
            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝOΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ                                                                                            
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ –Γ.Ν.-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ  

 

ΛΕΡΟΣ:  10 / 01 / 2020 

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 296/13-1-20 

 
ΟΙΚΟΝ. ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ                                                                                               

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Πληροφορίες: Μπουράκη Σεβαστή 
Τηλ.: 2247022131x: 2247023141 
e-mail: promithies@leros-hospital.gr 
            promithies1@leros-hospital.gr 
            promithies2@leros-hospital.gr 
            promithieslog@leros-hospital.gr 
 

ΑΔΑ: 

CPV:  34913000-0, 44115210-4, 
              50530000-9 

 
 
                                                                                                                                                          

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   Νο - 06  - 

      Το Κρατικό Θεραπευτήριο – Γ.Ν.-Κ.Υ. Λέρου για την κάλυψη άμεσων και επιτακτικών αναγκών του και 
έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (Δημόσιες Συμβάσεις , έργων , προμηθειών και υπηρεσιών) όπως τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 43 του Ν. 4605/19, το άρθρο 33 του Ν. 4608/19 και το άρθρο 56 του Ν. 4609/19. 

 
2. Την υπ΄αριθμ. 43/11-12-19 (Θέμα ΕΗΔ 20) Απόφ. Δ.Σ. (ΑΔΑ: 668446904Ρ-ΕΑΛ) με την οποία εγκρίθηκε η 

σκοπιμότητα για συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών. 
 

3. Τις υπ' αριθ. 1427/30-12-19 (ΑΔΑ: Ψ6ΧΨ46904Ρ-ΨΗ7) και 74/3-1-20 (ΑΔΑ: ΩΡΛ846904Ρ-ΟΤ2) αποφάσεις 
ανάληψης υποχρέωσης και καταχώρησης στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής, σύμφωνα με την 
εγκύκλιο 2/18993/ΔΠΔΣΜ/28-2-2014 περί τήρησης μητρώου δεσμεύσεων 
 

4. Τις  υπ΄αριθμ.: α) 1852/20-2-19, β)1853/20-2-19 & 11335/9-10-19  αιτήσεις  της τεχνικής υπηρεσίας    
 
 προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια ανταλλακτικών ψυκτικών θαλάμων 

 

Α΄ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ( ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ) 
Α/Α             ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   ΕΙΔΟΥΣ  ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡ. 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ  

ΣΥΝΟΛ. ΤΙΜΗ               
(προ ΦΠΑ) 

1.1 Ψυκτικό μηχάνημα 3 Hp, με  φρέον  R  404/Α 
ημίκλειστου τύπου, με ελαιοδιαχωριστή και 
ακουμελέητορ   

ΤΕΜ 1 

5.595,00 € 

1.2 Στοιχείο  3 Hp κατάψυξης με αντιστάσεις  ΤΕΜ 1 

1.3 Πίνακας  αυτοματισμού με  απόψυξη   ΤΕΜ 1 

1.4 Φρέον   R 404   ΚΙΛΑ 4 

1.5 Σωλήνες  χαλκού   ΜΕΤΡΑ 5 

1.6 Καλώδια    ΜΕΤΡΑ 10 

1.7 Μαγνητική  βαλβίδα     ΤΕΜ 1 

1.8 Πιεσοστάτες  υψηλής – χαμηλής  ΤΕΜ 1 

1.9 Φίλτρο  υγρασίας   ΤΕΜ 1 

1.10 Εκτονωτική  βαλβίδα  ΤΕΜ 1 

1.11 Ελαιοπαγίδα  ΤΕΜ 1 

1.12 Μονώσεις ΤΕΜ 1 

1.13 Βαλβίδα αποσυμπίεσης θαλάμου  ΤΕΜ 1 
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1.14 Αντίσταση πόρτας θαλάμου  ΤΕΜ 1 

1.15 Αντίσταση ουρά αποχέτευσης  ΤΕΜ 1 

1.15 Διακόπτης βιομηχανικού τύπου πόρτας θαλάμου  ΤΕΜ 1 

 
 

2. ΘΑΛΑΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ ( ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ ) 
Α/Α             ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   ΕΙΔΟΥΣ  ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡ. 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ  

ΣΥΝΟΛ. ΤΙΜΗ               
(προ ΦΠΑ) 

2.1 Ψυκτικό  μηχάνημα  2 Hp  , κατάψυξης 
ημίκλειστου  τύπου ,  με ελαιοδιαχωριστή και 
ακουμελέητορ , με  φρέον  R  404/Α  

