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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Φορητής μονάδας 

αντίστροφης όσμωσης 

 Έχοντας υπόψη:  

Α) Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν σήμερα:  

 

1. Τις διατάξεις του Ν.4542/2018. 

2. Του Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».  

3. Του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.  

4. Του Ν. 4486/2017 (ΦΕΚ 115/07.08.2017) «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες 

ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις».  

5. H παρ.4 του αρ.9 του  ΠΔ 80/2016. 

 

Β) Τα έγγραφα και τις αποφάσεις: 

1. Το υπ΄αρ. 5348/26-03-2020 αίτημα της Τεχνική Υπηρεσία του νοσοκομείου  

2. Την 7η/30-03-2020 θέμα 1ο  απόφαση του Επιστημονικού Συμβουλίου  

3. Την 10η/31-03-2020 θέμα 3ο απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και την 43η/15-12-2020 θέμα 5ο 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

4. Το υπ. Αριθμ. 15226/05-10-2020 τελικό αίτημα από την Τεχνική Υπηρεσία για την προμήθεια μίας  

5. μονάδας αντίστροφης όσμωσης. 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Πρόσκληση εκδήλωσης με θέμα την προμήθεια Φορητής μονάδας αντίστροφης όσμωσης  (CPV 33181520), με 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, σε βάρος του ΚΑΕ 

7131, όπως αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω: 

 

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η προμήθεια των κατωτέρω με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, ως ακολούθως: 

 

 
 

 
 

 



 
 

 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΠΟΣ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ 

Φ.Π.Α 

ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ  

Φ.Π.Α 

ΦΟΡΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΤΡΙΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ  

1 9.500,00 € 9.500,00 € 11.780,00 € 

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΟΡΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΩΣΜΩΣΗΣ 

Η συσκευή να είναι εξολοκλήρου εγκατεστημένη (υδραυλικά και ηλεκτρολογικά) σε τροχήλατο ανοξείδωτο  

ικρίωμα με εξωτερικές διαστάσεις περίπου 90cm x 53cm και ύψος 140cm. Να φέρει ρόδες για την εύκολη μετακίνηση 
του και το βάρος (εκτός λειτουργίας) να μην ξεπερνά  τα 85kg. 

Η παραγωγή του νερού να γίνεται με την μέθοδο της αντίστροφης ώσμωσης. 

Η συσκευή ειδικότερα θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τα κάτωθι : 

1. Βάνα ρύθμισης πίεσης νερού εισόδου 

2. Πρόφιλτρο αιωρημάτων, 10”, 10 micron 

3. ∆ύο φίλτρα κυτταρίνης-άνθρακα σε σειρά, 10’’ 

4. Μανόµετρα στην είσοδο/έξοδο των φίλτρων προκατεργασίας 

5. Ηλεκτροµαγνητική βαλβίδα εισόδου 

6. Πρεσσοστάτης εισόδου αντλίας υψηλής πίεσης 

7. Αντλία υψηλής πίεσης 

8. Μανόµετρο εισόδου µεµβρανών 

9. Μεµβράνες (∆ιάµετρος 2.5” Μήκος 40”) 

10. Μεµβρανοδοχεία FRP 

11. Ροόµετρο παραγωγής 

12. Ροόµετρο απόρριψης 

13. Ρυθµιστική βάνα ανακυκλοφορίας 

14. Αγωγιµόµετρο παραγόµενου νερού 

15. Συσκευή υπεριώδους ακτινοβολίας UV  

16. Αντιµικροβιακό φίλτρο φυσιγγίων, 10”, 0,2micron 

17. Ασηπτική βάνα δειγµατοληψίας παραγομενου νερού  

18. Ασηπτική βάνα επιστρεφόμενου νερού  

19. Ηλεκτρονικό πίνακα ισχύος και ελέγχου για την αυτόματη λειτουργία και έλεγχο της συσκευής. 

Η συσκευή να φέρει αναμονές για σύνδεση στο δίκτυο νερού της πόλης, αποχέτευση και αναμονή για σύνδεση 

στο δίκτυο τροφοδοσίας των συσκευών αιμοκάθαρσης. 

Η παροχή του παραγόμενου νερού να καλύπτει την απαιτούμενη ποσότητα για 3 μηχανήματα αιμοκάθαρσης. 

Επίσης να φέρει υποδοχές για συμπλήρωση  χημικού απολύμανσης τόσο του δικτύου παραγόμενου νερού όσο 

και των μεμβρανών της αντίστοφης ώσμωσης. 

Να φέρει πίνακα ελέγχου τύπου PLC όπου θα απεικονίζονται όλα τα στάδια λειτουργίας και οι ειδοποιήσεις 
(alarm). 

Οι ενδείξεις του πίνακα ελέγχου να είναι : 

 Ψηφιακή ένδειξη αγωγιμότητας σε μS/cm. 

