩΙΟ» και 
β) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ, αρμοδιότητας 2ης Υ.Πε Πειραιώς και 
Αιγαίου

14. Την υπ’ αριθμ. 7315/07-07-2020 (πράξη 2η/2020), Απόφαση του κοινού Διοικητή των 
διασυνδεόμενων Νοσοκομείων, Γενικού Νοσοκομείου Σύρου «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ» και 
Γ.Ν-Κ.Υ Νάξου.

2. Τα σχετικά έγγραφα και τις αποφάσεις:

1. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 3877/20-05-2022 πρωτογενές αίτημα του Τεχνικού Τμήματος του Γ.Ν. 
– Κ.Υ. Νάξου (ΑΔΑΜ 22REQ011107641).

2. Την υπ’ αριθμ. 391/2022 απόφαση του Δ.Σ. των Διασυνδεόμενων Νοσοκομείων Γ.Ν. Σύρου 
και Γ.Ν. -Κ.Υ. Νάξου περί έγκρισης σκοπιμότητας, τρόπου χρηματοδότησης, διάθεσης 
πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών και διενέργειας απευθείας ανάθεσης (ΑΔΑ 
Ψ8ΗΑ469070-Θ7Ι)

3. Την υπ’ αριθμ. 65/2023 απόφαση του Δ.Σ. των Διασυνδεόμενων Νοσοκομείων Γ.Ν. Σύρου 
και Γ.Ν. -Κ.Υ. Νάξου περί επανέγκρισης δαπάνης (ΑΔΑ 9Ξ26469070-Ε2Λ)

4. Την με αριθμό 127/2023 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ 9ΚΦΙ469Η2Ο-7ΟΟ και 
ΑΔΑΜ 23REQ012397504)
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Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΞΟΥ- ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Κάθε ενδιαφερόμενο σε υποβολή προσφοράς, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας 
πρόσκλησης για την προμήθεια απόλυτων φίλτρων χειρουργείων και για την παροχή υπηρεσίας 
τοποθέτησης αυτών, μέτρησης του σωματιδιακού φορτίου στους χώρους των χειρουργείων και της 
αποστείρωσης και τον καθαρισμό – απολύμανση των αεραγωγών των στείρων χώρων και των               
Κεντρικών Κλιματιστικών Μονάδων του Γ.Ν-Κ.Υ Νάξου, προϋπολογισθείσας δαπάνης 18.600,00€ 
(συμπ. Φ.Π.Α.).

Η προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει όλα εκείνα τα έγγραφα που αποδεικνύουν όλες τις απαιτήσεις και 
τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί στην πρόσκληση.

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η προμήθεια των παρακάτω απόλυτων φίλτρων χειρουργείων 
και η παροχή υπηρεσίας τοποθέτησης αυτών, μέτρησης του σωματιδιακού φορτίου στους χώρους των 
χειρουργείων και της αποστείρωσης και τον καθαρισμό - απολύμανση των αεραγωγών των στείρων 
χώρων και των Κ.Κ.Μ. του Γ.Ν. – Κ.Υ. Νάξου. 

Αναλυτικότερα:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΛΥΤΩΝ 
ΦΙΛΤΡΩΝ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) ΜΜ ΠΟΣΟ 
ΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΠΡΟΥΠ/ΝΗ ΑΞΙΑ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

1 Απόλυτο Φίλτρο Η14  τύπου 
HOOD με λαιμό Φ250 mm

580 X 1180 X 125 Τεμ. 5 160,00€ 800,00€

2 Απόλυτο Φίλτρο Η14  τύπου 
HOOD με λαιμό 2XΦ150 mm

580 X 1180 X 125 Τεμ. 5 160,00€ 800,00€

3 Απόλυτο Φίλτρο Η14  τύπου 
HOOD με λαιμό Φ250 mm

610 X 1220 X 125 Τεμ. 4 160,00€ 640,00€

4 Απόλυτο Φίλτρο Η14 457 X 457 X 69 Τεμ. 8 82,00€ 656,00€

5 Απόλυτο Φίλτρο Η14 545 X 545 X 69 Τεμ. 13 86,00€ 1.118,00€

6 Απόλυτο Φίλτρο Η14 245 X 245 X 69 Τεμ. 3 62,00€ 186,00€

7
Εργασίες Τοποθέτησης Απόλυτων 
Φίλτρων-Μέτρηση Σωματιδιακού 

Φορτίου

Αποκοπή 3.000,00€

8
Εργασίες Καθαρισμού και 
Απολύμανσης Αεραγωγών 
Στείρων Χώρων και Κ.Κ.Μ.

