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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ – ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ 

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. 7315/07-07-2020 (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. 

  

 

Ελληνική   
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B. Τα πρακτικά, έγγραφα και τις αποφάσεις: 
 

11. Το πρωτογενές αίτημα υπ’ αριθμ. 74/08-01-2020 με ΑΔΑΜ:20REQ006868436 
12. Την απόφαση υπ΄αριθμ. 103/2020, 5ο πρακτικό της από 24/06/2020 της τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ. 

των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων Γ.Ν Σύρου και Γ.Ν-Κ.Υ Νάξου (ΑΔΑ.:ΨΗ2Ξ469070-ΕΔΩ) 
13. Την απόφαση υπ΄αριθμ. 399/2020, 17ο πρακτικό της από 29/10/2020 της τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ. 

των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων Γ.Ν Σύρου και Γ.Ν-Κ.Υ Νάξου (ΑΔΑ: 9ΛΚΠ469070-ΛΙΡ) 
 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 
 

Κάθε Ενδιαφερόμενο, (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ενώσεις και κοινοπραξίες αυτών) σε υποβολή 
γραπτών προσφορών για την ετήσια προληπτική συντήρηση των συστημάτων ελέγχου και χειρισμού της 
Πυρανίχνευσης – Κατάσβεσης που είναι εγκατεστημένα στο  Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Νάξου, με 
την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά βάσει τιμής. 

 
1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ : 

  

Το Γενικό Νοσοκομείο- Κέντρο Υγείας Νάξου, Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, που εδρεύει στην 
Χώρα της Νάξου, Τ.Κ. 84300, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο (φυσικό η νομικό πρόσωπο ή ενώσεις και 
κοινοπραξίες αυτών), να υποβάλει οικονομική προσφορά, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και ειδικούς 
όρους της παρούσας πρόσκλησης για την ετήσια προληπτική συντήρηση των συστημάτων ελέγχου και χειρισμού 
της Πυρανίχνευσης – Κατάσβεσης που είναι εγκατεστημένα στο  Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Νάξου, 
όπως αναλυτικά περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση. 

Κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής 
(χαμηλότερη τιμή).  

Η προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα 
αξιολογηθεί η καταλληλόλητα του προσφερόμενου είδους, όπως και τα λοιπά έγγραφα που περιγράφονται και 
σχετίζονται με την καταλληλόλητα του οικονομικού φορέα. 

 
2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: 

 

Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η ετήσια προληπτική συντήρηση των συστημάτων ελέγχου 
και χειρισμού της Πυρανίχνευσης – Κατάσβεσης που είναι εγκατεστημένα στο  Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο 
Υγείας Νάξου. Το σύστημα πυρανίχνευσης περιλαμβάνει ηλεκτρονικά κυκλώματα και πίνακες με το κατάλληλο 
λογισμικό για τον έλεγχο των συστημάτων ανίχνευσης, αναγγελίας και κατάσβεσης πυρκαγιάς. Οι εργασίες 
υλοποιούνται από εξειδικευμένο συνεργείο σύμφωνα με τις διατάξεις της Π.Υ. και της ισχύουσας νομοθεσίας. 

 

 Η εκτιμώμενη αξία ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ 
(4.464,00€),συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, ήτοι καθαρής αξίας τριών χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (3.600,00€). 
και βαρύνει τον προϋπολογισμό του Γ.Ν- Κ.Υ Νάξου K.A.E. 0439. 
 

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

   
ΤΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

  
Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά στη συντήρηση των συστημάτων πυρανίχνευσης που είναι 

εγκατεστημένα στο Γ.Ν.-Κ.Υ. Νάξου. 
Συγκεκριμένα, περιγράφεται το πρόγραμμα εκτέλεσης των εργασιών, τα πιστοποιητικά που θα 

συνοδεύουν τις επισκέψεις του συντηρητή και τις έκτακτες ενέργειες που θα πρέπει να γίνονται, προκειμένου τα 
συστήματα πυρανίχνευσης να λειτουργούν σωστά. 

  
Στο Νοσοκομείο υπάρχουν αναλυτικά τα εξής:  

Α/Α CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV 

1 CPV: 50413200-5 «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 
εξοπλισμού πυρόσβεσης» 
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1. 1 Κεντρικός Πίνακας Πυρανίχνευσης NOTFIER στο Γ.Ν.-Κ.Υ.Νάξου 

2. 7 πίνακες πυρανίχνευσης στο Γ.Ν.-Κ.Υ. Νάξου (Kentec Electronics Model: K11031M2) 

 
I. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ - ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ 

 
Η ετήσια προληπτική συντήρηση των συστημάτων πυρανίχνευσης – κατάσβεσης θα περιλαμβάνει τις 

ακόλουθες εργασίες:  

1. Δύο (2) επισκέψεις, που κάθε μία θα περιλαμβάνει τον έλεγχο των στοιχείων του Κεντρικού Πίνακα, 
ρυθμίσεις βαθμίδων τροφοδοσίας, αυτόματου φορτιστή, έλεγχο καλής λειτουργίας των ανιχνευτικών 
κυκλωμάτων, των φωτιστικών ασφαλείας, των συναγερμών, των ηχητικών οργάνων καθώς και 
δειγματοληπτική ενεργοποίηση ανιχνευτών και μπουτόν. Επιπλέον τα συστήματα αυτόματης 
κατάσβεσης θα ελέγχονται για τυχόν διαρροές. 

