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           ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΟΙΡΑΣΘΑ                                        ΔΘΔΤΛΟΣΕΘΥΟ  23-02-2023 
      4η Τ.ΠΕ. ΛΑΙΕΔΟΜΘΑ & ΘΡΑΙΗ                                 ΑΡΘΘΛ. ΠΡΩΣ.    1867 

ΓΕΜΘΙΟ ΜΟΟΙΟΛΕΘΟ ΔΘΔΤΛΟΣΕΘΥΟΤ 

   

 

ΘΕΛΑ: «Ππόζκληζη ςποβολήρ πποζθοπάρ για ηη διαζύνδεζη ηος πληποθοπιακού 

ζςζηήμαηορ Hospital_ES ηος  Γ.Μ. Διδςμοηείσος με ηην ΗΔΘΙΑ ΑΕ ζςνολικήρ 

ενδεικηικήρ δαπάνηρ 1.500,00€ πλέον θπα». 

ΥΕΣ:  Η  1801/2023 απόθαζη ηος Διοικηηή ηος Μοζοκομείος. 

 

 
     Παξαθαιείζηε θαηόπηλ ηεο  1801/2023 απόθαζεο ηνπ Δηνηθεηή ηνπ  Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ 

Δηδπκνηείρνπ, λα θαηαζέζεηε πξνζθνξά γηα ηελ δηαζύλδεζε ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο 

ηνπ Ννζνθνκείνπ “Hospital_ES” κε ην ςεθηαθό απνζεηήξην εμηηεξίσλ λνζειείαο ηεο 

Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (Η.ΔΙ.Κ.Α.) ΑΕ, ζπλνιηθήο ελδεηθηηθήο 

δαπάλεο 1.500,00€ πιένλ θπα. 

 

  Η νηθνλνκηθή  πξνζθνξά  ζαο λα ππνβιεζεί  ειεθηξνληθά κε ηε ρξήζε ςεθηαθήο 

ππνγξαθήο.  

 ην ζέκα ηνπ κελύκαηνο ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηε:  ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ  1867/2023 

ΠΡΟΚΛΗΗ. 

 

    Η πποζθοπά ζαρ  ππέπει να ςποβληθεί ηλεκηπονικά, με ηη σπήζη τηθιακήρ 

ςπογπαθήρ, μέσπι ηη Σεηάπηη 01 Λαπηίος 2023 και ώπα 11:00π.μ. ζηο e-mail ηος 

γπαθείος ππομηθειών.   

 
 

ΣΟΘΥΕΘΑ   ΠΟΤ ΠΡΟΙΟΛΘΖΟΜΣΑΘ ΛΕ ΣΗΜ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

Λέζα ζηον ηλεκηπονικό  θάκελο ηηρ πποζθοπάρ  ζαρ θα ππέπει να ςποβάλλεηε ηα 
εξήρ: 

1. ΑΠΟΔΕΙΚΣΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΗ: Κάζε ζπκκεηέρνληνο, όπσο ην Φ.Ε.Κ. ίδξπζεο 

θαη νη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ (γηα δηαγσληδόκελνπο κε κνξθή Α.Ε. θαη Ε.Π.Ε.), επθξηλή 
θσηναληίγξαθν ή απόζπαζκα ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηνπ δηαγσληδόκελνπ θαη ησλ εγγξάθσλ 

ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ (γηα Ο.Ε. θαη Ε.Ε.). ηνηρεία θαη έγγξαθα από ηα νπνία πξέπεη λα 
πξνθύπηνπλ ν Πξόεδξνο θαη ν Δηεπζύλσλ ύκβνπινο ΑΕ θαη ηα κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνύ 

 
Σμήμα:    Οηθνλνκηθνύ  

Γπαθείο:  Πξνκεζεηώλ 

Σασ.Δ/νζη:  25εο Μαΐνπ 152  
Πληποθ. Νηηλνύδε Υξύζα 

Σηλέθυνο:  25533 50329 
E-mail: promitheies@1132.syzefxis.gov.gr 
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πκβνπιίνπ ηεο ΑΕ, ηα ππόινηπα πξόζσπα πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα δεζκεύνπλ κε ηελ 

ππνγξαθή ηνπο, ην λνκηθό πξόζσπν θαη ηα έγγξαθα ηεο λνκηκνπνίεζεο απηώλ, αλ απηό δελ 
πξνθύπηεη επζέσο από ην θαηαζηαηηθό αλαιόγσο κε ηε λνκηθή κνξθή ησλ εηαηξηώλ ή θάζε 

άιινπ λνκηθνύ πξνζώπνπ. 

 

2. Απόζπαζμα Ποινικού Ληηπώος ηελεςηαίος ηπιμήνος 

3. Αζθαλιζηική & θοπολογική  Ενημεπόηηηα 

 

4. Τπεύζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.1599/1986 (Α΄75), όπσο εθάζηνηε 
ηζρύεη, ππνγεγξακκέλε ζύκθσλα κε ην άξζξν 73 ηνπ Ν. 4412/2016,  ζηελ νπνία λα 

αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηεο πξόζθιεζεο θαη λα δειώλεηε όηη:  

 απνδέρεζηε πιήξσο θαη αλεπηθύιαθηα όινπο ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο. 
 ε πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο θη έρεηε 

ιάβεη πιήξε θαη αλεπηθύιαθηε γλώζε απηώλ. 
 παξαηηείζηε από θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζεο ηνπ ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε απόθαζε 

ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα αλαβνιή ή αθύξσζε ή καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνύ, ζύκθσλα κε 

ην άξζξν 106 ηνπ Ν.4412/2016. 
 ν ρξόλνο ηζρύνο ηεο πξνζθνξάο.  

 όηη δηαζέηεηε θαηάιιειε θαη επαξθή ππνδνκή (εηδηθεπκέλν πξνζσπηθό, ηερληθά κέζα 

θ.ι.π.) γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο ζε θαηάιιειν επίπεδν πνηόηεηαο. ε 

πεξίπησζε πνπ ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ θνξέσλ ζύκθσλα κε ην άξζξν 78 
ηνπ Ν.4412/2016 λα αλαθεξζεί. 

 όηη εγγπάζηε θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο  ζύκβαζεο ηελ πξνζθεξόκελε πνηόηεηα ησλ 

παξεξρνκέλσλ ππεξεζηώλ θαη γεληθά ηελ αληαπόθξηζή ζαο. 
 

 

3. Σεσνική Πποζθοπά ζηελ νπνία ζα αλαθέξνληαη ηα ζηνηρεία ηεο Σερληθήο πξνζθνξάο γηα 

ηελ πξνζθεξόκελε ππεξεζία 

 

4. Οικονομική πποζθοπά ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη ε ηηκή ππεξεζίαο ρσξίο ΦΠΑ θαζώο 

θαη ην ΦΠΑ πνπ αλαινγεί.   
 

εκείσζε: ηα δεηνύκελα ζηνηρεία ζα απνζεθεπηνύλ κε όλνκα ηελ αξίζκεζε ηεο πξόζθιεζεο 
θαη κεηά ηνλ ηίηιν (π.ρ. 1. ΦΕΚ, 1. ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ, 2.ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΣΡΩΟ, 3. ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ, 

3.ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ…..). Θα ζηαινύλ κε έλα αξρείν ζε zip κνξθή. 
 

 

 
 
                                                                                     Ο ΔΘΟΘΙΗΣΗ 
                                                                                             

 
 

                                    ΙΑΠΕΣΑΜΘΔΗ ΥΡΗΣΟ 
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