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ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ ΔΘΓΖΙΩΠΖΠ ΔΛΓΗΑΦΔΟΝΛΡΝΠ  ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ Α) ΠΠΡΖΚΑ ΞΙΠΖΠ 

ΞΝΙΙΑΞΙΩΛ ΣΟΖΠΔΩΛ ,ΠΔΡ ΞΑΟΑΘΔΛΡΖΠΖΠ ΘΩΟΑΘΝΠ ΞΙΖΟΔΠ ΠΔΡ ΘΩΟΑΘΗΘΖΠ ΞΑΟΝΣΔΡΔΠΖΠ 

,ΔΜΩΙΘΔΑΠ ΠΟΟΑΞΡΗΘΩΛ ΓΔΟΚΑΡΝΠ ΘΑΗ ΠΔΡ ΓΑΠΡΟΝΠΡΝΚΗΑΠ Β) ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΓΑΡΝΓΗΑΙΡΩΛ 

ΠΑΘΩΛ, ΠΡΝΚΑΡΝΟΗΛΗΘΩΛ ΚΑΠΘΩΛ, ΟΗΛΝΟΗΛΗΘΩΛ ΚΑΠΘΩΛ, ΘΔΦΑΙΝΓΔΡΩΛ,ΑΚBU,ΘΘΙΩΚΑΡΩΛ 

ΓΗΑ ΦΝΟΖΡΝ ΑΛΑΞΛΔΠΡΖΟΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΞΝΦΓΖ ΘΑΗ ΞΔΟΗΝΟΗΠΚΝ ΡΖΠ ΓΗΑΓΝΠΖΠ ΘΝΟΩΛΑΪΝ 

 

Έσονηαρ ςπότη:  

Α) Ριρ διαηάξειρ όπυρ αςηέρ ιζσύοςν ζήμεπα:  

 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4542/2018. 

2. Σνπ Π.Γ. 80/2016 (Α΄145) «Αλάιεςε ππνρξεώζεσλ από ηνπο Γηαηάθηεο».  

3. Σνπ Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΔΚ 147/Α/2016) πεξί Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ.  

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

ξπζκίζεηο αξκνδηόηεηαο Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο».  

5. H παξ.4 ηνπ αξ.9 ηνπ  ΠΓ 80/2016. 

 

Β) Ρα έγγπαθα και ηιρ αποθάζειρ: 

 1. Η ππ. αξηζκ. πξαμ.17643/18-11-2020 θαη ε ππ. αξηζκ. πξαμ.17644/18-11-2020   Απόθαζε ηνπ Γηνηθεηή κε 

ηελ νπνία εγθξίζεθε ε ζθνπηκόηεηα ηεο πξνκήζεηαο. 

  

ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ 

Πξόζθιεζε εθδήισζεο κε ζέκα «Α) ΠΠΡΖΚΑ ΞΙΠΖΠ ΞΝΙΙΑΞΙΩΛ ΣΟΖΠΔΩΛ ,ΠΔΡ ΞΑΟΑΘΔΛΡΖΠΖΠ 

ΘΩΟΑΘΝΠ ΞΙΖΟΔΠ ΠΔΡ ΘΩΟΑΘΗΘΖΠ ΞΑΟΝΣΔΡΔΠΖΠ ,ΔΜΩΙΘΔΑΠ ΠΟΟΑΞΡΗΘΩΛ ΓΔΟΚΑΡΝΠ ΘΑΗ ΠΔΡ 

ΓΑΠΡΟΝΠΡΝΚΗΑΠ Β) ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΓΑΡΝΓΗΑΙΡΩΛ ΠΑΘΩΛ, ΠΡΝΚΑΡΝΟΗΛΗΘΩΛ ΚΑΠΘΩΛ, 

ΟΗΛΝΟΗΛΗΘΩΛ ΚΑΠΘΩΛ, ΘΔΦΑΙΝΓΔΡΩΛ,ΑΚBU,ΘΘΙΩΚΑΡΩΛ ΓΗΑ ΦΝΟΖΡΝ ΑΛΑΞΛΔΠΡΖΟΑ ΓΗΑ ΡΖΛ 

ΑΞΝΦΓΖ ΘΑΗ ΞΔΟΗΝΟΗΠΚΝ ΡΖΠ ΓΗΑΓΝΠΖΠ ΘΝΟΩΛΑΪΝ (CPV 33140000-3)», κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο 

ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο, ζε βάξνο ηνπ ΚΑΔ 1311, όπσο αλαιπηηθά 

πεξηγξάθνληαη παξαθάησ:  

 

Α. ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΖΠ ΞΟΝΠΘΙΖΠΖΠ 

Αληηθείκελν ηεο πξόζθιεζεο είλαη ε πξνκήζεηα ησλ θαησηέξσ κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ 

ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο, σο αθνινύζσο: 



                                                                  ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α 

 
 ΞΗΛΑΘΑΠ ΚΔ ΡΑ ΕΖΡΝΚΔΛΑ ΔΗΓΖ 

 
Α) 

Α/Α ΟΝΟΜΑΙΑ Μ. 
M. 

ΠΟΟ
ΣΗΣΕ
 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑ
ΔΟ 

Φ.Π.
Α 

ΔΑΠΑΝΗ 
ΠΡΟ 
ΦΠΑ 

ΔΑΠΑΝΗ  
ΜΕ ΦΠΑ 

1 ύζηημα πλύζης πολλαπλών τρήζεων (ιάζηηρν θαη 

θαζέηα) πνπ λα είλαη ζπκβαηό κε ην ήδε ππάξρνλ 

κεράλεκα πιύζεο ιαπαξνζθνπηθώλ επεκβάζεσλ 

LEMKE VISON P101.  (Δμνπιηζκόο λένπ λνζνθνκείνπ, 

ην είδνο είλαη πνιιαπιώλ ρξήζεσλ) ΤΕΜ. 3 
180,00 

€ 24% 540,00 € 669,60 € 

2 εη παρακένηηζης θώρακος   Πλήρες ζεη θωρακικής 

παροτέηεσζης : Θα πξνζθέξεηαη ζε απνζηεηξσκέλε 

αηνκηθή ζπζθεπαζία πνπ ζα απνηειείηαη από : α) 

επξύαπιε νμύαηρκε βειόλε παξαθέληεζεο κε 

ελζσκαησκέλν εζσηεξηθό ζσιήλα κε ην έλα άθξν κε 

πιάγηεο νπέο θαη δηαγξάκκηζε ην άιιν κε αθαηξνύκελε 

ηάπα θαιπκκέλν κε πιαζηηθό δηαθαλέο θάιπκκα , β) 

δηαθόπηε 3 Way κε ζπλδεκέλν από ηελ κία πιεπξά  

κεηαιιηθό ζπλδεηηθό γηα ηνλ ζσιήλα θαη από ηελ άιιε 

ζπλδεηηθό ζσιήλα 2 way θαη ππνδνρή γηα ζύλδεζε κε 

νπξνζπιέθηε , γ) ζύξηγγα 60 cc κε ππνδνρή luer loock  

δ) νπξνζπιέθηε κε βαιβίδα ξνήο κνλήο θαηεύζπλζεο 

.Να αλαγξάθεηαη εκεξνκελία ιήμεο,λα αλαγξάθεηαη ε 

έλδεημε CE ΤΕΜ. 60 23,00 € 24% 
1.380,00 

€ 1.711,20 € 

3 ΕΞΩΛΚΕΑ ΤΡΡΑΠΣΙΚΩΝ ΔΕΡΜΑΣΟ 

ΤΕΜ. 10 1,50 € 24% 15,00 € 18,60 € 

4 εη γαζηροζηομίας ηύπνπ έιμεσο γηα δηαζεξκηθε 

ελδνζθνπηηθή ηνπνζέηεζε.Να είλαη ηύπνπ έιμεσο-PULL, 

ζπλδπαζκέλεο δηαδεξκηθήο-ελδνζθνπηθήο αξρηθήο 

ηνπνζέηεζεο κε δπλαηόηεηα καθξάο δηάξθεηαο 

παξακνλήο (12-18 κήλεο), απνηεινύκελν από: 

