
                                                                   
 

 
                                                                               Αγρίνιο,  27/12/2021    

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Αριθμ. Πρωτ. 17179 

        ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                              

        6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                     
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ                               

Γραφείο : Προμηθειών                         
Ταχ. Δ/νση         : 3ο χλμ Ε.Ο. Αγρινίου-Αντιρρίου   

Ταχ. Κώδικας : 30100, Αγρίνιο  ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Πληροφορίες : ΦΡΑΓΚΙΑΔΟΥΛΑΚΗ ΡΟΔΑΝΘΗ   

Τηλέφωνο                  : 26413-61230-233   

Fax : 26410-25955   
E-maill :gnaprom@gmail.com   

 
ΘΕΜΑ:«ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ (ΕΠΕΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟ ΑΡ.ΔΙΑΚ. 

5833/2021)». 

Έχοντας υπόψιν: 

1. Τις διατάξεις του ΠΔ 113/10   αρθ.4 παρ.3 « Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 

2.  Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ. 

3.To άρθρο 22Α του Ν.4472/2017 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4542/2018. 

4. Την αρ.1590/0 με  ΑΔΑ: ΩΦΒ446904Μ-ΝΓΗ απόφαση δέσμευσης  δαπάνης. 

5. Τις  αριθμ. πραξ.  21η/16-08-2021 Θέμα 9ο και 29ης/05-10-2021 θέμα 23ο αποφάσεις του Δ.Σ. με τις οποίες 

εγκρίθηκε η επανάληψη για την συντήρηση των μηχανημάτων με α/α 14,21,22,23,24 από τον υπ. αριθμ. 

5833/2021 ηλεκτρονικό διαγωνισμό που διενήργησε η υπηρεσία μας. 

 

   Το Γ.Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ-Νοσηλευτική Μονάδα Αγρινίου  προβαίνει στην διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας ΓΙΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ 

(ΕΠΕΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟ ΑΡ.ΔΙΑΚ. 5833/2021) του νοσοκομείου, μέσω ανάρτησης  στην ιστοσελίδα του 

Νοσοκομείου, στο ΚΗΜΔΗΣ  και στη Διαύγεια, σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά. 

   Παρακαλούμε να καταθέσετε έως τις 10-01-2022, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 14.00 μ.μ. σχετική 

έγγραφη κλειστή προσφορά (στην οποία θα αναγράφεται η φράση  «Οικονομική προσφορά » το θέμα 

και ο αριθμός  πρωτοκόλλου του αναρτημένου εγγράφου).  

Γίνονται δεκτές προσφορές για υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης, ως εξής: 
Για το σύνολο ή για μέρος του εξοπλισμού της Νοσηλευτικής Μονάδας Αγρινίου  

Σημειώνεται ότι :  Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει μαζί με την προσφορά τους να υποβάλουν και τα παρακάτω: 

 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

         Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75), όπως εκάστοτε ισχύει,  στην  οποία πρέπει: 

 Να αναγράφονται τα στοιχεία της διαγωνιστικής διαδικασίας και ότι αποδέχονται πλήρως τους όρους της 

πρόσκλησης στην οποία συμμετέχουν.  

 Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους  είναι:  

ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 

επικουρικής) και φορολογικά ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 

 Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο 

επαγγελματικό επιμελητήριο. 

Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνος με το Π.Δ 166/5-06-2003. 

       Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Τεχνική Υπηρεσία του  Νοσοκομείου για   επιπλέον 

πληροφορίες. (τηλ.2641361554)     

     



 

 

  ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:   

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1:ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & Π/Υ 

 

Α/Α ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 

14 ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 

HD 15 PHILIPS+ΟΘΟΝΗ 
(επιπλέον ΣΤΑΘΜΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ και εξαιρούνται 

εκτυπωτής, UPS, κιτ 
βιοψίας)  

1 ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ 

ΚΛΗΣΕΙΣ ΟΛΟ ΤΟ ΕΤΟΣ) 

4.800,00 € 

21 MONITOR B650 GE 6 ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ 

ΚΛΗΣΕΙΣ ΟΛΟ ΤΟ ΕΤΟΣ) 

9.000,00 € 

  

22 MONITOR B30 GE 6 

23 CENTRAL STATION 

CICMP100 

2 ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ 

ΚΛΗΣΕΙΣ ΟΛΟ ΤΟ ΕΤΟΣ) 

1.400,00 € 

24 ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ GIRAFFE 

GE 

1 ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ 

ΚΛΗΣΕΙΣ ΟΛΟ ΤΟ ΕΤΟΣ) 

700,00 € 

 Σύνολο προϋπολογιστικής δαπάνης για ένα έτος:   15.900,00€ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2:  ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

Επισημαίνεται ότι, ο παρών πίνακας έχει συμπληρωθεί στο αρχείο ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ στην 

πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, και θα συμπληρωθεί ηλεκτρονικά και ισχύουν τα προβλεπόμενα στις  Οδηγίες 
συμπλήρωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ. 
 

