
 
 
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η    Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α  
  

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ                                           
6ε ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ                             Α Γ Ρ Ι Ν Ι Ο ,  2 4 - 0 7 - 2 0 2 0                             
ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ                                              Αξ. Πξση.12041 
ΓΔΝΙΚΟ  ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΙΣΧΛ/ΝΙΑ                                                                      
ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ΑΓΡΙΝΙΟΤ         
ΓΙΔΤΘΤΝΗ : ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ                                             ΠΡΟ:ΚΑΘΔ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΟ 
ΣΜΗΜΑ :  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ                                          ΔΜΑΙL: itdep@moh.gov.gr 

Σαρ. Γ/λζε : 3ν ρικ ΔΟ ΑΓΡΙΝΙΟΤ-ΑΝΣΙΡΙΟΤ                 KOIN. doap@moh.gov.gr           

Πιεξνθνξίεο : ΦΡΑΓΚΙΑΓΟΤΛΑΚΗ ΡΟΓΑΝΘΗ         
Σει. : 26413-61230,233                                     

                                                                                                

 
 
ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ  ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΚΑΛΤΦΗ ΑΝΑΓΚΧΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ Δ  

ΜΑΚΔ ΥΔΙΡΟΤΡΓΔΙΟΤ (Μ.Α.Π.) ΓΙΑ ΣΗ Ν. Μ. ΑΓΡΙΝΙΟΤ  

 

Έσονηαρ ςπότη:  

Α) Σιρ διαηάξειρ όπυρ αςηέρ ιζσύοςν ζήμεπα:  

1. Σνπ Ν. 2955/2001 «Πξνκήζεηεο Ννζνθνκείσλ θαη ινηπψλ κνλάδσλ πγείαο ησλ Πε..Τ. θαη άιιεο δηαηάμεηο».  

2. Σνπ Ν. 3329/2005 «Δζληθφ ζχζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο».  

3. Σνπ Ν. 3580/2007 «Πξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο θαη άιιεο δηαηάμεηο».  

4. Σνπ Ν. 3918/2011 «Γηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην χζηεκα Τγείαο & άιιεο δηαηάμεηο».  

5. Σνπ Ν. 4238/2014 (Α΄38) «Πξσηνβάζκην Δζληθφ Γίθηπν Τγείαο (Π.Δ.Γ.Τ.), αιιαγή ζθνπνχ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. θαη 

ινηπέο δηαηάμεηο».  

6. Σνπ Π.Γ. 80/2016 (Α΄145) «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο».  

7. Σνπ Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΔΚ 147/Α/2016) πεξί Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ.  

8. Σνπ Ν. 4486/2017 (ΦΔΚ 115/07.08.2017) «Μεηαξξχζκηζε ηεο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο, επείγνπζεο 

ξπζκίζεηο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο».  

9. H παξ.4 ηνπ αξ.9 ηνπ  ΠΓ 80/2016. 

10. Σεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ 42/η. Α’/25-02-2020) κε ζέκα «Καηεπείγνληα κέηξα απνθπγήο 

θαη πεξηνξηζκνχ δηάδνζεο θνξσλντνχ». 

11. Σν ππ΄αξηζκ, νηθ. 14190/28.02.2020 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο κε ζέκα: «Δπείγνπζεο πξνκήζεηεο γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ Κνξσλντνχ. 

 

Β) Σα έγγπαθα και ηιρ αποθάζειρ: 

1.  Σελ ππ. αξηζκ.11971/23-7-2020 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηνπ Ννζνθνκείνπ πεξί Έγθξηζεο ζθνπηκφηεηαο θαη 

ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ επείγνπζα πξνκήζεηα  καζθψλ ρεηξνπξγείνπ (Μ.Α.Π.) ρξνληθφ δηάζηεκα δχν  (2) κελψλ. 

2. Σελ ππ.αξηζκ.12032/24-7-2020 έγθξηζε απφ ηελ 6ε ΤΠΔ. 

3. Σελ ππ.αξηζκ.1222-2020 κε ΑΓΑ:ΦΧ146904Μ-003 αλάιεςε ππνρξέσζεο. 
 

