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        ΘΕΜΑ:  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για την προμήθεια 

«ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛ.(ΥΛ.ΧΕΙΡ.)» CPV): 33140000-3 | Ιατρικά αναλώσιμα. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 6.564€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ. για την 

κάλυψη των αναγκών της Νοσηλευτικής Μονάδας Μεσολογγίου, με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

τιμής.  

Η Νοσηλευτική Μονάδα Μεσολογγίου έχοντας υπόψη : 

 
1. Τις διατάξεις του  Ν. 3329/05 (Φ.Ε.Κ. 81/Α/4-4-2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» και του Ν. 3527/07 (Φ.Ε.Κ. 25Α΄/09-02-

2007) «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευομένων από το Υπουργείο 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», όπως έχουν τροποποιηθεί και 

ισχύουν.   

2. Το Ν. 2955/2001 «Προμήθειες νοσοκομείων και λοιπών μονάδων του ΕΣΥ και λοιπές 

διατάξεις». 

3. Το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

”Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

4. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει. 

5. Το Ν. 4675/2020 «Πρόληψη, προστασία και προαγωγή της υγείας-ανάπτυξη των 

υπηρεσιών δημόσιας υγείας και άλλες διατάξεις».  

6. Το Π.Δ 80/2016 ( ΦΕΚ 145/ Α’/26.03.2014) « Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους 

Διατάκτες». 

 
 
 
 
 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

  

 
 

 
 

 

Ι.Π. Μεσολογγίου: 27-08-2021 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ     

6 Υ.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,    
ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

             Αρ. Πρωτ.: 8699 

 
ΑΔΑ: ΨΧΗΛ46907Π-ΔΙΗ 

 ΓΕΝΙΚΟ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
           «ΧΑΤΖΗ-ΚΩΣΤΑ» 

  
ΑΔΑΜ: 21PROC009121488 

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

ΤΜΗΜΑ: Οικονομικό 
ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών 

  

Πληροφορίες:  Ντέκα Κων/να   
Ταχ. Δ/νση: οδός Ναυπάκτου 93 

Τηλ. : 2631-360173 
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7. Την με αριθμ.57654/2017(ΦΕΚ 1781 τευχ. Β/23-05-2017 )ΥΑ σχετικά με «Ρύθμιση 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»  

8. Τα υπ΄αριθ.8285/11-08-2021, 8150/05-08-2021 &13932/14-12-2020  αιτήματα της 

Διαχείρισης Υλικού για διενέργεια  διαγωνιστικής διαδικασίας για προμήθεια 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛ. » CPV 33140000-3. 

9. Την αριθμ. πρωτ. 8657/25-08-2021 ΑΔΑ: 6ΛΗ246907Π-Β9Κ απόφαση Αν. Διοικήτρια 

της Νοσηλευτικής μας Μονάδας. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

10. Την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για την προμήθεια  «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛ. » 

CPV): 33140000-3 | Ιατρικά αναλώσιμα, για την κάλυψη των αναγκών της Νοσηλευτικής 

Μονάδας Μεσολογγίου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.  

 

1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΧΟΥΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 25 (ΤΟΥ 

Ν.4412/2016) 

Α. Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να 

είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε: 

α) σε κράτος - μέλος της Ένωσης. 

β) σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ). 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό 

ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1,2,4 και 5 και τις γενικές 

σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της άνω Συμφωνίας καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ και έχουν συνάψει  διμερείς ή 

πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 

συμβάσεων. 

Β. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών 

συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή 

της προσφοράς. 

Γ. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη 

της ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 
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2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η προμήθεια «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛ. » CPV 33140000-3: ΙΑΤΡΙΚΑ 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ, για την κάλυψη των αναγκών της Νοσηλευτικής Μονάδας Μεσολογγίου.  

 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού 

Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) 33140000-3.:  ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ. 

(ΥΓΕΙΟΝ.ΥΛ.-ΥΛ.ΧΕΙΡ.).  

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της πρόσκλησης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Α της παρούσας.  

 

Οι προσφορές υποβάλλονται ανά είδος τόσο στην τεχνική προσφορά στην οποία θα 

αναλύεται ξεχωριστά η τεχνική περιγραφή για το κάθε είδος όσο και στην οικονομική 

προσφορά στην οποία θα αναλύεται ξεχωριστά η τιμή για κάθε είδος.  

 

Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται.  

 

Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 

προσφοράς βάσει τιμής.  

