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           ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΟΙΡΑΣΘΑ                                        ΔΘΔΤΛΟΣΕΘΥΟ  23-02-2023 
      4η Τ.ΠΕ. ΛΑΙΕΔΟΜΘΑ & ΘΡΑΙΗ                                 ΑΡΘΘΛ. ΠΡΩΣ.    1868 

ΓΕΜΘΙΟ ΜΟΟΙΟΛΕΘΟ ΔΘΔΤΛΟΣΕΘΥΟΤ 

   

 

ΘΕΛΑ: «Ππόζκληζη ςποβολήρ πποζθοπάρ για ηη διαζύνδεζη ηος πληποθοπιακού 

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

ενδεικηικήρ δαπάνηρ 3.000,00€ πλέον θπα». 

ΥΕΣ:  Η  1804/2023 απόθαζη ηος Διοικηηή ηος Μοζοκομείος. 

 

 
     Παραθαιείζηε θαηόπηλ ηες  1801/2023 απόθαζες ηοσ Δηοηθεηή ηοσ  Γεληθού Νοζοθοκείοσ 

Δηδσκοηείτοσ, λα θαηαζέζεηε προζθορά γηα ηελ δηαζύλδεζε ηοσ Πιεροθορηαθού σζηήκαηος 

ηοσ Νοζοθοκείοσ «ΑΚΛΗΠΙΟ Σ.Μ. HOSPITAL» (SLA) κε ηο υεθηαθό αποζεηήρηο ηφλ 

δηαγλφζηηθώλ εργαζηερηαθώλ αποηειεζκάηφλ ηες Ηιεθηροληθής Δηαθσβέρλεζες Κοηλφληθής 

Αζθάιηζες (Η.ΔΙ.Κ.Α.) ΑΕ, ζσλοιηθής ελδεηθηηθής δαπάλες 3.000,00€ πιέολ θπα. 

 

  Η οηθολοκηθή  προζθορά  ζας λα σποβιεζεί  ειεθηροληθά κε ηε τρήζε υεθηαθής 

σπογραθής.  

 ηο ζέκα ηοσ κελύκαηος ζα πρέπεη λα αλαγράθεηε:  ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ  1868/2023 

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 ζσκκεηέτοληος, όπφς ηο Φ.Ε.Κ. ίδρσζες 

θαη οη ηροποποηήζεης ηοσ (γηα δηαγφληδόκελοσς κε κορθή Α.Ε. θαη Ε.Π.Ε.), εσθρηλή 
θφηοαληίγραθο ή απόζπαζκα ηοσ θαηαζηαηηθού ηοσ δηαγφληδόκελοσ θαη ηφλ εγγράθφλ 

ηροποποηήζεφλ ηοσ (γηα Ο.Ε. θαη Ε.Ε.). ηοητεία θαη έγγραθα από ηα οποία πρέπεη λα 
προθύπηοσλ ο Πρόεδρος θαη ο Δηεσζύλφλ ύκβοσιος ΑΕ θαη ηα κέιε ηοσ Δηοηθεηηθού 

 
Σμήμα:    Οηθολοκηθού  

Γπαθείο:  Προκεζεηώλ 

Σασ.Δ/νζη:  25ες Μαΐοσ 152  
Πληποθ. Νηηλούδε Υρύζα 

Σηλέθυνο:  25533 50329 
E-mail: promitheies@1132.syzefxis.gov.gr 
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σκβοσιίοσ ηες ΑΕ, ηα σπόιοηπα πρόζφπα ποσ έτοσλ δηθαίφκα λα δεζκεύοσλ κε ηελ 

σπογραθή ηοσς, ηο λοκηθό πρόζφπο θαη ηα έγγραθα ηες λοκηκοποίεζες ασηώλ, αλ ασηό δελ 
προθύπηεη εσζέφς από ηο θαηαζηαηηθό αλαιόγφς κε ηε λοκηθή κορθή ηφλ εηαηρηώλ ή θάζε 

άιιοσ λοκηθού προζώποσ. 

 

2. Απόζπαζμα Ποινικού Ληηπώος ηελεςηαίος ηπιμήνος 

3. Αζθαλιζηική & θοπολογική  Ενημεπόηηηα 

 

4. Τπεύζσλε δήιφζε ηες παρ. 4 ηοσ άρζροσ 8 ηοσ Ν.1599/1986 (Α΄75), όπφς εθάζηοηε 
ηζτύεη, σπογεγρακκέλε ζύκθφλα κε ηο άρζρο 73 ηοσ Ν. 4412/2016,  ζηελ οποία λα 

αλαγράθοληαη ηα ζηοητεία ηες πρόζθιεζες θαη λα δειώλεηε όηη:  

 αποδέτεζηε πιήρφς θαη αλεπηθύιαθηα όιοσς ηοσς όροσς ηες παρούζας πρόζθιεζες. 
 ε προζθορά ζσληάτζεθε ζύκθφλα κε ηοσς όροσς ηες παρούζας πρόζθιεζες θη έτεηε 

ιάβεη πιήρε θαη αλεπηθύιαθηε γλώζε ασηώλ. 
 παραηηείζηε από θάζε δηθαίφκα αποδεκίφζες ηοσ ζτεηηθά κε οποηαδήποηε απόθαζε 

ηοσ Νοζοθοκείοσ γηα αλαβοιή ή αθύρφζε ή καηαίφζε ηοσ δηαγφληζκού, ζύκθφλα κε 

ηο άρζρο 106 ηοσ Ν.4412/2016. 
 ο τρόλος ηζτύος ηες προζθοράς.  

 όηη δηαζέηεηε θαηάιιειε θαη επαρθή σποδοκή (εηδηθεσκέλο προζφπηθό, ηετληθά κέζα 

θ.ι.π.) γηα ηελ εθηέιεζε ηες ζύκβαζες ζε θαηάιιειο επίπεδο ποηόηεηας. ε 

περίπηφζε ποσ ζηερίδοληαη ζηης ηθαλόηεηες άιιφλ θορέφλ ζύκθφλα κε ηο άρζρο 78 
ηοσ Ν.4412/2016 λα αλαθερζεί. 

 όηη εγγσάζηε θαζ’ όιε ηε δηάρθεηα ηες  ζύκβαζες ηελ προζθερόκελε ποηόηεηα ηφλ 

παρερτοκέλφλ σπερεζηώλ θαη γεληθά ηελ αληαπόθρηζή ζας. 
 

 

3. Σεσνική Πποζθοπά ζηελ οποία ζα αλαθέροληαη ηα ζηοητεία ηες Σετληθής προζθοράς γηα 

ηελ προζθερόκελε σπερεζία 

 

4. Οικονομική πποζθοπά ζηελ οποία ζα αλαθέρεηαη ε ηηκή σπερεζίας τφρίς ΦΠΑ θαζώς 

θαη ηο ΦΠΑ ποσ αλαιογεί.   
 

εκείφζε: ηα δεηούκελα ζηοητεία ζα αποζεθεσηούλ κε όλοκα ηελ αρίζκεζε ηες πρόζθιεζες 
θαη κεηά ηολ ηίηιο (π.τ. 1. ΦΕΚ, 1. ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ, 2.ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΣΡΩΟ, 3. ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ, 

3.ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ…..). Θα ζηαιούλ κε έλα αρτείο ζε zip κορθή. 
 

 

 
 
                                                                                     Ο ΔΘΟΘΙΗΣΗ 
                                                                                             

 
 

                                    ΙΑΠΕΣΑΜΘΔΗ ΥΡΗΣΟ 
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