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ΘΕΜΑ :  «Πρόςκλθςθ ενδιαφζροντοσ υποβολισ προςφορϊν, κατόπιν ςυλλογισ 

κλειςτϊν προςφορϊν, για τθν παροχι υπθρεςιϊν από ανάδοχθ εταιρεία 

ςχετικά με τθν ετιςια «υντήρηςη του  Τποςταθμοφ Μζςησ Σάςησ του 

Νοςοκομείου»,  CPV 45232220-0 προκειμζνου να καλυφκοφν οι  ανάγκεσ 

του Νοςοκομείου, προχπολογιςμόσ 1.000,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου 

Φ.Π.Α.  

ΧΕΣ. : 11. Ν.2286/95 τ.Αϋ «Προμικειεσ του δθμόςιου τομζα και ρυκμίςεισ 
ςυναφϊν κεμάτων» 
2.  Ν. 3329/05 τ.Αϋ « Εκνικό φςτθμα Τγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ 
και λοιπζσ διατάξεισ» 
3. Ν.3861/2010 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ 
νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και  αυτοδιοικθτικϊν 
οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" ». 
4. N.4381/14 Μζτρα ςτιριξθσ και ανάπτυξθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ, 
οργανωτικά κζματα Τπουργείου Οικονομικϊν και άλλεσ διατάξεισ. 
5.Ν. 4250/14  άρκρο 3 (ΦΕΚ 74/26.3.2014 τ.Α) «Απλοφςτευςθ 
διαδικαςιϊν Προμθκειϊν Δθμοςίου». 
6. Σο ΦΕΚ 1110/30-12-2019  «Διοριςμόσ Κοινοφ Διοικθτι ςτα 
διαςυνδεόμενα ΝΠΔΔ Νοςοκομείων Γ.Ν.Α «ιςμανόγλειο - Αμαλία 
Φλζμιγκ» και «Γ.Ν. Παίδων Πεντζλθσ». 
7.Το ΦΕΚ 37/21-01-2020 (ηεύχος ΥΟΔΔ) «Διοριζμός Αναπληρώηριας Διοικήηριας ζηο 

Γ.Ν. Παίδων Πενηέλης»  

8.Την σπ.αριθμ. 2685/11-2-2020 Απόθαζη , ζτεηικά με ηην εκτώρηζη 

αρμοδιοηήηων ζηοσς Αν. Διοικηηές ηοσ ζσγκροηήμαηος. 

9. Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016) «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, 
Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)». 
10. Σο υπ.αρικμ. 6584/14-06-2022  ζγγραφο τθσ Σεχνικισ Τπθρεςίασ, 
ςχετικά με τθν ετιςια  υντιρθςθ του Τποςτακμοφ Μζςθσ Σάςθσ. 

ΑΔΑ: Ψ66Δ469Η24-9ΗΣ



11. Tθν υπ.αρικμ. 6884/21-06-2022 Απόφαςθ Αν. Διοικιτριασ  
(ΑΔΑ:642Η469Η24-ΙΛ3) 
 

 
 
1. Σο  Νοςοκομείο Παίδων Πεντζλθσ, λαμβάνοντασ υπόψθ τα ανωτζρω ςχετικά, 

προβαίνει ςτθν διενζργεια Πρόςκληςησ ενδιαφζροντοσ- Τποβολήσ κλειςτϊν 

προςφορϊν με τθν διαδικαςία ςυλλογισ τουλάχιςτον τριϊν προςφορϊν,  με 

κριτιριο τθν χαμθλότερθ τιμι ,  για τθν  παροχι υπθρεςιϊν από ανάδοχθ εταιρεία 

ςχετικά με τθ « υντήρηςη του  Τποςταθμοφ Μζςησ Σάςησ του Νοςοκομείου», 

προκειμζνου να καλυφκοφν οι ανάγκεσ του Νοςοκομείου και  ςασ καλεί να 

υποβάλετε ςε κλειςτό πρωτοκολλθμζνο φάκελο, τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ, 

τθν τεχνικι και οικονομικι προςφορά  ςτο Γραφείο Προμθκειϊν. 

 
Αντικείμενο τησ πρόςκληςησ είναι θ  παροχι υπθρεςιϊν ςχετικά με  τθν ετιςια 
ςυντιρθςθ του  Τποςτακμοφ Μζςθσ Σάςθσ του Νοςοκομείου. 
 
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΑΠΑΝΗ :  Χίλια ευρϊ (1.000,00€) ςυμπεριλαμβανομζνου 
Φ.Π.Α.  
 
Κριτήριο κατακφρωςησ : χαμηλότερη τιμή                                 
 
ΤΜΒΑΗ : ΝΑΙ 
 
ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ : ΟΧΙ 

 
Εφόςον θ προςφορά αποςταλεί ςτθν Τπθρεςία Διενζργειασ με οποιονδιποτε τρόπο, Θα πρζπει 

να φζρει τθν ζνδειξθ «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεςία ή τη 
γραμματεία».  