 

3. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών , 06/09/2021, ημέρα 

Δευτέρα  και ώρα 12:00 

 

 

4. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, είναι η 06/09/2021, ημέρα 

Δευτέρα  και ώρα 12:00 Η προσφορά κατατίθεται σε σφραγισμένο φάκελο στην 

έδρα της Νοσηλευτικής Μονάδας Μεσολογγίου (οδός Ναυπάκτου 93, Τ.Κ. 30200, 

Μεσολόγγι), στο Γραφείο Πρωτοκόλλου. Ο φάκελος θα φέρει στην εξωτερική του πλευρά 

τις εξής ενδείξεις: 

 

1. Την λέξη <ΠΡΟΣΦΟΡΑ> με κεφαλαία γράμματα. 

2. Τον αριθμός πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης. 

3. Τον τίτλο της παρούσας πρόσκλησης. 
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4. Τον πλήρη τίτλο της  Υπηρεσίας  (ήτοι: της Νοσηλευτικής Μονάδας 

Μεσολογγίου)  

5. Την ημερομηνία-προθεσμία υποβολής των προσφορών.  

6. Τα πλήρη  στοιχεία του υποβολέα. 

7. Εφόσον ο φάκελος αποσταλεί στην Νοσηλευτική Μονάδα Μεσολογγίου με 

οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Να μην ανοιχθεί 

από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία». 

II. Σημείωση: 

III.         Λόγω των γενικότερων προβλημάτων ,που έχουν προκύψει από την εξάπλωση της 

πανδημίας του COVID-19, παρατηρήθηκε, πως οι COURIER , λόγω μεγάλου φόρτου 

εργασίας, ενδέχεται, την αποστολή των οικονομικών σας προσφορών να την παραδώσει 

ληξιπρόθεσμα.  Για τον λόγο αυτό, ταυτόχρονα με τις κλειστές προσφορές, σας δίνουμε 

την δυνατότητα να μας τις προσφέρετε και ηλεκτρονικά, με ΦΑΞ ή με το ακόλουθο e-

mail: nteka.konstantina@1703.syzefxis.gov.gr 

 

5. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς περιλαμβάνονται οι εξής ξεχωριστοί 

σφραγισμένοι φάκελοι: 

1. Ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-

Τεχνική Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 

συμμετοχής, όπως περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση, καθώς και η τεχνική 

προσφορά σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

2. Ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος  με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», στον 

οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά 

περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.  

Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο για λογαριασμό του οικονομικού 

φορέα : α) από τον ίδιο τον προσφέροντα (σε περίπτωση φυσικού προσώπου), β) τον 

νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου (σε περίπτωση νομικού προσώπου), γ) σε 

περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που 

αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά 

πρέπει απαραιτήτως να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του 

(συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, 

καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.  

 

5.1. Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»: 

 

5.1.1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

mailto:nteka.konstantina@1703.syzefxis.gov.gr
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Α) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα 

αναγράφονται τα στοιχεία της παρούσας πρόσκλησης  και θα δηλώνεται ότι ο οικονομικός 

φορέας: 

 Δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, για τις 

οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλειστούν από τη 

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 ο οικονομικός φορέας έλαβε πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση. 

 Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 

 Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης σχετικά με οποιαδήποτε απόφασης της 

αναθέτουσας αρχής για αναβολή, ακύρωση ή ματαίωση της παρούσας πρόσκλησης. 

Β)  Ποινικό μητρώο που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή του. 

Γ)  Φορολογική ενημερότητα, που να είναι σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής, άλλως, στην 

περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την 

υποβολή της.  

Δ)  Ασφαλιστική ενημερότητα, που να είναι σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής, άλλως, στην 

περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την 

υποβολή της.  

 

Ε) Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 

σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα 

συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 

τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση 

ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες 

χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή 

πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 

συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά 

μητρώα.  

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο 

Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών 

Αμυντικού Υλικού και απαιτείται να προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής η οποία θα πρέπει 
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να έχει εκδοθεί 30 ημέρες πριν την υποβολή εκτός αν σύμφωνα με τις ειδικότερες 

διατάξεις φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

 

ΣΤ) Απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να διαθέτουν πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 

ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι οι οικονομικοί φορείς συμμορφώνονται με 

τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας (Πιστοποιητικό ISO). 

Οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν πιστοποιητικά, που έχουν εκδοθεί από επίσημα 

Ινστιτούτα Ελέγχου Ποιότητας ή Υπηρεσίες Αναγνωρισμένων Ικανοτήτων με τα οποία 

βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων επαληθευόμενη με παραπομπές στις 

Τεχνικές Προδιαγραφές ή σε Πρότυπα. (CE Mark του προσφερόμενου προϊόντος). 

