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ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΕΣ - ΚΟΜΟΔΙΝΑ 

 
1. ΓΕΝΙΚΑ 
 
Η ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ  Α.Ε.  έχοντας αναλάβει εκ μέρους του ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ  ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 
"ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ" (αποκλειστικού   δωρητή βάσει του Νόμου 4565/2018) την διοικητική 
και οικονομική μέριμνα για την ανέγερση και τον εξοπλισμό του Ωνάσειου Εθνικού Μεταμοσχευτικού 
Κέντρου (ΩΕΜΕΚ), Λεωφ. Συγγρού 356, σας προσκαλεί να υποβάλετε προσφορά για : 
 
Εργολαβία για   κατασκευή/προμήθεια και παράδοση σε πλήρη λειτουργία 
(συναρμολογημένων και εγκατεστημένων στην θέση τους ) των κατωτέρω ειδών : 
 

 
 

• 117 ηλεκτροκίνητων Κλινών Νοσηλείας (60  παραδοτέες άμεσα  για το ΩΚΚ και οι 
υπόλοιπες  παραδοτέες στο ΩΕΜΕΚ  τον Απρίλιο του 2024) συνοδευόμενες από τα αντίστοιχα 
κομοδίνα,  
 

• 56 ηλεκτροκίνητων Κλινών   ΜΕΘ ΜΑΦ (παραδοτέες  σε ΩΚΚ & ΩΕΜΕΚ τον Απρίλιο του 2024), 
 
• 7  βρεφικές κούνιες 
 
• 5  βρεφικά κουνάκια  
 
• 6 κλίνες ΤΕΠ 

 
• Τα αναφερόμενα στον κατάλογο  ανταλλακτικών 
 



Τα προσφερόμενα είδη θα  έχουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις πιστοποιήσεις 
όπως   περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές. 
 
Με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καλούνται οι ενδιαφερόμενοι (Εργοστάσια, 
Αντιπρόσωποι)     να αποστείλουν μέχρι την :  
  

30η Απριλίου 2023 
 
σε έντυπη καθώς και σε επεξεργάσιμη ψηφιακή μορφή  Κατ αποκοπή άνευ επιμέτρησης 
προσφορά για την ανάληψη της ως άνω Εργολαβίας σύμφωνα  με τα τεύχη, σχέδια και 
προδιαγραφές που συνοδεύουν την πρόσκληση. 
 
 
 
Λοιπές  πληροφορίες ως τεύχη πρόσκλησης Πρόσκληση ΚΛΙΝΕΣ ΩΕΜΕΚ 
 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Η αξιολόγηση της προσφοράς θα γίνει από επιτροπή που θα συστήσει ο Εργοδότης  λαμβάνοντας 
υπόψη  : 

(α) την τιμή της προσφοράς, 
(β) την εμπειρία - τεχνογνωσία του υποψήφιου,  
(γ) την δυνατότητά του Εργολάβου να διαχειριστεί  επιτυχώς την ποιότητα των 
παραδοτέων 
(δ) την δυνατότητά του Εργολάβου να διαχειριστεί  επιτυχώς την έγκαιρη υλοποίηση 
και παράδοση σε λειτουργία,  

Η ΑΡΙΟΝΑ  διατηρεί το δικαίωμα, κατά την  απόλυτη και αδέσμευτη  κρίση της,  της ανάθεσης της 
προμήθειας σε οποιονδήποτε επιθυμεί από όσους συμμετείχαν στο παρόν στάδιο ή σε επόμενα 
στάδια  της διαδικασίας, ή ακόμη και σε κάποιον άλλο εκτός αυτών που συμμετείχαν, να απορρίψει 
οποιαδήποτε ή και όλες τις προσφορές κατά την απόλυτο κρίση της, χωρίς εξ αυτού του γεγονότος 
να υπάρχει οποιαδήποτε υποχρέωση ή ευθύνη ως προς οποιονδήποτε συμμετέχοντα.  
Η πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς δεν συνιστά  

ούτε πρόσκληση  ή δέσμευση πρόσκλησης για την συμμετοχή σε διαγωνισμό 
ούτε ανάθεση ή/και συμφωνία  παροχής συμβουλευτικών  υπηρεσιών,   συγγραφής 
προδιαγραφών 
ούτε υπόδειξη ευκαιρίας, ή μεσιτείας  
ούτε υπόσχεση μελλοντικής συνεργασίας.  
 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Κάθε προσφορά που υποβάλλεται θα έχει υποχρεωτικά ελαχίστη διάρκεια ισχύος (3) τρείς μήνες 
από την ημερομηνία υποβολής  των προσφορών.  
 
Η ΑΡΙΟΝΑ  θα ενημερώσει εγγράφως τους προσφέροντες σε περίπτωση που απαιτείται παράταση 
της διάρκειας ισχύος των προσφορών. Σε αυτήν την περίπτωση, ο προσφέρων μπορεί να ειδοποιήσει 
εγγράφως και εντός τριών εργασίμων ημερών από την σχετική ανακοίνωση της ΑΡΙΟΝΑ  ότι 
εναντιώνεται στην παράταση και αποσύρει την προσφορά του. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα θεωρείται 
ότι έχει δεχτεί την παράταση. 
 
  
 

Για την  ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ. 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 
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