A/A ΑΠΑΙΤΗΣΗ  

1 

Οι απαιτούμενες επισκέψεις ανά έτος για την προληπτική συντήρηση του Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού, θα 
γίνονται σύμφωνα με τα επίσημα εγχειρίδια συντήρησης της κατασκευάστριας εταιρίας κάθε μηχανήματος και θα 
παρέχεται τηλεφωνική υποστήριξη για συμβουλές και τεχνικές οδηγίες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες αν 

αυτό απαιτηθεί. 

2 

Το κόστος για τη μετακίνηση, εργασία συντήρησης, λοιπά έξοδα βαραίνει τον ανάδοχο. Υποχρέωση του 
αναδόχου, και θα συμπεριλαμβάνεται στο τίμημα για τα μηχανήματα της, είναι να καλύπτει απεριόριστο αριθμό 
κλήσεων για αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης (δεν ισχύει για τις ετήσιες εφάπαξ συντηρήσεις). Καλείται να 
εκτελέσει επίσκεψη των τεχνικών του για αποκατάσταση βλάβης που θα δηλώνεται από το Νοσοκομείο 
τηλεφωνικά είτε με e-mail(δεν ισχύει για τις ετήσιες εφάπαξ συντηρήσεις). Σε περίπτωση απλής βλάβης που 
μπορεί να αποκατασταθεί από την τεχνική υπηρεσία του Νοσοκομείου ή τους ίδιους τους χειριστές, ο ανάδοχος 
θα πρέπει να βοηθήσει με την παροχή οποιασδήποτε πληροφορίας ή διευκρίνησης του ζητηθεί τηλεφωνικά. 
Εξαιρούνται περιπτώσεις που λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών δεν είναι δυνατή η άμεση μετάβαση του 
τεχνικού της εταιρείας στο χώρο του Νοσοκομείου, κατά την διάρκεια της σύμβασης.  

3 

Ο μέγιστος συνολικός χρόνος ακινητοποίησης κάθε μηχανήματος λόγω βλαβών κατά τη διάρκεια της σύμβασης 
δεν θα πρέπει αθροιστικά να ξεπερνάει τις δέκα (10) ημέρες. Για κάθε εργάσιμη ημέρα υπέρβασης του παραπάνω 
χρόνου ακινητοποίησης, θα επιβάλλεται ως ποινική ρήτρα παράταση της σύμβασης συντήρησης και επισκευής 
του μηχανήματος για επτά (7) ημερολογιακές ημέρες. Εξαιρούνται βλάβες από μη ορθή χρήση, εισροών υγρών, 
δικτύου αερίου, υπέρταση. 

4 

Στην περίπτωση που απαιτείται κάποιο ανταλλακτικό εξάρτημα για την αποκατάσταση βλάβης ή από φθορά, ο 
Ανάδοχος καλείται να καλύψει την εγκατάσταση αυτού. Το κόστος όλων των ανταλλακτικών για την 
αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης ή από φθορά για τα μηχανήματα της θα καλύπτεται από τον ανάδοχο. Για 
τη συντήρηση των μηχανημάτων, το κόστος των εξαρτημάτων συντήρησης βαρύνει τον ανάδοχο. Να κατατεθεί 
τιμοκατάλογος εξαιρούμενων αναλώσιμων, αποστειρούμενων υλικών. Επιπλέον η υποβολή προσφοράς της 
εταιρείας θα γίνει αποδεκτή όπου δεν απαιτείται να κατατεθεί τιμοκατάλογος αναλωσίμων για τα εξαιρούμενα 
αναλώσιμα όπως σύριγγες εγχυτή, οπτικοακουστικά μέσα αποθήκευσης, μελάνι, toner, μπαταρίες, φιλμ, χαρτί 



εκτύπωσης, αφρώδη στηρίγματα ασθενών, σκιαγραφικά υγρά δεδομένου ότι δεν απαιτούνται για την ορθή 
λειτουργία των συστημάτων και μπορούμε να τα προμηθευτούμε από το ελεύθερο εμπόριο. 

5 

Για τα μηχανήματα συντήρησης που δεν συμπεριλαμβάνονται τα ανταλλακτικά βλαβών, στην περίπτωση που 
απαιτείται κάποιο ανταλλακτικό εξάρτημα για την αποκατάσταση βλάβης ή από φθορά, καλείται ο ανάδοχος να 

καλύψει το κόστος εργασίας για τη διάγνωση και επίλυσης της βλάβης του. Το κόστος προμήθειας του 
ανταλλακτικού θα πραγματοποιηθεί κατόπιν έγκρισης της προσφοράς με όλα τα νόμιμα στοιχεία έγκρισης της 
συγκεκριμένης δαπάνης.  

