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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Αναθέτουσα αρχή

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ (Ο.Μ. ΕΔΕΣΣΑΣ)

Αρμόδια διεύθυνση / τμήμα

Γραφείο προμηθειών

Διεύθυνση - στοιχεία επικοινωνίας

ΤΕΡΜΑ ΕΓΝΑΤΙΑΣ, ΤΚ 58200, ΕΔΕΣΣΑ

αναθέτουσας αρχής
Διεύθυνσηηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Κριτήριο κατακύρωσης

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα

τηλ: 23813 50335-196
prom@gnedessas.gov.gr
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 14:30

κατάθεσης προσφορών
Ημερομηνία και ώρα διενέργειας
διαγωνισμού
Τόπος διενέργειας

Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 11:00

Γραφείο προμηθειών Ο.Μ. Έδεσσας
(CPV: 39330000-4)

ΚωδικοίCPV
Είδος Αναθέτουσας Αρχής (Α.Α.)

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και ανήκει στο Υπουργείο Υγείας,
Γενικό Νοσοκομείο Πέλλας (Ο.Μ. Έδεσσας).
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η υγεία.
Θεσμικό πλαίσιο
1. Τον Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιημένος ισχύει.
2. Για ό,τι δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα ισχύουν οι περί προμηθειών Δημοσίου «ΝΟΜΟΙΔΙΑΤΑΞΕΙΣ».
3. Την υπ΄αριθμ. 10475/31.10.2022 έκθεση σκοπιμότητας- αναγκαιότητας για την προμήθεια
γεννήτριας παραγωγής υποχλωριώδους οξέους και αντιμιρκοβιακών προϊόντων καθαρού χαλκού από
τη Διευθύντρια Ιατρικής υπηρεσίας για τις ανάγκες του Νοσοκομείου Έδεσσας.
4. Την υπ' αριθ. 23η/04.11.2022 (ΘΕΜΑ: 4Ο) (ΑΔΑ: ΩΜΥΡ4690Β6-ΥΥΕ) απόφαση του Διοικητικού
συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Πέλλας περί έγκρισης διενέργειας και των τεχνικών
προδιαγραφών του διαγωνισμού.
5. Την υπ' αριθ. 1118/11.11.2022 (ΑΔΑ:6ΓΑΗ4690ΒΛ-4ΩΑ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Ο.Μ.
Έδεσσας για τη διενέργεια της διαδικασίας.
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Γενικοί Όροι Πρόσκλησης

Διενεργείται η παρούσα διαδικασία για τηνΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΕΙΔΟΥΣ ΟΞΕΟΣ
(CPV:

39330000-4)για

την

Ο.Μ.

Έδεσσας

με

συλλογή

προσφορών,

προϋπολογισθείσας

δαπάνης#37.000,00€#συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ,η οποία είναι εντός των
διαθέσιμωνπιστώσεων του ΚΑΕ 7127 του προϋπολογισμού του Νοσοκομείου Έδεσσας οικονομικού
έτους 2022, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες για την παροχή υπηρεσιώνγια την απρόσκοπτη
και αδιάλειπτη λειτουργία του Νοσοκομείου Έδεσσας. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η Χαμηλότερη
Τιμή.
Παρακαλούμε να καταθέσετε τις προσφορές σας στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου Έδεσσας, σε
σφραγισμένο φάκελο, έως την Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 14:30 για τα είδη με τους
ειδικούς όρους και με τις προδιαγραφές που περιγράφονται παρακάτω. Η αποσφράγιση των προσφορών θα
πραγματοποιηθεί την Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 11:00.
1. Κάθε προσφορά υποβάλλεται, επί ποινή αποκλεισμού, μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα
αναγράφονται ευκρινώς:


Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα.



Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί την Πρόσκληση Ενδιαφέροντος.



Η ημερομηνία διενέργειας της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος.



Ο τίτλος της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος.



Τα στοιχεία του αποστολέα.

Ο φάκελος θα περιέχει:


υποφάκελο Δικαιολογητικά συμμετοχής, ο οποίος θα περιέχει α) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του
άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’75), όπως εκάστοτε ισχύει, όπου να δηλώνεται ότι:
 Οι προσφέροντες αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης.
 Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, των οποίων οι
προσφέροντες έλαβαν γνώση.
 Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
 Οι προσφέροντες παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης του σχετικά ε οποιαδήποτε
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση-ματαίωση της διαγωνιστικής
διαδικασίας.
 Η ισχύς της προσφοράς τους είναι εκατόν ογδόντα (180) ημέρες.
 Δεν έχουν καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για τα αδικήματα της παρ. 1 του αρ. 73 του
Ν. 4412/16.



