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ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ ΔΘΓΖΙΩΠΖΠ ΔΛΓΗΑΦΔΟΝΛΡΝΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ «ΘΝΒΔΟΡΔΠ  ΘΔΟΚΑΛΠΖΠ 

ΔΛΖΙΗΘΩΛ ΝΙΝΠΩΚΔΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΚΔΘ ΚΔ ΠΛΝΓΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ» 

 
 

Έσονηαρ ςπότη:  

Α) Ριρ διαηάξειρ όπυρ αςηέρ ιζσύοςν ζήμεπα:  

1. Σνπ Ν. 2955/2001 «Πξνκήζεηεο Ννζνθνκείσλ θαη ινηπώλ κνλάδσλ πγείαο ησλ Πε..Τ. θαη άιιεο δηαηάμεηο».  

2. Σνπ Ν. 3329/2005 «Δζληθό ζύζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο».  

3. Σνπ Ν. 3580/2007 «Πξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπόκελσλ από ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγύεο θαη άιιεο δηαηάμεηο».  

4. Σνπ Ν. 3918/2011 «Γηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην ύζηεκα Τγείαο & άιιεο δηαηάμεηο».  

5. Σνπ Ν. 4238/2014 (Α΄38) «Πξσηνβάζκην Δζληθό Γίθηπν Τγείαο (Π.Δ.Γ.Τ.), αιιαγή ζθνπνύ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. θαη 

ινηπέο δηαηάμεηο».  

6. Σνπ Π.Γ. 80/2016 (Α΄145) «Αλάιεςε ππνρξεώζεσλ από ηνπο Γηαηάθηεο».  

7. Σνπ Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΔΚ 147/Α/2016) πεξί Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ.  

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

ξπζκίζεηο αξκνδηόηεηαο Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο».  

9. H παξ.4 ηνπ αξ.9 ηνπ  ΠΓ 80/2016. 

10. Ν. 4782/21 (ΦΔΚ 36 Α/9-3-2021): Δθζπγρξνληζκόο, απινπνίεζε θαη αλακόξθσζε ηνπ ξπζκηζηηθνύ πιαηζίνπ 

ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, εηδηθόηεξεο ξπζκίζεηο πξνκεζεηώλ ζηνπο ηνκείο ηεο άκπλαο θαη ηεο αζθάιεηαο θαη 

άιιεο δηαηάμεηο γηα ηελ αλάπηπμε, ηηο ππνδνκέο θαη ηελ πγεία. 

 

 

Β) Ρα έγγπαθα και ηιρ αποθάζειρ: 

 1. Η αξηζκ. πξση. 221/10-01-2022 Απόθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηνπ Ννζνθνκείνπ κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε δηελέξγεηα 

ηνπ δηαγσληζκνύ  από ην Ννζνθνκείν. 

2. Σελ ππ. αξηζκ. 20 δέζκεπζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο ηνπ λνζνθνκείνπ κε ΑΓΑ: 6ΓΤΙ46904Μ-8ΞΝ. 
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ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ 

Πξόζθιεζε εθδήισζεο κε ζέκα «ΘΝΒΔΟΡΔΠ  ΘΔΟΚΑΛΠΖΠ ΔΛΖΙΗΘΩΛ ΝΙΝΠΩΚΔΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΚΔΘ ΚΔ 

ΠΛΝΓΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ» κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη 

ηηκήο,  όπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάησ:  

 

CPV ΘΝΒΔΟΡΔΠ  ΘΔΟΚΑΛΠΖΠ ΔΛΖΙΗΘΩΛ 

ΝΙΝΠΩΚΔΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΚΔΘ ΚΔ ΠΛΝΓΝ 

ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ 

1 ΔΡΝΠ  ΘΑΔ 

39511100-8 ΤΝΟΛΙΚΟ ΔΣΗΙΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟ 
ΦΠΑ 

3.400,00 € 1311 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΔΣΗΙΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΔ  
ΦΠΑ 

4.216,00 €  

 

    Σν εθηηκώκελν πνζό ησλ ππό πξνκήζεηα εηδώλ αλέξρεηαη ζπλνιηθά ζην ύςνο ησλ 3.400,00 € συπίρ ΦΞΑ θαη  

4.216,00 € ζςμπεπιλαμβανομένος  Φ.Ξ.Α. , ηα νπνία ζα θαιύςνπλ ηηο αλάγθεο ηνπ Γενικού Λοζοκομείος 
Αιηυλοακαπνανίαρ - ηηρ Λοζηλεςηικήρ Κονάδαρ Αγπινίος γηα έλα (1) έηνο,  

 

Νι πποζθοπέρ δύναηαι να ςποβάλλονηαι για μέπορ ηυν ειδών αλλά  επί ηηρ  ζςνολικήρ ποζόηηηαρ  ηοςρ. 

