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ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ ΔΘΓΖΙΥΠΖΠ ΔΛΓΗΑΦΔΟΝΛΡΝΠ  ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΓΝ ΠΠΘΔΥΛ ΤΖΙΖΠ 

ΟΝΖΠ ΝΜΓΝΛΝ ΓΗΑ ΡΗΠ ΑΛΑΓΘΔΠ ΡΝ ΡΝΚΔΑ COVID-19 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 ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο».  

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

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

ξπζκίζεηο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο».  

5. H παξ.4 ηνπ αξ.9 ηνπ  ΠΓ 80/2016. 

6. Σν απφ 6 Μαξ 2020 έγγξαθν απφ ηελ ΤΠΔ κε ζέκα Οδεγίεο αλαθνξηθά κε ηελ πξνκήζεηα πιηθψλ πξνζηαζίαο γηα 

ηνλ covid 19. 

7. Σελ Πξάμε Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ 42/ηΑ΄/25-2-2020)  «Καηεπείγνληα κέηξα απνθπγήο θαη πεξηνξηζκνχ 

8. Σελ Πξάμε Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ 55/ηΑ΄/11-3-2020)  «Καηεπείγνληα κέηξα αληηκεηψπηζεο ησλ 

αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο εκθάληζεο  ηνπ θνξσλντνχ COVID-19  θαη ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνχ ηεο   δηάδνζήο  ηνπ ». 

9. Σελ Πξάμε Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ 64/ηΑ΄/14-3-2020)  «Καηεπείγνληα κέηξα αληηκεηψπηζεο ηεο αλάγθεο 

πεξηνξηζκνχ ηεο    δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19  » . 

10. Σν Ν. 4682 Σεχρνο A’ 76/03.04.2020 Κχξσζε: α) ηεο απφ 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Καηεπείγνληα κέηξα απνθπγήο θαη 

πεξηνξηζκνχ ηεο δηάδνζεο θνξσλντνχ» (Α΄ 42), β) ηεο απφ 11.3.2020 Π.Ν.Π. «Καηεπείγνληα κέηξα αληηκεηψπηζεο 

ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο εκθάληζεο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19 θαη ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνχ ηεο δηάδνζήο ηνπ» 

(A΄ 55) θαη γ) ηεο απφ 14.3.2020 Π.Ν.Π. «Καηεπείγνληα κέηξα αληηκεηψπηζεο ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνχ ηεο δηαζπνξάο 

ηνπ θνξσλντνχ COVID-19» (Α΄ 64) θαη άιιεο δηαηάμεηο. 

11. ην λ. 4683 ηεχρνο θχξσζε: α) ηεο απφ 20.3.2020 π.λ.π. «θαηεπείγνληα κέηξα ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ θηλδχλνπ 

δηαζπνξάο  θνξσλντνχ» ηε ζηήξημε ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο……» 

12. Σν Ν. 4728/2020 Άξζξν 18 γηα ηελ Παξάηαζε ηζρχνο ξπζκίζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ιφγσ 

ηνπ θνξσλντνχ COVID-19. 

13. Σελ Καηεπζπληήξηα νδεγία 24 αξ. πξση. 2133/15-4-2020 ηεο Δ.Α.Α.ΓΗ.Τ (Απφθαζε 01/15-04-2020 ηεο Δληαίαο 

Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ). 

14. Σν Ν. 4690/2020 «Κχξσζε: α) ηεο απφ 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπλερηδφκελσλ 

ζπλεπεηψλ ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19 θαη άιιεο θαηεπείγνπζεο δηαηάμεηο (Α’ 84) θαη β) ηεο απφ 1.5.2020 

Π.Ν.Π. «πεξαηηέξσ κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπλερηδφκελσλ ζπλεπεηψλ ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνχ COVID-

19 θαη ηελ επάλνδν ζηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή θαλνληθφηεηα» (Α’ 90) θαη άιιεο δηαηάμεηο» 



15. Σν πιαίζην ησλ έθηαθησλ κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θνξσλντνχ θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο δεκφζηαο πγείαο. 

16. Σν ππ΄αξ. 322/13-01-2021 έγγξαθν ηεο Δ.Α.Α.ΓH.Y. κε Θέκα: “Παξάηαζε εμαηξεηηθψλ ξπζκίζεσλ Π.Ν.Π. πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηνλ θνξσλντφ Covid-19””. 

17. Σν ππ΄αξ. 282/12-01-2021 έγγξαθν ηεο Δ.Α.Α.ΓH.Y. κε Θέκα: “Γεκνζίεπζε λ. 4764/2020 (A 256): α)Θέκαηα 

ΜΗ.Σ.Δ./ Παξάηαζε έλαξμεο ηζρχνο δηαηάμεσλ ηνπ π.δ/ηνο 71/2019 έσο 01-09-2021 β) Σξνπνπνίεζε άξζξνπ 379 λ. 