Αποκοπή 7.800,00€

ΣΥΝΟΛΟ 15.000,00€
ΦΠΑ 24% 3.600,00€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 18.600,00
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Η εκτιμώμενη αξία ανέρχεται στο ποσό των δέκα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (18.600,00€), 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα βαρύνει τις εγκεκριμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού 2023 και 
συγκεκριμένα τον Κ.Α.Ε.: 0439 με το ποσό των 13.392,00€ και τον ΚΑΕ.:1439 με το ποσό των 5.208,00€ 

Η ανωτέρω προμήθεια κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων 
(CPV) :

CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV ΕΙΔΗ

42514310-8 ΦIΛΤΡΑ ΑΕΡΑ ΑΠΟΛΥΤΑ ΦΙΛΤΡΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ

45331231-4 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΨΥΞΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΠΟΛΥΤΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ – 
ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΕΙΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ 
Κ.Κ.Μ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΑΠΟΛΥΤΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΟΛΥΤΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ – ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΟΥ 
ΦΟΡΤΙΟΥ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΕΙΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ Κ.Κ.Μ.

I. ΓΕΝΙΚΑ

Για την σωστή λειτουργεία του κλιματισμού και την βελτίωση της ποιότητας του αέρα στους στείρους 
(κρίσιμους) χώρους του Νοσοκομείου όπως χειρουργεία, κεντρική αποστείρωση είναι απαραίτητο να 
γίνεται εσωτερικός καθαρισμός των δικτύων των αεραγωγών (προσαγωγής-απαγωγής) των Κ.Κ.Μ. και 
αντικατάσταση των απόλυτων φίλτρων όπου αυτά υπάρχουν.

II. ΑΠΟΛΥΤΑ ΦΙΛΤΡΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ

Τύπος : Η14

Αρχική Στατική: έως 150 Pa στα 0,5m/sec

Τελική Στατική: από 550 Pa στα 0,5m/sec

Μέγιστη Θερμοκρασία: 70oC

Απόδοση κατά ΕΝ 779 και ASHRAE 52-76: 99,995% κατά MPPS του πρότυπου ΕΝ1822

Πλαίσιο: Αλουμινίου με λάστιχο στεγανότητας

Πιστοποιητικό: ScanTestReport** του οίκου κατασκευής

Και υποχρεωτικά πιστοποιητικό 
HygieneConformityISO846:1997 ώστε να διασφαλίζεται το 
πρότυπο DIN1946 για τους νοσοκομειακούς χώρους



5

1. Να καινούργια και αμεταχείριστα.
2. Όλα τα φίλτρα θα πρέπει να φέρουν ταμπελάκια με υποχρεωτική αναγραφή της εταιρίας κατασκευής, 

καθώς και τον αριθμό παρτίδας ώστε να μπορεί να γίνει επαλήθευση με ένα απλό ερώτημα στο 
εργοστάσιο ότι τα φίλτρα ταυτίζονται με αυτά που προσφέρθηκαν.

3. Πιστοποιητικό ποιότητας για να διασφαλίζεται η εγκυρότητα των τεχνικών στοιχείων που 
αναγράφονται στα φυλλάδια και τις ταμπέλες αυτών.

4. Το κάθε απόλυτο φίλτρο συνοδεύεται από ατομικό πιστοποιητικό ελέγχου (Scan Test Report) όπου 
αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία του όπως παροχή αέρα, πτώση πίεσης, απόδοση, καθώς επίσης και 
ημερομηνία δοκιμής του φίλτρου.Tο κάθε φίλτρο θα πρέπει να φέρει την ένδειξη CE.

5. Κατά την παραλαβή των φίλτρων και πριν την εγκατάστασή τους, η επιτροπή παραλαβής δύναται να 
προχωρήσει σε δειγματοληπτικό έλεγχο των φίλτρων, έλεγχο των πιστοποιητικών τους και κατόπιν να 
δοθεί η έγκριση προς τιμολόγηση. (Ο έλεγχος των φίλτρων θα πραγματοποιηθεί εντός ενός μήνα από 
την ημερομηνία παραλαβής όλων των φίλτρων).