 Ψηφιακή ένδειξη  της θερμοκρασίας του νερού 

 Ένδειξη καλής ποιότητας παραγόμενου νερού  

 Ένδειξη κακής ποιότητας παραγόμενου νερού  

 Ένδειξη χαμηλής πίεσης εισόδου στην αντλία υψηλής πίεσης  

 Ένδειξη υψηλής  πίεσης εισόδου στην αντλία υψηλής πίεσης  

 Ένδειξη βλάβης αντλίας  



 
Οι αποδόσεις της συσκευής να είναι : 

 Παροχή παραγόμενου νερού: 200λτ/ώρα 

 Ποιότητα παραγόμενου νερού: Υψηλής καθαρότητας, ιατρικά αποδεκτό, σύμφωνα με τα διεθνώς παραδεκτά για 

προετοιμασία διαλύματος αιμοκάθαρσης από μηχανήματα τεχνητού νεφρού EC Pharmacopoeia, “Water for 

diluting concentrated heamodialysis solutions”, Annex to the European Pharmacopoeia Fascicule 16. 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 
 

1. Το σύστημα να παραδοθεί σε πλήρη και κανονική λειτουργία με φροντίδα και δαπάνη του προμηθευτή, σε χώρο 

που θα υποδείξει το Νοσοκομείο και σε υποδομές που θα έχει διασφαλίσει το Νοσοκομείο. 

2. Ο προμηθευτής-εγκαταστάτης να εγγυηθεί με σχετική υπεύθυνη δήλωση την παροχή τεχνικής υποστήριξης και 

την κάλυψη με ανταλλακτικά για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών από τη θέση σε λειτουργία του 

συγκροτήματος. 

3. Ο χρόνος παράδοσης του εξοπλισμού σε πλήρη λειτουργία δεν θα είναι μεγαλύτερος από 10 ημερολογιακές 

ημέρες από την ημερομηνία ανάθεσης  (να κατατεθεί σχετική υπεύθυνη δήλωση χρόνου παράδοσης). 

4.  Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας του εξοπλισμού (πλην των αναλωσίμων, όπως φίλτρα , λυχνία uv ) να 

είναι τουλάχιστον 12 μηνών από τη θέση σε λειτουργία και την παραγωγή νερού με ποιότητα σύμφωνα προς την 

παραπάνω προδιαγραφή (να κατατεθεί σχετική υπεύθυνη δήλωση). 

5. Το συγκρότημα που επεξεργάζεται το νερό τροφοδότησης συσκευών αιμοκάθαρσης θα πρέπει να πληροί τις 

απαιτήσεις της Υπουργικής απόφασης υπ’ αριθ. ΔΥ7/οικ. 2480 (ΦΕΚ 679/Β/13-9-1994) περί εναρμόνισης της 

Ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ/14-6-93 που αφορά στα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα. Προς 

τούτο να υποβληθεί το σχετικό πιστοποιητικό CE που εκδίδεται από αρμόδιο κοινοποιημένο οργανισμό, στο 

οποίο θα πιστοποιείται ότι το προσφερόμενο ιατροτεχνολογικό προϊόν ικανοποιεί τις απαιτήσεις της οδηγίας 

93/42/ΕΟΚ. 

6. Ο  υποψήφιος ανάδοχος να καταθέσει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015 με αντικείμενο την 

μελέτη, εγκατάσταση και υποστήριξη και λειτουργία συστημάτων επεξεργασίας νερού. 

7. Ο  υποψήφιος ανάδοχος να καταθέσει πιστοποιητικό συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2015 

με αντικείμενο την μελέτη, εγκατάσταση και υποστήριξη και λειτουργία συστημάτων επεξεργασίας νερού. 

8. Ο  υποψήφιος ανάδοχος να καταθέσει πιστοποιητικό OHSAS 18001:2007 για συστήματα διαχείρισης της Υγείας 

και της Ασφάλειας στην εργασία με αντικείμενο την μελέτη, εγκατάσταση και υποστήριξη και λειτουργία 

συστημάτων επεξεργασίας νερού. 

9. Ο  υποψήφιος ανάδοχος να καταθέσει Πιστοποιητικό Εναλλακτικής Διαχείρισης με το οποίο να βεβαιώνεται ότι 

υπάγεται σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης βάση του Π.Δ.117/2004 (ΦΕΚ 82 Α) και Π.Δ. 15/2006 (ΦΕΚ 12 

Α) σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/108.  

10. Να πραγματοποιηθεί δωρεάν εκπαίδευση τεχνικών με έξοδα της εταιρείας και χρηστών στο χώρο του 

Νοσοκομείου. 

11. Να παραδοθεί αναλυτικό service manual του μηχανήματος. 