υποφάκελο τεχνικής προσφοράς, στην οποία θα δηλώνεται επιπροσθέτως με υπεύθυνη δήλωση η
συμφωνία με τους ειδικούς όρους αναλυτικά για τα είδη που θα προσφέρει ο υποψήφιος.



υποφάκελο οικονομικής προσφοράς σε δύο αντίγραφα. Θα δίδεται τιμή προσφοράς, σε ευρώ χωρίς
ΦΠΑ και θα αναγράφεται σε αυτή και η επωνυμία της εταιρίας, αλλά και ο κωδικός Παρατηρητηρίου
είδους όταν το είδος παρατηρείται από την ΕΠΥ ή, στην αντίθετη περίπτωση, δήλωση ότι δεν
παρατηρείται.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
2. Θα προσφερθεί μία τιμή για κάθε υπηρεσία της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος, χωρίς εναλλακτικές
προσφορές ή άλλες τιμές, κριτήριο επιλογής είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).
3. Η γραπτή οικονομική προσφορά θα υποβάλλεται εις διπλούν στην οποία θα αναγράφεται και η
επωνυμία της εταιρίας, αλλά και ο κωδικός Παρατηρητηρίου είδους όταν το είδος παρατηρείται από την
ΕΠΥ ή στην αντίθετη περίπτωση δήλωση ότι δεν παρατηρείται.
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Ο ανάδοχος υποχρεούται να εγκαταστήσει τον εξοπλισμό και να τον παραδώσει σε πλήρη λειτουργία,
σύμφωνα με το περιγραφόμενο έργο, το αργότερο σε διάστημα 4 εβδομάδων από την υπογραφή της
σύμβασηςκαιτην ανάρτηση αυτής ΚΗΜΔΗΣ.

5. Η σύμβαση που θα προκύψει λύεται αυτόματα σε περίπτωση υπογραφής σύμβασης από ενιαίο
διαγωνισμό που θα διενεργηθεί από την ΕΠΥ ή από την 3η ΥΠΕ ή από εξουσιοδοτημένο φορέα
αρμοδιότητάς της. Η λύση της σύμβασης για τον παραπάνω λόγο δεν θα επιφέρει καμία περαιτέρω
αξίωση από τον Προμηθευτή – Ανάδοχο.
6. Οι προσφέροντες πρέπει με την τεχνική προσφορά απαραίτητα και επί ποινή απόρριψης να καταθέσουν:
-

Πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας κατά τα ισχύοντα διεθνή ή/και ευρωπαϊκά ή/και εθνικά
πρότυπα (ISO,EN ,ΕΛΟΤ, ή ισοδύναμα,κτλ).