•σιήλα ζίηηζεο από δηαθαλή ζηιηθόλε πςειήο 

επθακςίαο πνηόηεηαο θαη αληνρήο, δηακέηξνπ 20 ή 24fr 

(κε επξεία εζσηεξηθή δηάκεηξν 4.7 θαη 5.5mm 

αληίζηνηρα γηα πςειή ξνή) αθαηξνύκελν εμσηεξηθά-κε 

ελδνζθνπηθά, κε ελδείμεηο βάζνπο αλά 2cm θαη 

αθηηλνζθηεξό πεπιαηπζκέλν άθξν ζε ζρήκα ζόινπ - 

DOME γηα βέιηηζηε θαζήισζε ζην ηνίρσκα ηνπ 

ζηνκάρνπ. Να θέξεη απνζπώκελε θεθαιή ζίηηζεο δύν 

δξόκσλ, γηα ζίηηζε θαη ρνξήγεζε θαξκάθσλ, αλαηνκηθά 

πέικαηα γηα ηελ θαζήισζή ηνπ ζην δέξκα θαη 

νκναμνληθά ελζσκαησκέλν αληηπαιηλδξνκηθό clip 

ζίηηζεο 

• Αλζεθηηθό ζύξκα εηζαγσγήο ηύπνπ looped insertion 

wire κήθνπο 150cm, από αλνμείδσην ράιπβα κε 

επηθάιπςε Teflon 

• Βξόγρν ζύιιεςεο cold snare κε εκηδηαθαλέο ζεθάξη 

από Teflon – Κink resistant πςειήο πξνσζεηηθόηεηαο κε 

ελζσκαησκέλε εύρξεζηε εξγνλνκηθή ιαβή ρεηξηζκνύ 

ελόο ρεξηνύ 3 δαθηύισλ 

•  Κάιπκκα έθζεζεο ρεηξνπξγηθνύ πεδίνπ, ζσιελίζθν κε 

βειόλα εηζαγσγήο Seldinger, βειόλα trocar, Νπζηέξη, 

Λεπηό ςαιίδη, ύξηγγα 6cc, 5 επηζέκαηα γάδαο, 

θακππισηέο αηκνζηαηηθέο ιαβίδεο, πδαηνδηαιπηό 

ιηπαληηθό 

•  Πξνζαξκνζηέο ηνπ ζσιήλα ζίηηζεο κνλνύ θαη δηπινύ 

απινύ (universal adapter, bolus adapter) 

•  Δμαξηήκαηα αζθάιηζεο-ζηεξέσζεο ηνπ ζσιήλα 

ζίηηζεο (πνπ δελ απαηηνύλ ξαθέο ζην δέξκα),  

ώζηε λα απνθεπρζεί κειινληηθή κεηαθίλεζή ηνπ 

Να δηαηίζεηαη ζε απνζηεηξσκέλε πξνζηαηεπηηθή ΤΕΜ. 15 
124,00 

€ 24% 
1.860,00 

€ 2.306,40 € 



ζπζθεπαζία κε αλαιπηηθό εγρεηξίδην νδεγηώλ ρξήζεο θαη 

νδεγηώλ ζπληήξεζεο θαη ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

θαζεηήξα ζίηηζεο θαη όια ηα εμαξηήκαηα ηνπ ζεη λα 

είλαη ζπζθεπαζκέλα θαη ηνπνζεηεκέλα κε ηελ ζεηξά πνπ 

ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα επθνιία ρξήζεο, νηθνλνκία 

ρξόλνπ θαη ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θηλδύλνπ έθζεζεο ηνπ 

θιηληθνύ γηαηξνύ ζην αίκα θαη άιινπο κνιπζκαηηθνύο 

παξάγνληεο. 