2. Μία (1) επίσκεψη που εκτός των παραπάνω θα περιλαμβάνει τον έλεγχο καλής λειτουργίας των 
ανιχνευτών και όπου είναι απαραίτητο θα γίνεται αποξήλωση και καθαρισμός τους. Επίσης θα γίνεται 
έλεγχος της στάθμης των φιαλών των συστημάτων κατάσβεσης, η καταγραφή τους και όπου απαιτείται 
(βάση της ημερομηνίας παραγωγή τους) θα υποδεικνύεται από την Εταιρεία συντήρησης με σχετικό 
υπόμνημα προς την Τεχνική Υπηρεσία του Γ.Ν.-Κ.Υ.Νάξου η αντικατάστασή τους.  

 

II. ΟΡΟΙ – ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 
 

1. Η προληπτική συντήρηση θα πραγματοποιείται Τρεις (3) φορές ετησίως (κάθε τέσσερις μήνες) για την 
διαπίστωση δυσλειτουργιών του συστήματος και την πρόβλεψη βλαβών.  

2. Η συντήρηση θα πραγματοποιείται κατόπιν συνεννόησης μεταξύ του Γ.Ν.-Κ.Υ.Νάξου και του ανάδοχου, 
το πρώτο δεκαήμερο κάθε τετραμήνου αρχομένης από την υπογραφή της σύμβασης.  

3. Μετά από κάθε επίσκεψη θα συμπληρώνεται:  

o Ηλεκτρονικό Δελτίο Τεχνικής Εξυπηρέτησης και Εργασιών, στο οποίο θα καταγράφεται το είδος των 
εργασιών που έγιναν, καθώς και όποιες πιθανές παρατηρήσεις διαπιστωθούν. Το Δελτίο αυτό θα 
υπογράφεται από τον Τεχνικό της Εταιρίας και από τον Υπεύθυνο Τεχνικής Υπηρεσίας του Γ.Ν.-Κ.Υ. 
Νάξου. 

o Βιβλίο εργασιών το οποίο θα υπογράφεται από τον Τεχνικό της Εταιρίας και από τον Υπεύθυνο Τεχνικής 
Υπηρεσίας του Γ.Ν.-Κ.Υ. Νάξου.  

4. Η Εταιρεία Συντήρησης είναι υποχρεωμένη να αναρτήσει σε χώρο εμφανές και προσβάσιμο, οδηγίες 
χρήσης και λειτουργίας του Συστήματος Ελέγχου και Χειρισμού Πυρανίχνευσης – Κατάσβεσης. 

5. Η Εταιρεία Συντήρησης είναι υποχρεωμένη, κατά τη διάρκεια της ισχύος του Συμβολαίου Συντήρησης να 
προβαίνει στην συντήρηση του Συστήματος Ελέγχου και Χειρισμού Πυρανίχνευσης – Κατάσβεσης, με σκοπό 
την πρόληψη βλαβών και την απρόσκοπτη λειτουργία τους, εκτελώντας τις εργασίες που περιγράφονται 
παραπάνω, καθώς και άλλες που πιθανόν να μην έχουν συμπεριληφθεί, αλλά κρίνονται απαραίτητες από 
τον κατασκευαστή ή τον συντηρητή για την καλή λειτουργία του Συστήματος Ελέγχου και Χειρισμού της 
Πυρανίχνευσης - Κατάσβεσης. 

6. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο/συντήρηση, προκύψει ανάγκη ανταλλακτικών, ο συντηρητής θα 
ενημερώσει εγγράφως, με την υποβολή οικονομικής προσφοράς, την Τεχνική Υπηρεσία για το κόστος αυτών 
το οποίο θα βαρύνει το Γ.Ν.-Κ.Υ. Νάξου. 

7. Οι συμμετέχοντες θα καταθέσουν οπωσδήποτε τιμοκατάλογο των συνηθέστερων πιθανών 
ανταλλακτικών (π.χ. συσσωρευτές, αισθητήρες, ανιχνευτές, κομβία συναγερμού, κτλ.) ο οποίος θα είναι 
δεσμευτικός για τον Συντηρητή και για όλη την χρονική περίοδο που ισχύει η σύμβαση. 