6 

Τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν για την επισκευή του μηχανήματος-συστήματος θα πρέπει να είναι 
γνήσια και πιστοποιημένα με έγγραφη βεβαίωση από τον κατασκευαστικό οίκο του κάθε μηχανήματος-
συστήματος σύμφωνα με τις προδιαγραφές του και τα τεχνικά του εγχειρίδια έτσι ώστε να εξασφαλίζεται πλήρως 
η ασφάλεια και η λειτουργικότητα του.Σε περίπτωση διακοπής παραγωγής κάποιου εξαρτήματος από τον 
κατασκευαστικό οίκο, θα πρέπει να ενημερωθεί το Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Νοσοκομείου από τον 
ανάδοχο. Παράλληλα θα πρέπει να υπάρχει σε διαθεσιμότητα ως στοκ στις αποθήκες του Αναδόχου ένα επαρκές 
απόθεμα από τα βασικά τουλάχιστον εξαρτήματα, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να γίνεται παραγγελία από το 
εξωτερικό, διαδικασία που ίσως είναι αρκετά χρονοβόρα και να έχει σαν αποτέλεσμα την καθυστέρηση στην 
επανόρθωση ακόμα και μιας απλής βλάβης. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί απόθεμα ανταλλακτικών στις 
αποθήκες του για την κατά προτεραιότητα εξυπηρέτησης των συμβεβλημένων πελατών του. 

7 

Εφόσον κάποια ανταλλακτικά δεν είναι πλέον διαθέσιμα (π.χ. λόγω παλαιότητας) τότε συμφωνείται η αφαίρεση 

του μηχανήματος από την Σύμβαση καθώς και το αντίστοιχο τίμημα της Σύμβασης και η πληρωμή θα καθοριστεί 
σύμφωνα με τους μήνες που το μηχάνημα ήταν σε χρήση εντός Σύμβασης. Το Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας θα 
πρέπει να ενημερώνεται από τον ανάδοχο εγκαίρως. 

8 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει κατάλογο με τα διακριβωμένα όργανα τα οποία θα χρησιμοποιήσει για την 
συντήρηση και την επισκευή του εξοπλισμού που αναλαμβάνει. Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει τα 
σχετικά πιστοποιητικά διακρίβωσης. 

9 

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να παραδίδει το μηχάνημα μετά από οποιαδήποτε συντήρηση (επιδιορθωτική ή 
προληπτική), στο Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, παραδίδοντας και αντίστοιχο Δελτίο Εργασίας-Επισκευής ενώ 
μετά το πέρας της προληπτικής συντήρησης οφείλει να παραδίδει το συμπληρωμένο πρωτόκολλο 
προβλεπόμενων ελέγχων.  

10 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσέρχεται για την προληπτική συντήρηση σε εργάσιμες μέρες και ώρες. Η 
ημερομηνία διεξαγωγής των επισκέψεων θα προκαθορίζεται ύστερα από ενημέρωση της εταιρείας τηλεφωνικώς ή 
μέσω e-mail και την αποδοχή από το Tμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας.  

11 

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση κατά την διάρκεια των επισκευών να είναι ικανός να ενημερώσει και να 

εκπαιδεύσει τους χειριστές των μηχανημάτων.  

12 Ο ποιοτικός έλεγχος θα γίνεται από αρμόδια επιτροπή. 

13 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εγκαθιστά τις νέες ενημερώσεις λογισμικού (softwareupdates) λειτουργίας των 
μηχανημάτων καθώς και τις υποχρεωτικές διορθωτικές ενέργειες που εκδίδει ο κατασκευαστικός οίκος(εφόσον 
αυτές προτείνονται από τον κατασκευαστικό οίκο), χωρίς επιπλέον κόστος για το Νοσοκομείο. Να κατατεθεί 
έγγραφο που να βεβαιώνει συνεργασία του αναδόχου με τον κατασκευαστικό οίκο. 

15. Να κατατεθούν επί ποινή απόρριψης για την Τεχνική Ικανότητα του Αναδόχου τα παρακάτω: 

16. 

Κατάλογος του τεχνικού προσωπικού της εταιρείας και κατάλογος των εργασιών που εκτελέσθηκαν την τελευταία 
οχταετία, ιδίου έργου (να αναφέρεται ο τύπος κάθε μηχανήματος) σε δημόσια ή ιδιωτικά Νοσοκομεία, 
συνοδευόμενος με πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις ορθής εκτέλεσης στην ελληνική γλώσσα, ή με μετάφραση όπου 
απαιτείται επικυρωμένης από συμβολαιογράφο ή δικηγόρο. 