6. Η οριστική παραλαβή θα πραγματοποιηθεί μετά την παράδοση του πρωτοκόλλου μέτρησης ποιότητας 
του αέρα. 

7. Ο κατασκευαστής των φίλτρων να διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001, ISO 14001 και OHSAS 
18001.

8. Να κατατεθεί βεβαίωση συμμόρφωσης από τον οίκο (Letter of Conformity), ότι τα φίλτρα 
κατασκευάζονται και πληρούν τις προδιαγραφές ΕΝ1822 για τα απόλυτα φίλτρα. (Certificate of 
Compliance).

9. Να κατατεθεί ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΦΙΛΤΡΩΝ σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
Υπουργείου Υγείας απόφαση ΔΥ8/Β/οικ. 49727/26-04-2010.

III. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΟΛΥΤΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ

1. Ο ανάδοχος θα τοποθετήσει όλα τα απόλυτα φίλτρα σε συνεννόηση με τον Προϊστάμενο του 
Τεχνικού Τμήματος του Γ.Ν.- Κ.Υ. Νάξου.

2. Οι εργασίες θα πρέπει να εκτελεστούν σε τέτοιες ώρες, ώστε να μην δημιουργείται πρόβλημα στην 
λειτουργία του Νοσοκομείου και κυρίως των Χειρουργείων.(Εργασίες που θα πραγματοποιηθούν 
απογευματινές ώρες ή Σάββατο ή Κυριακή δεν θα κοστολογηθούν επιπλέον, αλλά θα 
συμπεριλαμβάνονται στην προσφορά του Αναδόχου).

IV. ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 

1. Ο ανάδοχος μετά την εγκατάσταση των φίλτρων θα προχωρήσει σε μέτρηση σωματιδιακού φορτίου 
σύμφωνα με τα όσα ορίζει το ISO 14644-1:2015 στους κρίσιμους χώρους του Γ.Ν.- Κ.Υ. Νάξου, 
παρουσία της επιτροπής πιστοποίησης των εργασιών.

2. Στο Γ.Ν.- Κ.Υ. Νάξου υπάρχουν τρεις (3) αίθουσες Χειρουργείων και μία (1) αίθουσα αποστείρωσης 
στις οποίες θα πραγματοποιηθούν οι μετρήσεις σωματιδιακού φορτίου.

3. Μετά το πέρας των μετρήσεων θα παραδοθεί στην επιτροπή πρωτόκολλο μέτρησης ποιότητας του αέρα 
για καθένα από τους αντίστοιχους χώρους ξεχωριστά, καθώς και το αντίστοιχο πιστοποιητικό.
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4. Μετά το πέρας των μετρήσεων θα παραδοθεί στην υπηρεσία Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα 
αναφέρεται ότι κατά τη διάρκεια των μετρήσεων ακολουθήθηκαν τα όσα ορίζονται στο ISO 14664-
1:2015, περί μέτρησης σωματιδιακού φορτίου.  

Προς τούτο ζητούνται:

1. Ο ανάδοχος να διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001:2015 σχετικά με τις μετρήσεις καθαρότητας χώρων.
2. Ο ανάδοχος να διαθέτει βεβαίωση από οίκο του εξωτερικού σχετικά με τη εκπαίδευση σε μετρήσεις 

καθαρότητας χώρων.
3. Να κατατεθεί αντίγραφο του πιστοποιητικού διακρίβωσης του οργάνου μέτρησης, για να ελεγχθεί από 

την επιτροπή.
4. Να κατατεθούν τουλάχιστον 2 βεβαιώσεις των 5 τελευταίων ετών για παρόμοιες μετρήσεις σε 

Νοσοκομεία. 

V. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΕΙΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ Κ.Κ.Μ. 

Ο καθαρισμός – απολύμανση των δικτύων των αεραγωγών (προσαγωγής-απαγωγής) θα περιλαμβάνει 
τις εξής εργασίες: 

1. Αφαίρεση  των  στομίων  προσαγωγής  και  απαγωγής  αέρα, καθώς  και των εξαρτημάτων  
του  δικτύου αεραγωγών και καθαρισμός – απολύμανση αυτών.

2. Χρήση υφιστάμενων ανοιγμάτων συντήρησης του δικτύου ή διάνοιξη ανοιγμάτων σε κατάλληλα 
σημεία αν απαιτείται σε συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου.