4412/2016/ Παξάηαζε ηζρχνο ππνρξεσηηθψλ δεκνζηεχζεσλ πεξηιήςεσλ δηαθεξχμεσλ ζηνλ ηνπηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ 

ηχπν έσο 31-12-2021”. 

 

Β) Ρα έγγπαθα και ηιρ αποθάζειρ: 

1. Σν ππ΄αξ. 19513/22-12-2020 αίηεκα ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ λνζνθνκείνπ  

2. Σελ ππ΄αξ.  1002/22-01-2021     Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή 

 

 

ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ 

Πξφζθιεζε εθδήισζεο κε ζέκα ηελ προμήθεια δφο ςυςκευών υψηλήσ ροήσ οξυγόνου για τισ ανάγκεσ του 

τομζα Covid-19 (CPV33157000-5), κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά βάζεη ηηκήο, ζε βάξνο ηνπ ΚΑΔ 7131ΑΝ, φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάησ: 

 

Α. ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΖΠ ΞΟΝΠΘΙΖΠΖΠ 

Αληηθείκελν ηεο πξφζθιεζεο είλαη ε πξνκήζεηα ησλ θαησηέξσ κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ 

ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο, σο αθνινχζσο: 

 
ΞΗΛΑΘΑΠ ΚΔ ΡΑ ΕΖΡΝΚΔΛΑ ΔΗΓΖ 

 

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΔΗΓΥΛ ΞΝΠ. ΡΗΚΖ ΡΚΣ ΓΑΞΑΛΖ ΞΟΝ 

Φ.Ξ.Α 

ΓΑΞΑΛΖ ΚΔ  

Φ.Ξ.Α 

Συςκευή υψηλήσ ροήσ οξυγόνου γηα ηηο 

αλάγθεο ηνπ ηνκέα Covid-19, 

ζςμπεπιλαμβανομένυν ηος ηποσήλαηος 

και ηος ζηαηώ καθώρ επίζηρ και πένηε 

κςκλυμάηυν αζθενούρ ανά αζθενή με 

μέγιζηη διάπκεια σπήζηρ 14 ημέπερ για 

κάθε ζςζκεςή. 

Το κάθε κύκλυμα θα πεπιλαμβάνει: 

 1 Δοσείο Νεπού 

 1 Ανηάπηοπα Δοσείος Νεπού 

 1 Θεπμαινόμενο Συλήνα 

 1 Ρινική Κάνοςλα. 
 

2 3.500,00 € 7.000,00 € 8.680,00 € 

 

 

Τεσνικά Χαπακηηπιζηικά ηυν ζςζκεςών ςτηλήρ ποήρ οξςγόνος: 

 

1. Να παξέρεη ζηνλ αζζελή κείγκα αέξα/νμπγόλνπ κε εύξνο από 2 L/min έωο θαη 80 L/min. 

2. Να κπνξεί λα ζπλδεζεί:  

Α. κε επηηνίρηα παξνρή νμπγόλνπ 

Β. κε θηάιε νμπγόλνπ  



3. Να δηαζέηεη εμωηεξηθό ξνόκεηξν νμπγόλνπ γηα ηελ ξύζκηζε ηνπ κείγκαηνο αέξα κε νμπγόλν κέζα ζηελ 

ζπζθεπή. 

4. Να κπνξεί λα παξέρεη νμπγόλν ζπγθέληξωζεο 21% έωο θαη 100%. 

5. Ο αηζζεηήξαο νμπγόλνπ λα είλαη κε αλαιώζηκνο ηερλνινγίαο ππεξήρωλ.  

6. Να δηαζέηεη ξύζκηζε ηεο ζεξκνθξαζίαο από 29 ℃ έωο 37 ℃, κε δηαβάζκηζε 1 ℃. 

7. Να δηαζέηεη ιεηηνπξγία αληηζηάζκηζεο ηεο πγξαζίαο ηνπ αέξα ζε 7 δηαθνξεηηθά επίπεδα. 

8. Να δηαζέηεη νζόλε ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ 3,5 ηληζώλ ε νπνία λα εκθαλίδεη ζε πξαγκαηηθό ρξόλν ηα 

αθόινπζα: 

Α. ηελ ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα. 

Β. ηελ ζεξκνθξαζία πνπ ηίζεηαη ωο ζηόρνο. 

Γ. ηελ ζπγθέληξωζε ηνπ νμπγόλνπ ζην κείγκα αέξα/ νμπγόλνπ. 

9. Να ρξεζηκνπνηεί βαιβίδαο απνθπγήο αλάζηξνθήο ξνήο ζην δνρείν λεξνύ γηα ηελ απνθπγή επηζηξνθήο 

αεξίνπ πξνο ην εζωηεξηθό. 