 
Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ διαγωνιηόμενουσ για χρονικό διάςτθμα 
εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακϊν  ημερϊν  από τθν επόμενθ τθσ θμζρασ 
διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 
 
Η παροφςα πρόςκλθςθ κα αναρτθκεί ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ δθμοςιότθτασ του 
Προγράμματοσ ςτο site τθσ ΔΙΑΤΓΕΙΑ και ςτο διαδικτυακό τόπο του Νοςοκομείου 
(www.paidon-pentelis.gr ) 
 
Τποβολή προςφοράσ: Η υποβολι προςφορϊν μπορεί να γίνεται κάκε μζρα από τθν 
θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ ςτθν ιςτοςελίδα του 
Νοςοκομείου.   
Οι προςφορζσ κα πρζπει να κατατεκοφν ςε ςφραγιςμζνο φάκελο ιδιοχείρωσ, 
ταχυδρομικά με ςυςτθμζνθ επιςτολι ι με υπθρεςία ταχυμεταφοράσ ςτθ 

http://www.paidon-pentelis.gr/
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διεφκυνςθ:  Ιπποκράτουσ 8, Π. Πεντζλθ ΣΚ 15236 τθν παρακάτω 
θμερομθνία και ϊρα. 
Σο εμπρόκεςμο των αιτιςεων κρίνεται με βάςθ τθν θμερομθνία πρωτοκόλλου τθσ 
Τπθρεςίασ , που φζρει ο φάκελοσ αποςτολισ των απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν. 
 
Τποβολή προςφορϊν  ζωσ τθν   07/07/2022 , θμζρα ΠEMΠΣΗ  και ϊρα 14.30μ.μ 
Αποςφράγιςη προςφορϊν: 08/07/2022 θμζρα ΠΑΡΑΚΕΤΗ και ϊρα 09.00π.μ 
 
H αξιολόγηςη των υποβληθζντων προςφορϊν θα διενεργηθεί από την  
ςυςταθείςα επιτροπή. 
 
2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ  
 
2.1  Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα ι 

ενϊςεισ/κοινοπραξίεσ αυτϊν ι ςυνεταιριςμοί που δραςτθριοποιοφνται ςτο 
αντικείμενο τθσ υπό ανάκεςθσ υπθρεςίασ,  που λειτουργοφν νόμιμα ςτθν 
Ελλάδα ι ςε άλλο κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ε.Ε.) ι του 
Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν 
υπογράψει τθ υμφωνία Δθμοςίων υμβάςεων του Παγκόςμιου Οργανιςμοφ 
Εμπορίου, θ οποία κυρϊκθκε με το Ν.2513/1997 και των πολυμερϊν 
διαπραγματεφςεων του Γφρου τθσ Ουρουγουάθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 5 τθσ 
Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ (αρ. 4 Π.Δ. 60/2007) ι προερχόμενα από τρίτεσ χϊρεσ που 
ζχουν ςυνάψει ευρωπαϊκζσ ςυμφωνίεσ με τθν Ε.Ε. και τα οποία πλθροφν τουσ 
όρουσ που κακορίηονται ςτθν ςυνζχεια τθσ παροφςασ. 

2.2 Οι ενϊςεισ προςϊπων δεν υποχρεοφνται να περιβλθκοφν οριςμζνθ νομικι 
μορφι για τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ. Ωςτόςο, ςε περίπτωςθ που θ 
διακθρυςςόμενθ με τθν παροφςα Τπθρεςία κατακυρωκεί ςε ζνωςθ προςϊπων 
θ Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται, εφ’ όςον το κεωριςει αναγκαίο για τθν 
ικανοποιθτικι εκτζλεςθ τθσ φμβαςθσ, να ηθτιςει από τθν ζνωςθ να 
περιβλθκεί οριςμζνθ νομικι μορφι και θ ζνωςθ, ςτθν περίπτωςθ αυτι, 
υποχρεοφται να το πράξει. 

2.3  Σα εγκατεςτθμζνα ςτθν Ελλάδα φυςικά ι νομικά πρόςωπα πρζπει να είναι 
εγγεγραμμζνα ςτα οικεία επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα και να 
προςκομίηουν ανάλογο πιςτοποιθτικό. Οι υποψιφιοι που δεν ζχουν 
εγκατάςταςθ ςτθν Ελλάδα πρζπει να αποδεικνφουν τθν εγγραφι τουσ ςε 
επαγγελματικό ι εμπορικό μθτρϊο του κράτουσ εγκατάςταςισ τουσ ι να 
προςκομίηουν ανάλογθ ζνορκθ βεβαίωςθ ι πιςτοποιθτικό, κατά τα οριηόμενα 
ςτο άρκρο 44 του Π.Δ. 60/2007. 
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Α.  Δικαιολογητικά ςυμμετοχήσ.  

