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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 6/2021 ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 7/2021 

 

Έχοντας υπόψη:  

Α) Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν σήμερα:  

1. Του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις».  

2. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις».  

3. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις».  

4. Του Ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο Σύστημα Υγείας & άλλες διατάξεις».  

5. Του Ν. 4238/2014 (Α΄38) «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και 

λοιπές διατάξεις».  

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

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

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

ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις».  

9. H παρ.4 του αρ.9 του  ΠΔ 80/2016. 

 

Β) Τα έγγραφα και τις αποφάσεις: 

 1. Οι υπ. αριθμ. πράξεις 19η /26-07-2021 θέμα 7ο και 23η /03-09-2021 θέμα 5ο Αποφάσεις του Διοικητικού 

Συμβουλίου του νοσοκομείου  με τις οποίες εγκρίθηκαν οι διενέργειες των διαγωνισμών  από το Νοσοκομείο. 

2. Την υπ.αριθμ. 1200-2021 δέσμευση ανάληψης υποχρέωσης του νοσοκομείου με ΑΔΑ: Ω04Π46904Μ-ΞΓΠ 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Επαναληπτική Πρόσκληση εκδήλωσης με θέμα «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 6/2021 ΚΑΙ 

ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 7/2021  » με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει τιμής, σε βάρος του ΚΑΕ 1311ΑΝ, όπως αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω:  
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Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 6/2021 ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 7/2021», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

βάσει τιμής, ως ακολούθως: 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ. M. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ
ΣΘΕΙΣΑ ΤΙΜΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 
ΠΡΟ Φ.Π.Α 

Φ.Π.Α ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ 
Φ.Π.Α 

1 ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ 

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ  ΑΝΟΙΚΤΟΥ 

ΑΚΡΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΕΣ 
ΜΗΚΟΥΣ 90mm (LANCET 

POINT ή  QUINCKE)   ΝΟ 22G    

ΤΜΧ 50 0,4690 € 23,45 € 24% 29,08 € 

2 STRIPPER ΚΙΡΣΩΝ 
.STRIPERS σαφηνεκτομής, 

μιας χρήσης, αποστειρωμένα 

σε ατομική συσκευασία, 
αποτελούμενα από δυο 

εκριζωτές πλαστικούς με 3- 4 
μπουτόν πλαστικά σε διάφορα 

μεγέθη και χειρολαβή. Να 

έχουν ημερομηνία λήξης. 

ΤΜΧ 10 11,5000 € 115,00 € 24% 142,60 € 

3 ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ PEZZER 

Νο 24 Σωλήνες παροχέτευσης 

τύπου Pezzer , με 
πεπλατυσμένο άκρο με πλάγιες 

οπές , κατασκευασμένο από 
ισχυρό εύκαμπτο υλικό , το 

τοίχωμα να είναι ισχυρό , να 
μην τσακίζει και να μην 

συμπίπτει ο αυλός . Να 

διατίθεται σε ατομική 
αποστειρωμένη συσκευασία.Να 

αναγράφεται ημερομηνία 
λήξης,να αναγράφεται η 

ένδειξη CE. 

TMX 2 2,7000 € 5,40 € 24% 6,70 € 

4 ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ PEZZER 
Νο 26 Σωλήνες παροχέτευσης 

τύπου Pezzer , με 
πεπλατυσμένο άκρο με πλάγιες 

οπές , κατασκευασμένο από 

ισχυρό εύκαμπτο υλικό , το 
τοίχωμα να είναι ισχυρό , να 

μην τσακίζει και να μην 
συμπίπτει ο αυλός . Να 

διατίθεται σε ατομική 

αποστειρωμένη συσκευασία.Να 
αναγράφεται ημερομηνία 

λήξης,να αναγράφεται η 
ένδειξη CE. 

TMX 2 2,7000 € 5,40 € 24% 6,70 € 

5 Βουρτσάκι καθαρισμού 

διπλού άκρου 5mm 

TMX 2 50,5000 € 101,00 € 24% 125,24 € 



6 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΙΩΝ 
ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΟΣ Υγρό καλλυντικό 

κρεμοσάπουνο. Να έχει 
καθαριστική και αντιμικροβιακή 
δράση με ουδέτερο PH, να μην 
περιέχει σάπωνες και χρωστικές 
ουσίες και να έχει ενυδατικά, 
προστατευτικά συστατικά για το 
δέρμα και αποσμητική δράση.Να 
διατίθεται σε συσκευασίες έως 
1000ml 

TMX 360 0,7800 € 280,80 € 6% 297,65 € 

7 Φίλτρα κουτιών εργαλείων 
χάρτινα, τετράγωνα.  Να είναι 
μιας χρήσης, με χημικό δείκτη στο 
πάνω μέρος.  