17. 

Ο συμμετέχων υποψήφιος «Ανάδοχος Συντηρητής» να διαθέτει πιστοποίηση ΕΝ ISO 9001:2015 (ή νεότερη 
έκδοση), με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων, ΕΝ ISO 13485:2016 (ή νεότερη 
έκδοση) για την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων, στην ελληνική γλώσσα, ή με μετάφραση 
όπου απαιτείται (επικυρωμένη από συμβολαιογράφο ή δικηγόρο) και να φέρει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της 
Υ.Α. ΔΥ8δ/ΓΠ/οικ.1348/04 του Υπ.Υγείας (να κατατεθεί). 

18 
Να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση του Συντηρητή για την απρόσκοπτη παροχή ανταλλακτικών καθ’ όλη την 
διάρκεια της σύμβασης. 

19 
Κατά την διάρκεια της σύμβασης ο ανάδοχος θα βαρύνεται με την Νομική ευθύνη για πρόκληση βλάβης σε 
τρίτους από κακή ή ελλιπής συντήρηση.  

20 

Για τα μηχανήματα των οποίων έχει λήξη η διάρκεια ζωής τους και δεν υπάρχει διαθεσιμότητα ανταλλακτικών 
από τον οίκο κατασκευής σε περίπτωση βλάβης όπου για την αποκατάσταση λειτουργίας του απαιτείται 
αντικατάσταση ανταλλακτικού, η σύμβαση θα λύεται αυτοδικαίως από αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη από την 
ημέρα διάγνωσης αναγκαιότητας ανταλλακτικού. 

 
Τα ανταλλακτικά θα πρέπει να είναι γνήσια και πιστοποιημένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Να κατατεθεί 
σχετική έγγραφη βεβαίωση από τον κατασκευαστικό οίκο του μηχανήματος με την προσφορά. 

 

Όλες οι εργασίες θα γίνονται από τεχνικούς-μηχανικούς άρτια εκπαιδευμένους από τον κατασκευαστικό οίκο του 
μηχανήματος που θα αποδεικνύονται με βεβαιώσεις εκπαίδευσης από τον ίδιο κατασκευαστικό οίκο οι οποίες και 
θα κατατεθούν με την προσφορά. 

 

 

                                            



ΠΡΟΣΟΧΗ: 

1) Γίνονται δεκτές προσφορές για υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης, ως εξής:Για το σύνολο ή για μέρος 

του εξοπλισμού της Νοσηλευτικής Μονάδας Αγρινίου  
2) Ο χρόνος ισχύς των προσφορών θα είναι τριακόσιες εξήντα (360) ημερολογιακές  ημέρες. 

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

(χαμηλότερη τιμή), ανά υπηρεσία. 

4) 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. 

5) 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. 

6) 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. 

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

8) 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. 

9) 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. 

10) 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. 

11) 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 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)  

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

άρθρο 88 του ν. 4412/2016. 

  Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας 

επιτροπής στον προμηθευτή με τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά που προσδιορίζεται 

βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), εκ των υποψηφίων των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί αποδεκτές, με 

βάση τους όρους της παρούσας και τις διατάξεις του  Ν.4272/2014(ΦΕΚ 145/Α/11-7-2014 Άρθρο 47 

Παρατηρητήριο τιμών) και αφού έχει ολοκληρωθεί η κατάθεση των δικαιολογητικών .  

Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού γίνεται εγγράφως από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στο άρθρο 105 του Ν. 4412/216.   

13) Η Σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί υπό τους όρους του άρθρου 132  και 201 του Ν.4412/2016 και 

ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. 

    Η υπηρεσία  διατηρεί το δικαίωμα  να αυξομειώνει τις υπό  προμήθεια ποσότητες των ειδών, επίσης να 

αυξομειώνει τις ποσότητες των ειδών με τις ποσότητες διαφορετικών ειδών τόσον κατά το στάδιο  της 

κατακύρωσης  του αποτελέσματος του διαγωνισμού όσον και μετά την κατακύρωση κατά το στάδιο της 

διάρκειας ισχύος των σχετικών συμβάσεων, εντός της προϋπολογισθείσης δαπάνης  ανάλογα με τις ανάγκες 

του  Νοσοκομείου. 

 

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 10-01-2022, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ Ώρα 14:00 μμ 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. 

 

 
 

 
 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

  α/α  
 

 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ  

            Δ/ντης ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ     ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΓΕ 

 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 

             Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 
 
 
                                                                                                               
                                                                                                                      
         
 Εσωτ. Διανομή 

- Γρ. Προμηθειών                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             


