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                        ΑΔΑ: 958ΓΟΡΡ3-073 

         Αρ.Πρωτ.: 3102/28.05.21 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

 
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για συνεργασία με εξωτερικό συνεργάτη ΠΕ Μηχανολογίας ή 
Ηλεκτρολογίας ή Τεχνικό Γραφείο για χρονικό διάστημα έξι μηνών» 
 
ΣΧΕΤ: α. Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας 
           β. Την με Αρ. Πρωτ.2766/10.05.21 εισήγηση του Εντεταλμένου Συμβούλου  του Γ.Ν. Θήρας . 
           γ. Την με αρ.πρωτ.3062/25.05.21 απόφαση συνεδρίασης του Δ.Σ. με ΑΔΑ: Ψ9Ω3ΟΡΡ3-ΛΑΑ  

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Εννέα χιλιάδες εξακόσια ευρώ (9.600€) συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α  

 

Κριτήριο αξιολόγησης Ημερομηνία δημοσίευσης στο 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

Χαμηλότερη Τιμή 28 Μαΐου 2021 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

Ανοιχτές προσφορές στο mail: 
supplies@santorini-hospital.gr και 

στο fax: 2286035459 
02 Ιουνίου 2021 Τρίτη 13:00 μ.μ. 

 

 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙΤΑΙ 

Κρίνεται  αναγκαία η υποστήριξη της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΓΝ Θήρας από έμπειρο ΠΕ Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο 

Μηχανικό για χρονικό διάστημα έξι μηνών .Εν μέσω κορονοϊού και εν όψει έλευσης του καλοκαιριού με συνέπεια 

την έντονη τουριστική κίνηση στη Θήρα και συνακόλουθα επιβάρυνση του φόρτου στο ΓΝ Θήρας, κρίνεται απολύτως 

απαραίτητη η παρουσία ΠΕ Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Τεχνικού Γραφείου ώστε να έχει την 

επίβλεψη των Η/Μ εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου, συνεπικουρούμενος από το υφιστάμενο  λοιπό τεχνικό 

προσωπικό και σε συνεργασία με τον Τεχνικό Ασφαλείας,  που υποχρεούμεθα εκ του Νόμου να διαθέτουμε και 

διαθέτουμε. 

http://www.santorini-hospital.gr/
mailto:info@santorini-hospital.gr
mailto:supplies@santorini-hospital.gr
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Η απρόσκοπτη λειτουργία των εγκαταστάσεων, η αντιμετώπιση διακοπών ρεύματος, η καλή κατάσταση των 

γεννητριών και του υπολοίπου Η/Μ εξοπλισμού είναι απολύτως απαραίτητη για τη λειτουργία του 

Νοσοκομείου. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ -  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 
 

1) Περιγραφή Παρεχόμενης Υπηρεσίας 
 
Ο ανάδοχος θα παρέχει την υπηρεσία «Υποστήριξη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Γ.Ν. Θήρας».  
 
Αναλυτικά οι Υπερχρεώσεις του Αναδόχου είναι οι εξής: 
 

1) Συμβουλευτική και Τεχνική Υποστήριξη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Γ.Ν. Θήρας σχετικά με την συντήρηση 
Μηχανολογικού Εξοπλισμού του Γ.Ν. Θήρας (Δίκτυο Ιατρικών Αερίων) 

2) Συμβουλευτική και Τεχνική Υποστήριξη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Γ.Ν. Θήρας σχετικά με την συντήρηση 
Μηχανολογικού Εξοπλισμού του Γ.Ν. Θήρας (Εγκατάσταση Λεβήτων και παραγωγής Ζεστού Νερού Χρήσης) 

3) Συμβουλευτική και Τεχνική Υποστήριξη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Γ.Ν. Θήρας σχετικά με την συντήρηση 
Μηχανολογικού Εξοπλισμού του Γ.Ν. Θήρας (Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση και ΗΠΖ Νοσοκομείου) 

4) Συμβουλευτική και Τεχνική Υποστήριξη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Γ.Ν. Θήρας σχετικά με την συντήρηση 
Μηχανολογικού Εξοπλισμού του Γ.Ν. Θήρας (Σύστημα Αντίστροφης Ώσμωσης Τεχνητού Νεφρού) 