εκείσζε: ν ζσιήλαο ζίηηζεο λα δηαζέηεη εηδηθό 

ζρεδηαζκό θαη εζσηεξηθή δηάκεηξν ώζηε λα  είλαη 

ζπκβαηόο κε εηζαγσγή γαζηξν-λεζηηδηθνύ ζσιήλα PEG-

JEJUNAL δηακέηξνπ 9 θαη 12FR. 

   
        

3.795,00 
€ 4.705,80 € 

 

 
Β) 

Α/Α ΟΝΟΜΑΙΑ Μ. 
M. 

ΠΟΟΣ
ΗΣΕ 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟ
 

Φ.Π.Α ΔΑΠΑΝΗ 
ΠΡΟ 
ΦΠΑ 

ΔΑΠΑΝΗ  
ΜΕ ΦΠΑ 

1 ΑΚΟΙ ΤΔΑΣΟΔΙΑΛΤΣΟΙ ΓΙΑ ΣΗ ΤΛΛΟΓΗ & 

ΠΛΤΙΜΟ ΜΟΛΤΜΑΣΙΚΟΤ ΙΜΑΣΙΜΟΤ 

- Απηνδηαιπόκελνη, πδαηνδηαιπηνί ζάθνη ριηαξνύ λεξνύ ζπιινγήο 

θαη κεηαθνξάο αθάζαξηνπ κνιπζκαηηθνύ ηκαηηζκνύ, θαηάιιεινη 

γηα ρξήζε ζε πιπληήξην. 

- Να είλαη είηε δηπισκέλνη κεκνλσκέλα ζε ζπζθεπαζία, είηε 

δηάηξεηνη ζε ξνιό κε δηαζηάζεηο 90 -100 cm X 100 cm πεξίπνπ. 

- Να είλαη θαηαζθεπαζκέλνη από άξηζηα πνηνηηθά πδαηνδηαιπηό 

θηικ PVA, δηαθαλνύο ρξώκαηνο, ην νπνίν λα ειαρηζηνπνηεί ηε 

δηαζπνξά κηθξνβίσλ ζην πεξηβάιινλ. 

- Να είλαη πιήξσο βηνδηαζπώκελνη θαη λα κελ αθήλνπλ 

ππνιείκκαηα ζηνλ ηκαηηζκό θαη ζηα πιπληήξηα. 

- Να βηνδηαζπώληαη ζε ιίγα ιεπηά κε ηελ ζηαδηαθή αύμεζε ηεο 

ζεξκνθξαζίαο θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο πιύζεο. 

- Να είλαη αληηζηαηηθνί θαη λα έρνπλ εμαηξεηηθέο ηδηόηεηεο θξαγκνύ 

δπζάξεζησλ νζκώλ, αεξίσλ θαη πγξώλ. 

- Να είλαη πςειήο αληνρήο, ώζηε λα κελ θαηαζηξέθνληαη θαηά ηελ 

ηνπνζέηεζε θαη κεηαθνξά ηνπ ηκαηηζκνύ. 

- Να έρνπλ ηππσκέλε επδηάθξηηε έλδεημε γηα ηελ επηθηλδπλόηεηα 

ηνπ αθάζαξηνπ ηκαηηζκνύ ζηα ειιεληθά «ΠΡΟΟΥΗ 

ΑΚΑΘΑΡΣΟ ΙΜΑΣΙΜΟ» ζε θόθθηλν ρξώκα. 

- Να θέξνπλ ελζσκαησκέλε ρξσκαηηζηή ηαηλία αζθαιείαο γηα ην 

εύθνιν θαη εξκεηηθό θιείζηκν ησλ ζάθσλ. Να είλαη δηαιπηή ζηα 

πξώηα ζηάδηα ηνπ πιπζίκαηνο, έηζη ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ην 

άλνηγκα ησλ ζάθσλ. 

- Να είλαη θηιηθνί κε ην πεξηβάιινλ θαη κε ηνμηθνί. 

- Να ζπκκνξθώλνληαη κε ηηο απαηηήζεηο ησλ Γηεζλώλ θαη 

Δπξσπατθώλ πξνηύπσλ. 

