
  
 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2018 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ANTIKEIMENO THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΔΙΕΤΗ 
ΕΓΓΓΥΗΣΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΧΗΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «Π. & ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ»  

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 ΩΡΑ 13.00 μ.μ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 ΩΡΑ 10.30 π.μ. 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
ΠΟΡΟΙ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ  40.000€ 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ (Ζ) ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 
«ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ & ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ»  

ΠΛΗΡΩΜΗ 
ΕΝΤΟΣ 30 ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του Ν. 4182/2013, όπως τροποποιημένος ισχύει.  

2. Τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.   

3. Την από 05-12-2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Παύλου και Αλεξάνδρας 
Κανελλοπούλου για την έγκριση της δωρεάς προς το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Π.& Αγλαΐας 
Κυριακού».   

4. Την με αρ. 15/18-07-2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων 
Αθηνών «Αγίας Σοφίας» και Γενικού Νοσοκομείο Αθηνών Π. & Αγλαΐας Κυριακού» για την αποδοχή 
της δωρεάς.  

5. Την από 18-09-2018 απόφασή του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Παύλου & Αλεξάνδρας 
Κανελλοπούλου για την έγκριση του κειμένου και του περιεχομένου της παρούσας διακήρυξης.   

 



  
 

 

 

προκηρύσσει σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας διακήρυξης πρόχειρο 

διαγωνισμό με αντικείμενο την προμήθεια και εγκατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Π. & 

Αγλαΐας Κυριακού» ενός (1) πλυντηρίου χημικής και θερμικής απολύμανσης χειρουργικών εργαλείων.  

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.  

Η προμήθεια και εγκατάσταση με διετή εγγύηση στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Π. & Αγλαΐας 

Κυριακού» ενός (1) καινούριου πλυντηρίου χημικής και θερμικής απολύμανσης χειρουργικών εργαλείων.  

Β.  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ – ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.  

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών ορίζεται η 15η Οκτωβρίου 2018, ώρα 13.00 μ.μ.  

Οι προσφορές κατατίθενται ή αποστέλλονται στη διεύθυνση των γραφείων του Ιδρύματος «Παύλου και 

Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου», επί της οδού Θεωρίας 12, 105 55 Πλάκα, στην Αθήνα.  

Οι προσφορές πρέπει να είναι έγγραφες, στην Ελληνική γλώσσα εντός σφραγισμένου φακέλου στην 

εξωτερική όψη του οποίου θα αναγράφονται ευκρινώς τα στοιχεία της παρούσας διακήρυξης.  

Οι προσφορές δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό έως την 15η Μαρτίου 2019.  

Γ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.  

Εντός του φακέλου της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και 

ειδικότερα, τα εξής: 

α. «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», σύμφωνα με το κατωτέρω άρθρο Δ. 

β. «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», σύμφωνα με το κατωτέρω άρθρο Ε.   

γ. «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», σύμφωνα με το κατωτέρω άρθρο ΣΤ.   

Δ.  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. 

Οι συμμετέχοντες καλούνται να περιλάβουν στην προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά συμμετοχής:   

(α) πιστοποιητικό μεταβολών που εκδίδεται από το ΓΕΜΗ και  

(β) πιστοποιητικό εκπροσώπησης που εκδίδεται από το ΓΕΜΗ και  

(γ) υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ή του νομίμου εκπροσώπου του όπου θα δηλώνεται ότι 1. ο 

προσφέρων είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές και ασφαλιστικές εισφορές (κύριας και επικουρικής 

ασφάλισης), 2. ότι δεν τελεί σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή 

άλλη ανάλογη κατάσταση και ότι δεν τελεί υπό διαδικασία υπαγωγής στις ανωτέρω καταστάσεις, 3. ότι 

αποδέχεται όλους τους όρους της παρούσας διακήρυξης.  

 



  
 

 

 

Ε. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.  

Οι συμμετέχοντες υποβάλλουν ως «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τα εξής στοιχεία: 

(α) Συνοπτική περιγραφή του προσφερόμενου εξοπλισμού, που θα περιλαμβάνει τα συγκριτικά 

πλεονεκτήματά του και δήλωση για τον τόπο και το εργοστάσιο κατασκευής του εξοπλισμού.   

