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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Τμήμα : Προμηθειών
Πληροφορίες : Θεοδώρου Ευαγγελή
Τηλ. 213/2054326

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 61.22
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ/ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΥΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ PACS ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
(HARDWARE) ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ : 37.200,00€ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ
ΤΟΥ Φ.Π.Α. 24%), ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ
ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ), ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 50 ΤΟΥ Ν.4782/21.
Έχοντας υπόψη:
1. Τον Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές
διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα.
2. Τον Ν. 3527/09-02-2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων
από το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις».
3. Τον Ν. 4412/8.8.16 (αρ. φύλλου 147) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/Ε.Ε & 2014/25/Ε.Ε).
4. Τον Ν. 4605/1-4-19, άρθρο 43 «Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4412/16 (Α΄147)».
5. Τον Ν. 4782 ΦΕΚ Α 36/9.3.2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του
ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών
στους το μείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις
υποδομές και την υγεία.
6. Τα με αριθμ. πρωτ. 14116/12-05-2022, 14224/13-05-22 υπηρεσιακά σημειώματα του
γραφείου πληροφορικής του ΨΝΑ, με τα είδη και τις τεθείσες τεχνικές προδιαγραφές
για την υλοποίηση της διαγωνιστικής διαδικασίας.
7. Το πρωτογενές αίτημα : 22REQ010683404.
8. Το εγκεκριμένο αίτημα : 22REQ010700650 με ΑΔΑ 6ΘΦΜ469Η5Ω-ΤΜ4.
9. Τη με αριθμ. 18η/01-06-2022 θέμα 5ο (ΑΔΑ ΨΥ09469Η5Ω-30Λ) Απόφαση Δ.Σ. του Ψ.Ν.Α.
περί διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια-εγκατάσταση-παραμετροποίηση
πλήρους πληροφοριακού συστήματος pacs συνοδευόμενο από τον αντίστοιχο
εξοπλισμό.
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Απευθύνουμε πρόσκληση στους οικονομικούς φορείς για την υποβολή :
1. Τεχνικής & οικονομικής προσφοράς καθώς και δικαιολογητικών κατακύρωσης για την
προμήθεια-εγκατάσταση-παραμετροποίηση πλήρους πληροφοριακού συστήματος pacs
συνοδευόμενο από τον αντίστοιχο εξοπλισμό (hardware) συνολικής προυπολογισθείσας
δαπάνης 37.200,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).
Η παρούσα πρόσκληση πραγματοποιείται μέσω της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης με
συλλογή κλειστών γραπτών σφραγισμένων προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης την
συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή στο σύνολο
των ζητούμενων ειδών-υπηρεσιών).

2. Τεχνικές προδιαγραφές:

Το σύστημα PACS θα πρέπει κατ' ελάχιστον να μπορεί να υποστηρίζει τον κατά μέσο όρο
ετήσιο φόρτο εργασίας του ΨΝΑ, ήτοι:
ΕΙΔΟΣ
ΕΤΗΣΙΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΥΠΕΡΗΧΟΙ
περίπου 2.000
περίπου 2.000
ΑΞΟΝΙΚΕΣ
ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΚΛΑΣΙΚΕΣ
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ

Περίπου 4.000

Να συνυπολογιστεί ετήσια αύξηση των εξετάσεων κατά 5%.
Το προσφερόμενο σύστημα θα πρέπει να διασυνδέεται με το σύστημα MediRlS της εταιρείας
Computer Control Systems , το οποίο θα εγκατασταθεί και θα καλύπτει τη γραμματεία του
ακτινολογικού, καθώς και με τον υπάρχοντα εξοπλισμό (όπου αυτό είναι τεχνολογικά εφικτό)
που φαίνεται στον παρακάτω πίνακα, αλλά και να έχει και δυνατότητα επέκτασης της
διασύνδεσης με νέα απεικονιστικά μηχανήματα με τα οποία θα εξοπλίζεται το νοσοκομείο :