- Να θέξνπλ ηελ πξνβιεπόκελε ζήκαλζε CE θαη ηππνπνηεηηθά 

έγγξαθα (π.ρ. πξόηππα EN ISQ). 

- Να έρνπλ απαξαηηήησο θσδηθό πξντόληνο (product ID) πνπ έρεη 

δνζεί από ην ΔΚΑΠΣΤ (πξώελ ΔΚΔΒΤΛ ΑΔ) θαη θσδηθό GMDN, 

νη νπνίνη ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ζηα παξαζηαηηθά αγνξάο 

(ΓΑ- Σηκνιόγην) πνπ ζα εθδίδνληαη από ηνπο Πξνκεζεπηέο. 

- Να πξνζθνκηζζνύλ δείγκαηα κε ζθξαγίδα ηεο εηαηξείαο. 
ΤΕΜ
. 1.000 0,65 € 24% 650,00 € 806,00 € 

4 AMBU πνιιαπιώλ ρξήζεσλ ΤΕΜ
. 1 42,50 € 24% 42,500 € 52,70 € 

7 ΣΟΜΑΣΟΡΙΝΙΚΗ MΑΚΑ ΙΛΙΚΟΝΗ  .ηνκαηνξηληθή  

κάζθα γηα νιόθιεξν ην πξόζσπν κε λέα ζπκπαγή ζρεδίαζε.Να 

πξνζθέξεη ζηνπο αζζελείο άλεζε  θαη αμηνπηζηία.Να κελ 

επεξεάδεηαη ε όξαζε.Σ ν καμηιάξη ζηιηθόλεο λα είλαη καιαθό θαη 

λα ηαηξηάδεη άλεηα ζην πξόζσπν,ελώ ν θεθαινδέηεο λα εγγπάηαη 

κέγηζηε άλεζε θαη ιηγόηεξα ζεκάδηα.Να είλαη εύθνιε θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ρξήζεο ηεο θαη ν θεθαινδέηεο.Να είλαη πιήξσο 

απνζπλαξκνινγήζηκε γηα εύθνιν θαζαξηζκό θαη κε λέν 

βειηησκέλν θεθαινδέηε. Μεζαίνπ κεγέζνπο medium,Large. 

ΤΕΜ
. 

10 

150,00 € 24% 
1.500,00 

€ 
1.860,00 

€ 



8 ΡΙΝΟΡΙΝΙΚΗ MΑΚΑ ΙΛΙΚΟΝΗ  .ξηλνξηληθή  κάζθα γηα 

νιόθιεξν ην πξόζσπν κε λέα ζπκπαγή ζρεδίαζε.Να πξνζθέξεη 

ζηνπο αζζελείο άλεζε  θαη αμηνπηζηία.Να κελ επεξεάδεηαη ε 

όξαζε.Σ ν καμηιάξη ζηιηθόλεο λα είλαη καιαθό θαη λα ηαηξηάδεη 

άλεηα ζην πξόζσπν,ελώ ν θεθαινδέηεο λα εγγπάηαη κέγηζηε άλεζε 

θαη ιηγόηεξα ζεκάδηα.Να είλαη εύθνιε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ρξήζεο ηεο θαη ν θεθαινδέηεο.Να είλαη πιήξσο 

απνζπλαξκνινγήζηκε γηα εύθνιν θαζαξηζκό θαη κε λέν 

βειηησκέλν θεθαινδέηε. Μεζαίνπ κεγέζνπο medium,Large. 

ΤΕΜ
. 

10 

65,00 € 24% 650,00 € 806,00 € 

9 Κεθαλοδέηης ζπκβαηόο κε ηηο παξαπάλσ κάζθεο. ΤΕΜ
. 

