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ΠΡΟΚΛΗΗ 

Για ςυμμετοχή ςε διαδικαςία με διαπραγμάτευςη χωρίσ προηγοφμενη δημοςίευςη (άρθρο 32, παρ. 2γ 
του Ν.4412/2016) για την παροχή υπηρεςιϊν ςυντήρηςησ των Η/Μ εγκαταςτάςεων του Π.Γ.Ν. 
Αλεξανδροφπολησ 

 

Ζχοντασ υπόψη: 

1. Σο Ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 
Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 
2. Σο Ν. 4782/2021 (Φ.Ε.Κ. 36/Α/09.03.2021), «Εκςυγχρονιςμόσ, απλοποίθςθ και αναμόρφωςθ του 
ρυκμιςτικοφ πλαιςίου των δθμοςίων ςυμβάςεων, ειδικότερεσ ρυκμίςεισ προμθκειϊν ςτουσ τομείσ τθσ 
άμυνασ και τθσ αςφάλειασ και άλλεσ διατάξεισ για τθν ανάπτυξθ, τισ υποδομζσ και τθν υγεία». 
3. Σθν υπ. αρικμ. 11/21 Διακιρυξθ του Διεκνοφσ Ανοικτοφ Ηλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ, με αντικείμενο 
ανάδειξθ αναδόχου Παροχισ Τπθρεςιϊν υντιρθςθσ των Η/Μ εγκαταςτάςεων του Π.Γ.Ν. 
Αλεξανδροφπολθσ για χρονικό διάςτθμα ενόσ (1) ζτουσ με δυνατότθτα παράταςθσ ενόσ (1) ακόμα ζτουσ,  
ςυνολικισ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ 1.300.000,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. 
4.  Σθν ανάρτθςθ τθσ ςχετικισ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ ςτο ΕΗΔΗ με υςτθμικό αρικμό: 106201 
5. Σθν υπ. Αρικμ. Θ48/Δ27/22-07-2021 απόφαςθ του Δ. του Π.Γ.Ν. Αλεξανδροφπολθσ, με κζμα: Ζγκριςθ 
πρακτικοφ δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ – τεχνικισ αξιολόγθςθσ του Διεκνοφσ Ανοικτοφ Ηλεκτρονικοφ 
Διαγωνιςμοφ τθσ υπ. Αρικμ. 11/21 Διακιρυξθσ  με αντικείμενο ανάδειξθ αναδόχου Παροχισ Τπθρεςιϊν 
υντιρθςθσ των Η/Μ εγκαταςτάςεων του Π.Γ.Ν. Αλεξανδροφπολθσ για χρονικό διάςτθμα ενόσ (1) ζτουσ με 
δυνατότθτα παράταςθσ ενόσ (1) ακόμα ζτουσ,  ςυνολικισ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ 1.300.000,00€ 
ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α., ςφμφωνα με τθν οποία αποφαςίηεται θ απόρριψθ των προςφορϊν των 
εταιριϊν «ΙΜΙΑ ΣΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ», «ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ Κ ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗ ΚΑΙ ΙΑ ΟΕ» & «ICON 
GROUP ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΚΕ», ενϊ γίνεται αποδεκτι θ προςφορά τθσ εταιρίασ «ΜΟΤΣΑΦΕΡΗ 
ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΕΛΕΓΧΟΤ» 
6. Tθν υπ. Αρικμ. Θ2/Δ19/17-05-2021 Απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου του Π.Γ.Ν. 
Αλεξανδροφπολθσ με τίτλο: «Ζγκριςθ Ενεργειϊν του Π.Γ.Ν. Αλεξανδροφπολθσ για τθν απρόςκοπτθ ςυνζχιςθ 
τθσ παροχισ υπθρεςιϊν ςυντιρθςθσ των Ηλεκτρομθχανολογικϊν Εγκαταςτάςεων του Π.Γ.Ν. 
Αλεξανδροφπολθσ» ςφμφωνα με τθν οποία αποφαςίηεται: «Η ζγκριςθ προςφυγισ ςτθν διαδικαςία τθσ 
διαπραγμάτευςθσ του άρκρου 32 «Προςφυγι ςτθν διαδικαςία με διαπραγμάτευςθ χωρίσ προθγοφμενθ 
δθμοςίευςθ» του Ν. 4412/16 με τισ εταιρίεσ που κα ςυμμετάςχουν ςτα πλαίςια τθσ θλεκτρονικισ ανοικτισ 
διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ με αρικμό ΕΗΔΗ 106201 και αντικείμενο τθν παροχι υπθρεςιϊν ςυντιρθςθσ 
των Ηλεκτρομθχανολογικϊν Εγκαταςτάςεων του Νοςοκομείου υπό τισ κάτωκι προχποκζςεισ: 

