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`                                                   ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ   
                                                                         

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                    
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                             Α Γ Ρ Ι Ν ΙΟ ,   0 9     Ι ου λ ί ου      2 019                             
∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ                                              Αρ. Πρωτ.9347 
ΓΕΝΙΚΟ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                      
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΑΓΡΙΝΙΟΥ         
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ                                             ΠΡΟΣ:ΚΑΘΕ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 
ΤΜΗΜΑ :  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ                                           
Ταχ. ∆/νση : 3ο χλµ ΕΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΑΝΤΙΡΙΟΥ                                 
Πληροφορίες : Μαντζαφίνη χρυσάνθη                                   
Τηλ. : 26413-61230,233  
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ  ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
 

 Σχετ. Η υπ.αριθµ.8893/04-07-2019 απόφαση ∆ιοικητή σχετικά µε την προµήθεια «ΣΤΟΛΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ» 
 

  Παρακαλούµε όπως αποστείλετε κλειστή οικονοµική προσφορά µέχρι την Τρίτη   16   Ιουλίου  2019 και 

ώρα 14:00 στο οικονοµικό τµήµα (γραφείο προµηθειών-διαχείριση) του γενικού Νοσοκοµείου Αγρινίου για 

την προµήθεια των παρακάτω υλικών προς κάλυψη των τρεχουσών αναγκών ΚΕΦΙΑΠ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΙ 

ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ . 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ TEM. Πιθανή αξία 

ΣΤΟΛΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΛΩΝ  
ΣΑΚΑΚΙ : το ύφασµα θα είναι 
καµπαρτίνα ( 65% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡ ΚΑΙ 
35% ΒΑΜΒΑΚΙ ) - Σακάκι γυναικείο 
Χρώµατος ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ µε τρουκ ή 
κουµπιά κάτω από την πατιλέτα. Με 
πέτο η πέτο γιακά , µε κοντό µανίκι . 
∆ύο τσέπες και τσεπάκι στήθους .  
   ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ:  µε λάστιχο και κορδόνι 
στη µέση µε µία τσέπη πίσω σε χρώµα 
ΓΚΡΙ             Σύνθεση βαµβάκι 35% 
ΚΑΙ 65% πολυεστέρας. Να είναι 
αντιστατικό  αδιαφανές να µην µαζεύει 
και να µην δηµιουργούνται κόµποι. 
Μήκος µπλούζας να σκεπάζει τους 
γλουτούς. Το παντελόνι θα είναι µε 
λάστιχο και κορδόνι. Η ΜΠΛΟΥΖΑ ΘΑ 
ΦΕΡΕΙ ΧΡΩΜΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΜΕ 
ΣΥΡΙΤΑΚΙ ΓΚΡΙ ΣΤΙΣ ΤΣΕΠΕΣ ΚΑΙ ΤΗ 
ΛΑΙΜΟΚΟΨΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΘΑ 
ΦΕΡΕΙ ΧΡΩΜΑ  ΓΚΡΙ 

6 22,30 € 

 

Υποχρεωτικά θα πρέπει να κατατεθούν δείγµατα. 

       Στην οικονοµική προσφορά να αναγράφονται ευκρινώς  

Α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

Β) Ο πλήρης τίτλος των υπο προµήθεια ειδών «ΣΤΟΛΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ» και ο αριθµός της πρόσκλησης. 
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Γ)Τα στοιχεία του αποστολέα 

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 
1) Να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση ότι τα είδη διαθέτουν CE.  
2) Θα διενεργηθεί ταυτόχρονα το άνοιγµα των τεχνικών και οικονοµικών προσφορών καθώς και η αξιολόγηση 

αυτών την επόµενη ηµέρα της υποβολής των προσφορών. 
3) Οι τιµές δεν επιτρέπεται να είναι ανώτερες από την αντίστοιχη προϋπολογιζόµενη τιµή της πρόσκλησης. Σε 

περίπτωση που το υπό προµήθεια είδος είναι καταχωρηµένο στο Παρατηρητήριο Τιµών να αναφέρεται η 
αντιστοιχία του κωδικού του κάθε είδους σε κωδικό του Παρατηρητηρίου Τιµών. Κατά την ηµεροµηνία 
κατάθεσης των προσφορών, οι τιµές δεν επιτρέπεται να είναι ανώτερες από τις αντίστοιχες τιµές του 
Παρατηρητηρίου Τιµών. (Ν. 3918/2011 άρθρο 13, όπως αυτό τροποποιήθηκε µε  τον Ν. 4052/2012 άρθρο 
14).   

4)  Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συµφέρουσα  από  οικονοµικής  άποψης  προσφορά  βάσει  της  τιµής 
5) Παράδοση υλικών: Τµηµατικά, ανάλογα µε τις ανάγκες του Νοσοκοµείου.  
6) ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ,ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΤΑΛΟΥΝ ΕΙΝΑΙ 

ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ. 
7) Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75), σε συνδυασµό µε τα άρθρα 1 και 3 του 

Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014)  που να δηλώνει ότι: 
Αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.  
Η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, των οποίων οι προσφέροντες 
έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.  
Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.  
Να δηλώνει ότι δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), διαπιστωµένα από δικαστική ή διοικητική απόφαση µε τελεσίδικη και 
δεσµευτική ισχύ, σύµφωνα µε τις διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ή την εθνική νοµοθεσία. 
Να δηλώνει ότι δεν έχει καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της 
επαγγελµατικής δραστηριότητας  και διαγωγής, ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της 
εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. 
Να δηλώνει ότι δεν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη απόφαση για: 

α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του οργανωµένου 
εγκλήµατος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί 
της καταπολέµησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των 
κρατών µελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της 
απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέµηση της 
δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της  31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείµενη 
νοµοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονοµικού φορέα, γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της 
σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 
της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή 
εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 
της απόφασης- πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέµηση της 
τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή  απόπειρα διάπραξης 
εγκλήµατος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή 
χρηµατοδότηση της  τροµοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της 
χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες 
δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία 
ενσωµατώθηκε στην εθνική  νοµοθεσία µε το ν. µε το ν. 3691/2008 (Α΄166), στ ) παιδική εργασία και άλλες 
µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέµηση της 
εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της 
απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωµατώθηκε µε 
το ν. 4198/2013 (Α΄215 ). 
 

                                     Ο ∆ιοικητής     

                                                             

    Εσωτ. ∆ιανοµή                                          Ανδρέας Στ. Τσώλης                                                 
i .  Γρ. ∆ιοικητή 

ii.  Οικονοµικό  


