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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                                  Σέρρες 18/05/2016  

4
η
 Υ. ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ           Αριθμ. Πρωτ. 6380 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                             

Ταχ. Διεύθυνση: 2
ο
 χλμ Εθν. Οδού Σερρών-Δράμας 

Πληρ: Χαϊτόγλου Στέλλα                                                                           

ΤΗΛ: 23213-51290 

FAX: 23213-51766                                                                             

EMAIL: xaitoglou@hospser.gr 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 

«ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ (ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ)», CPV 31400000-0  
 

Το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, σύμφωνα με την αριθμ. 1
η
/14-01-2015 (θέμα 7ο οικ.) απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου, καλεί σε υποβολή προσφορών  για την ανάδειξη προμηθευτών ειδών 

«ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ (ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ)», CPV 31400000-0, για την κάλυψη αναγκών του. 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 

Έως του ποσού των 3.638,22 €  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 Χαμηλότερη τιμή 

 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές θα κατατεθούν μέχρι την  08-06-2016  ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, στο Τμήμα 

Προμηθειών του Γ. Ν. Σερρών.  

 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Οι προσφορές που θα κατατεθούν εμπρόθεσμα θα αξιολογηθούν από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης την  

09-06-2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 πμ. στο Τμήμα Προμηθειών του Γ.Ν. Σερρών. 

 

ΕΙΔΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ 

Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της προμήθειας ή για ορισμένα μόνο από τα ζητούμενα είδη, αλλά 

για το σύνολο των ποσοτήτων. Προσφορές που υποβάλλονται για μέρος των ποσοτήτων  θα απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. Τα είδη, οι τεχνικές τους προδιαγραφές (σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 15
η
/10-08-2015 απόφαση 

του ΔΣ έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών του Π24/2015 Πρόχειρου Διαγωνισμού «ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ») και η 

προϋπολογισθείσα δαπάνη ανά είδος είναι: 

Α/Α 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΤΜΗΜ. 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

 

ΕΙΔΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

 

Μ/Μ 

ΠΟΣΟΤ. 

 

ΠΡΟΥΠ. 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

1 073-00-002 

Αλκαλικές μπαταρίες τύπου ΑΑ/LR6, 1.5V. 

Φιλικές προς το περιβάλλον με 0% 

υδράργυρο και 0% κάδμιο. 

 

 

Τ/Μ 1000 

 

 

270,00 € 
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2 073-00-003 

Αλκαλικές μπαταρίες τύπου ΑΑΑ/LR3, 

1.5V. Φιλικές προς το περιβάλλον με 0% 

υδράργυρο και 0% κάδμιο. 

 

 

Τ/Μ 1000 

 

 

270,00 € 

3 073-00-004 

Αλκαλικές μπαταρίες τύπου C/LR14, 1.5V. 

Φιλικές προς το περιβάλλον με 0% 

υδράργυρο και 0% κάδμιο. 

 

 

Τ/Μ 250 

 

275,00 € 

4 073-00-005 

Αλκαλικές μπαταρίες τύπου D/LR20, 1.5V. 

Φιλικές προς το περιβάλλον με 0% 

υδράργυρο και 0% κάδμιο. 

 

Τ/Μ 

 50 

 

 

50,00 € 

5 073-00-010 

Μπαταρίες τύπου CR123, 3V Lithium 

(Λιθίου). Φιλικές προς το περιβάλλον με 0% 

υδράργυρο και 0% κάδμιο. 

 

 

Τ/Μ 100 

 

 

260,00 € 

6 073-00-006 
Μπαταρίες τύπου CR2032, 3V Lithium 

(Λιθίου). Φιλικές προς το περιβάλλον με 0% 

υδράργυρο και 0% κάδμιο. 

 

 

Τ/Μ 75 

 

 

30,00 € 

7 073-00-013 
Μπαταρίες τύπου CR2450, 3V Lithium 

(Λιθίου). Φιλικές προς το περιβάλλον με 0% 

υδράργυρο και 0% κάδμιο. 

 

 

Τ/Μ 30 

 

 

84,00 € 

8 073-00-007 

Αλκαλικές μπαταρίες τύπου 6LF22, 9V. 

Φιλικές προς το περιβάλλον με 0% 

υδράργυρο και 0% κάδμιο. 

 

Τ/Μ 

100 

 

 

134,00 € 

9 073-00-008 

Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες τύπου ΑΑ, 

1.2V NiMh  (Νικελίου-υδριδίου μετάλλου) 

χωρητικότητας τουλάχιστον  2000mAh. 