ΟΝΟΜΑ
ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ

ΤΥΠΟΣ

ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΜΗΧΑΝΗΜΑ
ΥΠΕΡΗΧΟΣ

SIEMENS POLYDOROS SX
80
GENERAL
ELECTRIC
HEALTHCARE LOGIGE

SIEMENS
SCOPE

SOMATOM

Ο ανάδοχος θα επωμιστεί το κόστος της διασύνδεσης του συστήματος PACS με το
RIS του νοσοκομείου καθώς και τη διασύνδεση με την υπηρεσία Εφεδρικής
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Αποθήκευσης και Απομακρυσμένης Πρόσβασης Απεικονιστικών Δεδομένων
(HARMONI) του ΕΔΥΤΕ.
Το προσφερόμενο σύστημα PACS θα πρέπει να αποτελεί ένα ολοκληρωμένο και
πλήρως διασυνδεμένο σύστημα θέασης, επεξεργασίας, αποθήκευσης και
αρχειοθέτησης ιατρικής εικόνας και εξετάσεων. Θα πρέπει να είναι νέας γενιάς,
σύγχρονης τεχνολογίας και να παρέχει κατ’ ελάχιστο τις ακόλουθες δυνατότητες:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ταχύτατη μεταφορά εικόνας από και προς τα διασυνδεόμενα ιατρικά
απεικονιστικά μηχανήματα
Ταχύτερη δυνατή μεταφορά των αποθηκευμένων εικόνων και των
σχετιζόμενων πληροφοριών σε όλο το δίκτυο, με τη χρήση των πλέον
σύγχρονων αλγορίθμων και μεθόδων
Ταχύτατη διασύνδεση με τον υπάρχοντα εξοπλισμό του νοσοκομείου και με το
πληροφοριακό σύστημα μέσω πρωτοκόλλων επικοινωνίας HL7 και DICOM
Ταχύτατη επεξεργασία εικόνας
Ταχύτατη και εύκολη διαχείριση του συστήματος μέσω λειτουργίας
administrator portal
Ταχύτατη και εύκολη εγκατάσταση του συστήματος σε περιφερειακούς
υπολογιστές
Ελάχιστος χρόνος Downtime ώστε να επιτρέπεται η αδιάλειπτη και αξιόπιστη
λειτουργία του συστήματος
Το σύστημα να διαθέτει κεντρική βάση δεδομένων ώστε να διασφαλίζεται η
κεντρική διαχείριση και ο συγχρονισμός των δεδομένων
Το σύστημα και η Βάση Δεδομένων (ΒΔ) να είναι ανοικτή και να μπορεί να
συνεργαστεί/ επικοινωνήσει με το υπάρχον πληροφοριακό σύστημα (ΟΠΣΥ) του
Νοσοκομείου.
Η πρόσβαση των χρηστών στο σύστημα να γίνεται με τη χρήση μοναδικού
ονόματος και κωδικού πρόσβασης

Το προσφερόμενο σύστημα θα πρέπει να αποτελείται από τα ακόλουθα υποσυστήματα:

A. Εξυπηρετητής (PACS Server - Rack)
O εξυπηρετητής να είναι σύγχρονης τεχνολογίας και να περιλαμβάνει τα παρακάτω
• Επεξεργαστής τεχνολογίας Xeon 8-Core
• Διπλά τροφοδοτικά 500 W
• Μνήμη 32 GB RAM
• Λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows 2019 Server (64 bit)
• Οκτώ (8) σκληρούς δίσκους 4 TB SATA 7.2krpm (32 TB) με δυνατότητα επέκτασης
• Τέσσερις (4) θύρες δικτύου 1 GBit/s για την ταχύτατη μεταφορά δεδομένων
• Η βάση δεδομένων να είναι σύγχρονης και διαδεδομένης τεχνολογίας ώστε να
διευκολύνεται η μελλοντική διαχείριση και υποστήριξη του συστήματος
• Να είναι δυνατή η μελλοντική επέκταση του αποθηκευτικού χώρου για
επιπρόσθετα τουλάχιστον 5 έτη (Να περιγραφεί η αρχιτεκτονική για αξιολόγηση).
• Να είναι rack mounted. Να συμπεριλαμβάνεται όλος ο εξοπλισμός για την
εγκατάσταση σε υπάρχον rack.
• Ο εξυπηρετητής να διαθέτει λογισμικό και εξοπλισμό λήψης αντιγράφων
ασφαλείας (back up)
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• Το σύστημα θα παραδοθεί διασυνδεδεμένο με το υπάρχον ΟΠΣΥ του
Νοσοκομείου με τη συνεργασία του Τμ. Πληροφορικής του Νοσοκομείου
Β. Υποσύστημα PACS με τουλάχιστον 5 ταυτόχρονες άδειες.
Δυνατότητα Query Spanning για τη ζεύξη περισσότερων κόμβων
Δυνατότητα φόρτωσης και θέασης διαφορετικών εξετάσεων ασθενών την ίδια
χρονική στιγμή
Δυνατότητα αποθήκευσης δεδομένων μέσω πρωτοκόλλου DICOM 3.0 από κάθε
ψηφιακό διαγνωστικό απεικονιστικό μηχάνημα
Δυνατότητα ενσωμάτωσης και δεδομένων (μη DICOM) μέσω λειτουργίας Import
(JPEG, TIFF, BMP, PDF)
Δυνατότητα εξαγωγής δεδομένων μέσω λειτουργίας Export (JPEG, TIFF, BMP,
DICOM)
Δυνατότητα φόρτωσης διαφορετικών μελετών/ασθενών για σύγκριση
Δυνατότητα ταυτόχρονη φόρτωσης και των παλαιότερων μελετών, εάν αυτές
υπάρχουν αποθηκευμένες στο σύστημα
Δυνατότητα εύκολης μεταφοράς εικόνων με μηχανισμό drag and drop (Drag &
Drop)
Δυνατότητα θέασης, επεξεργασίας και splitting ακολουθιών multi frame (Multi
frame)
Δυνατότητα θέασης εικόνων σε true color ή monochrome mode
Δυνατότητα συγχρονισμένης θέασης μελετών για την σύγκριση εξετάσεων σε μια
ή και σε περισσότερες οθόνες
Δυνατότητα Movie (Movie Mode)
Δυνατότητα DSA (Digital Subtraction Angiography)
Δυνατότητα θέασης και αποθήκευσης DICOM Structured Reports
Δυνατότητα Image Navigator
Δυνατότητα ταχείας και απλής προσπέλασης όλων των ασθενών μέσω
λειτουργίας Access Bar
Δυνατότητα λειτουργίας IMPORT/EXPORT.
Το προσφερόμενο σύστημα επιτρέπει την εισαγωγή και εξαγωγή δεδομένων σε
μορφή DICOM, TIFF, JPEG, BMP •
Δυνατότητα δημιουργίας φίλτρων αναζήτησης και ταξινόμησης όλων των
αποθηκευμένων εξετάσεων. Ο κάθε χρήστης ορίζει τα δικά του προσωπικά
φίλτρα αναζήτησης.
Δυνατότητα αυτοματοποιημένης διαγραφής εξετάσεων
Δυνατότητα αλλαγής στοιχείων μιας εξέτασης ή ασθενή
Δυνατότητα κατακερματισμού μελετών)
Δυνατότητα συνένωσης μελετών
Δυνατότητα αποθήκευσης μελετών με διαφορετικά χαρακτηριστικά
Δυνατότητα απολεστικής και μη απολεστικής συμπίεσης.
Δυνατότητα αυτόματης αποστολής εξετάσεων σε προεπιλεγμένους κόμβους
DICOM
Δυνατότητα επεξεργασίας εικόνων και μελέτης, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η