ΤΜΧ 100 0,0700 € 7,00 € 24% 8,68 € 

8 ΣΠΙΡΑΛ ΤΜΧ 5 35,000 € 175,00 € 24% 217,00 € 

9 ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ΤΜΧ 5 10,000 € 50,00 € 24% 62,00 € 

10 UV-BARRIER σάκοι 
φωτοπροστασίας  100ml 
Bottle  
• διαστάσεις σακούλας 
100*230mm  
• αυτοκόλλητη ταινία με ισχυρή 
κόλλα για αποτελεσματικό 
κλείσιμο 
• εγκοπή για διάτρηση για 
συνδετικούς σωλήνες στη μια 
πλευρά και ειδική εγκοπή στην 
άλλη πλευρά για την 
σταθεροποίηση του. 
• Κατασκευασμένο από 
πολυεθυλαίνιο.  

TMX 4.000 0,330 € 1.320,00 € 24% 1.636,80 € 

11 ΠΛΑΚΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕ 
ΒΥΘΙΣΜΑΤΑ,  για προσδιορισμό 
ομάδων αίματος και ορολογικές 
εξετάσεις γαλακτόχρωμες με 
διαστάσεις: 5 σειρές X 9 
βυθίσματα 

TMX 4 125,000 € 500,00 € 24% 620,00 € 

12 Σωληνάρια πλαστικά κωνικού 
πυθμένα 10-12ml με τα 
αντίστοιχα πώματα 

TMX 6.000 0,018 € 105,60 € 24% 130,94 € 

13 ΚΑΛΥΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΤΥΠΟΥ 
MAYO ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ Μ.Χ. 
Υγροαπωθητικό, non-woven, 

80cmX145cm περίπου. 

TMX 50 0,645 € 32,25 € 24% 39,99 € 

14 ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΔΕΡΜΑΤΟΣ TMX 150 1,748 € 262,20 € 24% 325,13 € 

15 Αιμοστατικο clip δέρματος για 
νευροχειρουργική χρήση 
συμβατό με τις AESCULAP 
λαβίδες που διαθέτει το 
νοσοκομείο. 

TMX (1συσκ/σια) 
200 ΤΜΧ 

408,000 € 408,0000 € 24% 505,92 € 



16 ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ 
ΕΝΥ ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ 

EΝΔΟΚΟΙΛΙΑΚΟ  ΚΑΘΕΤΗΡΑ  
Το Πλήρες Σύστημα Εξωτερικής 
Παροχέτευσης ΕΝΥ να αποτελείται  
από:Ενδοκοιλιακό καθετήρα με 
δύο στηρικτικά, συνδετικό και 
στιλέτο για  δερματικό τούνελ.Να 
διατίθενται με εσωτερική διάμετρο 
1,5mm & 1,9 περιπου. Να έχουν 
αριθμητική ένδειξη βάθους στα 5, 
7, 10 και 15cm.Ολοκληρωμένο 
κλειστό σύστημα συλλογής ΕΝΥ 
εφοδιασμένο με αντιμικροβιακά 
φίλτρα και βαλβίδα ασφαλείας για 
στήριξη σε stato . Να διαθέτει 
αριθμημένη κλίμακα σε cm H2O 
και mmHg για την ρύθμιση της 
πίεσης παροχέτευσης ΕΝΥ. 

TMX 2 350,000 € 700,00 € 24% 868,00 € 

17 Σάκος εξ. Παροχέτευσης ΕΝΥ 
χωρ.κοιλ.καθ. 

TMX 2 225,000 € 450,00 € 24% 558,00 € 

18 Ενδοτραχειακοί σωλήνες 
ειδικοί για 
μικρολαρυγγοσκόπηση 
προκυρτωμένοι  με 1 μεγάλο 
cuff  (No  4 - 6) 
Kατασκευασμένοι  από PVC, 
ελεύθεροι από latex. Έχουν 
ενσωματωμένο cuff μεγάλου 
όγκου-χαμηλής πίεσης (Ηi-Lo),για 

επεμβάσεις στην περιοχή του 
λάρυγγα.Το cuff ελέγχεται απ 
μπλε οδηγό μπαλόνι (pilot) 
ευαίσθητο στις μεταβολές της 
πίεσης στην τραχεία και διαθέτει 
βαλβίδα για Luer-slip και Luer-lock 
σύριγγες. 