 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

1) Όλα τα απαιτούμενα είδη να φέρουν σήμανση CE, να εναρμονίζονται στα αντίστοιχα πρότυπα της ΕΕ 

(εφόσον προβλέπεται) και να είναι μακράς ημερομηνίας λήξης. 

 2) Οι προσφορές μπορούν να υποβάλλονται ανά είδος και για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας,                           

3) Ο χρόνος ισχύς των προσφορών θα είναι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές  ημέρες. 

 4) Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής 

(χαμηλότερη τιμή), ανά είδος. 

 5) Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωµα να προβεί στη διαπραγμάτευση της προσφερόμενης τιµής µε τη 

μειοδότρια εταιρεία. Σε περίπτωση που υπάρχουν ισότιµες ή ισοδύναµες προσφορές, τελικός μειοδότης επιλέγεται ο 

μειοδότης που προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιµες ή 

ισοδύναµες προσφορές. 



6) Η παράδοση των ειδών θα πρέπει να γίνει άμεσα, το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την 

παραγγελία των ειδών. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης των παραγγελιών, η μειοδότρια εταιρία οφείλει να 

ειδοποιήσει εγγράφως την Αναθέτουσα Αρχή.  

 7) Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης της σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή θα έχει την 

δυνατότητα να επιλέξει την αμέσως επόμενη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

τιμής. 

8) Η διαδικασία της αξιολόγησης των προσφορών θα πραγματοποιηθεί ενιαία χωρίς διάκριση σταδίων/φάσεων 

(Αξιολόγηση Δικαιολογητικών, Τεχνικής, και Οικονομικής προσφοράς), κατά την κρίση της επιτροπής και σε εφαρμογή 

τόσο της παρ. 4 του άρθρου 117του Ν.4412/2016 και του ΦΕΚ 42/τ. Α΄/25-02-2020. 

9) Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά από την δημοσίευση του παρόντος. 

10) Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά Ι δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο του 

Προμηθευτή θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές 

Εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων.  

Οι κρατήσεις οι οποίες βαρύνουν τον προμηθευτή είναι οι ακόλουθες: 

  α) Υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (Φ.Ε.Κ. 545 Β’ /24-3-’09) : 2,00 %. 

β) Ο προβλεπόμενος από το άρθρο 64 Κεφ. Β παρ. 2 του Ν. 4172/13 φόρος εισοδήματος, ο οποίος 

παρακρατείται κατά την πληρωμή του τιμήματος. 

γ) Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων: κράτηση 0,07% επί της αξίας κάθε 

πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων (Ν. 4146/13 - Ν. 4013/11-Ν. 4412/16). 

δ) Τέλος χαρτοσήμου ποσοστού 3% επί του ποσού της ανωτέρω κράτησης, πλέον εισφοράς υπέρ 

Ο.Γ.Α. ποσοστού 20%. 

ε) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 

αρχικής, καθώς και κάθε άλλης συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παρ. 3 του αρ. 350 του ν. 

4412/2016 (Α΄147). Στην παραπάνω κράτηση παρακρατείται επίσης το αναλογούν χαρτόσημο 3% υπέρ 

Δημοσίου και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%. 

Ο αναλογούν Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) βαρύνει το Νοσοκομείο. 

11) Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του 

Διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα: 

α. να αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού και την υπογραφή της σύμβασης, 

χωρίς να αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των προσφερόντων και ανεξάρτητα από το στάδιο 

οποιαδήποτε διαδικασίας που οδηγεί στη σύναψη της σύμβασης ή όταν έκτακτες περιστάσεις καθιστούν αδύνατη την 

κανονική εκτέλεση της σύμβασης.  

β. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και 

των προδιαγραφών της Διακήρυξης 

γ. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και να προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, εφ’ 

όσον ισχύουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων. 

Οι προσφέροντες αυτοί δε δικαιούνται να αξιώσουν αποζημίωση  δικαιούνται όμως την άμεση αποδέσμευση των 

εγγυήσεων συμμετοχής. 

 

 

 



Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1. Υπεύθυνη Δήλωση (όπως εκάστοτε ισχύσει σε εφαρμογή και των άρθρων 1 και 3 του Ν. 

4250/26.03.2014_ΦΕΚ 74/τ. Α/26.03.2014) του Ν.1599/1986 στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του 

διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχει ο οικονομικός φορέας και σύμφωνα με την οποία θα δηλώνεται ότι:  

-Μέχρι και την ημέρα υποβολής προσφοράς ο οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των 

άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016, για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να 

αποκλειστούν από την συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του Δημοσίου. 

-Αποδέχεται 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. 

-Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της αναθέτουσας αρχής για 

αναβολή ή ακύρωση-ματαίωση του παρόντος διαγωνισμού. 

-Εάν το προσφερόμενο είδος υπάγεται στο Παρατηρητήριο Τιμών της ΕΠΥ και σε ποιο κωδικό. Σε περίπτωση που 

δεν υπάρχει , να αναφέρεται ή μη ύπαρξη του. 