10. Να δηαζέηεη ιεηηνπξγία εηδνπνίεζεο  (alarm) αλαπιήξωζεο λεξνύ. 

11. Να δηαζέηεη ιεηηνπξγία αλίρλεπζεο απνκάθξπλζεο ηνπ αζζελή από ην θύθιωκα. Σηελ πεξίπηωζε απηή 

ε ζπζθεπή κεηώλεη απηόκαηα ηελ ξνή θαη θιείλεη ηελ βαιβίδα εηζόδνπ νμπγόλνπ ζηελ ζπζθεπή γηα 

εμνηθνλόκεζε νμπγόλνπ.  

12. Να ιεηηνπξγεί κε θύθιωκα αζζελή κηαο ρξήζεο. Τν θάζε θύθιωκα λα πεξηιακβάλεη έλα δνρείν λεξνύ, 

έλα αληάπηνξα δνρείνπ λεξνύ, έλα ζεξκαηλόκελν ζωιήλα θαη κία ξηληθή θάλνπια. 

13. Τν θάζε θύθιωκα αζζελνύο λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηνλ ίδην αζζελή έωο θαη 14 εκέξεο. 

14. Να δηαζέηεη ιεηηνπξγία θαηαγξαθήο ηωλ ζθαικάηωλ ηεο ζπζθεπήο ζε θάξηα κλήκεο ηύπνπ SD.  

15. Ο θαηαζθεπαζηήο θαη ν αλάδνρνο λα δηαζέηνπλ πηζηνπνίεζε ISO13485:2016 & ISO 9001:2015. 

16. Να δηαζέηεη ηξνρήιαην κε ζηαηώ έθαζηε. 

17. Να ζπλνδεύεηαη από 5 θπθιώκαηα αζζελνύο έθαζηε. 

18. Να δηαζέηεη εγγύεζε 3 εηώλ. 

19. Να παξέρεηαη δήιωζε θαηαζθεπαζηή πνπ λα βεβαηώλεη όηη: 

i) Ο πξνκεζεπηήο απνηειεί επίζεκν αληηπξόζωπν ζηελ Ειιάδα. 

ii) Η θαηαζθεπάζηξηα δέρεηαη λα παξέρεη ηηο απαηηνύκελεο ζπζθεπέο γηα ηνλ παξόληα δηαγωληζκό. 

iii) Ο ηερληθόο ηεο πξνκεζεύηξηαο θέξεη πηζηνπνηεηηθό εθπαίδεπζεο. 

20. Να δηαζέηεη CE θαη λα πιεξνί ηα δηεζλή standards αζθαιείαο 

21. Να θαηαηεζεί θύιιν ζπκκόξθωζεο κε παξαπνκπέο ζηα επίζεκα εκπνξηθά θπιιάδηα ηνπ 

θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ. 

22. Οη ζπζθεπέο ζα πξέπεη λα παξαδνζνύλ εληόο 15 εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία παξαγγειίαο ηνπο. 

23. Να πξαγκαηνπνηεζεί παξνπζίαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηωλ θαηά ηελ παξάδνζε ζην ηαηξηθό θαη 

λνζειεπηηθό πξνζωπηθό. 

 
 



ΞΟΝΠΝΣΖ: 

1) Όια ηα απαηηνχκελα είδε λα θέξνπλ 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 θαη γηα ην ζχλνιν ηεο δεηνχκελεο πνζφηεηαο,                           

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 δεκαπένηε (15) ημεπών απφ ηελ 

παξαγγειία ησλ εηδψλ. ε πεξίπησζε αδπλακίαο εθηέιεζεο ησλ παξαγγειηψλ, ε κεηνδφηξηα 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 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. ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ 

1. πεύθςνη 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 Ξοινικού Κηηπώος, (κε ρξφλν έθδνζεο έσο ηξεηο (3 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   

 

ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ 

 



Γ: ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ 

ην θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» ηνπνζεηνχληαη ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ζε 

δχν αληίγξαθα πνπ πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ πεξηγξάθνληαη αλσηέξσ.   

Δπίζεο λα αλαθέξεηαη  ε ρψξα θαηαγσγήο  ηνπ ηειηθνχ πξνζθεξφκελνπ πξντφληνο, αλ ην θαηαζθεπάδεη ν 

ίδηνο,  λα δειψζεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ,  ηελ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα θαηαζθεπήο θαη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζήο ηεο. 