 

ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ 

 

Πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο κε έξεπλα αγνξάο κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, ζε 

εθαξκνγή ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ 42/η. Α΄/25-02-2020) κε ζέκα «Ππομήθεια ΜΑΚΧΝ 
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ΥΔΙΡΟΤΡΓΔΙΟΤ (CPV 37412250-6)» ηνπ Ννζνθνκείνπ, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) κελψλ, κε θξηηήξην 

θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο, ζε βάξνο ηνπ ΚΑΔ 9429ΑΧ  

, φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάησ:  

 

Α. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ 

Αληηθείκελν ηεο πξφζθιεζεο είλαη ε πξνκήζεηα  καζθψλ ρεηξνπξγείνπ (Μ.Α.Π.) Ννζνθνκείνπ, κε θξηηήξην 

θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο, σο αθνινχζσο,  

 

A/A ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΟΤ Μ.Μ ΠΟ. 

  

Μάζθεο ρεηξνπξγείνπ Με ιάζηηρν ζπγθξάηεζεο, ππναιιεξγηθέο, ηξηψλ 
ζηξσκάησλ, κε καιαθφ επηξξίλην έιαζκα ζε φιν ην κήθνο ην νπνίν λα 
κελ απνζπάηαη εχθνια, λα κελ αθήλνπλ ρλνχδη. τεμ. 25000 

 

 

ΠΡΟΟΥΗ: 

 

1)  ην απαηηνχκελν είδνο λα θέξεη ζήκαλζε CE, λα ελαξκνλίδνληαη ζηα αληίζηνηρα πξφηππα ηεο ΔΔ (εθφζνλ 

πξνβιέπεηαη) θαη λα είλαη καθξάο εκεξνκελίαο ιήμεο.  

2) Οη πξνζθνξέο κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη αλά είδνο γηα ην ζχλνιν ή θαη κέξνο ηεο δεηνχκελεο πνζφηεηαο, κέζσ ηνπ 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ GNAPROM@GMAIL.COM. 

3) Ο ρξφλνο ηζρχο ησλ πξνζθνξψλ ζα είλαη εθαηφλ είθνζη (120) εκεξνινγηαθέο  εκέξεο. 

4) Κξηηήξην θαηαθχξσζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε 

ηηκή), αλά είδνο. 

5) Σν Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσµα λα πξνβεί ζηε δηαπξαγκάηεπζε ηεο πξνζθεξφκελεο ηηµήο µε ηε κεηνδφηξηα 

εηαηξεία. ε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ ηζφηηµεο ή ηζνδχλαµεο πξνζθνξέο, ηειηθφο κεηνδφηεο επηιέγεηαη ν κεηνδφηεο πνπ 

πξνθχπηεη θαηφπηλ δηαπξαγκάηεπζεο, αθνχ θιεζνχλ φινη νη πξνζθέξνληεο πνπ είραλ ηζφηηµεο ή ηζνδχλαµεο 

πξνζθνξέο. 

6) Η παξάδνζε ησλ εηδψλ ζα πξέπεη λα γίλεη άκεζα, ην αξγφηεξν εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ παξαγγειία 

ησλ εηδψλ. ε πεξίπησζε αδπλακίαο εθηέιεζεο ησλ παξαγγειηψλ, ε κεηνδφηξηα εηαηξία νθείιεη λα εηδνπνηήζεη 

εγγξάθσο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή.  

 7) ε πεπίπηυζη αδςναμίαρ εκηέλεζηρ ηηρ ζύμβαζηρ, η Αναθέηοςζα Απσή θα έσει ηην δςναηόηηηα 

να επιλέξει ηην αμέζυρ επόμενη ζςμθεπόηεπη από οικονομική άποτη πποζθοπά βάζει ηιμήρ. 

 8) Η δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί εληαία ρσξίο δηάθξηζε ζηαδίσλ/θάζεσλ 

(Αμηνιφγεζε Γηθαηνινγεηηθψλ, Σερληθήο, θαη Οηθνλνκηθήο πξνζθνξάο), θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο θαη ζε εθαξκνγή 

ηφζν ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 117ηνπ Ν.4412/2016 θαη ηνπ ΦΔΚ 42/η. Α΄/25-02-2020. 

 9)Η δηαδηθαζία θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ μεθηλά απφ ηελ δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο. 

 10) Γηα φιεο ηηο πιεξσκέο ζα εθδίδνληαη ηα απαξαίηεηα λφκηκα παξαζηαηηθά Ι δηθαηνινγεηηθά. Απφ θάζε 

ηηκνιφγην ηνπ Πξνκεζεπηή ζα γίλνληαη φιεο νη λφκηκεο θξαηήζεηο, ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θάζε θνξά Νφκνπο θαη 

ζρεηηθέο Δγθπθιίνπο ησλ αξκφδησλ Τπνπξγείσλ.  