  

5.1.2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που 

έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα Α της πρόσκλησης, περιγράφοντας 

ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει 

ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα 

των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς 

αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα. 

 

5.1.3 Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο 

ανάθεσης.  

Η τιμή του προς προμήθεια υλικού  δίνεται  σε ευρώ ανά μονάδα.  

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για παράδοση 

υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της πρόσκλησης. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 

3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν 

αναπροσαρμόζονται. 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή 

που καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η 

προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016. 

 

       6. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για 

διάστημα των180 ημερών από την επομένη της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης. 
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7. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η αποσφράγιση και η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σε ενιαίο στάδιο από την 

επιτροπής παραλαβής και αξιολόγησης των προσφορών.  

Αποσφραγίζεται  ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών 

συμμετοχής, ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς και ο φάκελος της οικονομικής 

προσφοράς, μονογράφονται από την επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά, η τεχνική 

προσφορά και η οικονομική προσφορά ανά φύλλο.  

Το αρμόδιο όργανο προβαίνει στον έλεγχο των δικαιολογητικών και στην αξιολόγηση της 

τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης Εν 

συνεχεία, η επιτροπή ελέγχει τις οικονομικές προσφορές, συντάσσει πίνακα τιμών και 

σειράς κατάταξης των προσφορών και γνωμοδοτεί για τον προσωρινό ανάδοχο. Για την 

αξιολόγηση των ανωτέρω, η επιτροπή συντάσσει πρακτικό το οποίο θα επικυρωθεί με 

απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

 

1. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των 

προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται 

στην παρούσα πρόσκληση,  

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν 

επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, 

δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 

προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή 

σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, 

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες 

προσφορές,  

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα 

έγγραφα της παρούσης πρόσκλησης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές 

προδιαγραφές της σύμβασης. 

 

2.  ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί μετά την οριστική παραλαβή των υλικών. 
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Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων 

παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 

παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί 

από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση 

του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 

κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως 

ισχύει)  

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός 

ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό 

παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό 

της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 

του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 

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

κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016). 

δ) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος 

χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφο ρά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

ε) Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση 

φόρου εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού. 

στ)  ΥΠΕΡ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 2% επί της καθαρής αξία 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

Η  ΑΝ.   ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 
 

                                                                                        
ΕΛΕΝΗ   ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ 
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                                           ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄ 

 

 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

                                                      

Α/Α           ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1.  ΒΕΛΟΝΕΣ ΤΥΠΟΥ BUTTERFLY ΑΠΛΕΣ  
21G 
19G 
23G  

Προϋπολογιζόμενη δαπάνη   0,26€/τμχ  με  ΦΠΑ 

ΤΜΧ  TEM.1.000 

TEM.1000 

TEM.1000 

2.  Μπλούζες χειρουργείου.Mιας χρήσης αποστειρωμένες 
από non-woven  υλικό, ΧL 
Προϋπολογιζόμενη δαπάνη   1,05€/τμχ  με  ΦΠΑ 

ΤΜΧ ΤΕΜ.200 

3.  ΤΕΜΝΟΜΕΝΑ ΟΘΟΝΙΑ αποστειρωμένα. 
 Διαστ. Συνολικά 66εκ.Χ45εκ.(περίπου) 
Τεμνόμενη επιφάνεια:  
56Χ45εκ. (περίπου) 
Προϋπολογιζόμενη δαπάνη   2,47€/τμχ  με  ΦΠΑ 

ΤΜΧ ΤΕΜ.20 

4.  ΠΛΑΚΕΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ  
ΔΥΟ ΜΕΡΩΝ 
Προϋπολογιζόμενη δαπάνη   0.90€/τμχ  με  ΦΠΑ 

ΤΜΧ ΤΕΜ.500 

5.  ΣΑΚΟΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 3 ΛΙΤΡΑ    ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 3 ΚΑΝΙΣΤΡΑ 
Προϋπολογιζόμενη δαπάνη   2,17€/τμχ  με  ΦΠΑ 

ΤΜΧ ΤΕΜ.200 

6.  ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΡΙ ΣΕ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΔΙΠΛΗ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
Προϋπολογιζόμενη δαπάνη   1,81€/τμχ  με  ΦΠΑ 