7. Ο Προμηθευτής με την συμμετοχή του δηλώνει ότι φέρει εις το ολόκληρον αλληλεγγύως και
απεριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του σκοπού μετά των παρεπομένων αυτού υποχρεώσεων.
Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται την εκτέλεση της υπό ανάθεση προμήθειας και επιβαρύνεται με τις
ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις σε περίπτωση μη παράδοσης των υλικών.
8. Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του Διαγωνισμού και την συμμετοχή σ’ αυτόν
συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.
9. Η εκχώρηση των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων του σε τρίτους ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ.
10. Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει μέχρι την προηγούμενη του διαγωνισμού.
11. Οι προσφερόμενες τιμές, δεν πρέπει να ξεπερνούν τις αναρτημένες στο παρατηρητήριο τιμών την ημέρα
κατάθεσης των προσφορών.
Οι παραπάνω όροι θεωρούνται δεσμευτικοί, με ποινή απόρριψης της προσφοράς
σε περίπτωση μη συμμόρφωσης σε κάποιον από αυτούς.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού και τον έλεγχο των προσφορών θα συσταθεί με απόφαση του αρμόδιου
οργάνου του Γενικού Νοσοκομείου Έδεσσας Επιτροπή Διαγωνισμού (γνωμοδοτικό όργανο), η οποία θα
ενεργήσει σύμφωνα με τις διατάξεις που αφορούν στις προμήθειες φορέων εποπτευομένων από το
Υπουργείο Υγείας.
Η εν λόγω Επιτροπή-γνωμοδοτικό όργανο διενεργεί και επιβλέπει τις διαδικασίες του διαγωνισμού που
αφορούν την παραλαβή, αποσφράγιση των φακέλων των προσφορών, τον έλεγχο των τυπικών
δικαιολογητικών συμμετοχής και θα έχει την ευθύνη αποσφράγισης και αξιολόγησης των οικονομικών
προσφορών, κατάταξης των υποψηφίων και της σύνταξης της εισήγησης προς το αρμόδιο όργανο διοίκησης
του Γενικού Νοσοκομείου για την ανάθεση ή μη της προμήθειας.
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η απόφαση για την κατακύρωση του Διαγωνισμού λαμβάνεται από το αρμόδιο όργανο διοίκησης του Γενικού
Νοσοκομείου Πέλλας (Έδεσσας).
Αυτός που θα ανακηρυχθεί προμηθευτής είναι υποχρεωμένος μέσα σε διάστημα (10) δέκα ημερών από την
κοινοποίηση του σχετικού εγγράφου να προσέλθει για υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Μετά το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών των υποψηφίων, θα αναδειχθεί ως επικρατέστερος ανάδοχος
αυτός, που υπέβαλε τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά, ο οποίος και θα κληθεί να υποβάλλει τα
νομιμοποιητικά έγγραφά του (δικαιολογητικά κατακύρωσης):
1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν
έχουν καταδικασθεί µε αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου
73 του Ν.4412/2016.
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2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, από το οποίο
να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την
ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Σε περίπτωση
εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται µε
βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό
πιστοποιητικό.
4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό
και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν
να παραµένουν εγγεγραμμένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΕΙΔΟΥΣ ΟΞΕΟΣ
ΘΕΜΑ:Τεχνικές προδιαγραφές για την ανάγκη προμήθειαςμίας (1)Γεννήτριας παραγωγής
υποχλωριώδους οξέος (HOCI) για την εξυπηρέτηση αναγκών του Νοσοκομείου, το οποίο θα
χρησιμοποιηθεί ως απολυμαντικό-αντισηπτικό χεριών, ως απολυμαντικό ιατρικών εργαλείων,ως
πολύ ισχυρό απολυμαντικό σκληρών επιφανειών, εξοπλισμού, κ.α., για απολύμανση μέσω
εκνέφωσηςκαθώς και άλλων χρήσεων, με σκοπό την έγκαιρη πρόληψη και αποφυγή της
διασποράς όλων των ιών &παθογόνων βακτηρίων που παρουσιάζουν διασπορά
συμπεριλαμβανομένου
του
ιού
SARS-CoV-2
(COVΙD-19),
για
τον
έλεγχο
των
ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων.
Αντικείμενο της παρούσας τεχνικής περιγραφής, είναι ο προσδιορισμός όλων των απαιτήσεων ποιότητας για
την προμήθεια μίας (1) Γεννήτριας παραγωγής υποχλωριώδους οξέος (HOCI)για την εξυπηρέτηση αναγκών
του Νοσοκομείου, με σκοπότην έγκαιρη πρόληψη και αποφυγή της διασποράς όλων των ιών &παθογόνων
βακτηρίωνπου παρουσιάζουν διασπορά συμπεριλαμβανομένου του ιούSARS-CoV-2 (COVΙD-19), για τον
έλεγχο των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων.Toυποχλωριώδες οξύ (HOCI)σε χώρους ιατρικής περίθαλψης
μπορεί να χρησιμοποιηθείως εξής:












Ως απολυμαντικό-αντισηπτικό χεριών.
Ως διάλυμα απολύμανσης ορισμένων ιατρικών εργαλείων.
Ως πολύ ισχυρό απολυμαντικό σκληρών επιφανειών, εξοπλισμού, κ.α.Μελέτες δείχνουν ότι το HOCl
είναι πολύ πιο αποτελεσματικό από την χλωρίνη ως απολυμαντικό.
Ως αντιβακτηριακό στοματικό διάλυμα.
Για την αφαίρεση του βιοφίλμ στις οδοντιατρικές γραμμές νερού και στις δεξαμενές νερού.
Για απολύμανση μέσω εκνέφωσηςαιθουσών αναμονής, γραφείων και χειρουργείων.
Ως θεραπεία ελκωτικών τραυμάτων (Έλκη διαβητικών ποδιών).
Για εμποτισμό νοσοκομειακών ακάθαρτων και μέσω εκνέφωσης απευθείας σε
νοσοκομειακές κλίνες.
Για προ-εγχειρητικές και μετεγχειρητικές πλύσεις τραυμάτων.
Για πλύσιμο & τοπική αντισηψία τραυμάτων.
Για την απολύμανση τροφίμων.
Καθώς και για άλλες χρήσεις.

