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ΘΕΜΑ :  

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ 

ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΨΥΓΕΙΟΥ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕ ΤΟ 

UPS ΤΟΥ Γ.Ν.ΔΡΑΜΑΣ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ» 

 

Το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας, έχοντας υπόψη τις Διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν, του Ν. 4412 (ΦΕΚ Α’ 147/ 

08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ)»,  

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει την προσφορά του, που αφορά στην προμήθεια της παρακάτω υπηρεσίας για 

την κάλυψη περιοδικών-έκτακτων αναγκών του, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά, βάσει τιμής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν  να υποβάλουν την Οικονομική τους προσφορά από 

30.07.2019 έως και 02.08.2019 14:00μμ.  

 

Διαδικασία Προμήθειας:  

Απευθείας Ανάθεση με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη, βάσει 

τιμής. Ανώτατο ποσό προσφοράς έως 2.800,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

 

Χρόνος ισχύος προσφορών:  

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες με την συμμετοχή τους για εκατόν είκοσι μέρες (120) 

ημέρες. 

 

Υποβολή Προσφορών: 

Οι προσφορές κατατίθενται Ταχυδρομικώς στη Διεύθυνση:   

Γενικό Νοσοκομείο Δράμας, ΤΕΡΜΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΔΡΑΜΑ / Τ.Κ.: 661 32, με την ένδειξη  

«ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΨΥΓΕΙΟΥ ΦΑΡΜΑΚΩΝ  

ΜΕ ΤΟ UPS ΤΟΥ Γ.Ν.ΔΡΑΜΑΣ», 

υπόψη κου Χριστοφυλλάκη Ευάγγελου, ΤΗΛ.:2521350277, FAX :2521025997. 
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Κατάθεση προσφορών μέχρι και την Παρασκευή 02.08.2019 και ώρα 14:00 μ.μ. 

 

Τιμή προσφοράς:  

Αναλυτικά σε ΕΥΡΩ και σταθερή μέχρι την οριστική εκτέλεση της υπηρεσίας. Να δηλώνεται και ο ΦΠΑ που 

υπόκειται το είδος. Η τιμή της προσφορά σας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την Τιμή Παρατηρητηρίου (όπου 

υπάρχει). Προσφορές που αναγράφουν τιμές πάνω από το Π.Τ. θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Ο 

προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις.  

 

Χρηματοδότηση και Τρόπος πληρωμής:  

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, κατόπιν έκδοσης σχετικών 

παραστατικών και πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, που θα εκδοθεί στο όνομα 

του από την Αναθέτουσα Αρχή. Τον Ανάδοχο θα βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις, εκ της κείμενης ισχύουσας 

νομοθεσίας. 

Τον Ανάδοχο θα βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις, εκ της κείμενης ισχύουσας νομοθεσίας. 

 Για εντάλματα πληρωμής άνω των 1.500,00€ απαιτείται η προσκόμιση Φορολογικής Ενημερότητας. 

 Για εντάλματα πληρωμής άνω των 3.000,00€ απαιτείται η προσκόμιση Φορολογικής και Ασφαλιστικής 

Ενημερότητας. 

 

Ειδικοί Όροι συμμετοχής: 

1. Ο Προμηθευτής δηλώνει με την συμμετοχή του ότι φέρει εις το ολόκληρων 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/εκτέλεσης της υπηρεσίας. 

2.  Ο Προμηθευτής με την συμμετοχή του δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους 

όρους που αναφέρονται με τα οποία και συμφωνεί. 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: 

 

1. Ανάθεση Υπηρεσιών Σύνδεσης του Ψυγείου Φαρμάκων με το κύκλωμα εφεδρικής τροφοδοσίας 

UPS του Νοσοκομείου Δράμας.  

2. Ο Ανάδοχος που θα προκύψει, οφείλει να εκτελέσει την υπηρεσία εντός (60) ημερών από την 

ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. 

 

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ: 

1. Νέα καινούρια γραμμή 5X6 m.m2 ΝΥΥ μέτρα 150m από των πίνακα u.p.s του αιματολογικoύ έως τoν νέο 

πίνακα που θα τοποθετηθεί στον χώρο του φαρμακείου. 

Το παροχικό καλώδιο θα τρέξει πάνω από την υφιστάμενη ψευδοροφή και μέσα στην υπάρχουσα σχάρα 

καλωδίων όπου είναι εφικτό . Θα ανοίξει και θα ξανακλείσει η ψευδοροφή σε τακτά διαστήματα . 

Στην αναχώρηση του παροχικού καλωδίου θα τοποθετηθεί αυτόματος ασφαλειοδιακόπτης 3X25 η 3X32 

 ( Α ) για την ασφάλιση του καλωδίου από την αναχώρηση έως και το τέρμα . 

2. Να τοποθετηθεί νέος πίνακας 2 σειρών εξωτερικός με της ανάλογες αυτόματες ασφάλειες όπως, γενικός 

διακόπτης 3Χ40(Α), τικτές ασφάλειες, 3Χ25(Α), 3 ενδεικτικά ,και οκτώ αυτόματες ασφάλειες 16 ( Α ) , για 

της αναχωρήσεις των γραμμών (πριζών ) . 

3. Έξι ( 6 ) νέες γραμμές πριζών 3x2,5m.m2 ΝΥΜ η ΝΥΥ ( 15-20 μέτρα η κάθε μια ) ,θα τρέξουν πάνω από 

την υφιστάμενη ψευδοροφή στο κατέβασμα θα τοποθετηθεί πλαστικό κανάλι και πρίζα σούκο εξωτερική 

με καπάκι. 



 

4. Δυο ( 2 ) νέες γραμμές πριζών 3x2,5m.m2 ΝΥΜ η ΝΥΥ ( 20-30 μέτρα η κάθε μια) ,θα τρέξουν πάνω από 

την υφιστάμενη ψευδοροφή στο κατέβασμα θα τοποθετηθεί πλαστικό κανάλι και πρίζα σούκο εξωτερική 

με καπάκι. 

5. Νέα καινούρια γραμμή ( για πρωτόκολλο RG 485 τηλεφωνικό μέτρα 150 m), θα αναχωρήσει από τον 

χώρο του αιματολογικού έως τον χώρο του φαρμακείου, θα τρέξει πάνω από την υφιστάμενη ψευδοροφή 

και μέσα στην υπάρχουσα σχάρα όπου είναι εφικτό. 

6. Μέτρηση και έλεγχος των ήδη τοποθετημένων πριζών για θέμα διαρροής ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς και 

αποτύπωση των αποτελεσμάτων εγγράφως. Επίσης, να γίνει έλεγχος του διακόπτη δισαρροής (ο οποίος 

βρίσκεται σε ηλεκτρικό πίνακα στον διάδρομο της Τεχν. Υπ.) αναφορικά με την αξιόπιστη λειτουργία του, 

με πιστοποιημένο όργανο, και τα αποτελέσματα αυτού να δοθούν εγγράφως στην Τεχν. Υπηρεσία. 

 
 

 
 

                                                                                    Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

 

 

 

                                                                                              ΝΑΖΑΡΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

                                                                                      ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 