φόρτωση της μελέτης αυτής (Work in Progress)
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Δυνατότητα για την ταχεία πρόσβαση του χρήστη σε όλα τα αναγκαία εργαλεία
Δυνατότητα μέτρησης Cardio Thoracic Ratio (CTR)
Δυνατότητα Spine Labeling
Δυνατότητα Smart Reading
Δυνατότητα θέασης εξετάσεων με διαφορετικά Layout
Δυνατότητα εκτύπωσης μεμονωμένων εικόνων ή και ολόκληρων εξετάσεων σε
εκτυπωτή DICOM μέσω λειτουργίας DICOM PRINT
Δυνατότητα εγγραφής εξετάσεων και εικόνων σε CD ή και DVD μαζί με λογισμικό
για την εύκολη θέαση και απλή επεξεργασία αυτών
Γ. Διαγνωστικός σταθμός
Ο διαγνωστικός σταθμός εργασίας θα έχει τα ακόλουθα :
Λειτουργικό σύστημα >= Windows 10
Μνήμη RAM 16 GB
Ένα (1) SSD 256GB
Ένα (1) Medical graphic card (2GB RAM, 2 Outputs)
Δυο (2) medical grade οθόνες 24 ιντσών 2.3MP
Ένα (1) πληκτρολόγιο
Ένα (1) ποντίκι
Μία (1) κάρτα δικτύου 1Gbit/s
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1) Να πληρούνται όλες τις διεθνείς προδιαγραφές ασφαλείας και ποιότητας και να
φέρουν απαραιτήτως πιστοποιητικό ISO ή TUV και την σήμανση CE-MARK,
σύμφωνα με την οδηγία 93/42 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2) Εγκατάσταση του συνόλου των προσφερόμενων υλικών στο χώρο του
Νοσοκομείου
3) Ο ανάδοχος θα παρέχει όλα τα απαραίτητα καλώδια για την εγκατάσταση του
συνόλου του προσφερόμενου εξοπλισμού χωρίς επιπλέον επιβάρυνση για το
νοσοκομείο
4) Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σε ημέρες και ώρες που θα διαταράξουν , όσο
γίνεται λιγότερο , την εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου. Το τμήμα
πληροφορικής και το τμήμα Βιοϊατρικής τεχνολογίας θα συνδράμει τον ανάδοχο
καθ ‘ όλη την διάρκεια των εργασιών οποιαδήποτε ημέρα και ώρα απαιτηθεί.
5) Εγγύηση καλής λειτουργίας 1 έτος
6) Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να δώσει προσφορά για συντήρηση – τεχνική
υποστήριξη του προσφερόμενου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος
(υλικό και λογισμικό) μετά τη λήξη της εγγύησης του 1 έτους , για χρονικό διάστημα
τουλάχιστον 5 ετών. Η σύμβαση θα παρακολουθείται και από το τμήμα
Πληροφορικής (κατά το μέρος που μας αφορά) και από το τμήμα Βιοϊατρικής
Τεχνολογίας.
7) Ο ανάδοχος θα θέσει στη διάθεση του ακτινολογικού εργαστηρίου , του
τμήματος πληροφορικής και του τμήματος βιοϊατρικής τεχνολογίας τα στοιχεία
συνεργάτη του και του αναπληρωτή του που θα παρέχει την τεχνική υποστήριξη στο
ολοκληρωμένο προσφερόμενο πληροφοριακό σύστημα (υλικό και λογισμικό),
καθόλη τη διάρκεια της εγγύησης , της συντήρησης – τεχνικής υποστήριξης . Το ίδιο
υποχρεούται και το νοσοκομείο.
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8) Ο ανάδοχος δεσμεύεται για τα όσα περιγράφει ο νόμος περί προστασίας
προσωπικών δεδομένων.
9) Η όποια εκπαίδευση χρηστών (τεχνολόγων, γιατρών, υπαλλήλων βιοϊατρικής
τεχνολογίας, τμήματος πληροφορικής) κριθεί αναγκαία κι απαραίτητη από τους δύο
συμβαλλόμενους (ανάδοχος και νοσοκομείο),
θα πραγματοποιηθεί από τον
ανάδοχο, χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση για το Νοσοκομείο.