10 
30,00 € 24% 300,00 € 372,00 € 

10 ΘΘΙΩΚΑ ΓΗΑ ΦΝΟΖΡΝ ΑΛΑΞΛΔΠΡΖΟΑΘΗ ΜΙΑ 
ΥΡΗΗ BREATHING AID .SIEM 2001 MI-EL 

ΤΕΜ
. 25 36,00 € 24% 

900,000 
€ 

1.116,000 
€ 

   
        

4.042,50 
€ 

5.012,70 
€ 

 

ΞΟΝΠΝΣΖ: 

1) Όια ηα απαηηνύκελα είδε λα θέξνπλ ζήκαλζε CE, λα ελαξκνλίδνληαη ζηα αληίζηνηρα πξόηππα ηεο ΔΔ 

(εθόζνλ πξνβιέπεηαη) θαη λα είλαη καθξάο εκεξνκελίαο ιήμεο. 

 2) Οη πξνζθνξέο κπνξνύλ λα ππνβάιινληαη αλά είδνο θαη γηα ην ζύλνιν ηεο δεηνύκελεο πνζόηεηαο,                           

3) Ο ρξόλνο ηζρύο ησλ πξνζθνξώλ ζα είλαη εθαηόλ είθνζη (120) εκεξνινγηαθέο  εκέξεο. 

 4) Κξηηήξην θαηαθύξσζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κόλν βάζεη ηηκήο 

(ρακειόηεξε ηηκή), αλά είδνο. 

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

κεηνδόηξηα εηαηξεία. ε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ ηζόηηµεο ή ηζνδύλαµεο πξνζθνξέο, ηειηθόο κεηνδόηεο επηιέγεηαη ν 

κεηνδόηεο πνπ πξνθύπηεη θαηόπηλ δηαπξαγκάηεπζεο, αθνύ θιεζνύλ όινη νη πξνζθέξνληεο πνπ είραλ ηζόηηµεο ή 

ηζνδύλαµεο πξνζθνξέο. 

6) Η παξάδνζε ησλ εηδώλ ζα πξέπεη λα γίλεη άκεζα, ην αξγόηεξν εληόο πέληε (5) εκεξώλ από ηελ 

παξαγγειία ησλ εηδώλ. ε πεξίπησζε αδπλακίαο εθηέιεζεο ησλ παξαγγειηώλ, ε κεηνδόηξηα εηαηξία νθείιεη λα 

εηδνπνηήζεη εγγξάθσο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή.  

 7) Πε 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 αμηνιόγεζεο ησλ πξνζθνξώλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί εληαία ρσξίο δηάθξηζε ζηαδίσλ/θάζεσλ 

(Αμηνιόγεζε Γηθαηνινγεηηθώλ, Σερληθήο, θαη Οηθνλνκηθήο πξνζθνξάο), θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο θαη ζε εθαξκνγή 

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

9) Η δηαδηθαζία θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξώλ μεθηλά από ηελ δεκνζίεπζε ηνπ παξόληνο. 

10) Γηα όιεο ηηο πιεξσκέο ζα εθδίδνληαη ηα απαξαίηεηα λόκηκα παξαζηαηηθά Ι δηθαηνινγεηηθά. Από θάζε ηηκνιόγην ηνπ 

Πξνκεζεπηή ζα γίλνληαη όιεο νη λόκηκεο θξαηήζεηο, ζύκθσλα κε ηνπο ηζρύνληεο θάζε θνξά Νόκνπο θαη ζρεηηθέο 

Δγθπθιίνπο ησλ αξκόδησλ Τπνπξγείσλ.  

Οη θξαηήζεηο νη νπνίεο βαξύλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή είλαη νη αθόινπζεο: 

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

β) Ο πξνβιεπόκελνο από ην άξζξν 64 Κεθ. Β παξ. 2 ηνπ Ν. 4172/13 θόξνο 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 θόξσλ θαη θξαηήζεσλ (Ν. 4146/13 - Ν. 4013/11-Ν. 4412/16). 

δ) Σέινο ραξηνζήκνπ πνζνζηνύ 3% επί ηνπ πνζνύ ηεο αλσηέξσ θξάηεζεο, πιένλ εηζθνξάο ππέξ 

Ο.Γ.Α. πνζνζηνύ 20%. 