Για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου θα απαιτηθείμία (1) Γεννήτριαπαραγωγής υποχλωριώδους
οξέος (HOCI) των ακόλουθων προδιαγραφών:


Η γεννήτρια παραγωγής υποχλωριώδους οξέος θα πρέπει ναείναι κατάλληλη για παραγωγή
3,75 λίτρων ή 7,5 λίτρων υποχλωριώδους οξέος (HOCI) στις εξής περιεκτικότητες και χρόνους:




200 ppm(ισοδύναμο με 0,02% HOCl) σε περίπου 8 λεπτά.
500 ppm(ισοδύναμο με 0,05% HOCl) σε περίπου 20 λεπτά.
1000 ppm(ισοδύναμο με 0,1% HOCl) σε περίπου 40 λεπτά.

Θα πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθατεχνικά χαρακτηριστικά & πιστοποιήσεις:
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1.

ΟθόνηLCD η οποία θα αναγράφει τον υπολειπόμενο χρόνο για την ολοκλήρωση του
επιλεγμένου προγράμματος, καθώς και την περιεκτικότητα του παραγόμενου διαλύματος, όπως
επίσης και μπουτόν εκκίνησης και μπουτόν επιλογής προγράμματος.

2.

Πιστοποίησηαπό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της χώρας, με την οποία να
πιστοποιείται ότι βάσει του ηλεκτρομηχανολογικού της εξοπλισμού, είναι αποτελεσματική και
κατάλληλη για την παραγωγή διαλυμάτων υποχλωριώδους οξέος (HOCI) περιεκτικότητας από 200
ppm, 500 ppm, έως 1000 ppm όντας παράλληλα ασφαλής για χρήση από τον άνθρωπο και
κατάλληλη για νοσοκομειακή χρήση.

3.

Πιστοποίηση αποτελεσματικότητας αντιμικροβιακής& απολυμαντικής δράσης
απόεργαστήριο διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.Σ.Υ.Δ) και τον Εθνικό
Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ), με την οποία να τεκμηριώνεται η απολυμαντική&αντιμικροβιακή
δράση του παραγόμενου διαλύματος υποχλωριώδους οξέος (HOCI)κατά των ακόλουθων μικροβίων:





Πιστοποιητικό αξιολόγησης αποτελεσματικότητας αντιμικροβιακής δράσης κατά του μύκητα
CandidaAuris.
Πιστοποιητικό αξιολόγησης αποτελεσματικότητας αντιμικροβιακής δράσης κατά
τουμικροοργανισμούS.Aureus.
Πιστοποιητικό αξιολόγησης αποτελεσματικότητας αντιμικροβιακής δράσης κατά του
μικροοργανισμούPs.aeruginosa
Πιστοποιητικό αξιολόγησης αποτελεσματικότητας αντιμικροβιακής δράσης κατά του ιού
SARS-COV-2 – COVID-19

Να κατατεθούν στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς αντίγραφα των ανωτέρω
πιστοποιήσεων του προσφερόμενου προϊόντος, επί ποινή αποκλεισμού.
4.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Περιγραφή προϊόντος

Γεννήτρια παραγωγής υποχλωριώδους οξέος (HOCI)

Διαστάσεις (Πλάτος xΜήκος χ
Ύψος)

22cm x 22 cm x 41cm

Βάρος (άδεια) / (γεμάτη)

6,6kg / 14,10 kg

Τάση δικτύου

220 V AC 50/60 Hz

Τάση ηλεκτροδίων ηλεκτρόλυσης

12V DC

Μέγιστο ρεύμα

8A

Ποιότητα νερού

Νερό βρύσης

Εσωτερικός όγκος δεξαμενής

7,5L

Παραγόμενες ποιότητες HOCl

200 ή 500 ή 1000 ppm σε pH ~ 5-6

Παραγόμενες ποσότητες HOCl

3,75 L και 7,5 L

Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τις εξής πιστοποιήσεις:


Πιστοποιήσεις ISO:


Ποιότητας ISO 9001:2015,



Περιβάλλοντος ISO 14001:2015 και



Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας ISO 45001:2018
με ειδικό πεδίο πιστοποίησης τις υπηρεσίες απολύμανσης χώρων.
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Άδεια λειτουργίαςαπολυμάνσεωναπό το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.



