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Γπαθείο Ππομηθειών 
Πιεξ: θα Αγγειηθή Ληόζηνπ 
Τει.: 2313 32.3115, fax: 2313 32.3969 
Ηιεθηξ. Γ/λζε:pr@papageorgiou-hospital.gr 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΜΔ ΑΡΙΘΜΟ Γ.22/2022 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΗ ΠΑΡΟΥΗ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΟΝ ΥΔΓΙΑΜΟ, ΑΓΟΡΑ, ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΙΑΣΡΟΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΚΑΙ 

ΔΙΓΙΚΟΣΔΡΑ ΔΝΟ (1) ΛΑΜΠΑΡΟΚΟΠΙΚΟΤ ΡΟΜΠΟΣΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ. 

 

         Τν Γεληθό Ννζνθνκείν Παπαγεσξγίνπ αλαξηά πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο για ηην ανάθεζη παποσήρ 

ζςμβοςλεςηικών ςπηπεζιών με ηη ζύνηαξη μελέηηρ ζσεηικά με ηο ζσεδιαζμό, αγοπά, διασείπιζη και αζθάλεια 

ιαηποηεσνολογικού εξοπλιζμού και ειδικόηεπα ενόρ (1) λαμπαποζκοπικού πομποηικού ζςζηήμαηορ.   

 

1. ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

Οη ελδηαθεξόκελνη ππνςήθηνη αλάδνρνη (θπζηθό πξόζσπν ή εηαηξεία) ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηελ απαξαίηεηε 

ηερλνγλσζία θαη εκπεηξία πνπ απαηηείηαη έηζη ώζηε λα νινθιεξώζνπλ επηηπρώο ηελ απαηηνύκελε κειέηε γηα λα 

επηηεπρζεί ην κεγαιύηεξν δπλαηό όθεινο γηα ην Ννζνθνκείν θαη λα έρνπλ εθηειέζεη επηηπρώο ηνπιάρηζηνλ κία παξόκνηα 

κειέηε. 

 

2. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ  ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

Ο/ε ππνςήθηνο αλάδνρνο ζα παξέρεη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο, κε ηε ζύληαμε κειέηεο κέζσ ηεθκεξησκέλσλ 

ζηνηρείσλ, ζρεηηθά κε ηελ πηνζέηεζε λέσλ ηερλνινγηώλ, ηνλ ζρεδηαζκό, ηελ αγνξά θαη ηε δηαρείξηζε ζύγρξνλνπ πςειήο 

ηερλνινγίαο ηαηξνηερλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ελόο (1) ρεηξνπξγηθνύ robot. 

Η κειέηε ζα πξέπεη λα ηεθκεξηώλεηαη από θξηηήξηα όπσο : 

 Η Αλάιπζε θαη αμηνιόγεζε αλαγθώλ 

 Η Σθνπηκόηεηα (απνηίκεζε ησλ θιηληθώλ αλαγθώλ, θαη ησλ επηδεκηνινγηθώλ, δεκνγξαθηθώλ, επελδπηηθώλ 

ζηνηρείσλ) 

 Η Γπλαηόηεηα αμηνπνίεζεο ηεο ηερλνινγίαο (Δπάξθεηα αλζξσπίλσλ πόξσλ όζνλ αθνξά ζηνλ αξηζκό θαη ηηο 

δεμηόηεηεο, γηα ηελ πιήξε εθκεηάιιεπζε ηεο ηερλνινγίαο) 

 Ο Φξήζηκνο ρξόλνο δσήο ηνπ εμνπιηζκνύ (Ηιηθία εμνπιηζκνύ, έληαζε ηεο ρξήζεο) 

 Οηθνλνκηθνί Παξάγνληεο (Άκεζεο θαη έκκεζεο δαπάλεο, εηήζην θόζηνο ζπληήξεζεο, ρξόλνο αδξάλεηαο, 

ρξόλνο ρξήζεο, αύμεζε παξαγσγηθόηεηαο, ρξήζε αλαιώζηκσλ) 

 Τερλνινγηθνί Παξάγνληεο (Αμηνιόγεζε Τερλνινγίαο, θαηλνηνκίεο, πξσηνπνξία) 
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3. ΚΑΣΑΘΔΗ ΠΡΟΦΟΡΑ / ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΦΑΚΔΛΟΤ : 

 Παξνπζίαζε ηεο εηαηξείαο κε ην αληηθείκελν θαη ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ ππνςεθίνπ αλαδόρνπ. 

 Γηθαηνινγεηηθά πνπ λα απνδεηθλύνπλ ηελ ηερλνγλσζία θαη εκπεηξία ζην αληηθείκελν ηεο πξόζθιεζεο. 

 Γεληθό Πηζηνπνηεηηθό από ην ΓΔΜΗ. 

 Πηζηνπνηεηηθό Νόκηκεο Δθπξνζώπεζεο. 

 Αληίγξαθν Τεπρώλ Μειεηώλ κε ζρεηηθέο ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο ζηνλ ηνκέα ηεο Βηνταηξηθήο 

Τερλνινγίαο.  

 Πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ πνπ ζα εθηειεζηεί θαηά ηελ αλάζεζε ηεο ππεξεζίαο ηεο πξόζθιεζεο θαζώο θαη ν 

εθηηκώκελνο ρξόλνο νινθιήξσζήο ηνπ. 

 Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά (ηηκή ζε €, ρσξίο Φ.Π.Α.). 

 

Δπηζεκαίλεηαη όηη: 

• Όλα τα προσκομιζόμενα έγγραυα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραυα των πρωτοτύπων ή 

ευκρινή υωτοαντίγραυα αυτών, σύμυωνα με το Ν.4250/26.3.2014. Δπίζεο ηα ηδησηηθά έγγξαθα, κπνξεί λα γίλνληαη 

απνδεθηά θαη ζε απιή θσηνηππία, εθόζνλ ζπλππνβάιιεηαη ππνγεγξακκέλε ππεύζπλε δήισζε, ζηελ νπνία 

βεβαηώλεηαη ε αθξίβεηα ηνπο.  

• Τα μελόγισζζα πηζηνπνηεηηθά πξέπεη λα είλαη κεηαθξαζκέλα ζηελ ειιεληθή θαη επηθπξσκέλα από ην Υπνπξγείν 

Δμσηεξηθώλ ή από επίζεκν κεηαθξαζηηθό γξαθείν ή από δηθεγόξν.  Μόλνλ νη δεκνζηεύζεηο ζηνλ μέλν ηύπν 

(απνζπάζκαηα) κπνξνύλ λα είλαη ζηα Αγγιηθά. 

• Οη ππεύζπλεο δειώζεηο πξέπεη λα έρνπλ αιεζέο θαη αθξηβέο πεξηερόκελν, άιισο επηθέξνπλ θπξώζεηο. Γελ 

απαηηείηαη ζεώξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο.  

 

4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ – ΔΠΙΛΟΓΗ 

Κπιηήπιο ανάθεζηρ ηηρ ύμβαζηρ είναι η πλέον ζςμθέποςζα από οικονομική άποτη πποζθοπά βάζη ηιμήρ για 

ηιρ πποζθοπέρ πος καλύπηοςν ηιρ πποϋποθέζειρ ζςμμεηοσήρ ηος ςποτηθίος αναδόσος ηηρ ππόζκληζηρ.  ε 

πεπίπηυζη ιζόηιμυν πποζθοπών επιλέγεηαι ο ανάδοσορ με ηον μεγαλύηεπο απιθμό ανηίζηοισυν μελεηών. 

 

5. ΠΛΗΡΩΜΗ  

Η πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή ζα γίλεηαη κε βάζε λόκηκα παξαζηαηηθά, εληόο ηξηώλ (3) κελώλ, κεηά από ηελ 

νινθιήξσζε ηεο ππεξεζίαο. Σε θάζε πιεξσκή παξαθξαηείηαη θόξνο εηζνδήκαηνο, θαηά ηα πξνβιεπόκελα από ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Κ.Φ.Γ. θαη επηβάιινληαη νη παξαθάησ θξαηήζεηο επί ηεο θαζαξήο αμίαο ηνπ ηηκνινγίνπ: 

 

α) 2 % ππέξ Κεθαιαίνπ Κνηλσλ. & Αλζξσπηζηηθήο Αληίιεςεο ηνπ Υπ. Υγείαο (Ν.3580/2007 – άξζξν 3 – εδ. ε΄ - 

πεξ. εε΄). 

β) 0,07% ππέξ ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Σπκβάζεσλ (Ν.4013/2011,όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην 

Ν.4605/2019). Σην πνζό ηεο θξάηεζεο απηήο επηβάιιεηαη θαη ηέινο ραξηνζήκνπ 3% πιένλ εηζθνξά 20% ππέξ 

ΟΓΑ επί ηνπ ηέινπο ραξηνζήκνπ. 

γ)0,06% Υπέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθώλ Πξνζθπγώλ (Α.Δ.Π.Π.) (Ν.4412/2016).                                                                        

Σην πνζό ηεο θξάηεζεο απηήο επηβάιιεηαη θαη ηέινο ραξηνζήκνπ 3% πιένλ εηζθνξά 20% ππέξ ΟΓΑ επί ηνπ 

ηέινπο ραξηνζήκνπ. 

 

Γηα θάζε πιεξσκή είλαη απαξαίηεηε ε πξνζθόκηζε πηζηνπνηεηηθώλ θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο. 
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Η παξνύζα πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ζα αλαξηεζεί ζηελ ιζηοζελίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζηε ΓΙΑΤΓΔΙΑ 

θαη ην Κ.Η.Μ.ΓΗ..  

 

Οι ενδιαθεπόμενοι θα ππέπει να καηαθέζοςν ηον Φάκελο ηοςρ, ζηνλ νπνίν ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλώο ν 

ηίηινο θαη ν α/α ηεο πξόζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, ζηο Γπαθείο Ππομηθειών ηος Νοζοκομείος έυρ ηελ 

ώξα 12:00 ηην 14η Οκηυβπίος 2022 (ημέπα Παπαζκεςή). 

Ημεπομηνία αποζθπάγιζηρ ηυν Φακέλυν: η 14η Οκηυβπίος 2022, ώξα 13:00 (ημέπα Παπαζκεςή). 

 

 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. 

 

 

 

ΜΙΥΑΗΛ ΚΑΡΑΒΙΩΣΗ 
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