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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ/ΑΓΟΡΑΣ ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Το Γενικό Νοσοκομείου – Κέντρο Υγείας Νάξου έχοντας υπόψη :
A. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν σήμερα:
1. Την Υπουργικής Απόφαση υπ’ αριθμ. Υ4α/39509, (ΦΕΚ Β΄1157/10-04-2012) Οργανισμός του Γενικού
Νοσοκομείου Γ.Ν-Κ.Υ Νάξου.
2. Το ν. 3329/2005 (ΦΕΚ Α΄ 81/04.04.2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές
διατάξεις»
3. Το 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»
4. Το Νόμο 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
5. Τον Ν.4412/2016
6. Του άρθρου 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.
7. 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.
8. 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.
9. 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.

10. Την υπ’ αριθµ. 5518/08-07-2020 (πράξη 2η /2020) απόφαση του Γενικού Νοσοκοµείου Σύρου «ΒΑΡ∆ΑΚΕΙΟ
ΚΑΙ ΠΡΩΙΟ», η οποία τροποποιεί την 722/22-01-2020 Πράξη 1η /2020 περί μετάβασης αρμοδιοτήτων και
πράξεων, µε δικαίωμα τελικής υπογραφής στη Φραγκίσκου Καλλίτσα του Δημητρίου , Αναπληρώτρια
∆ιοικήτρια του Γ.Ν. –Κ.Υ. Νάξου.
B. Τα πρακτικά, έγγραφα και τις αποφάσεις:
11. Το πρωτογενές αίτημα υπ’ αριθμ. 5889/23-07-2020
12. Την απόφαση υπ΄αριθμ. 185/2020, 9ο πρακτικό της από 03/08/2020 εκ περιφοράς συνεδρίασης του Δ.Σ.
των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων Γ.Ν Σύρου και Γ.Ν-Κ.Υ Νάξου. ΑΔΑ.:Ω10Ν469070-64Η

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια – αγορά φίλτρων καθαρισμού αέρα κεντρικών
κλιματιστικών μονάδων του Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Νάξου με την διαδικασία της
απευθείας ανάθεσης με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει τιμής.
1. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
Η προϋπολογισθείσα αξία των υπό προμήθεια φίλτρων ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων
ευρώ (400,00€) πλέον Φ.Π.Α, ήτοι συνολικής δαπάνης τετρακοσίων ενενήντα έξι ευρώ (496,00€) και
βαρύνει τον προϋπολογισμό του Γ.Ν- Κ.Υ Νάξου, Κ.Α.Ε 1439 και αφορά τα παρακάτω υλικά:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΛΙΚΩΝ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΜΜ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΣΑΚΟΦΙΛΤΡΟ F8

592X592X650-8

ΤΕΜ

1

45

45,00€

55,80€

ΣΑΚΟΦΙΛΤΡΟ F8

592X592X500-8

ΤΕΜ

3

40

120,00€

148,80€

ΣΑΚΟΦΙΛΤΡΟ F8

287X592X500-4

ΤΕΜ

2

30

60,00€

74,40€

ΠΡΟΦΙΛΤΡΟ G4

592X592X48

ΤΕΜ

5

15

75,00€

93,00€

ΠΡΟΦΙΛΤΡΟ G4

287X592X48

ΤΕΜ

3

14

42,00€

52,08€

ΠΡΟΦΙΛΤΡΟ G4

886X586X48

ΤΕΜ

1

20

20,00€

24,80€

ΠΡΟΦΙΛΤΡΟ G4

287X586X48

ΤΕΜ

1

13

13,00€

16,12€

ΠΡΟΦΙΛΤΡΟ G4

1173X586X48

ΤΕΜ

1

25

25,00€

31,00€

17

-

400,00€

496,00€

ΣΥΝΟΛΟ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ
ΜΕ ΦΠΑ

2. Αντικείμενο της προμήθειας
Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η προμήθεια Πρόφιλτρων και Σακόφιλτρων (φίλτρο αέρος υψηλής
απόδοσης τύπου σάκου), που θα χρησιμοποιηθούν σε κεντρικές κλιματιστικές μονάδες σε συνδυασμό,
για την εύρυθμή και ασφαλή λειτουργία των κεντρικών κλιματιστικών μονάδων του Γ.Ν-Κ.Υ Νάξου.