            

α Μέγεθος Εσ.Διαμ.mm : 
5.0,Εξ.διαμ.mm:7.3, Cuff 
mm:28, Μήκος mm:360 

TMX 5 5,000 € 25,00 € 24% 31,00 € 

β Μέγεθος Εσ.Διαμ.mm : 
6.0,Εξ.διαμ.mm:8.7, Cuff 
mm:28, Μήκος mm:360 

TMX 5 5,000 € 25,00 € 24% 31,00 € 

19 STERI DRAPE 
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕ ΣΑΚΟ 
ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ 

ΤΜΧ 50 4,000 € 200,00 € 24% 248,00 € 

20 Γυάλινες κωνικές 
θερμοάντοχες φιάλες 500 ml 

ΤΜΧ 6 2,950 € 17,70 € 24% 23,64 € 

21 Ογκομετρικοί Κύλινδροι 
πλαστικοί 1000 ml 

ΤΜΧ 2 12,380 € 24,76 € 24% 30,70 € 

22 Ογκομετρικοί Κύλινδροι 
γυάλινοι 1000 ml 

ΤΜΧ 2 26,880 € 53,76 € 24% 66,66 € 

23 Μεταλικά στατώ 20 θέσεων 
για σωληνάρια των 10 ml 

ΤΜΧ 2 35,000 € 70,00 € 24% 86,80 € 

24 Γυάλινα ορθογώνια καλάθια 
χρώσεων 10 θέσεων με 
μεταλλική λαβή (να έχουν 
κατακόρυφες πλευρές και 
διαστ. βάσεως maximum 9x7 
εκ.) 

ΤΜΧ 20 12,000 € 240,00 € 24% 297,60 € 

          5.197,32 €   6.395,83 € 

 



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ : 6.395,83 € με Φ.Π.Α. 

 

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 συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποψήφιοι προμηθευτές, μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το 

σύνολο των ζητουμένων ειδών, είτε για ορισμένα μόνο από τα ζητούμενα είδη, και για το σύνολο της ζητούμενης 

ποσότητας. 

Προσφορές για μέρος των ζητούμενων ποσοτήτων των υπό προμήθεια ειδών δεν γίνονται δεκτές και θα 

απορρίπτονται. 

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 

Στην προσφορά πέραν της  ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ θα πρέπει να αποσταλούν τα κάτωθι 

έγγραφα: 

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   

 

Γ. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΟΠΟΣ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

Ν.Μ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ Παρασκεύη 24/09/2021 

Ώρα 10:00πμ 

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 και Π.Ν.Π. που έχουν προαναφερθεί στη παρούσα πρόσκληση, 

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

 

 

α)Τα προσφερόμενα προϊόντα πρέπει να είναι πιστοποιημένα από κοινοποιημένο οργανισμό που 
βρίσκεται εγκαταστημένος και λειτουργεί νόμιμα στο έδαφος ενός από τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και να φέρουν σε ευκρινή θέση του τελικού περιέκτη τους την προβλεπόμενη σήμανση CE, η 
οποία αποδεικνύει την συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ, (ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 
130648 - Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ «περί 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων» - ΦΕΚ 2198/τευχ. Β/02-10-09). Για τον λόγο αυτό θα πρέπει μαζί με 
την προσφορά να κατατεθούν τα ανάλογα πιστοποιητικά που αντιστοιχούν στην κατηγορία 
στην οποία έχει ταξινομηθεί το εν λόγω προϊόν. Αν κάποιο προϊόν δεν εντάσσεται στη 
διαδικασία της σήμανσης CE, αυτό θα αναφέρεται ρητά στην προσφορά. Τα ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα που υπάγονται στη ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648, (ΦΕΚ 2198/Β/2-10-2009) Κοινή Υπουργική Απόφαση 
«Περί Εναρμόνισης της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ/14-6-93 του Συμβουλίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά τα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα» τόσο κατά τη φάση σύνταξης της 
διακήρυξης, όσο και κατά τη φάση σύναψης της αντίστοιχης σύμβασης, πρέπει να διασφαλίζεται με τη 
διατύπωση κάθε φορά των ανάλογων ενδεικνυομένων όρων, ότι τα εν λόγω ιατροτεχνολογικά προϊόντα 
θα είναι σύμφωνα προς τις απαιτήσεις της σχετικής ΚΥΑ κατά το χρόνο παράδοσης τους, είτε πρόκειται 
για παράδοση εντός των συμβατικών προθεσμιών , είτε για εκπρόθεσμη, ώστε τα προϊόντα αυτά να 
φέρουν οπωσδήποτε την προβλεπόμενη από τη σχετική ΚΥΑ σήμανση CE.  