 ςε ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο τοποθετοφνται τα παρακάτω δικαιολογητικά  
πρότυπα και αντίγραφα (επί ποινήσ απόρριψησ) 

(1) Ενημερωμζνη Τπεφθυνη Δήλωςη τησ παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/86, 
ςυμφϊνωσ περ. (αα) του εδ.(β) του άρκρου 93 του Ν 4412/2016, θ οποία πρζπει 
να φζρει θμερομθνία εντόσ των τελευταίων τριάντα (30) θμερολογιακϊν 
θμερϊν προ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ των προςφορϊν και δεν 
απαιτείται βεβαίωςη του γνήςιου υπογραφήσ από αρμόδια διοικητική αρχή ή 
τα ΚΕΠ και ςτθν οποία :  

(α) να αναγράφονται τα ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ ςτον οποίο ςυμμετζχουν.  
(β) να δθλϊνεται ότι, μζχρι και τθν θμερομθνία ζκδοςισ τθσ:  
1) Δεν υπάρχει εισ βάροσ τουσ τελεςίδικη καταδικαςτική απόφαςη για κάποιο 
αδίκημα από τα αναφερόμενα ςτην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016,  
2) Είναι φορολογικά και αςφαλιςτικά ενήμεροι ωσ προσ τισ υποχρεώςεισ του 
ςυμφώνωσ παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016,  
3) Δεν τελοφν ςε κάποια από τισ αναφερόμενεσ καταςτάςεισ ςτην παρ. 4 του 
άρθρου 73 του Ν. 4412/2016  
4) Είναι εγγεγραμμζνοι ςτο οικείο Επιμελητήριο ςυμφώνωσ παρ. 2 του άρθρου 75 
του Ν. 4412/2016.  
(γ) Να αναλαμβάνεται θ υποχρζωςθ, εφόςον απαιτθκεί από τθν Ανακζτουςα 
Τπθρεςία για τθν ζγκαιρθ και προςικουςα προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν που 
αφοροφν τα αναφερόμενα ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ ςυμφϊνωσ του άρκρου 80 
του Ν.4412/2016 και εφόςον ο διαγωνιςμόσ κατακυρωκεί ςτον προςφζροντα να 
οφείλει ςε διάςτθμα όχι μεγαλφτερο των είκοςι (20) θμερϊν από τθν ςχετικι 
ζγγραφθ ειδοποίθςθ τθσ Τπθρεςίασ που διενεργεί το διαγωνιςμό, να προςκομίςει 
τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 103 του Ν. 4412/2016.  
(2) Αποδεικτικό ζγγραφο νομιμοποίηςησ του προςφζροντοσ (παραςτατικό 
/ζγγραφο ςφςταςθσ εταιρείασ) ςυμφϊνωσ περ. (γγ) του εδ. (β)του άρκρου 93 του 
Ν.4412/2016.  
(3) Παραςτατικό εκπροςϊπηςησ, εφόςον οι ανάδοχοι ςυμμετζχουν ςτο 
διαγωνιςμό με εκπρόςωπο τουσ ςυμφϊνωσ περ. (δδ) του εδ. (β) του άρκρου 93 του 
Ν 4412/2016. 
 
Β. Κλειςτόσ φάκελοσ Επί ποινή Αποκλειςμοφ, με τθν ζνδειξθ «ΣΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΦΟΡΑ», όπου τοποθετείται η τεχνική  προςφορά ςε δφο αντίγραφα   
(πρωτότυπο- αντίγραφο) με τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ . τον εν λόγω 
φάκελο τοποκετείτε ςυμπληρωμζνοσ ο Πίνακα υμμόρφωςησ ( ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ) 
καθϊσ και η Βεβαίωςη τησ Διεφθυνςησ Σεχνικϊν Τπηρεςιϊν του Νοςοκομείου ότι 
ζλαβαν πλήρη γνϊςη των εργαςιϊν και των ειδικϊν τοπικϊν ςυνθηκϊν οι 
υποψήφιοι. 

  
Γ. Κλειςτόσ φάκελοσ Επί ποινή Αποκλειςμοφ, με τθν ζνδειξθ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΦΟΡΑ», όπου τοποκετείται θ οικονομική προςφορά ςε δφο 
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αντίγραφα ( πρωτότυπο- αντίγραφο) και κα περιζχει τα οικονομικά ςτοιχεία 
τθσ προςφοράσ, ςτθν οποία κα αναγράφεται και το ποςοςτό Φ.Π.A. (%) ςτο οποίο 
υπάγονται οι υπθρεςίεσ  και κα βαρφνει το φορζα,  κακϊσ και τθν ιςχφ τθσ 
προςφοράσ. 
υμπληρωμζνο τον Πίνακα Οικονομικήσ προςφοράσ  ( ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ). 