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

αξρηθήο, θαζώο θαη θάζε άιιεο ζπκπιεξσκαηηθήο ζύκβαζεο ππέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθώλ 

Πξνζθπγώλ (Α.Δ.Π.Π), θαζώο θαη ησλ ινηπώλ ιεπηνκεξεηώλ εθαξκνγήο ηεο παξ. 3 ηνπ αξ. 350 ηνπ λ. 

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

Γεκνζίνπ θαη ΟΓΑ ραξηνζήκνπ 20%. 

Ο αλαινγνύλ Φ.Π.Α. επί ηνηο εθαηό (%) βαξύλεη ην Ννζνθνκείν. 

11) Η Αλαζέηνπζα Αξρή, κεηά από ζρεηηθή γλσκνδόηεζε ηεο Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο ησλ Απνηειεζκάησλ ηνπ 

Γηαγσληζκνύ, δηαηεξεί ην δηθαίσκα: 

α. λα απνθαζίζεη ηε καηαίσζε, αθύξσζε ή δηαθνπή ηνπ δηαγσληζκνύ θαη ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο, 

ρσξίο λα αλαιακβάλεη νπνηαδήπνηε ππνρξέσζε έλαληη ησλ πξνζθεξόλησλ θαη αλεμάξηεηα από ην ζηάδην 

νπνηαδήπνηε δηαδηθαζίαο πνπ νδεγεί ζηε ζύλαςε ηεο ζύκβαζεο ή όηαλ έθηαθηεο πεξηζηάζεηο θαζηζηνύλ αδύλαηε ηελ 

θαλνληθή εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο.  

β. λα απνθαζίζεη ηε καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνύ θαη ηελ επαλάιεςή ηνπ κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ όξσλ θαη 

ησλ πξνδηαγξαθώλ ηεο Γηαθήξπμεο 

γ. λα απνθαζίζεη ηε καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνύ θαη λα πξνζθύγεη ζηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο, εθ’ 

όζνλ ηζρύνπλ νη πξνϋπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο πεξί δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

Οη πξνζθέξνληεο απηνί δε δηθαηνύληαη λα αμηώζνπλ απνδεκίσζε  δηθαηνύληαη όκσο ηελ άκεζε απνδέζκεπζε ησλ 

εγγπήζεσλ ζπκκεηνρήο. 

 

Β. ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ 

ηελ πξνζθνξά πέξαλ ηεο  ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ζα πξέπεη λα απνζηαινύλ ηα θάησζη 

έγγξαθα: 

1. πεύθςνη Γήλυζη (όπσο εθάζηνηε ηζρύζεη 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 

δηαγσληζκνύ ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο θαη ζύκθσλα κε ηελ νπνία ζα δειώλεηαη όηη:  

-Μέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο πξνζθνξάο ν νηθνλνκηθόο θνξέαο δελ βξίζθεηαη ζε κία από ηηο θαηαζηάζεηο ησλ 

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

απνθιεηζηνύλ από ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζε δηαγσληζκνύο ηνπ Γεκνζίνπ. 

-Απνδέρεηαη αλεπηθύιαθηα ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο. 

-Η πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο ησλ νπνίσλ νη πξνζθέξνληεο 

έιαβαλ πιήξε θαη αλεπηθύιαθηε γλώζε.  

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

-Παξαηηείηαη από θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπ ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε απόθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα 

αλαβνιή ή αθύξσζε-καηαίσζε ηνπ παξόληνο δηαγσληζκνύ. 

-Δάλ ην πξνζθεξόκελν είδνο ππάγεηαη ζην Παξαηεξεηήξην Σηκώλ ηεο ΔΠΤ θαη ζε πνην θσδηθό. ε πεξίπησζε πνπ 

δελ ππάξρεη , λα αλαθέξεηαη ή κε ύπαξμε ηνπ. 

-Γεζκεύεηαη γηα ηελ άκεζε παξάδνζε ησλ εηδώλ, ην αξγόηεξν εληόο ηξηώλ εκεξώλ από ηελ παξαγγειία ησλ 

εηδώλ. 