  1 

5.520,00 € 

2.2 Στοιχείο  2 Hp, κατάψυξης με αντιστάσεις    ΤΕΜ 1 

2.3 Πίνακας  αυτοματισμού με  απόψυξη   ΤΕΜ 1 

2.4 Σωλήνες  χαλκού   ΜΕΤΡΑ 10 

2.5 Καλώδια    ΜΕΤΡΑ 10 

2.6 Μαγνητική βαλβίδα     ΤΕΜ 1 

2.7 Φρέον R 404   ΚΙΛΑ 4 

2.8 Πιεσοστάτης υψηλής – χαμηλής  ΤΕΜ 1 

2.9 Φίλτρο  υγρασίας  ΤΕΜ 1 

2.10 Εκτονωτική  βαλβίδα  ΤΕΜ 1 

2.11 Ελαιοπαγίδα  ΤΕΜ 1 

2.12 Μονώσεις  ΤΕΜ   

2.13 Βαλβίδα  αποσυμπίεσης θαλάμου  ΤΕΜ 1 

2.14 Αντίσταση πόρτας θαλάμου  ΤΕΜ 1 

2.15 Αντίσταση ουρά αποχέτευσης  ΤΕΜ 1 

2.16 Διακόπτης βιομηχανικού τύπου πόρτας θαλάμου  ΤΕΜ 1 

 

 

3. ΘΑΛΑΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ (ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ) 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΟΛ. 

ΤΙΜΗ  (προ ΦΠΑ) 

3.1 
Στοιχείο 4kw, 3 ίππων, για κατάψυξη 
λοξό, με φρέον R 404/Α ΤΕΜ 1 € 1.700,00 

3.2 Πίνακας αυτοματισμού θαλάμου ΤΕΜ 1 

  ΌΡΟΙ 

1. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι αδειούχοι Ψυκτικοί Γενικών Εφαρμογών,    βάση του Π.Δ. 87/96. 
 

2. Να έχουν άδεια που θα  χειρίζονται φθοριούχα ψυκτικά υγρά να έχουν άδεια ψυκτικού και πιστοποίηση 
χειρισμού ψυκτικών υγρών, σύμφωνα με τον κανονισμό   517/2014 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ισχύ από την 
01/01/2015. 

 

3.  Οι διαγωνιζόμενοι, είναι υποχρεωμένοι να επισκεφθούν των υπό εγκατάσταση χώρο  και να προβούν σε 
επιτόπια εξέταση της θέσης και της κατάστασής των, ώστε να γνωρίζουν όλες τις τοπικές συνθήκες του 
έργου.  
Για το λόγω αυτό, οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν στον φάκελο της τεχνικής τους προσφοράς,  να 
προσκομίσουν  βεβαίωση (υπεύθυνη δήλωση ) ότι έλαβαν πλήρη γνώση των ειδικών τοπικών συνθηκών. 
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4. Οι εργασίες εγκατάστασης θα γίνονται σε εργάσιμες ημέρες και ώρες, κατόπιν συνεννόησης με την Τεχνική 
Υπηρεσία. 

 

5. Ο ανάδοχος  είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιοδήποτε ατύχημα ή σωματική βλάβη ήθελε προκύψει από 
ελαττωματική συντήρηση ή επισκευή των μηχανημάτων, στο προσωπικό , καθώς επίσης και για οποιαδήποτε 
βλάβη ή ζημιά στα παρελκόμενα του μηχανήματος και γενικά στις εγκαταστάσεις από υπαιτιότητα ή δόλο.  
 

6.  Ο ανάδοχος κατά τη διάρκεια των εργασιών εγκατάστασης , υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα 
μέτρα που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων .  
 

7. Όλα  τα εξαρτήματα και υλικά θα είναι καινούργια , και θα τοποθετηθούν καθώς και θα  τεθούν σε λειτουργία 
από τον προμηθευτή με ευθύνη και έξοδά του, θα παραληφθούν δε μετά από 10ήμερη τουλάχιστον 
δοκιμαστική λειτουργία. 

   

8. Ο ανάδοχος θα προσκομίσει   εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 24 μήνες . 
 

9. Προσφορά που δεν απαντά με σαφήνεια και αναλυτικά σε όλα τα ζητούμενα  απορρίπτεται σαν απαράδεκτη. 
 

Πληροφορίες: Αράπης Παντελής      Τηλ.: 2247023300 εσωτερικό (132), FAX : 22470-25676 

e-mail: tynosokomeioulerou@gmail.com     Διεύθυνση: Λακκί Λέρος    Τ.Κ.85400 

 

Β΄ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΚΑΕ 7127.01 
Προϋπολογισθείσα δαπάνη προ ΦΠΑ € 12.815,00 

Κριτήριο κατακύρωσης 

 
Πλέον οικονομικότερη προσφορά βάσει τιμής          
( χαμηλότερη τιμή) ανά θάλαμο 
 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών Από την ημερομηνία της παρούσας στο 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών 
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών 

 
Τετάρτη  22 Ιανουαρίου 2020  και έως ώρα 11:00 
Τετάρτη 22 Ιανουαρίου,    ώρα 12:15 
 

Τρόπος υποβολής προσφορών 

με e-mail: promithies@leros-hospital.gr 
            promithies1@leros-hospital.gr 
            promithies2@leros-hospital.gr 
            promithieslog@leros-hospital.gr 
ή σε έντυπη μορφή,  στα γραφεία της 
υπηρεσίας μας (Πρωτόκολλο)  
(λαμβάνεται υπ’ όψιν η ημερομηνία και ώρα 
παραλαβής από το πρωτόκολλο, όχι της 
σφραγίδας του ταχυδρομείου) 
 