(β) Συνοπτική αναφορά στην ιστορία και δραστηριότητες του κατασκευαστικού οίκου.   

(γ) Φύλλο Συμμόρφωσης για κάθε μία τεχνική προδιαγραφή με τρεις στήλες, όπου στην πρώτη στήλη θα 

παρατίθεται η τεχνική προδιαγραφή, στη δεύτερη θα δηλώνεται με ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν ο εξοπλισμός πληροί την 

εν λόγω τεχνική προδιαγραφή και στην τρίτη στήλη, αναλόγως της απάντησης στη δεύτερη στήλη, θα 

περιέχεται η παραπομπή στο τεχνικό φυλλάδιο που αποδεικνύει την εκπλήρωση της τεχνικής 

προδιαγραφής, άλλως θα περιέχεται εξήγηση για το επουσιώδες της απόκλισης.   

(δ) Τα επίσημα Τεχνικά Φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου (μπορούν να είναι και στην αγγλική γλώσσα) 

επί των οποίων θα σημειώνονται ευκρινώς με παραπομπές τα χωρία που αποδεικνύουν ότι πληρούνται οι 

τεχνικές προδιαγραφές του άρθρου Ζ.  

(ε) Αντίγραφα των πιστοποιητικών CE για τον προσφερόμενο εξοπλισμό και των πιστοποιητικών ISO για τη 

συμμετέχουσα εταιρεία και τον κατασκευαστικό οίκο.  

(στ) Ο χρόνος παράδοσης του εξοπλισμού στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Π. & Αγλαΐας 

Κυριακού».   

ΣΤ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.  

1. Οι συμμετέχοντες υποβάλλουν ως «Οικονομική Προσφορά» τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς.  

2. Οι οικονομικές προσφορές συντάσσονται αριθμητικώς και ολογράφως (σε περίπτωση αναντιστοιχίας 

υπερισχύει η ολογράφως αναγραφόμενη τιμή). 

3. Η αναγραφή των τιμών γίνεται σε Ευρώ, αναφέροντας χωριστά την τιμή χωρίς/με ΦΠΑ.  

4. Οι προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνουν τις υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση και 

κάθε είδους δαπάνη, για παράδοση και εγκατάσταση του προσφερόμενου είδους στις εγκαταστάσεις του 

Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών «Π. & Αγλαΐας Κυριακού». 

Ζ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.  

Το προσφερόμενο είδος πρέπει να πληροί τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές που έχουν εγκριθεί από το 

Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Αγλαΐας Κυριακού», άλλως να μην αποκλίνει ουσιωδώς από αυτές:   

1. Να είναι διπλής όψεως χωρητικότητας τουλάχιστον 10 DIN 
 
2. Απολύμανση στους 93 βαθμούς Κελσίου 



  
 

 

 

3. Το σύντομο πρόγραμμά του έως 30 ΜΙΝ και το σηπτικό έως 60 ΜΙΝ 
 
4. Στέγνωμα με ζεστό αέρα με φίλτρο 
 
5. Παροχή ζεστού αέρα στεγνώματος τουλάχιστον 250 κυβικά/h 
 
6. Να διαθέτει 2 αντλίες απολυμαντικών. 
 
7. Να διαθέτει 2 αντλίες ανακύκλωσης νερού τουλάχιστον 400 LIT/MIN. 
 
8. Να μπορεί να απολυμαίνει χειρουργικά εργαλεία και containers με το κατάλληλο κάνιστρο. 
 
9. Αυτόματο κλείδωμα θυρών με ενδείξεις λαθών-βλαβών στην οθόνη. 
 
10. Παροχές ζεστού-κρύου-απιονισμένου νερού. 
 
11. Να διαθέτει οθόνη υγρών κρυστάλλων και εκτυπωτή. 
 