2. Απόζπαζμα Ξοινικού Κηηπώος, (κε ρξόλν έθδνζεο έσο ηξεηο (30 κήλεο πξηλ ηελ ππνβνιή ηνπο), όπσο ηνπ 

πνηληθνύ κεηξώνπ ή, ειιείςεη απηνύ, ηζνδύλακνπ εγγξάθνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πνπ εθδίδεηαη από 

αξκόδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο – κέινπο ή ηεο ρώξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρώξαο όπνπ είλαη 



εγθαηεζηεκέλνο ν ελ ιόγσ νηθνλνκηθόο θνξέαο, από ην νπνίν πξνθύπηεη όηη πιεξνύληαη νη πξνϋπνζέζεηο ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016. Η ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνύκελνπ εδαθίνπ αθνξά ηδίσο: 

α) ζηηο πεξηπηώζεηο εηαηξηώλ πεξηνξηζκέλεο επζύλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθώλ εηαηξηώλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.), ηνπο 

δηαρεηξηζηέο, 

β) ζηηο πεξηπηώζεηο αλσλύκσλ εηαηξηώλ (Α.Δ.), ηνλ Γηεπζύλνληα ύκβνπιν, θαζώο θαη όια ηα κέιε ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ 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. ΡΝΞΝΠ ΘΑΗ ΣΟΝΛΝΠ ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ 

 

ΡΝΞΝΠ ΞΝΒΝΙΖΠ 

ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ 

ΘΑΡΑΙΖΘΡΗΘΖ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΞΝΒΝΙΖΠ 

ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ 

ΡΝΞΝΠ 

ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ  

Λ.Κ.ΑΓΟΗΛΗΝ 

04/12/2020 

Ώπα 12:00πμ Λ.Κ.ΑΓΟΗΛΗΝ 

 

 Οη πξνζθνξέο ζα θαηαηίζεληαη ζε θιεηζηό θάθειν ζην Οηθνλνκηθό ηκήκα (Γξαθείν Πξνκεζεηώλ) ηνπ Γεληθνύ 

Ννζνθνκείνπ Αηησι/λίαο-Ν.Μ. Αγξηλίνπ, έσο θαη ηελ αλαγξαθόκελε εκεξνκελία θαη ώξα. Πξνζθνξέο πνπ ζα 

θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ πξνζεζκία, δε ζα αμηνινγνύληαη. Η αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη από 

ηξηκειή επηηξνπή, ε νπνία ζα νξηζηεί γηα ην ζθνπό απηό. 

Σπρόλ δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ηνπο όξνπο ηεο πξόζθιεζεο παξέρνληαη από ηελ ππεξεζία. Η πξόζθιεζε 

εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο κπνξεί λα παξαιεθζεί από ην ηκήκα Πξνκεζεηώλ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

 

Γ. ΓΔΛΗΘΑ 

Γηα όηη πξνβιέπεηαη ζηελ παξνύζα πξόζθιεζε, ηζρύνπλ νη δηαηάμεηο, όπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη 

ζπκπιεξσζεί, ησλ ζρεηηθώλ κε ηηο πξνκήζεηεο λόκσλ πνπ έρνπλ πξναλαθεξζεί ζηε παξνύζα πξόζθιεζε, ηηο νπνίεο 

ζεσξείηαη όηη γλσξίδνπλ νη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκό θαη δελ κπνξνύλ λα επηθαιεζηνύλ άγλνηά ηνπο. 

 

   
                                                                                                        Ν ΓΗΝΗΘΖΡΖΠ 

                      Ζ ΞΟΝΪΠΡΑΚΔΛΖ ΡΖΠ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑΠ                                    
     ΘΔΩΟΖΘΖΘΔ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΘΟΗΒΔΗΑ                                                                            

                                                             

                                                                                                      Ανδπέαρ Πη. Ρζώληρ                                                            
Δζυη. Γιανομή                                                        

  i i .     Νικονομικό                                              

 

 