3. Οπτικός έλεγχος και φωτογραφικό υλικό της κατάστασης των αεραγωγών.
4. Ανάδευση, αποκόλληση, συλλογή και απομάκρυνση όλων των επικαθίσεων και των βλαβερών 

ουσιών από το εσωτερικό των αεραγωγών με ειδικά εξαρτήματα.
5. Παράλληλα με τον καθαρισμό εφαρμόζουμε ισχυρή αναρρόφηση με σκοπό την κατακράτηση των 

σωματιδίων. Το σύστημα αναρρόφησης διαθέτει ισχυρό ανεμιστήρα στατικής και κατάλληλα φίλτρα 
για την προστασία των χώρων από τυχόν ρύπανση.

6. Απολύμανση των δικτύων με εκνέφωση απολυμαντικού διαλύματος   με την χρησιμοποίηση 
ειδικών φορητών συσκευών FOGGER.

7. Καθαρισμός των στομίων προσαγωγής και αναρρόφησης του αέρα καθώς και απολύμανση αυτών 
με ψεκασμό απολυμαντικού υγρού.

8. Ο  Έλεγχος    καθαρότητας  γίνεται   σε  μορφή   φωτογραφίας μετά τον καθαρισμό, για 
τον έλεγχο της ποιότητας και πληρότητας της εργασίας.

9. Αποκατάσταση θυρίδων πρόσβασης στους αεραγωγούς στο τέλος των εργασιών.

Τόσο ο τρόπος εργασίας όσο και ο τεχνικός εξοπλισμός θα πρέπει να καλύπτουν  τις  Αμερικανικές 
προδιαγραφές IAQ του αρμόδιου οργανισμού NADCA (National Αίr Duct Cleaners Association).
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Προς τούτο ζητούνται με ποινή απόρριψης:

1. Τουλάχιστον τρία (3) αντίγραφα συμβάσεων ή βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης που έχει συνάψει ο 
ενδιαφερόμενος  με  Νοσοκομεία  εντός  της  τελευταίας  πενταετίας,  για  την  
εκτέλεση  αντίστοιχων εργασιών καθαρισμού και απολύμανσης αεραγωγών στείρων χώρων, 
προκειμένου αποδειχθεί ότι διαθέτει εμπειρία για την εκτέλεση υπόψη εργασιών.

2. Εν ισχύ πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας ΙSO 9001:2015, ΟΗSAS 18001:2007, ISO 14001:2015 
3. Εν ισχύ πιστοποιητικό εκπαίδευσης 4  τουλάχιστον μηχανικών ή τεχνικών από Ευρωπαϊκό ή Διεθνή 

φορέα καθαρισμού αεραγωγών.
4. Εν ισχύ πιστοποιητικό μέλους της εταιρίας σε Ευρωπαϊκό ή Διεθνή φορέα καθαρισμού αεραγωγών.
Οι χώροι όπου θα γίνουν οι εργασίες καθαρισμού - απολύμανσης των δικτύων των αεραγωγών 

(προσαγωγής-απαγωγής) είναι :

ΥΠΟΓΕΙΟ:  ΚΚΜ Νούμερο 1

Αποστείρωση - Δεματοποίηση - Αποθήκη αποστειρωμένου υλικού

ΙΣΟΓΕΙΟ:  ΚΚΜ Νούμερο 2

Αίθουσα επεμβάσεων – Ανάνηψη - Γραφεία Ιατρών - Ανάπαυση

ΙΣΟΓΕΙΟ:  ΚΚΜ Νούμερο 3

Χειρουργείο Τοκετών – Αποδυτήρια – Ωδίνες - Χώρος Βρεφών - Γραφείο Ιατρών

ΙΣΟΓΕΙΟ:  ΚΚΜ Νούμερο 4

Σηπτικό χειρουργείο - Γυψώσεις

Τα δίκτυα των αεραγωγών θα καθαρισθούν μέχρι και τις Κ.Κ.Μ. των αντίστοιχων χώρων.

Παραλαβή εργασιών

Για την παραλαβή των ανωτέρω εργασιών, αποτελεί προϋπόθεση η παράδοση εκ του Αναδόχου στην 
Υπηρεσία,  των  κάτωθι :

1. Καθαρά και στεγνά δίκτυα αεραγωγών.

2. Τεχνικός φάκελος, που θα περιλαμβάνει :

2.1 Πιστοποιητικά για την εργασία και την απολύμανση (βεβαίωση υγιεινής).