3. Τόπος και χρόνος παράδοσης των προσφορών
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 22/09/2020και ώρα 15:00
Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και με courier ή ταχυδρομείο, αλλά πρέπει να έχουν φτάσει στο
πρωτόκολλο της υπηρεσίας έως την ανωτέρω ημέρα και ώρα.
4. Σύνταξη προσφορών
Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο της προμήθειας, όπως αναφέρονται στον ενδεικτικό
προϋπολογισμό, αναλύοντας την τιμή για τα επιμέρους είδη, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ά. Δεν γίνονται δεκτές οικονομικές προσφορές για επιμέρους είδη.
5. Φάκελος προσφοράς
Στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ως ακολούθως:
• τεχνική προσφορά που θα συνταχθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο
Παράρτημα Α.
• και σφραγισμένος φάκελος οικονομικής προσφοράς.
Δεν γίνονται δεκτές ανοικτές ή εναλλακτικές προσφορές.
6. Πληρωμή – Κρατήσεις
Η πληρωμή της αξίας των υπό προμήθεια υλικών θα γίνει σε Ευρώ, με την προσκόμιση των νομίμων
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο
πληρωμής, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες
που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
Από το καθαρό ποσό της αξίας των υπό προμήθεια υλικών θα παρακρατηθεί υποχρεωτικά φόρος
εισοδήματος σε ποσοστό 4%, βάσει του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α’/23-7-2013) άρθρο 64 περί
παρακράτησης φόρου εισοδήματος, καθώς και κράτηση 0,06216% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων, οι οποίες βαρύνουν τον ανάδοχο (το νόμιμο τέλος χαρτοσήμου 3% και η επ’ αυτού
εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20% συμπεριλαμβάνεται άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει).
Η πληρωμή θα γίνει σύμφωνα με το Ν.4152/13 παρ. Ζ.5.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια φίλτρων, σύμφωνα με τις ανάγκες του Γ.Ν – Κ.Υ Νάξου
είναι οι ακόλουθες :
ΣΑΚΚΟΦΙΛΤΡΑ F8

Σακκόφιλτρα αποδόσεως F8 και ΕΝ 779 κατασκευασμένα 100% από συνθετικές ίνες πολυπροπυλενίου, το
οποίο έχει αναπτυχθεί ειδικά ώστε να παρεμποδίζει την ανάπτυξη μικροβίων (anti-microbial)ή ακόμη και
την εμφάνιση μούχλας. Επίσης για την αποφυγή διέλευσης άφιλτρου αέρα από τις ραφές του υφάσματος,
όλες οι ενώσεις – κολλήσεις θα πρέπει να είναι συγκολλημένες με συσκευή υπερήχων και όχι ραμμένες.
Τα σακκόφιλτρα θα έχουν επεξεργαστεί με ειδική αντιμικροβιακή βαφή και θα συνοδεύονται από το
αντίστοιχο πιστοποιητικό. Θα πρέπει επιπλέον να δηλώνεται η χώρα προέλευσης των φίλτρων και ο
κατασκευαστικός οίκος αυτών που θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό Eurovent και ISO.

ΠΡΟΦΙΛΤΡΑ G4

Πρόφιλτρο απόδοσης G4 κατά ΕΝ 799, κατασκευασμένα από πτυχωτό συνθετικό υλικό με πλέγμα μπρος
και πίσω και πλαίσιο από αλουμίνιο. Τα πρόφιλτρα θα έχουν επεξεργαστεί με ειδική αντιμικροβιακή
βαφή και θα συνοδεύονται από το αντίστοιχο πιστοποιητικό. Θα πρέπει επιπλέον να δηλώνεται η χώρα
προέλευσης των φίλτρων και ο κατασκευαστικός οίκος αυτών που θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό
Euroventκαι ISO.
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