 
Αντιπροςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ και ςε περίπτωςη υποβολήσ τουσ 

απορρίπτονται. 
 
 
Η μη ςυμμόρφωςη προσ τισ αναγκαίεσ ελάχιςτεσ ανωτζρω απαιτήςεισ 
ςυνεπάγεται την απόρριψη τησ προςφοράσ. 

 
 

 
ΤΜΒΑΗ 

 
Μεταξφ του Γ.Ν.Π.Π και του ανάδοχου, κα υπογραφεί ετιςια ςφμβαςθ για τθν 
παροχι υπθρεςιϊν. 
 
O ανάδοχοσ ςτον οποίο Θα κατακυρωκεί ο διαγωνιςμόσ υποχρεοφται να 
προςζλκει μζςα ςε δζκα (10) εργάςιμεσ θμζρεσ από τθν θμερομθνία 
ανακοίνωςθσ τθσ κατακφρωςθσ, για υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. 
  
Η ςφμβαςθ κα καταρτιςτεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα με βάςθ τουσ όρουσ που 
περιλαμβάνονται ςτθ διακιρυξθ, των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και τθν 
οικονομικι και τεχνικι προςφορά του αναδόχου. Θα διζπεται από το ελλθνικό 
Δίκαιο και δεν μπορεί να περιζχει όρουσ αντίκετουσ προσ το περιεχόμενο τθσ 
παροφςασ. Σο κείμενο τθσ ςφμβαςθσ κα κατιςχφει των παραρτθμάτων τθσ εκτόσ 
προφανϊν ι παςίδθλων παραδρομϊν. 
 
 

 
 

ΚΡΑΣΗΕΙ 
  

Σον ανάδοχο βαρφνουν όλεσ οι νόμιμεσ ενδεικτικζσ κάτωκι κρατιςεισ που ιςχφουν ι 
κα επιβλθκοφν, πλθν του αναλογοφντα Φ.Π.A. ο οποίοσ βαρφνει το Νοςοκομείο. 

1. 2% υπζρ ψυχικισ υγείασ του Ν. 3580/07 άρκρο 6 
2. 0,07% υπερ Ενιαίασ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων (ΕΑΔΗΤ) 

3. 0,06% υπερ Αρχισ Προδικαςτικϊν διαφορϊν 

4. 3% Χαρτόςθμο επί προγενζςτερων κρατιςεων με α.α 2 ,3  

5. 20% ΟΓΑ χαρτοςιμου επι του 3% χαρτόςθμου με α.α. 4  

6. 8% παρακράτθςθ φόρου 
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ΠΛΗΡΩΜΗ 
 

Οι πλθρωμζσ κα γίνονται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και 
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ κακϊσ και κάκε 
άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που 
διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι. 
 
«ε περίπτωςθ που θ πλθρωμι του ςυμβαςιοφχου κακυςτεριςει από τθν 
ανακζτουςα αρχι εξιντα (60) θμζρεσ μετά τθν υποβολι του τιμολογίου πϊλθςθσ 
από αυτόν, θ ανακζτουςα αρχι (οφειλζτθσ), ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Π.Δ. 
166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/ 5.6.2003) «Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν 
οδθγία 2000/35 τθσ 29.6.2000 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων 
πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ», κακίςταται υπεριμεροσ και οφείλει τόκουσ 
χωρίσ να απαιτείται όχλθςθ από τον ςυμβαςιοφχο. Επιςθμαίνεται ότι θ υποβολι 
του τιμολογίου πϊλθςθσ δεν μπορεί να γίνει προ τθσ θμερομθνίασ εκδόςεωσ του 
πρωτοκόλλου οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ». 
 
 
 
 

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΡΙΑ 

 

 

ΕΤΣΑΘΙΑ ΚΑΣΟΙΚΟΤ  
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των ςυςτθμάτων, για τθν επιςκευι και αποκατάςταςθ τθσ λειτουργίασ των, 
οποιαδιποτε θμζρα και ϊρα απαιτθκεί τοφτο. Όπου ανωτζρω αναφζρεται 
υπεφκυνθ διλωςθ, εννοείται υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ.4 του άρκρου 8 
του Ν 1599/1986. 

 
 

   

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΤΜΜΟΡΦΩΗ 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

 

 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ :   ΣΟΙΥΕΙΑ ΠΡΟΦΟΡΑ  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 Σσμθωνία επί ηοσ ζσνόλοσ 

ηων ηετνικών προδιαγραθών 

όπως αναλσηικά ορίζεηαι ζηο 
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