2.2 Πιστοποιητικά για τα χημικά που χρησιμοποιήθηκαν.

2.3 Φωτογραφίες των αεραγωγών πριν και μετά τις εργασίες.

Ο καθαρισμός των Κεντρικών Κλιματιστικών Μονάδων και των μεταθερμαντικών συσκευών τους θα 
περιλαμβάνει τις εξής εργασίες:  

1. Χημικός και μικροβιολογικός καθαρισμός των στοιχείων ψυχρού και θερμού νερού.
2. Καθαρισμός λεκάνης συμπυκνωμάτων και αποχέτευσης.
3. Καθαρισμός φίλτρων αέρα.
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Οι εργασίες θα γίνουν με κατάλληλο πιεστικό μηχάνημα και με τρόπο έτσι ώστε να μην γίνουν ζημιές 
στις κλιματιστικές μονάδες (κινητήρες, στοιχεία κλπ.).

Ο κλιματισμός των κρίσιμων χώρων (κεντρική αποστείρωση, άσηπτο χειρουργείο, μαιευτικό, σηπτικό 
χειρουργείο) πραγματοποιείται από συνολικά τέσσερις (4) κλιματιστικές μονάδες και έξι (6) 
μεταθερμαντικές συσκευές. 

Πλήρως τεκμηριωμένη Τεχνική Έκθεση - Αναφορά μετά το πέρας εκτέλεσης των ανωτέρω εργασιών, για 
τυχόν προβλήματα που διαπιστώθηκαν, πιθανός εξοπλισμός που χρήζει αντικατάστασης, καθώς και 
τεχνικών εισηγήσεων, προκειμένου την πλήρη και ορθή λειτουργία των ανωτέρω συστημάτων.

VI. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Όλες οι εργασίες θα γίνουν με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.
2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και υγιεινής καθ’ όλη την 

διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την εφαρμογή τους (όπως ο 
νόμος ορίζει).

3. Το εργατοτεχνικό προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι έμπειρο, να έχει 
τις απαραίτητες άδειες εργασίας από τις αρμόδιες αρχές και να τηρούνται οι απαιτήσεις ασφάλισης 
στον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα.

4. Η προσκόμιση υλικών και η αποκομιδή άχρηστων υλικών, θα πρέπει να γίνεται χωρίς να προκαλείται 
ουδεμία ενόχληση των εργαζομένων στο κτίριο. Επίσης όλες οι αποξηλώσεις των παλαιών φίλτρων θα 
γίνουν με προσοχή ώστε να μην προκληθούν ζημιές. Στην περίπτωση, τυχόν, πρόκλησης οιωνδήποτε 
ζημιών ο ανάδοχος θα φέρει την απόλυτη και αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη αποκατάστασή τους.

5. Μετά το πέρας των εργασιών και πριν την παραλαβή θα γίνει πλήρης καθαρισμός των χώρων ώστε 
όλοι οι χώροι να παραδοθούν ελεύθεροι από κάθε άχρηστο υλικό, καθαροί και έτοιμοι προς χρήση.

6. Όποια θέματα δεν καλύπτονται από την παρούσα Τεχνική Περιγραφή, καλύπτονται από την ισχύουσα 
σχετική Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και από τις Ελληνικές και διεθνείς προδιαγραφές και 
τυποποιήσεις.

Σημείωση:  
Ο ανάδοχος θα καθοριστεί από την συνολική χαμηλότερη τιμή για όλο το έργο (προμήθεια κι εργασία 

μαζί) και όχι τμηματικά.

2. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υπό προμήθεια είδη στο Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο 
Υγείας Νάξου, στην διεύθυνση: Χώρα Νάξου, Τ.Κ 84300, με δική του χρέωση. Η προμήθεια των ανωτέρω 
θα μπορεί να γίνεται είτε τμηματικά είτε εξ’ ολοκλήρου για την ποσότητα που αναφέρεται στην απόφαση 
ανάθεσης ή της Σύμβασης και κατόπιν παραγγελίας από το ΓΝ-ΚΥ Νάξου στην οποία θα καθορίζεται το 
χρονικό διάστημα παράδοσης της παραγγελθείσας ποσότητας.
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3. ΕΙΔΙΚΟΙ ΌΡΟΙ

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, της νόμιμης εκπροσώπησης παρακαλούμε, 
μαζί με την τεχνική και οικονομική προσφορά, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά, 
πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (Α’74):

Α. «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»

Α)  Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως 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 οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι 
πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του . Η 
υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως παράγραφο 1 του άρθρου 
73 του Ν.4412/2016.
Εναλλακτικά μπορεί να προσκομιστεί υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση 
φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73  του 
Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ 
μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και 
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. (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως 
συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019) 
Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας 
πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του 
Ν.4605/2019)
Βάσει του άρθρου 73, παρ: 11, για δημόσιες συμβάσεις σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση 
ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. δεν απαιτείται το παρόν 
δικαιολογητικό συμμετοχής με την υποβολή της προσφοράς.