ΠΡΟ 

ΜΟΤΣΑΦΕΡΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΕΛΕΓΧΟΤ 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=24449&tradingPartnerId=36271&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=2064487072&oapc=20&oas=YsgeCAviefH8qYPqDlDuJA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=84665&tradingPartnerId=106880&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=2064487072&oapc=20&oas=xNS6pE4U9jbIIOBsT2C7Gw..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=71705&tradingPartnerId=95910&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=330156713&oapc=23&oas=xGolTENz9bGQc8563uJfmg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=71705&tradingPartnerId=95910&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=330156713&oapc=23&oas=xGolTENz9bGQc8563uJfmg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=71705&tradingPartnerId=95910&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=330156713&oapc=23&oas=xGolTENz9bGQc8563uJfmg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=37519&tradingPartnerId=52309&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=396967443&oapc=12&oas=gfoVAkIBg-1dI-0PNRUqXw..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=37519&tradingPartnerId=52309&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=396967443&oapc=12&oas=gfoVAkIBg-1dI-0PNRUqXw..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=37519&tradingPartnerId=52309&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=396967443&oapc=12&oas=gfoVAkIBg-1dI-0PNRUqXw..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=37519&tradingPartnerId=52309&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=396967443&oapc=12&oas=gfoVAkIBg-1dI-0PNRUqXw..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=37519&tradingPartnerId=52309&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=396967443&oapc=12&oas=gfoVAkIBg-1dI-0PNRUqXw..