Φιλικές προς το περιβάλλον με 0% 

υδράργυρο και 0% κάδμιο. 

 

 

 

 

Τ/Μ 50 

 

 

 

 

180,00 € 

10 073-00-009 

Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες τύπου ΑΑΑ, 

1.2 V NiMh  (Νικελίου-υδριδίου μετάλλου) 

χωρητικότητας τουλάχιστον  1000mAh. 

Φιλικές προς το περιβάλλον με 0% 

υδράργυρο και 0% κάδμιο. 

 

 

 

 

Τ/Μ 50 

 

 

 

 

150,00 € 

11 073-00-011 

Αλκαλικές μπαταρίες τύπου Α76-LR44, 

1,5V. Φιλικές προς το περιβάλλον με 0% 

υδράργυρο και 0% κάδμιο. 

 

 

Τ/Μ 30 

 

 

51,00 € 

12 

073-00-012 

Αλκαλικές μπαταρίες τύπου L736 (AG03), 

1,5 V. Φιλικές προς το περιβάλλον με 0% 

υδράργυρο και 0% κάδμιο. 

 

 

Τ/Μ 50 

 

 

175,00 € 

 

13 

073-00-018 

 Μπαταρίες τύπου 4R25P, 6 V. Φιλικές προς 

το περιβάλλον με 0% υδράργυρο και 0% 

κάδμιο. 

 

 

 

Τ/Μ 30 

 

 

 

228,90 € 

14 

073-00-020 

 Μπαταρίες τύπου Μολύβδου 12V -7Ah 

(Μ=15sm.Π=6,5sm.Υ=9,5sm) .Φιλικές προς 

το περιβάλλον με 0% υδράργυρο και 0% 

κάδμιο. 

 

 

 

Τ/Μ 50 

 

 

625,00 € 

15 

073-00-019 

 Μπαταρίες τύπου Μολύβδου 6V -4,5Ah 

(Μ=7sm.Π=4,5sm.Υ=10sm). Φιλικές προς 

το περιβάλλον με 0% υδράργυρο και 0% 

κάδμιο. 

 

 

 

Τ/Μ 25 

 

 

175,00 € 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για 3 (τρεις) μήνες, προθεσμία που αρχίζει από την 

επόμενη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η διαδικασία αποσφράγισης/αξιολόγησης των προσφορών των συμμετασχόντων θα γίνει από την Επιτροπή 

Αξιολόγησης σε ένα στάδιο, σύμφωνα με τις διατάξεις που αφορούν τις προμήθειες φορέων εποπτευόμενων 

από το Υπουργείο Υγείας. Η Επιτροπή διενεργεί και επιβλέπει τις διαδικασίες που αφορούν την παραλαβή, 

αποσφράγιση των φακέλων των προσφορών, τον έλεγχο των τυπικών δικαιολογητικών συμμετοχής και 

τεχνικής προσφοράς και θα έχει την ευθύνη αποσφράγισης και αξιολόγησης των τεχνικών και οικονομικών 

προσφορών, της κατάταξης των υποψηφίων και της σύνταξης της εισήγησης προς το Δ.Σ. του Νοσοκομείου 

Σερρών για την ανάδειξη ή μη αναδόχου. 
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ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Στον γενικό σφραγισμένο φάκελο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

1. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα. 

2. Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας δηλαδή «4
η
 Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ». 

3. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

4. Η ημερομηνία διενέργειας της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

5. Τα στοιχεία του αποστολέα (επωνυμία και διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, φαξ και e-mail) 

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, σε δύο αντίγραφα, που πρέπει να 

περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού, όλα όσα καθορίζονται στην παρούσα πρόσκληση. Ο γενικός αυτός 

κύριος φάκελος, περιέχει τρεις επί μέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους φακέλους, δηλαδή: 

 

Α. «Φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής», ο οποίος θα περιέχει: 

1. Βεβαίωση από το οικείο Επιμελητήριο, με την οποία θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το 

ειδικό επάγγελμά τους σε σχέση με τα υπό προμήθεια είδη. 

2. Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του 1559/1986, στην  οποία θα δηλώνεται: 

 Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης 

 Ότι ο υποψήφιος προμηθευτής δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα 

 Ότι ο υποψήφιος προμηθευτής δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή   

υπηρεσιών του δημοσίου 

 Ότι ο υποψήφιος προμηθευτής δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς 

προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. 