Β) Φορολογική ενημερότητα εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, άλλως, στην περίπτωση που δεν 
αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της.
Βάσει του άρθρου 73, παρ: 11, για δημόσιες συμβάσεις σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση 
ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. δεν απαιτείται το παρόν 
δικαιολογητικό συμμετοχής με την υποβολή της προσφοράς.

Γ) Ασφαλιστική ενημερότητα εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, άλλως, στην περίπτωση που δεν 
αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της.
Βάσει του άρθρου 73, παρ: 11, για δημόσιες συμβάσεις σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση 
ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. δεν απαιτείται το παρόν 
δικαιολογητικό συμμετοχής με την υποβολή της προσφοράς.

Δ) Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό 
πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές 
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της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο 
πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.  Στις λοιπές 
περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, 
αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του  
οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν 
να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Ε) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή 
προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, 
εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά 
περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά 
μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα 
από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση  του νόμιμου 
εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και 
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.
Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι 
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά 
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν 
τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών 
του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
Για τα δικαιολογητικά συμμετοχής, σε περίπτωση κωλύματος μπορεί να γίνει χρήση του άρθρου 161 του 
Ν.4763/2020.
Ειδικότερα, σύμφωνα με το προαναφερόμενο άρθρο οι εν λόγω δυνητικοί ανάδοχοι μπορούν, σε 
περίπτωση κωλύματος υποβολής της αίτησης έκδοσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών ή αδυναμίας 
έκδοσης αυτών, λόγω αναστολής λειτουργίας των αντίστοιχων αρμόδιων υπηρεσιών ή μερικής αναστολής 
λειτουργίας αυτών, στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 ή για 
άλλο σοβαρό λόγο, να υποβάλουν σε αντικατάσταση των απαιτούμενων, ανά περίπτωση, δικαιολογητικών 
του άρθρου 80 του ν. 4412/2016 μόνο υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75) ή 
ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 
52 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167), που προβλέπεται στο εικοστό έβδομο άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83), 
προκειμένου να εκδοθεί η απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης και να συναφθεί η σύμβαση.
Στην υποβαλλόμενη υπεύθυνη δήλωση δηλώνονται από τον επιλεγέντα ανάδοχο ότι:

α) δεν συντρέχει κανένα νόμιμο κώλυμα συμμετοχής του στη διαδικασία,
β) εξακολουθεί να πληροί όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που προβλέπονται στην οικεία πρόσκληση 
και
γ) υποχρεούται να προσκομίσει τα νομίμως προβλεπόμενα δικαιολογητικά ανάθεσης εντός προθεσμίας 
τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. 

Β. «Τεχνική Προσφορά»

Η προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή. Η αξιολόγηση θα γίνει σύμφωνα με τις 
τεχνικές προδιαγραφές. Για τις ανάγκες της αξιολόγησης υπάρχει η δυνατότητα να ζητηθούν 
συμπληρωματικές διευκρινήσεις και πρόσθετα τεχνικά στοιχεία.
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Γ. «Οικονομική Προσφορά»

Προσφορά υποβάλλεται για τα υπό προμήθεια είδη και για την παροχή υπηρεσίας, όπως αυτά 
παρουσιάζονται στην εν λόγω πρόσκληση. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή 
πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα.

Η τιμή για το είδος της προσφοράς του συμμετέχοντα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τη τιμή από το 
Παρατηρητήριο τιμών και την ενδεικτική προϋπολογιζόμενη δαπάνη.

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 κατάθεσης προσφορών του 
διαγωνισμού, απορρίπτονται. (Ν. 3918/2011, άρθρο 13, - ΦΕΚ 31/τ.Α’/02.03.2011).