-Δεσμεύεται για την άμεση παράδοση των ειδών, το αργότερο εντός τριών ημερών από την παραγγελία των 

ειδών. 

2. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, (με χρόνο έκδοσης έως τρεις (30 μήνες πριν την υποβολή τους), όπως του 

ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου που εκδίδεται από 

αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της 

παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως: 

α) στις περιπτώσεις εταιριών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους 

διαχειριστές, 

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιριών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου.  

3. Φορολογική ενημερότητα που να αναγράφει για ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΗ ΧΡΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ 

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ  ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

4. Ασφαλιστική ενημερότητα που να αναγράφει ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ   ΤΩΝ ΝΠΔΔ και ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ   

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

Γ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Στο φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τοποθετούνται τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς σε 

δύο αντίγραφα που πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται ανωτέρω.   

Επίσης να αναφέρεται  η χώρα καταγωγής  του τελικού προσφερόμενου προϊόντος, αν το κατασκευάζει ο 

ίδιος,  να δηλώσει στην προσφορά του,  την επιχειρηματική μονάδα κατασκευής και τον τόπο εγκατάστασής της. 

Αν δεν το κατασκευάζει ο ίδιος  να δηλώνεται  η επιχειρηματική μονάδα κατασκευής ο τόπος εγκατάστασής 

της,  να επισυνάπτεται Υ/Δ  ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την Εταιρεία ΑΑΑ  στη μονάδα 

κατασκευής ΒΒΒ και ο νόμιμος εκπρόσωπος/  ο επίσημος αντιπρόσωπος  έχει αποδεχθεί την εκτέλεση της 

συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης  στον προσφέροντα. 

 Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν  οι ανωτέρω δηλώσεις  θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 



Δ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Στο φάκελο τοποθετούνται τα οικονομικά στοιχεία, με την τιμή της προσφοράς σε Ευρώ.  

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες  

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Οι τιμές των Προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της Προσφοράς. Σε 

περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της Προσφοράς, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν δικαιούνται, κατά τη 

γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών ή να τους 

τροποποιήσουν. 

Θα πρέπει να αναφέρεται η αντιστοιχία του κωδικού είδους σε σχέση με τον 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). Σε περίπτωση που το υπό προμήθεια είδος δεν είναι καταχωρημένο στο Παρατηρητήριο 

Τιμών τότε οι τιμές δεν επιτρέπεται να είναι ανώτερες από την αντίστοιχη προϋπολογιζόμενη τιμή της διακήρυξης, 

όπως επίσης  

θα πρέπει να αναφέρεται με ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ότι δεν υπάρχει αντιστοίχιση με το Π.Τ.(άρθρο 8 παρ. 4 

Ν.1599/1986)  και 

να υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία τιμών από πρόσφατους διαγωνισμούς (τελευταία συναφθείσα σύμβαση με 

άλλη νοσηλευτική μονάδα)  που να επιβεβαιώνεται με παραστατικά, (σύμβαση με οποιονδήποτε δημόσιο φορέα)  

Σε περίπτωση ασυνήθιστα χαμηλής οικονομικής προσφοράς, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από το άρθρο 

88 του ν. 4412/2016. 

Ε. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΟΠΟΣ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

Ν.Μ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

 08  /01/2021 

Ώρα 12:00πμ Ν.Μ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

 

 Οι προσφορές θα κατατίθενται σε κλειστό φάκελο στο Οικονομικό τμήμα (Γραφείο Προμηθειών) του Γενικού 

Νοσοκομείου Αιτωλ/νίας- Ν.Μ. Αγρινίου, έως και την αναγραφόμενη ημερομηνία και ώρα. Προσφορές που θα 

κατατίθενται μετά την παραπάνω προθεσμία, δε θα αξιολογούνται. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από 

τριμελή επιτροπή, η οποία θα οριστεί για το σκοπό αυτό. 

Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της πρόσκλησης παρέχονται από την υπηρεσία. Η πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορεί να παραληφθεί από το τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου. 

 

Δ. ΓΕΝΙΚΑ 

Για ότι προβλέπεται στην παρούσα πρόσκληση, ισχύουν οι διατάξεις, όπως έχουν τροποποιηθεί και 

συμπληρωθεί, των σχετικών με τις προμήθειες νόμων που έχουν προαναφερθεί στη παρούσα πρόσκληση, τις οποίες 

θεωρείται ότι γνωρίζουν οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό και δεν μπορούν να επικαλεστούν άγνοιά τους. 

  
                                                                                                        Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

 

                                                             
                                                                                                      Ανδρέας Στ. Τσώλης                                                            

Εσωτ. Διανομή                                                        

 i .     Οικονομικό  


