Οικονομικό Τμήμα
Γραφείο Προμηθειών
Πληροφορίες: Κωνσταντινίδης Βασίλειος
ΤΗΛ.: 2313 324377
FAX : 2313 324375
E-mail: promithies@psychothes.gr
Ταχ. Δ/νση: Λαγκαδά 196
Τ.Κ.: 564 30
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ημερ/νία: 05-02-2019
Αριθ.Πρωτ.: 2630

Προς: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με διαδικασία συλλογής προσφορών για την
Προμήθεια «Τεσσάρων (4) κλιματιστικών».
Σχετ.: Το Απόσπασμα πρακτικών της υπ’ αριθμ. 1ης/11-01-2019 θέμα Έκτακτο 2ο Τακτικής
Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου με θέμα «Επικύρωση του Πρακτικού Αξιολόγησης των
προσφορών της με αριθμ Πρωτ. 26898/13-12-2018 Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια
Ηλεκτρονικού εξοπλισμού CPV 31710000-6».
Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» – Ψ.Ν.Θ. (Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
στο πλαίσιο υλοποίησης του εγκεκριμένου Προγράμματος Συνεργασίας «Ελλάδα – Βουλγαρία
2014-2020», με τίτλο «Reducing access inequalities in primary healthcare for socially significant
diseases at CB area's deprived communities» και ακρωνύμιο «Equal2Health», από την Οργανική
Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, MIS 5022591, ενάριθμος έργου:
2017ΕΠ20860039, πραγματοποιεί συλλογή προσφορών με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο
διαδίκτυο και τη συλλογή προσφορών, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει της τιμής, των αναγραφόμενων στο Παράτημα Α της
παρούσας πρόσκλησης.
Παρακαλούμε να μας καταθέσετε προσφορά στην Ελληνική γλώσσα για το ανωτέρω προϊόν, έως
11/02/2019 και ώρα 10:00μμ.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την 12η Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Τρίτη
και ώρα 11.00 π.μ., από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης, στο Γραφείο
Προμηθειών του Νοσοκομείου (Κτίριο Διοίκησης).
Οι προσφορές θα είναι καθαρογραμμένες χωρίς κενά, ξέσματα και διορθώσεις και θα
κατατίθενται στο Γραφείο Πρωτόκολλου του Νοσοκομείου (γραφείο 6, κτίριο Διοίκησης).
Ο φάκελος θα είναι σφραγισμένος και θα αναγράφει τα εξής:

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Προς:
Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ.
(Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης)
Γραφείο Προμηθειών
Λαγκαδά 196, Τ.Κ. 564 30 Θεσσαλονίκη
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Για την «Προμήθεια «Τεσσάρων (4) κλιματιστικών» στο πλαίσιο υλοποίησης του εγκεκριμένου
Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020», με τίτλο
«Reducing access inequalities in primary healthcare for socially significant diseases at CB area's
deprived communities» και ακρωνύμιο «Equal2Health».
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα αρχεία της
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος:
α) στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου: www.psychothes.gr/diagonismoi .
β) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
γ) στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).
Η τεχνική/οικονομική προσφορά θα συνοδεύεται από:
i Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα δηλώνουν τα εξής:
Αποδέχομαι πλήρως τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές που θέτει η Υπηρεσία στην
παρούσα πρόσκληση.
ii.Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας (κύριας και επικουρικής
ασφάλισης) όπου να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία διενέργειας της πρόσκλησης είναι σε
ισχύ.
iii. Αντίγραφο ποινικού μητρώου έκδοσης τελευταίου εξαμήνου από την ημερομηνία διενέργειας
του της πρόσκλησης.
Οι προσφορές που θα κατατίθενται στην υπηρεσία πέρα της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας,
θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες.
Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης θα προβεί στο άνοιγμα και έλεγχο των δικαιολογητικών.
Ο μειοδότης, ανακηρύσσεται σύμφωνα με την τελική πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης,
εφόσον πληροί τα κριτήρια, λαμβάνοντας υπόψη τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή.
Μετά την επικύρωση του Πρακτικού Αξιολόγησης της Επιτροπής από τον αναπληρωτή Διοικητή
του Νοσοκομείου και στη συνέχεια την επικύρωση της απόφασης του Διοικητή από το επόμενο
Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου, το Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, θα συντάξει
Σύμβαση, η οποία θα υπογραφεί από τον Διοικητή του Νοσοκομείου και τον νόμιμο εκπρόσωπο
του Προμηθευτή.
Χρόνος παράδοσης των υλικών εντός πέντε (5) ημερών μετά την λήψη έγγραφης παραγγελίας. Σε
περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης της παραγγελίας, η μειοδότρια εταιρεία οφείλει να ειδοποιήσει
εγγράφως το Γραφείο Προμηθειών πριν τη λήξη της πενθήμερης προθεσμίας παράδοσης.
Υποβολή προσφοράς στη παρούσα πρόσκληση, συνεπάγεται αποδοχή του συνόλου των όρων που
αναγράφονται σε αυτή.
Ελάχιστη ισχύς των προσφορών : Έξι (6) μήνες.
Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα ματαίωσης / ακύρωσης της διαδικασίας σε
οποιαδήποτε φάση αυτής.
Περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις δίδονται από το Γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν.Θ. «Γ.
Παπανικολάου» στο τηλέφωνο: 2313 324377 και fax: 2313 324375 τις εργάσιμες μέρες και ώρα
12:00-14:00.
Η διαδικασία κατάθεσης προσφορών ξεκινάει από τη δημοσίευση του παρόντος, μέχρι και την
ημερομηνία που αναγράφεται στην παρούσα
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
πρόσκληση.
α.α
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΜΕ ΤΙΜΕΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ. (Οργανική Μονάδα
Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης)
Α. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΜΕ ΤΙΜΕΣ
Α/Α
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
Κλιματιστικά
Σύνολο

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
350,93

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
4
4

ΚΑΘΑΡΗ
ΑΞΙΑ
1.403,71
1.403,71

Φ.Π.Α.
24%
336,89
336,89

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ
1.740,60
1.740,60

Κλιματιστικά
 Τύπος λειτουργίας: inverter
 Ονομαστική απόδοση: 9000 Btu/h
 Ψυκτική απόδοση: 4000-1000 Btu/h
 Θερμική απόδοση: 4000-1100 Btu/h
 Ενεργειακή κλάση ψύξης: Α++
 Ενεργειακή κλάση θέρμανσης: Α+
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