ΑΔΑ: 6ΨΡ14690Ω3-1ΩΓ



Α) Η εν λόγω διαπραγμάτευςθ κα λάβει χϊρα μετά τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν που κα κατατεκοφν 
ςτθν ανωτζρω διαγωνιςτικι διαδικαςία (ΕΗΔΗ 160201), τθν ολοκλιρωςθ τθσ πρϊτθσ φάςθσ αυτισ 
(εξζταςθ δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και τεχνικϊν προςφορϊν) και τθν ζγκριςθ του ςχετικοφ πρακτικοφ 
τθσ αρμόδιασ επιτροπισ από το Διοικθτικό υμβοφλιο του Νοςοκομείου.   
Β) Η πρόςκλθςθ ςε διαπραγμάτευςθ κα αφορά τισ εταιρίεσ των οποίων οι τεχνικζσ προςφορζσ κα ζχουν 
γίνει αποδεκτζσ ςτα πλαίςια τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ φςτερα από ςχετικι απόφαςθ του Διοικθτικοφ 
υμβουλίου.» 
7.  Σο γεγονόσ ότι βάςει του ανωτζρω πρακτικοφ (βλ. παρ. 5) τθσ αρμόδιασ επιτροπισ και τθσ ςχετικισ 
απόφαςθσ του Δ., από το ςφνολο των προςφορϊν που κατατζκθκαν ςτα πλαίςια τθσ διαγωνιςτικισ 
διαδικαςίασ, γίνεται αποδεκτι θ προςφορά τθσ εταιρίασ «ΜΟΤΣΑΦΕΡΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 
ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΕΛΕΓΧΟΤ» 
8.  Σα προβλεπόμενα ςτο Ν. 4013/2011 «φςταςθ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων»  
9. Σο άρκρο 2 του ανωτζρω νόμου, ςφμφωνα με το οποίο: «Για τθν εφαρμογι του παρόντοσ νόμου ωσ 
δθμόςιεσ ςυμβάςεισ νοοφνται οι δθμόςιεσ ςυμβάςεισ που ζχουν ωσ αντικείμενο τθν  εκτζλεςθ ζργων, τθν 
προμικεια αγακϊν και τθν παροχι υπθρεςιϊν, κατά τθν εκάςτοτε ζννοια αυτϊν ςτθν ιςχφουςα νομοκεςία 
για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, όπωσ ςιμερα ορίηονται ςτο Ν. 4412/16 και ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ & 
2014/25/ΕΕ». 
10. Σα κατϊτατα όρια του άρκρου 5 του Ν. 4412/16 για τισ Μθ Κεντρικζσ Ανακζτουςεσ Αρχζσ, τα οποία 
ορίηονται για ςυμβάςεισ προμθκειϊν και υπθρεςιϊν ςτο φψοσ των 209.000,00€ πλζον ΦΠΑ. 
11. Σα προβλεπόμενα ςτον Νόμο 4700/2020 «Ενιαίο κείμενο Δικονομίασ για το Ελεγκτικό υνζδριο, 
ολοκλθρωμζνο νομοκετικό πλαίςιο για τον προςυμβατικό ζλεγχο, τροποποιιςεισ ςτον Κϊδικα Νόμων για 
το Ελεγκτικό υνζδριο, διατάξεισ για τθν αποτελεςματικι απονομι τθσ δικαιοςφνθσ και άλλεσ διατάξεισ» 
άρκρο 324, ςφμφωνα με το οποίο υπάγονται ςτον προςυμβατικό ζλεγχο Κλιμακίου του Ελεγκτικοφ 
υνεδρίου διαγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ με προχπολογιςκείςα δαπάνθ άνω του 1.000.000,00€, ενϊ ςτον 
προςυμβατικό ζλεγχο του Επιτρόπου του Ελεγκτικοφ υνεδρίου διαγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ με 
προχπολογιςκείςα δαπάνθ άνω των 300.000,00€ , μθ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ. 
12. Η προχπολογιηόμενθ μθναία δαπάνθ άνευ ΦΠΑ τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ τθσ υπ. Αρικμ. 11/21 
Διακιρυξθσ ανζρχεται ςτο φψοσ των 43.682,80€, ενϊ θ αντίςτοιχθ μθνιαία δαπάνθ τθσ μοναδικισ εταιρίασ 
τθσ οποίασ θ προςφορά ζγινε αποδεκτι ςτθν διαγωνιςτικι διαδικαςία (δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ, τεχνικι 
προςφορά), ανζρχεται ςτο φψοσ των 41.258,43€. 
13. Σθν υπ’ αρικμ. Θ15/Δ29/19-08-2021 Απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου του Π.Γ.Ν. 
Αλεξανδροφπολθσ με τίτλο: «Ζγκριςθ των όρων τθσ διαπραγμάτευςθσ ςε εφαρμογι των προβλεπομζνων 
ςτθν υπ’ αρικμ. Θ2/Δ19/17-05-2021 Απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου με κζμα: « Ζγκριςθ Ενεργειϊν 
του Π.Γ.Ν. Αλεξανδροφπολθσ για τθν απρόςκοπτθ ςυνζχιςθ τθσ παροχισ υπθρεςιϊν ςυντιρθςθσ των 
Ηλεκτρομθχανολογικϊν Εγκαταςτάςεων του Π.Γ.Ν. Αλεξανδροφπολθσ». 
 
 