5) Συμβουλευτική και Τεχνική Υποστήριξη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Γ.Ν. Θήρας σχετικά με την συντήρηση 
Μηχανολογικού Εξοπλισμού του Γ.Ν. Θήρας (Εγκαταστάσεις Ψύξης Θέρμανσης) 

6) Συμβουλευτική και Τεχνική Υποστήριξη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Γ.Ν. Θήρας σχετικά με την συντήρηση 
Μηχανολογικού Εξοπλισμού του Γ.Ν. Θήρας (Συντήρηση – Πιστοποίηση Ανελκυστήρων) 

7) Συμβουλευτική και Τεχνική Υποστήριξη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Γ.Ν. Θήρας σχετικά με την συντήρηση 
Μηχανολογικού Εξοπλισμού του Γ.Ν. Θήρας (Εξοπλισμός Πυρασφαλείας - Πυρόσβεσης) 

 
Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να είναι σε συνεχή επικοινωνία και συνεργασία με το Τεχνικό Προσωπικό του Γ.Ν. 
Θήρας ώστε να γίνεται η  παρακολούθηση και εποπτεία της λειτουργίας όλων των προαναφερόμενων εξοπλισμών 
και να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου. 
 
Επιπλέον ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της Τεχνικής Υπηρεσίας να υποστηρίζει 
το Τμήμα με τις εξής δράσεις:  
 

• Παρακολούθηση και υποστήριξη της εφαρμογής του συστήματος HACCP του Νοσοκομείου. 

• Παρακολούθηση και υποστήριξη της ορθής διαχείρισης αποβλήτων (επικινδύνων, μολυσματικών  και μη)  
του Νοσοκομείου. 

• Υποστήριξη στη σύνταξη των απαραίτητων εισηγήσεων και τεχνικών εκθέσεων σχετικών με τις προκύπτουσες 
ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας του Γ.Ν. Θήρας. 

• Τετραήμερη, ανά πενθήμερη εργάσιμη εβδομάδα,  φυσική παρουσία οκτάωρης απασχόλησης στο ΓΝ Θήρας 
και on call επιφυλακή για παν έκτακτη κλήση που είναι και το ζητούμενο του παρόντος. 

 
 
 

2) Χρόνος Εκτέλεσης Παρεχόμενης Υπηρεσίας 
 
 

http://www.santorini-hospital.gr/
mailto:info@santorini-hospital.gr
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Η παρεχόμενη υπηρεσία θα έχει διάρκεια για έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης 
με τον ανάδοχο. 
 
 

3) Τόπος Εκτέλεσης Παρεχόμενης Υπηρεσίας 
 

Ως τόπος παρεχόμενης υπηρεσίας ορίζονται οι εγκαταστάσεις του Γ.Ν. Θήρας καθώς και η έδρα του αναδόχου.  
 
 

4) Συνολική Δαπάνη Υπηρεσίας 
 
 
Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη για την εκτέλεση της υπηρεσίας ανέρχεται στις 9.600€ + ΦΠΑ (ήτοι 1.600,00 
€ ανά μήνα πλέον  του Φ.Π.Α. 24%). Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται πάσης φύσεως έξοδα που είναι συνυφασμένα 
με την σωστή και απρόσκοπτη εκτέλεση της υπηρεσίας και βαραίνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο. 

 
 

 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ : 
 

• Ισχύς Προσφορών: 60 ημέρες κατ’ ελάχιστο. 

• Αποστολή προσφορών: Ανοιχτές προσφορές στο e-mail: supplies@santorini-hospital.gr  ή στο fax: 
2286035459 έως τις  02 Ιουνίου 2021 ημέρα Τρίτη  και ώρα 13:00. 

• Τρόπος Πληρωμής: Με δέσμευση του ποσού από τον ΚΑΕ 61.98.16.80 ( Αμοιβή Νομικών Προσώπων για 
Ειδικές Υπηρεσίες) του εγκεκριμένου για το 2021 προϋπολογισμού του Γ.Ν. Θήρας και εντός 60 ημερών από 
την έκδοση τιμολογίου 

• Η προσφορά θα πρέπει να φέρει σφραγίδα και υπογραφή . 
 

Για ποσά πάνω από 1.500€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας και για ποσά πάνω από 
3.000€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. 

 

 

Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΘΗΡΑΣ 

 

 

 

 
 

ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
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