
 1 

`                  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                           
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                             Α ΓΡ ΙΝ ΙΟ ,  2 2  - 0 5 - 2020                             

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                              Αρ. Πρωτ.8677 
ΓΕΝΙΚΟ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                      

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ         

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ                                             ΠΡΟΣ:ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 
ΤΜΗΜΑ :  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ                                           

Ταχ. Δ/νση : 3ο χλμ ΕΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΑΝΤΙΡΙΟΥ                                 
Πληροφορίες : ΦΡΑΓΚΙΑΔΟΥΛΑΚΗ ΡΟΔΑΝΘΗ                                          

Τηλ. : 26413-61230,233  
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

  
Σχετ. 

1. Οι διατάξεις του Ν. 4412/2016.  
 

  Παρακαλούμε όπως αποστείλετε κλειστή οικονομική προσφορά μέχρι την Πέμπτη 28/05/2020  και ώρα 14:00 

στο οικονομικό τμήμα (γραφείο προμηθειών-διαχείριση) του γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου για την προμήθεια 
των παρακάτω:  

Α/Α 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

1.  ΚΛΑΔΕΜΑ- ΚΟΠΗ ΔΕΝΔΡΩΝ, ΚΛΑΔΕΜΑ ΘΑΜΝΩΝ, ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗ –ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ 
ΧΟΡΤΩΝ  ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ .  

 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή 

ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που αποδεδειγμένα διαθέτουν εμπειρία στα 
παραπάνω. 

 Οι ανωτέρω εργασίες θα πραγματοποιούνται με μέσα και εξοπλισμό του αναδόχου 

και λαμβάνοντας ταυτόχρονα τα απαραίτητα προστατευτικά μέτρα για την αποφυγή πρόκλησης 
σωματικών βλαβών και υλικών ζημιών, για τις οποίες καθίσταται αποκλειστικά υπεύθυνος 

 Να αναφερθεί ο χρόνος  ολοκλήρωσης των εργασιών. 

 

2. ΡΗΨΗ ΑΝΤΙΟΦΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. 

 Η εταιρεία θα πρέπει να είναι εφοδιασμένη με άδεια καταπολέμησης εντόμων και 

τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους και χώρους ομαδικής διαβίωσης ,σύμφωνα με 

την ισχύουσα Νομοθεσία. Να προσκομιστεί η άδεια ως απαραίτητο δικαιολογητικό 

της Τεχνικής προσφοράς. (ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ) 

 Τα χημικά προϊόντα που θα   χρησιμοποιηθούν, να προσδιορίζονται, να είναι 

εγκεκριμένα από τους αρμόδιους φορείς και Υπηρεσίες , και να έχουν όλες τις 

προδιαγραφές των σύγχρονων εντομοκτόνων και τρωκτικοκτόνων .  

 Να προσκομιστούν οι άδειας κυκλοφορίας των προς χρήση ουσιών καθώς και ο    

τελευταίος κατάλογος εγκεκριμένων εντομοκτόνων και τρωκτικοκτόνων από το 

Υπουργείο Γεωργίας και έγκριση καταλληλότητας χρήσης σε κατοικημένη περιοχή,  

απαραίτητο δικαιολογητικό της Τεχνικής προσφοράς. (ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ). 

 Εάν δεν υπάρχει αποτέλεσμα ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να επαναλάβει τις 

εργασίες χωρίς καμιά ιδιαίτερη αμοιβή .  

 Ο υπεύθυνος επιστήμονας θα έχει όλες τις ευθύνες που ορίζει ο Νόμος για τις 

εργασίες αυτές και κύρια για τα μέτρα ασφαλείας για τους ανθρώπους ,τρόφιμα , 

σκεύη κλπ. 
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 Η ανάδοχος εταιρεία θα είναι υποχρεωμένη να εκδίδει πιστοποιητικό για όλες τις 

εργασίες που εκτελεί. 

 Το έργο και τα αποτελέσματα θα κρίνονται από την Επιτροπή παρακολούθησης  των 

εργασιών και την Δ/νση του Νοσοκομείου . 

 

 

 
       Στην οικονομική προσφορά να αναγράφονται ευκρινώς  

Α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

Β) Ο πλήρης τίτλος της προμήθειας και ο αριθμός της πρόσκλησης. 

Γ)Τα στοιχεία του αποστολέα 

 

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 
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 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ. 

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/ΔΕΥ 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/ΔΕΥ 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/ΔΕΥ 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 
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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/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε με 

το ν. 4198/2013 (Α΄215 ). 
 

 

                                     Ο Διοικητής  

 

                                                                                   ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤ. ΤΣΩΛΗΣ                                                                                                                                                        

  

 
    Εσωτ. Διανομή                                              

i .  Γρ. Διοικητή  

i i .  Οικονομικό  