 

 

Γ΄ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

        Η προσφορά που θα υποβληθεί θα πρέπει να αναφέρει τα πλήρη στοιχεία της εταιρείας: ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ, πλήρη 
επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, e-mail, τον συντελεστή ΦΠΑ (να τονίζεται σε περίπτωση που αυτός είναι 
διαφορετικός του ισχύοντος 9% και 17%), τον χρόνο ισχύος της προσφοράς  και να έχει την παρακάτω μορφή: 
 

ΑΔΑ: Ψ0ΥΨ46904Ρ-Χ48



 

Α/Α 
Περιγραφή 
υλικού 

Τιμή 
μονάδος € 
χωρίς 
ΦΠΑ  

Κωδικός 
Π.Τ. 

Τιμή 
Π.Τ. 

Κωδικός 
Εμπορίου 

            
            
            
            

 

Επιπλέον θα πρέπει να αναφέρεται - επί ποινή απόρριψης- ο χρόνος παράδοσης των προσφερομένων ειδών. Λόγω του 
επείγοντος της προμήθειας, το νοσοκομείο επιθυμεί τα προσφερόμενα είδη να είναι ετοιμοπαράδοτα, σε διαφορετική 
περίπτωση διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει την προσφορά αν κρίνει ότι ο χρόνος παράδοσης είναι μεγάλος σε σχέση 
με τις ανάγκες του. 

Δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο της κατακύρωσης  

 Σε περίπτωση που η τιμή προσφοράς του είδους υπερβαίνει την αντίστοιχη τιμή παρατηρητηρίου ή την 
προϋπολογισθείσα δαπάνη αυτή υποχρεωτικά απορρίπτεται. Τέλος, σε περίπτωση που το είδος δεν αντιστοιχίζεται με το 
παρατηρητήριο τιμών, αυτό θα αναφέρεται στη στήλη Κωδικός Παρατηρητηρίου. 

Ο προμηθευτές κατά την πληρωμή υπόκειται στις παρακάτω  κρατήσεις επί του Τιμολογίου: 

ΕΑΑΔΗΣΥ 0,07% ( άνω των € 2.500,00) 
Χ/ΜΟ 3% πάνω στο ΕΑΑΔΗΣΥ                              
ΟΓΑ Χ/ΜΟΥ 20% 
2% ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΩΔ. ΥΥΚΑ 
ΦΟΡΟΣ 4% 
ΓΙΑ ΑΕΠΠ 0,06% 
Χ/ΜΟ 3% πάνω στο ΑΕΠΠ 
ΟΓΑ Χ/ΜΟΥ 20% 

      Ο ΦΠΑ βαρύνει το Θεραπευτήριο 

      Εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση δύο ή περισσοτέρων εναλλακτικών 
προσφορών, ως κύρια θεωρείται αυτή με την χαμηλότερη τιμή, οι υπόλοιπες δεν θα αξιολογούνται. 

Οι εταιρείες που θα αποστείλουν προσφορά για ιατροτεχνολογικά προϊόντα θα πρέπει απαραίτητα να φέρουν την 
αντίστοιχη πιστοποίηση CE, να διαθέτουν τα νόμιμα πιστοποιητικά για τη διακίνηση και διανομή τους.  

Επί της προσφοράς τους οι συμμετέχοντες θα πρέπει να δηλώνουν υπεύθυνα ότι δεν βρίσκονται σε  μία από τις 
καταστάσεις των   άρθρων 73 και  74 του Ν. 4412/16, για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να 
αποκλεισθούν. 

 Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού  του άρθρου 73 , στις περιπτώσεις που η εκτιμώμενη αξία 
της σύμβασης είναι μεγαλύτερη των 2.500,00€, οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται – επί ποινή απόρριψης- να 
προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

 

 Ποινικό μητρώο 
 Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας 
 Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας 
 Βεβαίωση πρωτοδικείου περί μη πτώχευσης 
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 Εγγραφή στο οικείο Επιμελητήριο 

 

   ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
    Η σύμβαση που θα προκύψει θα έχει ισχύ ένα (1) μήνα από την ημερομηνία   ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ  
 
 Η παράδοση των ειδών θα γίνει με ευθύνη του προμηθευτή στις αποθήκες του θεραπευτηρίου σε εργάσιμες 

ημέρες και ώρες  , έπειτα από έγγραφη παραγγελία (Δελτίο Παραγγελίας ) από  τον αρμόδιο αποθηκάριο,  
ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής παραλαβής. 

 

                                                                                                                                

Η ΤΜΗΜ. ΟΙΚ/ΚΟΥ 
ΠΙΠΕΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

     Ο ΟΙΚ. ΥΠ/ΝΤΗΣ 
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 

      Η Δ/ΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ 
ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

  Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 
    ΣΑΡΙΚΑ ΕΛΕΝΗ - ΛΗΔΑ 
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