3. Η προς αξιολόγηση οικονομική προσφορά, θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ ́ ελάχιστον
τα ακόλουθα:
α. Την καθαρή τιμή για το σύνολο της προμήθειας και τοποθέτησης του πληροφοριακού
συστήματος.
β. Τον αναλογούντα ΦΠΑ.
γ. Την συνολική αξία της οικονομικής προσφοράς .
Ο μειοδότης θα προκύψει με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη
προσφορά (χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της ανωτέρω προμήθειας και τοποθέτησης).

Κατά την υποβολή της προσφοράς απαιτείται υποχρεωτικά κατάθεση:
✓
Οικονομικής προσφοράς, η τιμή της οποίας δίνεται
σε ευρώ (μη
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), και περιλαμβάνει υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και
κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για την προμήθεια και
τοποθέτηση του πληροφοριακού συστήματος στον τόπο και με τον τρόπο που θα
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης..
✓ Τεχνική προσφορά η οποία θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις
προδιαγραφές όπως αυτές αναφέρονται παραπάνω.
✓ Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με το άρθρ. 23 του ν. 4782 σε αντικατάσταση του άρθρ.
74 του ν. 4412/2016, περί μη επιβολής σε βάρος σας της κύρωσης του οριζόντιου
αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
✓ Υπεύθυνη δήλωση, περί αποδοχής των όρων που τέθηκαν στο παρόν έγγραφο
πλήρως και ανεπιφύλακτα.
✓ Δικαιολογητικά κατακύρωσης :
Ποινικό μητρώο
Φορολογική & ασφαλιστική ενημερότητα
ΓΕΜΗ
Πιστοποιητικό εκπροσώπησης
Έγγραφα πρωτοδικείου περί : 1)μη πτώχευσης, 2)λύσης, 3)αναγκαστικής διαχείρισης,
4)συνδιαλλαγής – εξυγίανσης, 5)διορισμού εκκαθαριστή-συν εκκαθαριστή,
6)υπαγωγής στο καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης, 7)σχεδίου αναδιοργάνωσης, 8)
υπαγωγής α)στην έκτακτη διαδικασία ρύθμισης υποχρεώσεων εμπόρων με
δεσμευτική δύναμη για το σύνολο των πιστωτών β)καθεστώς ειδικής διαχείρισης του
Ν. 4307/2014.
Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία
υποβολής τους, όσα δεν αναγράφουν ημερομηνία λήξης ισχύουν για τρεις (3) μήνες
από την έκδοσή τους.
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ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
α. Οι εργασίες για την προμήθεια και τοποθέτηση του πληροφοριακού συστήματος θα
πραγματοποιηθούν εντός ενενήντα ημερών.
β. Η πληρωμή του αναδόχου/ων θα γίνει μετά το πέρας των εργασιών τοποθέτησης και την
προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις
διατάξεις του του άρθρου 20 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου
δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΨΝΑ που
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή .
γ. Η προσφορά θα έχει ισχύ τουλάχιστον ενενήντα (90) ημέρες, από την επόμενη της
αποσφράγισης.
δ. Τον προμηθευτή θα βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις.

4. Παρακαλούμε όπως η προσφορά σας υποβληθεί στην Υπηρεσία μας σε κλειστό
σφραγισμένο φάκελο έως την 01 Ιουλίου ημέρα Παρασκευή, και ώρα 10:00 π.μ., στο
πρωτόκολλο του Νοσοκομείου – Λεωφ. Αθηνών 374, Χαϊδάρι, και πρέπει να είναι
συντεταγμένη στην Ελληνική γλώσσα, χωρίς ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις
στο κείμενο και στα ποσά.
(Στην αποσφράγιση των προσφορών μπορούν να παρευρίσκονται οι συμμετέχοντες κατά την
ημερομηνία και ώρα που αναφέρεται στο παρόν έγγραφο, ως καταληκτική)
Η υποβολή προσφοράς δεν είναι δεσμευτική για την Υπηρεσία ως προς την ανάθεση της
σύμβασης.
Μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού απαιτείται εγγυητική καλής εκτέλεσης ύψους 4%
επί της καθαρής προϋπολογισθείσας αξίας.
AA 666/22 ποσού 37.200,00€.
Η παρούσα πρόσκληση είναι «Καταχωριστέα στο ΚΗΜ∆ΗΣ».

΅

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡΟΪΣΤ. ΤΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΨΝΑ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΣΑΓΔΗ
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