12. Κατασκευή εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα για το πλυντήριο-θάλαμο-βραχίονες 
 
13. Χωρητικότητα θαλάμου πλύσης τουλάχιστον 200 LIT 
 
14. Εξωτερικές διαστάσεις: Ύψος: 250cm / Bάθος:  80cm / Πλάτος: 100cm 
 
15. Επάρκεια ανταλλακτικών για τουλάχιστον 15 έτη και service από εξειδικευμένους τεχνικούς και 2ετή 

τουλάχιστον εργοστασιακή εγγύηση 
 

Η. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ.  

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να ζητήσουν διευκρινίσεις επί του περιεχομένου της παρούσας προκήρυξης 

αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση: info@pacf.gr.  

Θ. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.  

Η αποσφράγιση των προσφορών θα λάβει χώρα την 19η Οκτωβρίου 2018 και ώρα 10.30 π.μ. στα γραφεία 

του Ιδρύματος Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου επί της οδού Θεωρίας 12 στην Πλάκα ενώπιον της 

Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού. Η αποσφράγιση θα γίνει δημόσια και οι διαγωνιζόμενοι, εφόσον 

το επιθυμούν μπορούν να παρευρίσκονται αυτοπροσώπους ή εκπροσωπούμενοι από τους νομίμους 

εκπροσώπους τους ή τρίτα πρόσωπα δυνάμει εξουσιοδότησης.  

Ι. AΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.  

1. H αξιολόγηση των προσφορών γίνεται από τριμελή Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού ορισθείσα 

από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος «Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου».  

2. Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, κατά την κρίση της, δύναται να καλεί τους προσφέροντες να 

παρέχουν διευκρινίσεις ως προς τα δικαιολογητικά της προσφοράς που έχουν υποβάλει.  

mailto:info@pacf.gr


  
 

 

 

Κ. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ. 

Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα κατακυρωθούν με τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Διενέργειας 

του Διαγωνισμού κατόπιν απόφασης του Προέδρου και της Ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου στη 

συμμετέχουσα επιχείρηση, της οποίας η προσφορά πληροί τους όρους της παρούσας διακήρυξης και είναι 

η οικονομικά συμφερότερη (χαμηλότερη τιμή) σε σχέση με τις λοιπές υποβληθείσες προσφορές.  

Λ. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ.  

Οι διαγωνιζόμενοι δικαιούνται να υποβάλουν ένσταση κατά του περιεχομένου της κατακυρωτικής 

απόφασης εντός προθεσμίας τριών (3) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση αυτής. Ενστάσεις 

υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: info@pacf.gr.  

Μ. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.  

Το Ίδρυμα «Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου» διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει οποτεδήποτε, 

για οποιοδήποτε λόγο, αζημίως τον παρόντα διαγωνισμό.  

Ν. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ & ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ.  

Μετά την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού θα ακολουθήσει η υπογραφή της σύμβασης 

προμήθειας και η υποβολή αυτής προς έγκριση στη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας και 

Κοινωφελών Περιουσιών σύμφωνα με το άρθρο 48 Ν.4182/2013.   

Ξ. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ.  

Η παράδοση του εξοπλισμού θα γίνει στις εγκαταστάσεις του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών «Π.& 

Αγλαΐας Κυριακού» κατόπιν συνεννόησης με τη Διοίκηση και την Τεχνική Υπηρεσία του τελευταίου. Η 

παράδοση του εξοπλισμού θα αποδεικνύεται με την έκδοση από την αρμόδια υπηρεσία του Γενικού 

Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών «Π. & Αγλαΐας Κυριακού» πρωτοκόλλου ανεπιφύλακτης ποσοτικής και 

ποιοτικής παραλαβής του εξοπλισμού.  

Ο. ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ.   

Η εξόφληση του τιμήματος προς μειοδότη θα γίνει εντός τριάντα ημερών από την αποστολή στο Ίδρυμα 

Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου του άνω αναφερόμενου πρωτοκόλλου παράδοσης και 

παραλαβής.  

Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου 2018 

για το Ίδρυμα «Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου»  

Νέλλος Α. Κανελλόπουλος Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου – Μπενοπούλου 

Πρόεδρος Δ.Σ. Ταμίας Δ.Σ.  

mailto:info@pacf.gr


  
 

 

 

 