ΤΜΧ ΤΕΜ.20 

7.  ΦΙΛΤΡΑ ΓΙΑ ΚΟΥΤΙΑ ΑΠΟΣΤΕΟΡΩΣΗΣ ΠΟΛΑΠΛΩΝ 

ΧΡΗΣΕΩΝ 20Χ20 cm 

ΤΜΧ ΤΕΜ.100 

8.  ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΛΑΒΙΔΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ 
ΘΥΡΙΔΩΤΗ ΜΕ ΣΙΑΓΩΝΕΣ ,ΜΗΚΟΥΣ 33 cm. ΜΕ ΚΛΕΙΔΩΜΑ 
ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ (ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ) 

Προϋπολογιζόμενη δαπάνη   595,20€/τμχ  με  ΦΠΑ 

ΤΜΧ ΤΕΜ.2 

9.  ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΛΑΒΙΔΑ KOCHER ΔΙΠΛΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕ ΔΥΟ 
ΔΟΝΤΑΚΙΑ ΑΝΑ ΣΙΑΓΩΝΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 5mm ΜΗΚΟΥΣ 33 cm. 
(ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ) 

Προϋπολογιζόμενη δαπάνη   595,20€/τμχ  με  ΦΠΑ 

ΤΜΧ ΤΕΜ.2 

10.  ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ HOOK ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 5mm 
ΜΗΚΟΥΣ 33 cm 

Προϋπολογιζόμενη δαπάνη   30,00€/τμχ  με  ΦΠΑ 

ΤΜΧ ΤΕΜ.2 

11.  ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΟΝΟΠΩΛΙΚΟ ΓΙΑ HOOK ΠΟΥ ΝΑ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΣΕ 
ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ 
 GEISTER EXCEL 400 ΜΗΚΟΥΣ 3 m. 

Προϋπολογιζόμενη δαπάνη   124,00€/τμχ  με  ΦΠΑ 

ΤΜΧ ΤΕΜ.2 

12.  ΚΑΛΩΔΙΟ ΓΕΙΩΣΗΣ   ΠΟΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ 
GEISTER 

Προϋπολογιζόμενη δαπάνη   74,50€/τμχ  με  ΦΠΑ 

ΤΜΧ ΤΕΜ.4 

13.  ΒΕΛΟΝΕΣ  KIRSHNER ΑΠΟ ΑΝΩΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ ΓΙΑ 
ΟΡΘΟΠ/ΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  
ΜΗΚΟΥΣ 250 mm. 
Νο1,4  
Νο1,6 
Νο1,8 
Νο 2,0 

Προϋπολογιζόμενη δαπάνη   2,03-2,15€/τμχ  με  ΦΠΑ 

ΤΜΧ  

 

 

ΤΕΜ.20 

ΤΕΜ.20 

ΤΕΜ.20 

ΤΕΜ.20 

 

14.  ΣΥΡΜΑ ΓΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΩΞΕΙΔΩΤΟ 
ΑΤΣΑΛΙ 
Νο 1,4  
Νο 1,6 
Νο 1,8 
Νο 2,0 

ΤΜΧ  

 

 

5  ΜΕΤΡΑ 

10 ΜΕΤΡΑ 
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10 ΜΕΤΡΑ 

10 ΜΕΤΡΑ 

15.  ΠΟΥΑΡ ΑΙΜΑΤΟΣ 1ml(ΠΙΠΕΤΕΣ  PASTER) 

Προϋπολογιζόμενη δαπάνη   0.030€/τμχ  με  ΦΠΑ 
ΤΜΧ 15.000 ΤΜΧ 

16.  Κυρτοί κυκλικοί αναστομωτήρες ενεργού μήκους 22εκ. με 
αγκτήρες τιτανίου, με ισχυρούς αγκτήρες ορθογώνιας διατομής, 
και πεπλατυσμένους υποδοχείς των κλιπς, ανάλογα με το πάχος 
του ιστού, με αφαιρούμενη, ανακλινόμενη  κεφαλή, διαμέτρου 
αναστόμωσης 28mm+-20%. 

Προϋπολογιζόμενη δαπάνη   564,20€/τμχ  με  ΦΠΑ 

ΤΜΧ ΤΕΜ.1 

 

 

 

 

ΔΕΙΓΜΑΤΑ 

Για το ζητούμενο είδος να κατατεθούν δείγματα επί ποινή απόρριψης. 

Διευκρινίσεις: 

Τα δείγματα θα αποστέλλονται μέσα σε ενιαίο φάκελο ή κιβώτιο με την ένδειξη 

«ΔΕΙΓΜΑΤΑ» και θα αναγράφονται όλα τα στοιχεία του διαγωνισμού.  

Η επιτροπή αξιολόγησης διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει επιπλέον δείγματα κατά το 

στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης.  

 

 