Οη θξαηήζεηο νη νπνίεο βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή είλαη νη αθφινπζεο: 

  α) Τπέξ Οξγαληζκψλ Φπρηθήο Τγείαο (Φ.Δ.Κ. 545 Β’ /24-3-’09) : 2,00 %. 

β) Ο πξνβιεπφκελνο απφ ην άξζξν 64 Κεθ. Β παξ. 2 ηνπ Ν. 4172/13 θφξνο εηζνδήκαηνο, ν νπνίνο 

παξαθξαηείηαη θαηά ηελ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο. 

γ) Τπέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ: θξάηεζε 0,07% επί ηεο αμίαο θάζε 

πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ (Ν. 4146/13 - Ν. 4013/11-Ν. 4412/16). 



δ) Σέινο ραξηνζήκνπ πνζνζηνχ 3% επί ηνπ πνζνχ ηεο αλσηέξσ θξάηεζεο, πιένλ εηζθνξάο ππέξ 

Ο.Γ.Α. πνζνζηνχ 20%. 

ε) Κξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο 

αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε άιιεο ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο ππέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ 

Πξνζθπγψλ (Α.Δ.Π.Π), θαζψο θαη ησλ ινηπψλ ιεπηνκεξεηψλ εθαξκνγήο ηεο παξ. 3 ηνπ αξ. 350 ηνπ λ. 

4412/2016 (Α΄147). ηελ παξαπάλσ θξάηεζε παξαθξαηείηαη επίζεο ην αλαινγνχλ ραξηφζεκν 3% ππέξ 

Γεκνζίνπ θαη ΟΓΑ ραξηνζήκνπ 20%. 

Ο αλαινγνχλ Φ.Π.Α. επί ηνηο εθαηφ (%) βαξχλεη ην Ννζνθνκείν. 

 11) Η Αλαζέηνπζα Αξρή, κεηά απφ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ησλ 

Απνηειεζκάησλ ηνπ Γηαγσληζκνχ, δηαηεξεί ην δηθαίσκα: 

α. λα απνθαζίζεη ηε καηαίσζε, αθχξσζε ή δηαθνπή ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο 

λα αλαιακβάλεη νπνηαδήπνηε ππνρξέσζε έλαληη ησλ πξνζθεξφλησλ θαη αλεμάξηεηα απφ ην ζηάδην νπνηαδήπνηε 

δηαδηθαζίαο πνπ νδεγεί ζηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο ή φηαλ έθηαθηεο πεξηζηάζεηο θαζηζηνχλ αδχλαηε ηελ θαλνληθή 

εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.  

β. λα απνθαζίζεη ηε καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ επαλάιεςή ηνπ κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ φξσλ θαη 

ησλ πξνδηαγξαθψλ ηεο Γηαθήξπμεο 

γ. λα απνθαζίζεη ηε καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη λα πξνζθχγεη ζηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο, εθ’ 

φζνλ ηζρχνπλ νη πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο πεξί δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

Οη πξνζθέξνληεο απηνί δε δηθαηνχληαη λα αμηψζνπλ απνδεκίσζε  δηθαηνχληαη φκσο ηελ άκεζε απνδέζκεπζε ησλ 

εγγπήζεσλ ζπκκεηνρήο. 

 

Β. ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

ηελ πξνζθνξά πέξαλ ηεο  ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ζα πξέπεη λα απνζηαινχλ ειεθηξνληθά 

ηα θάησζη έγγξαθα: 

1. Τπεύθςνη Γήλυζη (φπσο εθάζηνηε ηζρχζεη ζε εθαξκνγή θαη ησλ άξζξσλ 1 θαη 3 ηνπ Ν. 

4250/26.03.2014_ΦΔΚ 74/η. Α/26.03.2014) ηνπ Ν.1599/1986 ζηελ νπνία λα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ 

δηαγσληζκνχ ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο θαη ζχκθσλα κε ηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη:  

-Μέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο πξνζθνξάο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ βξίζθεηαη ζε κία απφ ηηο 

θαηαζηάζεηο ησλ άξζξσλ 73 θαη 74 ηνπ Ν. 4412/2016, γηα ηηο νπνίεο νη νηθνλνκηθνί θνξείο απνθιείνληαη ή 

κπνξνχλ λα απνθιεηζηνχλ απφ ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζε δηαγσληζκνχο ηνπ Γεκνζίνπ. 

-Απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο. 

-Η πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο ησλ νπνίσλ νη 

πξνζθέξνληεο έιαβαλ πιήξε θαη αλεπηθχιαθηε γλψζε.  

-Σα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά είλαη αιεζή θαη αθξηβή. 

-Παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπ ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο γηα αλαβνιή ή αθχξσζε-καηαίσζε ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ. 

-Δάλ ην πξνζθεξφκελν είδνο ππάγεηαη ζην Παξαηεξεηήξην Σηκψλ ηεο ΔΠΤ θαη ζε πνην θσδηθφ. ε 

πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη , λα αλαθέξεηαη ή κε χπαξμε ηνπ. 

-Γεζκεχεηαη γηα ηελ άκεζε παξάδνζε ησλ εηδψλ, ην αξγφηεξν εληφο ηξηψλ εκεξψλ απφ ηελ παξαγγειία 

ησλ εηδψλ. 

2. Απόζπαζμα Ποινικού Μηηπώος, (κε ρξφλν έθδνζεο έσο ηξεηο (30 κήλεο πξηλ ηελ ππνβνιή ηνπο), φπσο 

ηνπ πνηληθνχ κεηξψνπ ή, ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πνπ 

εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο – κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο 

ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη 



νη πξνυπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016. Η ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ 

εδαθίνπ αθνξά ηδίσο: 

α) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.), 

ηνπο δηαρεηξηζηέο, 

β) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξηψλ (Α.Δ.), ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.  

3. Φοπολογική ενημεπόηηηα πνπ λα αλαγξάθεη γηα ΚΑΘΔ ΝΟΜΙΜΗ ΥΡΗΗ ΔΚΣΟ ΔΙΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΔΚΣΟ 

ΜΔΣΑΒΙΒΑΗ  ΑΚΙΝΗΣΟΤ 

4. Αζθαλιζηική ενημεπόηηηα πνπ λα αλαγξάθεη ΓΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΣΟΤ 

ΓΗΜΟΙΟΤ ΚΑΙ   ΣΧΝ ΝΠΓΓ θαη ΓΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΓΗΜΟΠΡΑΙΔ   

 

Γ. ΣΟΠΟ ΚΑΙ ΥΡΟΝΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

 

ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 

ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

ΣΟΠΟ 

ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ  

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ & ΧΡΑ 

ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ 

ΑΓΟΡΑ 

Ν.Μ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ 
31/07/2020 
Ώρα 11:00πμ Ν.Μ.ΑΓΡΙΝΙΟΤ 

24/07/2020 
 

 

 Οη πξνζθνξέο ζα θαηαηίζεληαη ειεθηξνληθά ζην email: GNAPROM@GMAIL.COM. έσο θαη ηελ αλαγξαθφκελε 

εκεξνκελία θαη ψξα. Πξνζθνξέο πνπ ζα θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ πξνζεζκία, δε ζα αμηνινγνχληαη. Η 

αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη απφ ηξηκειή επηηξνπή, ε νπνία ζα νξηζηεί γηα ην ζθνπφ απηφ. 

Σπρφλ δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο ηεο πξφζθιεζεο παξέρνληαη απφ ηελ ππεξεζία. Η πξφζθιεζε 

εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο κπνξεί λα παξαιεθζεί απφ ην ηκήκα Πξνκεζεηψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

 

Γ. ΓΔΝΙΚΑ 

Γηα φηη πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε, ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο, φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ζπκπιεξσζεί, 

ησλ ζρεηηθψλ κε ηηο πξνκήζεηεο λφκσλ θαη Π.Ν.Π. πνπ έρνπλ πξναλαθεξζεί ζηε παξνχζα πξφζθιεζε, ηηο νπνίεο 

ζεσξείηαη φηη γλσξίδνπλ νη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ θαη δελ κπνξνχλ λα επηθαιεζηνχλ άγλνηά ηνπο. 

 

 

 

 

 

 Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ 

 

 ΑΝΓΡΔΑ Σ. ΣΧΛΗ 

 

 

 


