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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ                            

 6
Π
 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ- ΗΠΕΙΡΟΥ- 

Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ 

 

ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ                                                                    

ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                                  

ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ – 47100 ΑΡΤΑ                         

ΤΗΛ.: 2681361128 

FAX : 2681021414                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                      ΑΡΤΑ, 30-9-2014                                                                                                 

                                                                                                      ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚ : Δ.Σ 102 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ  ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ TOY ΘΕΡΜΟΜΕΤΡOY ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΚΑΙ ΑΚΙΔΑΣ RAYTEC 

(RAYFPZEV) (TEM.1)  KAI TOY ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟΥ ΑΚΙΔΑΣ ETILTD (THERMAMITE 5) (TEM.1)  ΟΠΩΣ 

ΑΥΤΗ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΩΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ HACCP. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 200,00 € συμπ.ΦΠΑ. 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:  Ημερομηνία :  15-10-2014, Ημέρα: 

Τετάρτη, Ώρα: 10:00  π.μ.   

  ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Χαμηλότερη τιμή.  

Το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας, κατόπιν της υπ’αριθμ. 28/ 9-9-2014 ΘΕΜΑ 30
Ο

 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου  του 

Νοσοκομείου, εγκρίνει  την δαπάνη με πρόσκληση ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ  ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ TOY ΘΕΡΜΟΜΕΤΡOY ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ 

ΚΑΙ ΑΚΙΔΑΣ RAYTEC (RAYFPZEV) (TEM.1)  KAI TOY ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟΥ ΑΚΙΔΑΣ ETILTD (THERMAMITE 

5) (TEM.1)  ΟΠΩΣ ΑΥΤΗ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΩΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ 

HACCP. 

  

        Στη διαδικασία μπορούν να συμμετέχουν όλες οι εταιρείες του αντίστοιχου κλάδου, που είναι πιστοποιημένες .  

  Οι προμηθευτές θα υποβάλλουν σε σφραγισμένο φάκελο τα παρακάτω, τοποθετημένα σε ξεχωριστούς σφραγισμένους  

υποφακέλους   ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ: 

 

 Α.   Δικαιολογητικά συμμετοχής: 

   Οι συμμετέχοντες οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά τους στο φάκελο δικαιολογητικών  

ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  τα κάτωθι :  

  
   1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία, να αναγράφονται τα 

στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν, ότι αποδέχονται πλήρως τους όρους της πρόσκλησης. 

 

2.Τo εργαστήριo διακριβώσεων του Τμήματος Μετρολογίας όπου θα πραγματοποιηθεί η διακρίβωση να έχει  διαπιστευθεί 

τουλάχιστον  σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/IEC 17025:2005 από τον Ελληνικό Φορέα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ).  

Για τη διακρίβωση των Οργάνων πρέπει να  χρησιμοποιούνται κατάλληλες πρότυπες συσκευές, των οποίων η 

ιχνηλασιμότητα (Traceability) των μετρήσεων να διασφαλίζεται μέσω μιας αδιάσπαστης αλυσίδας διαδοχικών διακριβώσεων 

στα Εθνικά Πρότυπα των Εθνικών Ινστιτούτων Μετρολογίας ΕΙΜ (Ελλάδα), NPL (Μεγάλης Βρετανίας), BNM (Γαλλίας), 

PTB (Γερμανίας), DFM (Δανίας), NIST (ΗΠΑ), κ.α.  
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   Διευκρίνιση:Τα πιστοποιητικά πρέπει είτε να είναι πρωτότυπα είτε επικυρωμένα αντίγραφα, οι δε υπεύθυνες 

δηλώσεις θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής. Γλώσσα όλων των δικαιολογητικών θα είναι η ελληνική.   

 

Β.   Κλειστή οικονομική προσφορά , σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή . 

1. Στην εξωτερική πλευρά κάθε φακέλου θα αναγράφονται πλην των στοιχείων του συμμετέχοντος αναδόχου, ο 

αριθμός και η κατηγορία παρεχόμενων υπηρεσιών της  Πρόσκλησης. Στα στοιχεία των συμμετεχόντων θα πρέπει να 

αναγραφεί η ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail). 