Σε περίπτωση που κάποιο υλικό δεν παρακολουθείται από το Παρατηρητήριο Τιμών, αυτό θα 
δηλώνεται με υπεύθυνη δήλωση, η οποία θα επισυνάπτεται στην οικονομική προσφορά.                            
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ανέρχεται κατ’ ελάχιστο σε 180 ημερολογιακές ημέρες. Τέλος, οι 
προσφερόμενες τιμές να είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της συμβάσης και δεν αναπροσαρμόζονται.

4.  ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Ως κριτήριο ανάθεσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής 
(ήτοι χαμηλότερη τιμή). 

Σύμφωνα με το άρθρο 105 «Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης» του ν.4412/2016 όπως ισχύει 
σήμερα, η υπηρεσία μας κατά την παρούσα διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης προμήθειας αγαθών, 
αιτιολογημένα και κατόπιν γνώμης του αρμοδίου γνωμοδοτικού οργάνου, μπορεί να κατακυρώσει τη 
σύμβαση για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα, αγαθών, από αυτήν που καθορίζεται στην 
παρούσα πρόσκληση, δηλαδή μπορεί να κατακυρώσει τη σύμβαση για το ογδόντα τοις εκατό (80%) μέχρι 
και το εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) της ποσότητας αγαθών που αναφέρεται στην παρούσα πρόσκληση.

Για την επιτάχυνση των διαδικασιών και για τη διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων προμηθευτών, 
το Νοσοκομείο δέχεται τις προσφορές μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικής διαχείρισης αιτημάτων / 
προσφορών iSupplies (http://isupplies.gr) της εταιρείας iSmart P.C. 

Προκειμένου να μπορέστε να συμμετέχετε και να υποβάλετε απαντήσεις σχετικά με τις 
προσκλήσεις ενδιαφέροντος ή/και υποβολής προσφοράς, θα πρέπει να αποκτήσετε κωδικούς πρόσβασης 
για την εφαρμογή. 

Η εγγραφή στην πλατφόρμα iSupplies είναι δωρεάν και γίνεται είτε μέσω τηλεφώνου στην iSmart 
P.C. στο 2103601671 είτε συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εγγραφής στη διεύθυνση: 
http://isupplies.gr/auth/register. Για κάθε έρευνα που καλείστε να συμμετάσχετε, θα ενημερώνεστε μέσω 
email στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που θα δηλώσετε κατά την εγγραφή σας. 

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με την πλατφόρμα iSupplies μπορείτε να 
απευθύνεστε στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: email: info@isupplies.gr, τηλ: 2103601671. 

http://isupplies.gr/
http://isupplies.gr/auth/register
mailto:info@isupplies.gr
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Εναλλακτικά η προσφορά μπορεί να αποσταλεί στο email: info@naxoshospital.gov.gr 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως λόγω περιορισμένης χωρητικότητας του mailbox του Νοσοκομείου 
(info@naxoshospital.gov.gr) , παρακαλείσθε όπως αποστέλλετε τις προσφορές και τα πάσης φύσεως 
δικαιολογητικά σας, μέσω υπηρεσιών μεταφοράς αρχείων όπως Dropbox, Wetransfer, Onedrive, Google 
Drive κλπ 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς ορίζεται η 06/04/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 
13:00μμ.

5. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ- ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η πληρωμή του μειοδότη, θα πραγματοποιείται σύμφωνα με την υποπαράγραφο Ζ.5.: «ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 
ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ (Άρθρο 4 Οδηγίας 2011/7» του ν.4152/2013 από τη λήψη 
του τιμολογίου, με την προϋπόθεση της προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών, όπου απαιτείται, 
καθώς και τυχόν όποιου άλλου εγγράφου ζητηθεί από την Οικονομική Υπηρεσία. 

Τον μειοδότη θα βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν. 

Προσφορές που ζητούν απαλλαγή τους από τις παραπάνω επιβαρύνσεις δεν γίνονται δεκτές. 

Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν ολοκληρωθεί η προμήθεια , γίνει η αποπληρωμή του 
συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν όλες οι συμβατικές υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη.

                                    Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

                                       ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΚΑΛΛΙΤΣΑ

mailto:info@naxoshospital.gov.gr
mailto:info@naxoshospital.gov.gr


Ακριβές Αντίγραφο
Κεντρικό Πρωτόκολλο
Φραγκίσκου Μαρίνα
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