8. Η Εταιρεία Συντήρησης είναι υποχρεωμένη σε πιθανή βλάβη να μπορεί να επέμβει εντός 48 ωρών από 
την κλήση, καθώς και στις μη εργάσιμες ώρες και ημέρες να παρέχει τηλεφωνική κάλυψη με τεχνικό της 
εταιρίας . 

9. Η Εταιρεία συντήρησης είναι υποχρεωμένη να παρέχει ασφαλιστική κάλυψη για αστική ευθύνη 
προϊόντος και γενική αστική ευθύνη προς τρίτους. 
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10. Η Εταιρεία Συντήρησης που θα αναλάβει το σύνολο των εργασιών θα είναι πιστοποιημένη κατά ISO 
9001:2015 για σχεδιασμό, εγκατάσταση και συντήρηση μονίμων συστημάτων πυρόσβεσης. 

11. Η Εταιρεία Συντήρησης θα προσκομίσει Άδεια λειτουργίας σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις 
της υπ.αριθμ.618/43/13-1-2005 κοινής Υπουργικής Απόφασης (Φ.Ε.Κ. 52/Β/20-1-2005) καθώς της 
υπ.αριθμ.17230/671/29-7-2005 κοινής Υπουργικής Απόφασης (Φ.Ε.Κ.1218/Β/1-9-2005) 

12. Η Εταιρεία Συντήρησης θα προσκομίσει Πιστοποιητικό Αρμόδιου Επιμελητηρίου. 

13. Η Εταιρεία συντήρησης πρέπει απαραίτητα να έχει τριετή τουλάχιστον εμπειρία στην συντήρηση 
παρόμοιων συστημάτων σε φορείς του δημοσίου. 

14. Κατά την διάρκεια της συντήρησης διαπιστωθεί ότι οι συντηρήσεις δεν γίνονται σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία, τις τεχνικές προδιαγραφές, την ασφάλεια προσωπικού και μέσων, τον εξοπλισμό, των 
υλικών, των κατάλληλων εργαλείων, ανταλλακτικών και τις υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας, το Γ.Ν.-
Κ.Υ.Νάξου διατηρεί το δικαίωμα της διακοπής της σύμβασης χωρίς την υποχρέωση καταβολής 
οποιασδήποτε οικονομικής απαίτησης του συντηρητή και θα εξετάσει αν και κατά πόσο θα ζητήσει 
αποζημίωση.    

 

III. Ανταλλακτικά 
      

1. Η υποψήφια Εταιρεία συντήρησης πρέπει με την κατάθεση της τεχνικής προσφοράς να υποβάλλει 
υπεύθυνη δήλωση νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας ότι τα ανταλλακτικά που τυχόν απαιτηθούν για 
τις εργασίες προληπτικής συντήρησης και επισκευής θα είναι γνήσια των αντίστοιχων κατασκευαστικών 
οίκων του εξοπλισμού ή ισοδύναμα. 

2. Επιπλέον, όλα τα ανταλλακτικά θα πρέπει να είναι καινούργια και αμεταχείριστα και να φέρουν τη 
σήμανση CE. 

3. Στην περίπτωση που τα προς προμήθεια ανταλλακτικά είναι γνήσια του κατασκευαστικού οίκου, θα 
πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό γνησιότητας της κατασκευάστριας εταιρείας κατά την 
παραλαβή των ειδών. 

4. Η προμήθεια και η διατήρηση αποθέματος ανταλλακτικών γίνεται με μέριμνα και ευθύνη της Εταιρίας 
συντήρησης. 

 

IV. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 

1. Θα παρέχει τις απαραίτητες εγγυήσεις καλής εκτέλεσης των εργασιών καθώς και τις εγγυήσεις για τα 
ανταλλακτικά. 

2. Να δηλώσουν εγγράφως ότι έχουν λάβει γνώση όλων των τεχνικών όρων και προδιαγραφών και τους 
οποίους αποδέχονται χωρίς καμία επιφύλαξη. 

3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τους κανόνες που ισχύουν στον χώρο εγκατάστασης του 
Νοσοκομείου, τηρώντας όλα τα ισχύοντα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας.  

4. Μετά από την περάτωση των εργασιών, υποχρεούται να απομακρύνει το σύνολο των άχρηστων και 
αποβλήτων υλικών που προέκυψαν από τις εργασίες συντήρησης, αφήνοντας τον χώρο καθαρό και σε 
τάξη.    