2. Θα απορριφθούν οι εναλλακτικές προσφορές, καθώς και οι περισσότερες της μίας οικονομικής προσφοράς  

3. Η Διαδικασία θα διενεργηθεί από τριμελή  επιτροπή. 

4. Ο φάκελος  της προσφοράς θα πρέπει να υποβληθεί στην υπηρεσία μας μέχρι τις  14-10- 2014, ημέρα Τρίτη   και 

ώρα 14:00 μ. μ. 

 

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την 

Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό.  

 

 

        Στις 15-10-2014,  ημέρα Τετάρτη  και ώρα 10:00 π. μ. θα διενεργηθεί το άνοιγμα των προσφορών από την επιτροπή 

διενέργειας και αξιολόγησης της πρόσκλησης. Οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι των εταιρειών δύνανται να παρευρίσκονται 

στη διαδικασία του ανοίγματος των προσφορών. Κατά την ημέρα αυτή και μόνον αυτή, μπορούν εφόσον το επιθυμούν να 

λάβουν γνώση για τα έγγραφα συμμετοχής των συμμετεχόντων. Η όλη διαδικασία αποσφράγισης του διαγωνισμού γίνεται 

σύμφωνα με το Π. Δ. 118/2007 και η επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται παραπάνω. 

Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση ή απόκρουση 

όρου της πρόσκλησης.  Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για εκατόν είκοσι (120) ημέρες και οι 

προσφερόμενες τιμές δεν θα πρέπει να είναι ανώτερες αυτών του παρατηρητηρίου της Ε.Π.Υ., σε διαφορετική 

περίπτωση τίθενται εκτός προδιαγραφών και οι προσφορές δεν λαμβάνονται υπόψη. Η Έναρξη προθεσμίας αρχίζει από 

την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.  

Η τριμελής επιτροπή θα προχωρήσει στη διαδικασία του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και στην αξιολόγηση 

των οικονομικών προσφορών των εταιρειών. Κατόπιν η επιτροπή θα προβεί στη σύνταξη πρακτικού ελέγχου 

δικαιολογητικών –οικονομικής αξιολόγησης. Μετά από την επικύρωση του πρακτικού αξιολόγησης της επιτροπής  από το 

Διοικητικό Συμβούλιο, γίνεται  ενημέρωση των εταιρειών για το αποτέλεσμα της αξιολόγησης.                                                      

Το Νοσοκομείο θα προχωρήσει στην ανάθεση του έργου της ετήσιας  διενέργειας της διακρίβωσης των θερμόμετρων με 

υπέρυθρες και ακίδα, συμφώνα με τις αρχές του HACCP, με το μειοδότη, μετά από την επικύρωση του πρακτικού 

οικονομικής αξιολόγησης της επιτροπής  από το Διοικητικό Συμβούλιο και η παράδοση των θερμομέτρων  θα γίνει εντός 

πέντε  (5) ημερών από την ανάθεση της εργασίας. 

     Τον προμηθευτή βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις :  

1- ο προβλεπόμενος από το άρθρο 24 του   Ν.2198/94 φόρος εισοδήματος. 

2- Μ.Τ.Π.Υ. 1,50 % άρθρο 22 Π. Δ. 422/1981  

3- ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ: 2 % στο ποσό του Μ.Τ.Π.Υ. άρθρο 10 Ν. 187/1943 

4- ΟΓΑ Χαρτοσήμου: 20 % στο ποσό του χαρτοσήμου άρθρο 10 Ν. 187/1943 

5- ΥΠΕΡ Υ. Υ. & Κ. Α. : 2 % στο ΚΑΕ 5291 άρθρο 3, παρ. (ε). εδ. (εε) Ν. 3580/2007, η κράτηση γίνεται στην αξία του 

τιμολογίου μετά την αφαίρεση του Φ.Π.Α. και κάθε άλλων παρακρατούμενων ποσών υπέρ τρίτων. 

6- Υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης αρχής Δημοσίων Συμβάσεων σε ποσοστό 0,10% επί της αξίας κάθε σύμβασης ( εκτός του 

ΦΠΑ ) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4013/11 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4072/12 , τέλος χαρτοσήμου 3 % 

(στο 10 % υπέρ  Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ) , πλέον 20 % εισφοράς υπέρ ΟΓΑ (στο τέλος χαρτοσήμου).  