Αλ δελ ην θαηαζθεπάδεη ν ίδηνο  λα δειψλεηαη  ε επηρεηξεκαηηθή κνλάδα θαηαζθεπήο ν ηφπνο εγθαηάζηαζήο 

ηεο,  λα επηζπλάπηεηαη Τ/Γ  φηη ε θαηαζθεπή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο ζα γίλεη απφ ηελ Δηαηξεία ΑΑΑ  ζηε κνλάδα 

θαηαζθεπήο ΒΒΒ θαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο/  ν επίζεκνο αληηπξφζσπνο  έρεη απνδερζεί ηελ εθηέιεζε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο πξνκήζεηαο, ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο  ζηνλ πξνζθέξνληα. 

 Πξνζθνξά ζηελ νπνία δελ ζα ππάξρνπλ  νη αλσηέξσ δειψζεηο  ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

Γ: ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ 

ην θάθειν ηνπνζεηνχληαη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία, κε ηελ ηηκή ηεο πξνζθνξάο ζε Δπξψ.  

Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο  

Πξνζθνξέο πνπ ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.  

Οη ηηκέο ησλ Πξνζθνξψλ δελ ππφθεηληαη ζε κεηαβνιή θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο Πξνζθνξάο. ε 

πεξίπησζε πνπ δεηεζεί παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηεο Πξνζθνξάο, νη ππνςήθηνη Αλάδνρνη δελ δηθαηνχληαη, θαηά ηε 

γλσζηνπνίεζε ηεο ζπγθαηάζεζήο ηνπο γηα ηελ παξάηαζε απηή, λα ππνβάιινπλ λένπο πίλαθεο ηηκψλ ή λα ηνπο 

ηξνπνπνηήζνπλ. 

Θα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ε αληηζηνηρία ηνπ θσδηθνχ είδνπο ζε ζρέζε κε ηνλ θσδηθφ ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ 

Σηκψλ. Καηά ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ, νη ηηκέο δελ επηηξέπεηαη λα είλαη αλψηεξεο απφ ηηο 

αληίζηνηρεο ηηκέο ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκψλ. (Ν. 3918/2011 άξζξν 13, φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε κε  ηνλ Ν. 

4052/2012 άξζξν 14). ε πεξίπησζε πνπ ην ππφ πξνκήζεηα είδνο δελ είλαη θαηαρσξεκέλν ζην Παξαηεξεηήξην 

Σηκψλ ηφηε νη ηηκέο δελ επηηξέπεηαη λα είλαη αλψηεξεο απφ ηελ αληίζηνηρε πξνυπνινγηδφκελε ηηκή ηεο δηαθήξπμεο, 

φπσο επίζεο  

ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη κε ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ φηη δελ ππάξρεη αληηζηνίρηζε κε ην Π.Σ.(άξζξν 8 παξ. 4 

Ν.1599/1986)  θαη 

λα ππάξρνπλ ζπγθξηηηθά ζηνηρεία ηηκψλ απφ πξφζθαηνπο δηαγσληζκνχο (ηειεπηαία ζπλαθζείζα ζχκβαζε κε 

άιιε λνζειεπηηθή κνλάδα)  πνπ λα επηβεβαηψλεηαη κε παξαζηαηηθά, (ζχκβαζε κε νπνηνλδήπνηε δεκφζην θνξέα)  

ε πεξίπησζε αζπλήζηζηα ρακειήο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, εθαξκφδνληαη ηα πξνβιεπφκελα απφ ην άξζξν 

88 ηνπ λ. 4412/2016. 

Δ. ΡΝΞΝΠ ΘΑΗ ΣΟΝΛΝΠ ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 

ΡΝΞΝΠ ΞΝΒΝΙΖΠ 

ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 

ΘΑΡΑΙΖΘΡΗΘΖ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΞΝΒΝΙΖΠ 

ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 

ΡΝΞΝΠ 

ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ  

Λ.Κ.ΑΓΟΗΛΗΝ 

 29/01/2021 

Ώπα 12:00πμ Λ.Κ.ΑΓΟΗΛΗΝ 

 

 Οη πξνζθνξέο ζα θαηαηίζεληαη ζε θιεηζηφ θάθειν ζην Οηθνλνκηθφ ηκήκα (Γξαθείν Πξνκεζεηψλ) ηνπ Γεληθνχ 

Ννζνθνκείνπ Αηησι/λίαο- Ν.Μ. Αγξηλίνπ, 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. ΓΔΛΗΘΑ 

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

ζπκπιεξσζεί, ησλ ζρεηηθψλ κε ηηο πξνκήζεηεο λφκσλ πνπ έρνπλ πξναλαθεξζεί ζηε παξνχζα πξφζθιεζε, ηηο νπνίεο 

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

  

                                                                                                        Ν ΓΗΝΗΘΖΡΖΠ 
 

                                                             
                                                                                                      Ανδπέαρ Πη. Ρζώληρ                                                            

 

Δζυη. Γιανομή                                                        

 i .     Νικονομικό  

 