 Ότι ο υποψήφιος προμηθευτής αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διαγωνιστικής 

διαδικασίας. 

  Ότι η  προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, των οποίων  έλαβε πλήρη 

και ανεπιφύλακτη γνώση. 

 Ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 

  Ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση του 

Γενικού Νοσοκομείου Σερρών για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση της Διαγωνιστικής διαδικασίας. 

3. Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του 1559/1986, στην  οποία θα δηλώνεται ότι 

είναι: 

 Ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις ασφαλιστικές τους εισφορές 

 Φορολογικά ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 

Σημειώνεται ότι επί ποινή απόρριψης στον φάκελο αυτό δεν μπορεί να περιλαμβάνονται οικονομικά στοιχεία 

της προσφοράς. 

 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ      

 

Β. «Φάκελο Τεχνικής προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς του 

διαγωνιζόμενου, όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα πρόσκληση. Σημειώνεται ότι επί ποινή απόρριψης 

στον φάκελο αυτό δεν μπορεί να περιλαμβάνονται οικονομικά στοιχεία της προσφοράς. 

Με την τεχνική προσφορά θα υποβάλλονται: 

1. Πιστοποιητικά σήμανσης των προϊόντων CE, επί ποινή απόρριψης, πρωτότυπα ή ευκρινή 

φωτοαντίγραφα. Στο πιστοποιητικό CE είναι απαραίτητο να αναγράφεται το μοντέλο και ο τύπος του 

προϊόντος για το οποίο έχει εκδοθεί. 

2. Πιστοποιητικά ISO, επί ποινή απόρριψης, πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα. Πιστοποιητικά ISO των 

οποίων η ισχύς έχει λήξει δεν γίνονται δεκτά και απορρίπτονται ως απαράδεκτα.      

Στην περίπτωση που υποβάλλεται προσφορά από Προμηθευτή που δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής του 

τελικού προϊόντος, τα  δικαιολογητικά 1 και 2 θα αφορούν μόνο τον κατασκευαστή τελικού προϊόντος.    

3. Ο Προμηθευτής υποχρεούται, επί ποινή απόρριψης, να δηλώσει στη προσφορά του, την επιχειρηματική 
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μονάδα στην οποία κατασκευάζεται το τελικό προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής 

της.  

4.Εμπορικά φυλλάδια πρωτότυπα (PROSPECTUS), τεχνικά φυλλάδια, ή άλλα έγγραφα του 

κατασκευαστή από το περιεχόμενο των οποίων θα πρέπει να προκύπτει σαφώς η συμμόρφωση των 

προσφερομένων ειδών, στις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές. Σε περίπτωση που τεχνικά στοιχεία της 

προσφοράς είναι διάφορα από τα αναγραφόμενα στα Prospectus, πρέπει να κατατίθεται επιβεβαιωτική 

επιστολή από τον οίκο κατασκευής του είδους και όχι από τοπικούς αντιπροσώπους ή εκπροσώπους.  

 

Η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης της πρόσκλησης κατά την διαδικασία της τεχνικής αξιολόγησης 

δύναται να καλέσει τους προσφέροντες να παράσχουν σχετικές διευκρινίσεις.  

Οι προσφέροντες υποχρεούνται, στη περίπτωση αυτή, να παρέχουν τις σχετικές πληροφορίες, διευκρινήσεις ή 

συμπληρώσεις που θα τους ζητηθούν, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος που η επιτροπή κατά περίπτωση 

θα προσδιορίζει.   

                  

Γ. «Φάκελο Οικονομικής προσφοράς», ο οποίος περιέχει στοιχεία της οικονομικής προσφοράς του 

διαγωνιζόμενου, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης. Όλες οι σελίδες του φακέλου αυτού θα πρέπει να 

φέρουν την σφραγίδα και την υπογραφή του προσφέροντος. Η τιμή της προσφοράς κάθε είδους, θα δίδεται σε 

Ευρώ, θα είναι σύμφωνη με το Παρατηρητήριο Τιμών (εάν εντάσσεται να δίνεται ο κωδικός και η τιμή του 

Παρατηρητηρίου, άλλως να δηλώνεται ότι δεν εντάσσεται το αντίστοιχο είδος στο Παρατηρητήριο τιμών) 
 

Όλοι οι επί μέρους φάκελοι θα πρέπει να φέρουν τις ανωτέρω ενδείξεις με μόνη διαφορά αντί της ένδειξης 

«ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα πρέπει να αναγράφουν το είδος του επί μέρους φακέλου («ΦΑΚΕΛΟΣ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» ή «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» ή «ΦΑΚΕΛΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»). 