5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει κάθε μέσο για την ασφάλεια του προσωπικού του (μέσα ατομικής 
προστασίας), καθώς και κάθε μέσο για την εξασφάλιση του Νοσοκομείου (χώροι και άτομα εντός αυτού), 
σχετιζόμενα ευθέως με το αντικείμενο της σύμβασης, σε θέματα ασφάλειας. Καμία οικονομική ή άλλη 
αξίωση δεν μπορεί να προκύψει από τραυματισμό ατόμων που απασχολεί ο Ανάδοχος, εντός του χώρου 
του Νοσοκομείου. 

6. Το προσωπικό του Αναδόχου υποχρεούται να συμπεριφέρεται κόσμια προς το προσωπικό του 
Νοσοκομείου, τους ασθενείς και τους συνοδούς τους. 

7. Ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει τις από τον νόμο απαραίτητες άδειες εξάσκησης επαγγέλματος των 
προσώπων που θα εκτελέσουν την συντήρηση.  

8. Οι εργασίες θα εκτελεστούν από τον Ανάδοχο, χωρίς να προκαλέσουν αναστάτωση ή να παρεμποδίσουν 
τη λειτουργία του Νοσοκομείου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 8:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ. 
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9. Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ασφάλιση και καταβολή εισφορών στους αρμόδιους 
ασφαλιστικούς οργανισμούς για το προσωπικό που απασχολεί και για την πιστή εφαρμογή των 
διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας. 

10. Ο ανάδοχος οφείλει να αποκαταστήσει με δικές του δαπάνες τυχόν βλάβες ή ζημιές που θα προξενηθούν 
από δική του υπαιτιότητα στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου. 

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

 

V. Οι εργασίες συντήρησης θα γίνουν με την παρουσία του υπεύθυνου της τεχνικής υπηρεσίας του Γ.Ν.-
Κ.Υ.Νάξου,η οποία θα φροντίσει να έχει στην διάθεση της εταιρείας συντήρησης προσωπικό της ώστε να 
εξασφαλιστεί η πρόσβαση της εταιρείας σε όλους τους χώρους του Γ.Ν.-Κ.Υ.Νάξου (τεχνικούς, ή κλειστούς). 

 

3.  ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: 
  

Η ανωτέρω υπηρεσία θα ολοκληρωθεί μέσα στη διάρκεια της Σύμβασης και κατόπιν παραγγελίας από το 
ΓΝ-ΚΥ Νάξου. 

4.  ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 
 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας πρόσκλησης δημοσιεύτηκε στο πρόγραμμα Διαύγεια και καταχωρήθηκε 
στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου,(https://www.naxoshospital.gr ). 
 

5.  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» 

Στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ως ακολούθως: 

• Υπεύθυνη δήλωση περί μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του 
Ν.4412/2016. Σε περίπτωση φυσικού προσώπου η ανωτέρω υποβάλλεται από τον οικονομικό φορέα. Σε 
περίπτωση νομικού προσώπου η ανωτέρω υποβάλλεται από το νόμιμο εκπρόσωπο, 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) 

• Έντυπο φορολογικής ενημερότητας σε ισχύ 

• Έντυπο ασφαλιστικής ενημερότητας σε ισχύ 

α. 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 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. 

https://www.naxoshospital.gr/
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β. 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. 

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, εφαρμόζεται το άρθρου 41 της από 13.04.2020 ΠΝΠ, η ισχύς της οποίας 
παρατείνεται μέχρι τέλος του έτους βάσει του άρθρου 287 του Ν.4738/2020 

Β. «Τεχνική Προσφορά» 

Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή. Για τις ανάγκες της αξιολόγησης 
υπάρχει η δυνατότητα να ζητηθούν συμπληρωματικές διευκρινήσεις και πρόσθετα τεχνικά στοιχεία. 

Γ. «Οικονομική Προσφορά» 

Προσφορές υποβάλλονται για την ετήσια προληπτική συντήρηση των συστημάτων ελέγχου και 
χειρισμού της Πυρανίχνευσης – Κατάσβεσης που είναι εγκατεστημένα στο  Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας 
Νάξου, όπως αυτό παρουσιάζεται στην εν λόγω πρόσκληση. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε 
διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα.  

Ο ανάδοχος θα πρέπει στην τιμή της προσφοράς του να περιλαμβάνει το Φ.Π.Α.  

Η τιμή για την υπηρεσία  της προσφοράς του συμμετέχοντα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τη τιμή της 
ενδεικτικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης. 
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ανέρχεται κατ’ ελάχιστο σε 180 ημερολογιακές ημέρες. 
  

6.  ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 

Οι  προσφορές υποβάλλονται σε κλειστό φάκελο. Ως κριτήριο ανάθεσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (ήτοι χαμηλότερη τιμή). 
 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς ορίζεται η 27/11/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 
μμ, στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου Νάξου.  
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7. 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 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 
                       
 
 
 
                                                  ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΚΑΛΛΙΤΣΑ 
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