Πιστοποίησηαπό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της χώρας μαςσχετικά με τα
αντιμικροβιακάπροϊόντα που εμπορεύεται.



Πιστοποιητικό επιμόρφωσης για κατ’ ελάχιστον ένα (1) άτομο της εταιρείας, από
Πανεπιστημιακό Ίδρυμα της χώρας μας, σχετικά με τον καθαρισμό, απολύμανση και αποστείρωση
επιφανειών, χώρων και αντικειμένων από μολυσματικές ασθένειες όπως ο SARS-CoV-2 (Covid19).



Να διαθέτει ως υπεύθυνους επιστήμονες η συνεργάτες άτομα με την ιδιότηταείτε του
Χημικού Μηχανικού με πτυχίο από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της χώρας μας, είτε του
Τεχνολόγου Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής, πτυχίο των οποίων θα πρέπει να καταθέσει στον
φάκελο της προσφοράς.

Όλα τα ανωτέρω θα κατατεθούν επί ποινή αποκλεισμού στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς.
Σε συνέχεια της παράδοσης της Γεννήτριας παραγωγής υποχλωριώδους οξέος (HOCI), ο ανάδοχος θα πρέπει
να προχωρήσει σε επίδειξη των λειτουργιών της.
Η γεννήτρια παραγωγής υποχλωριώδους οξέος (HOCI), θα πρέπει να διατεθεί με ταινίες μέτρησης pH.
Ο ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει τεχνική υποστήριξη για την Γεννήτρια παραγωγής υποχλωριώδους οξέος
(HOCI), καθώς και να προμηθεύει τις πρώτες ύλες που θα απαιτηθούν όπως ξίδι 5 βαθμών, αλάτι χωρίς
σιδηροκυανιούχα πρόσθετακαι ανταλλακτικά όπως αδιαφανείς φιάλες με τρίκερ ή και αντλία, δοχεία, ταινίες
μέτρησης pH, ταινίες μέτρησης ενεργού χλωρίου, ετικέτες με ένδειξη του προϊόντος κ.α.
Οι προσφορές θα δοθούν σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
Α/Α

Περιγραφή είδους / εργασίας

Μ.Μ.

Ποσότητα Τιμή Μονάδας

Σύνολο

(χωρίς ΦΠΑ) (χωρίς ΦΠΑ)

1.

Γεννήτρια παραγωγής υποχλωριώδους οξέος
(HOCI) SP-GENI

ΤΕΜ

1

Μερικό Σύνολο:
ΦΠΑ 24%:
Γενικό Σύνολο :

Σε περίπτωση αδυναμίας άμεσης εκτέλεσης παραγγελίας το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει
την Σύμβαση και να κατακυρώσει στον επόμενο μειοδότη.
Η κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή και μετά από Απόφαση του Δ. Σ. του Γ.Ν. Πέλλας.
Το χρονικό διάστημα της προμήθειας άρχεται με την ολοκλήρωση της παρούσας διαδικασίας και τη σύναψη
Σύμβασης.
Η Σύμβαση που θα προκύψει λύεται αυτόματα σε περίπτωση υπογραφής Σύμβασης από Ενιαίο, Κοινό,
Τακτικό ή Πρόχειρο διαγωνισμό που θα διενεργηθεί από την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας, ή από την 3η
Υ.Π.Ε. ή από εξουσιοδοτημένο φορέα αρμοδιότητάς της. Η λύση της Σύμβασης για τον παραπάνω λόγο δεν
θα επιφέρει καμία περαιτέρω αξίωση από τον Προμηθευτή – Ανάδοχο, και αφορά το Γ.Ν. Πέλλας και τους
φορείς εποπτείας του.
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Πρόσκληση Ενδιαφέροντος αναρτάται
επίσημη ιστοσελίδα

Η παρούσα
http://www.gnedessas.gov.gr/ απευθυνόμενη σε κάθε ενδιαφερόμενο.
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