Όλα τα δικαιολογητικά που θα κατατεθούν για την πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος θα είναι στη 

Ελληνική γλώσσα ή θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση οπωσδήποτε. 

 Οι προσφορές, επί ποινή απόρριψης, δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, 

διορθώσεις κ. λ. π..  

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ –ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Η κατακύρωση των ειδών γίνεται με απόφαση του Δ.Σ του Νοσοκομείου ύστερα από γνωμοδότηση της 

αρμοδίου Επιτροπής. Η σύμβαση θα είναι διάρκειας ενός (1) έτους, με έναρξη από την ημερομηνία 

υπογραφής της.  

 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ 
Στον προμηθευτή που έγινε κατακύρωση αποστέλλεται σχετική κοινοποίηση. Ο προμηθευτής υποχρεούται να 

προσέλθει εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης για την υπογραφή της σχετικής 

σύμβασης, προσκομίζοντας έγγραφα νομιμοποίησης του προσώπου που θα υπογράψει τη Σύμβαση και 

Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της σύμβασης (που επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και 

ποιοτική παραλαβή των προμηθειών που αναφέρονται στη σύμβαση και ύστερα από την εκκαθάριση των 

τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους) το ύψος της οποίας θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 5%  της 

συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α. Η ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγυητικής επιστολής 

καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται στους δύο (2) επιπλέον μήνες μετά τη λήξη της σύμβασης. 

 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ- ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΙΔΩΝ 

Ο Προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει στις αποθήκες μόνο του Νοσοκομείου με ευθύνη και έξοδα δικά 

του, τα είδη που θα του δοθούν με έγγραφη παραγγελία, στις αντίστοιχες ποσότητες που θα παραγγελθούν και 

μέσα σε δυο (2) εργάσιμες ημέρες μετά από κάθε παραγγελία. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών 

θα γίνεται από αρμόδια Επιτροπή υπαλλήλων. 

ΠΛΗΡΩΜΗ -ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Ο Φ.Π.Α. επιβαρύνει το Νοσοκομείο.  

Η πληρωμή της αξίας των προμηθευομένων ειδών θα γίνεται για το  100 % της αξίας, εντός εξήντα (60) 

ημερών από την υποβολή του τιμολογίου πώλησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.4152/2013 και βάση των 

νομίμων δικαιολογητικών πληρωμής και λοιπών στοιχείων που προβλέπονται στην ισχύουσα Νομοθεσία.  

Κατά την πληρωμή γίνονται οι πιο κάτω κρατήσεις: 

1.  Φόρος εισοδήματος (4%) σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 2198/94 και  
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2. Το προβλεπόμενο ποσοστό 2% υπέρ των οργανισμών Ψυχικής Υγείας, σύμφωνα με το Ν. 

3580/2007 και την Δ.Υ6α/ΓΠ/οικ.36932/17-3-2009 Κ.Υ.Α.(ΦΕΚ545Β΄/24-03-2009)  

3. Κράτηση 0,10% επί της αξίας εκτός Φ.Π.Α υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

σύμφωνα με την παρ. 3, άρθρο 4 του Ν. 4013/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 238 του 

Ν. 4072/2012. 

  

ΡΗΤΡΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ 

Εάν περάσει η προθεσμία των δέκα (10) ημερών, που ορίζεται ανωτέρω, χωρίς ο ανάδοχος να έχει 

παρουσιαστεί για να υπογράψει τη σύμβαση, ή προσέλθει αλλά δεν καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, 

εντός του ανωτέρω χρονικού ορίου, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος με απόφαση του Δ. Σ. του 

Νοσοκομείου, χωρίς άλλη διαδικαστική ενέργεια. Σ΄ αυτή την περίπτωση το Δ. Σ. του Νοσοκομείου 

αποφασίζει την ανάθεση της σύμβασης στον επόμενο στη σειρά κατάταξης διαγωνιζόμενο. Η απόφαση αυτή 

λαμβάνεται εις βάρος του έκπτωτου και θα αφορά κάθε μέτρο για την αποκατάσταση κάθε ζημιάς του 

Νοσοκομείου.  

 

 

                                                                                           Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΣΕΡΡΩΝ 

 

 

 

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