β) Οι προμηθεύτριες εταιρείες θα πρέπει στις προσφορές τους να δηλώνουν ότι συμμορφώνονται με την 
ΚΥΑ ΔΥ8δ/ΓΠ/1348/2004 «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων» (ΦΕΚ 32/Β/16-01-2004) ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  



γ) Η τοποθέτηση των επισημάνσεων της συσκευασίας, που αναφέρονται παραπάνω και θεωρούνται 
ουσιώδεις προϋποθέσεις για την αποδοχή των προσφερομένων προϊόντων, ή όποιων άλλων 
επισημάνσεων, πρέπει να έχει γίνει αποκλειστικά και μόνον από το πρόσωπο ή την επιχείρηση που 
θεωρείται κατασκευαστής των προϊόντων σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ, 
(ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 130648 - ΦΕΚ 2198/τευχ. Β/02-10-09). Προσφορές προϊόντων που φέρουν επισημάνσεις 
πάσης φύσεως που έχουν τοποθετηθεί, σε οποιοδήποτε μέρος της συσκευασίας τους, από τρίτους, 
ακόμη και εάν οι τρίτοι αυτοί διαθέτουν την ιδιότητα του διανομέα, εισαγωγέα ή εξουσιοδοτημένου 
αντιπροσώπου, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Τυχόν παράβαση του όρου αυτού κατά την διάρκεια 
εκτέλεσης των συμβάσεων θα αποτελεί λόγο μη αποδοχής των παραδιδόμενων υλικών.  

Επιπλέον: 

δ.    Όλα τα προσφερόμενα προϊόντα πρέπει να έχουν τυπωμένο από την κατασκευάστρια εταιρεία, την 
ονομασία του καθώς και το όνομα ή το λογότυπο αυτής, όχι μόνο στην εξωτερική τους συσκευασία, 
αλλά ατομικά σε κάθε προϊόν (τεμάχιο εντός της συσκευασίας) ξεχωριστά. Όσα προϊόντα έχουν ατομική 
συσκευασία να είναι τυπωμένα επ' αυτής.  

ε.    Όλα τα προϊόντα που λειτουργούν στην αποστείρωση, πρέπει εκτός των παραπάνω να έχουν 
τυπωμένο από την κατασκευάστρια εταιρεία το χρόνο παραγωγής τους, το χρόνο διατήρησης των 
ιδιοτήτων τους ή μόνον το χρόνο που λήγουν αυτές.  

ζ.    Όλα τα προϊόντα που είναι αποστειρωμένα, πρέπει εκτός των παραπάνω να αναγράφουν το χρόνο 
αποστείρωσης και το χρόνο λήξης αυτής ή μόνο το χρόνο λήξης αυτής τυπωμένα ή ανάγλυφα από την 
κατασκευάστρια εταιρεία, καθώς και τη μέθοδο με την οποία αποστειρώθηκαν.  

η.   Το εργοστάσιο παραγωγής να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001, όπως αυτό  ισχύει (ISO 9001-
2003). Να κατατεθούν αποδεικτικά έγγραφα με την προσφορά. 

 Οι προμηθευτές υποχρεούνται να δηλώσουν επι ποινή απόρριψης : 
α.   Χώρα προέλευσης των υλικών 
β.  Εργοστάσιο κατασκευής και τόπος εγκατάστασης αυτού, ενώ σε περίπτωση που δεν κατασκευάζεται 
από την ιδία εταιρεία να επισυνάπτεται ξεχωριστή Υ.Δ. η οποία θα αναφέρει το εργοστάσιο  που θα γίνει η 
κατασκευή και ότι  ο νόμιμος εκπρόσωπος/ επίσημος αντιπρόσωπος έχει αποδεχθεί την εκτέλεση της 
συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης στον προσφέροντα. 

                                                                                                    

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 

 

 

                                                                                                                     ΕΛΕΝΗ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ 

 

                                                                                                                

 