 Καλοφμε 
ςε διαπραγμάτευςθ χωρίσ προθγοφμενθ δθμοςίευςθ, για τθν ανάκεςθ παροχισ υπθρεςιϊν ςυντιρθςθσ 
των Ηλεκτρομθχανολογικϊν Εγκαταςτάςεων του Π.Γ.Ν. Αλεξανδροφπολθσ, τθν εταιρία «ΜΟΤΣΑΦΕΡΗ 
ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΕΛΕΓΧΟΤ»,  για τθν κάλυψθ αναγκϊν του Νοςοκομείου για 
χρονικό διάςτθμα ζωσ πζντε (5) μθνϊν και με προχπολογιηόμενθ δαπάνθ μθνιαίου τιμιματοσ ζωσ 
41.258,43 πλζον ΦΠΑ 24%. Σο Νοςοκομείο δφναται να λφςει μονομερϊσ τθν ςφμβαςθ και πριν τθν πάροδο 
τθσ ςυμβατικισ διάρκειασ, αφενόσ ςτθν  περίπτωςθ ολοκλιρωςθσ τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ τθσ υπ. 
Αρικμ. 11/21 Διακιρυξθσ με τθν υπογραφι ςφμβαςθσ με τον ανάδοχο και αφετζρου εάν υποχρεωκεί 
δικαςτικά προσ τοφτο, χωρίσ καμία υποχρζωςθ του Νοςοκομείου  ζναντι τθσ αναδόχου εταιρείασ.  
 
Σο πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Πρόςκλθςθσ καταχωρικθκε ςτο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων 
υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) ςτισ 24-08-2021. 

Η Πρόςκλθςθ αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΓΕΙΑ) 
και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ (URL): http://pgna.gr/, ςτισ 24-08-2021. 
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Ωσ καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν ορίηεται θ 31-08-2021 και ϊρα 14:00. 
 
Η αποςφράγιςθ όλων των (υπό)φακζλων (Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ, Σεχνικι προςφορά, Οικονομικι 
προςφορά), κα γίνει ςτισ 01-09-2021 και ϊρα 12:00. 

Ο φάκελοσ τθσ προςφοράσ κα κατατεκεί ςτο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Π.Γ.Ν. Αλεξανδροφπολθσ μζχρι τθν 
ανωτζρω καταλθκτικι θμερομθνία. 

τον κφριο φάκελο κα περιζχεται: 

 Ζνασ (υπο)φάκελοσ με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά υμμετοχισ», ςτον οποίο κα κατατεκοφν τα 
κάτωκι: 
Α) Τπεφκυνθ Διλωςθ δεόντωσ υπογεγραμμζνθ περί μθ οψιγενϊν μεταβολϊν κατά τθν ζννοια του 
άρκρου 104 του ν. 4412/2016. 
Β) Αποδεικτικό φορολογικισ ενθμερότθτασ εκδιδόμενο από τθν Α.Α.Δ.Ε. που να είναι εν ιςχφ κατά το 
χρόνο υποβολισ του. 
Γ) Αποδεικτικό αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ από τον e-ΕΦΚΑ που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο 
υποβολισ του. 
Δ) Τπεφκυνθ Διλωςθ ότι δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι 
ιςχφ για τθν ακζτθςθ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ 
 

 Ζνασ (υπο)φάκελοσ με τθν ζνδειξθ «Σεχνικι προςφορά» ςτον οποίο κα κατατεκεί Τπεφκυνθ Διλωςθ 
δεόντωσ υπογεγραμμζνθ ςτθν οποία ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ κα δθλϊνει ότι: 
Α) αποδζχεται πλιρωσ τουσ όρουσ τθσ υπ’ αρικμ. 11/21 Διακιρυξθσ 
Β)  πλθροφνται ςτο ςφνολό τουσ οι απαιτιςεισ και τεχνικζσ προδιαγραφζσ του Παραρτιματοσ Ι τθσ υπ’ 
αρικμ. 11/21 Διακιρυξθσ 
 

 Ζνασ (υπο)φάκελοσ με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι προςφορά» ςτον οποίο κα δθλϊνεται το 
προςφερόμενο μθνιαίο τίμθμα των υπθρεςιϊν χωρίσ ΦΠΑ. 

 
Εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ δεν απαιτείται. (άρκρο 31Α του Ν. 4412/2016) 
 
Σο αποτζλεςμα τθσ διαδικαςίασ κα εγκρικεί από το Διοικθτικό υμβοφλιο του Νοςοκομείο, φςτερα από 
ειςιγθςθ τθσ αρμόδιασ επιτροπισ διενζργειασ Διεκνϊν και Δθμόςιων Διαγωνιςμϊν-Διαπραγματεφςεων. 
 
 
                                                                   Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ Π.Γ.Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ 

 

 

 

                                                                                             Ε. ΡΟΤΦΟ 
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