    Ο Φ.Π.Α καταβάλλεται από την Υπηρεσία. 

Ο προμηθευτής θα πληρώνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από 

τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν 

τον έλεγχο και  την πληρωμή .  
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

  

 Η παράδοση  των θερμομέτρων θα γίνει μέσα σε πέντε  (5) ημέρες από την ανάθεση της εργασίας. 

 Μετά τον έλεγχο ο προμηθευτής θα τοποθετήσει τα θερμόμετρα σε ασφαλές κυτίο με τα συνοδευτικά και τα 

πιστοποιητικά διακρίβωσης τους ,.τα πιστοποιητικά πρέπει  να είναι πρωτότυπα. 

 Τα θερμόμετρα θα επιστραφούν από τον ανάδοχο  με την ACS( που το Νοσοκομείο έχει σύμβαση) με χρέωση δική 

μας.   

Επίσης μετά την ολοκλήρωση των Εργασιών Διακρίβωσης να αποστέλλεται συγκεντρωτική κατάσταση των διακριβωθέντων 

Οργάνων όπου θα φαίνονται μεταξύ των άλλων οι ημερομηνίες διακρίβωσης και συνιστώμενης επαναδιακρίβωσης του 

καθενός εξ' αυτών, για ενημέρωση και παρακολούθηση των μελλοντικών αναγκών σε επαναδιακριβώσεις.     

 
Επιπλέον η Εταιρεία θα αναλάβει  την υποχρέωση να ειδοποιήσει  εγγράφως και έγκαιρα για την επαναδιακρίβωση του 

μετρητικού εξοπλισμού, με την βοήθεια του ειδικού λογισμικού συστήματος που διαθέτει για την καταχώρηση και 

διαχείριση όλων των στοιχείων των Οργάνων που διακριβώνονται. 

Μετά τη διακρίβωση σε κάθε Όργανο θα τοποθετεί ειδική αυτοκόλλητη ετικέτα στην οποία φαίνονται οι ημερομηνίες 

διακρίβωσης και συνιστώμενης επαναδιακρίβωσης του (μόνο για τα πιστοποιητικά εκτός πεδίου διαπίστευσης), o Αριθμός 

Πιστοποιητικού καθώς και ο αριθμός ταυτοποίησης (Asset Number) του.  

Τα πιστοποιητικά διακρίβωσης που θα εκδοθούν θα  είναι αναλυτικά και σύμφωνα τουλάχιστον με τις απαιτήσεις του 

προτύπου ISO/IEC 17025:2005. Θα εκτυπώνονται σε ειδικό χαρτί που φέρει εγχάρακτη σφραγίδα γνησιότητας, στο οποίο 

αναφέρονται τα ακόλουθα:  

 Το Όνομα και η Διεύθυνση της Εταιρείας. 

 Τα περιγραφικά στοιχεία του Οργάνου, ο αριθμός ταυτοποίησης και ο αριθμός του  πιστοποιητικού. 

 Η ημερομηνία παραλαβής του Οργάνου και η ημερομηνία διακρίβωσης του. 

 Το είδος των αποτελεσμάτων μέτρησης. Δηλαδή αν είναι με ή χωρίς ρύθμιση. 

 Οι χρησιμοποιηθείσες πρότυπες συσκευές και η ιχνηλασιμότητα των προτύπων συσκευών που χρησιμοποιήθηκαν σε Εθνικά 

Πρότυπα, εφόσον πρόκειται για πιστοποιητικά διακρίβωσης εκτός του πεδίου διαπίστευσης.  

 Η συνοπτική διαδικασία διακρίβωσης και οι παράμετροι που διακριβώθηκαν. 

 Οι ενδείξεις της πρότυπης συσκευής και οι ενδείξεις του υπό διακρίβωση Οργάνου. 

 Η απόκλιση των ενδείξεων του υπό διακρίβωση Οργάνου σε σχέση με τη πρότυπη συσκευή. 

 Η αβεβαιότητα της μέτρησης. 

 

         

 

Πληροφορίες μπορούν να ζητηθούν στα τηλέφωνα 2681361412 του τμήματος Διατροφής. 

 

  

 

 

 

      

  

 

                                                                             Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.  

                                                                                               ΚΑΤΣΑΚΙΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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