Α. ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΖΠ ΞΟΝΠΘΙΖΠΖΠ 

Αληηθείκελν ηεο πξόζθιεζεο είλαη ε πξνκήζεηα «ΘΝΒΔΟΡΔΠ  ΘΔΟΚΑΛΠΖΠ ΔΛΖΙΗΘΩΛ ΝΙΝΠΩΚΔΠ ΓΗΑ ΡΖΛ 

ΚΔΘ ΚΔ ΠΛΝΓΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ», κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά βάζεη ηηκήο, σο αθνινύζσο: 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α 

 ΞΗΛΑΘΑΠ ΚΔ ΡΑ ΕΖΡΝΚΔΛΑ ΔΗΓΖ   
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ΚΔ Φ.Ξ.Α 

1 ΘΝΒΔΟΡΑ ΘΔΟΚΑΛΠΖΠ ΔΛΖΙΗΘΩΛ 

ΝΙΝΠΩΚΖ 
Κνπβέξηα  ζέξκαλζεο ελειίθσλ νιόζσκε, 

δηαζηάζεηο 227x133εθ ± 2 εθ. Με 

αλαηνκηθή ιαηκόθνςε. 
 
   Οη θνπβέξηεο λα είλαη δύν ζηξσκάησλ κε  ην 
πάλσ κέξνο ηνπο κε  αλαθιαζηηθή ηζνζεξκηθή 
επηθάλεηα κε κεηαιιηθή πθή (αινπκηλίνπ), 
nonwoven θαη ην θάησ ζηξώκα πνπ εθάπηεηαη 
ηνπ αζζελνύο λα είλαη εμ νινθιήξνπ 
πθαζκάηηλεο πθήο, εμαηξεηηθήο 
αλζεθηηθόηεηαο, από κε πθαζκέλν 
πνιππξνππιέλην θαη πνιπαηζπιέλην 
(nonwoven), ειαθξύ, ππν-αιιεξγηθό, απαιό θη 
αλζεθηηθό. 
   Οη θνπβέξηεο λα έρνπλ εηδηθή θπςεισηή 
δηάηαμε, λα δηαζέηνπλ κηθξνπόξνπο παξνρήο 
ζεξκόηεηαο ζε όιε ηελ επηθάλεηά ηνπο θαη όρη 
ηξύπεο, ώζηε λα παξέρνπλ άκεζε, ηζνκεξή & 
νκνηόκνξθε κεηάδνζε ηεο ζεξκόηεηαο θαη λα 

έρνπλ αζθαιείο ππνδνρέο ζύλδεζεο κε ην 
ζσιήλα ζέξκαλζεο. 
   Να  παξακέλνπλ ζηε ζέζε ηνπο ρσξίο λα 
“αησξνύληαη”, λα είλαη latex-free ,πςειήο 
αληίζηαζεο ζε θσηηά (λα θαιύπηνπλ ην 
πξόηππν αζθάιεηαο 16 CFR 1610), 
αλζεθηηθέο ζε ζρηζίκαηα θαη ηξππήκαηα θαη λα 
κελ απνξξνθνύλ πγξά (πιήξσο  
πδξναπσζεηηθέο θαη αδηάβξνρεο). Καηά ηε 

Σεκ
άρην 

200 17,00 € 3.400,00 € 24% 4.216,00 € 



ρξήζε ηνπο λα κελ απνβάιινπλ ίλεο ζθόλεο ή 
ρλνύδη ζύκθσλα κε ISO 9073-10. 
   Να είλαη κε αγώγηκεο & αληηζηαηηθέο, 
αθηηλνδηαπεξαηέο θαη ζπκβαηέο κε 
απεηθνληζηηθά ζπζηήκαηα, λα κελ πεξηέρνπλ 
θαξκαθεπηηθέο νπζίεο, δσηθνύο ηζηνύο ή 
παξάγσγα αίκαηνο, απόιπηα βηνζπκβαηέο, κε 
αιιεξγηθέο & κε θπηηαξνηνμηθέο, ειεύζεξεο 
PVC. 
   Να ζπλνδεύνληαη κε αληίζηνηρεο ζπζθεπέο 
δηαρείξηζεο ζεξκνθξαζίαο κε ηξνρήιαηε βάζε 
5 αθηίλσλ & θξέλν .Οη ζπζθεπέο λα είλαη 
εμαηξεηηθά εύρξεζηεο, αζόξπβεο ζηε 
ιεηηνπξγία, κηθξώλ δηαζηάζεσλ θαη βάξνπο. Να 
δηαζέηνπλ ηέζζεξηο επηινγέο παξνρήο 
ζεξκνθξαζίαο: ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο, 
32νC(± 2oC), 38νC(± 2oC), 43oC (± 2oC). Με 
κηθξνεπεμεξγαζηή & ελζσκαησκέλνπο  
αηζζεηήξεο ζεξκνθξαζίαο πνπ εμαζθαιίδνπλ 
ηελ αθξηβή επίηεπμε ηεο επηιεγείζαο  
ζεξκνθξαζίαο. Με ηελ ελεξγνπνίεζή ηνπο λα 
επηηπγράλνπλ ηελ επηιεγείζα ζεξκνθξαζία 
εληόο κόλν 60 sec. θαη ηε δηαηεξνύλ ζηαζεξή 
γηα όζν απαηηεζεί. Δπίζεο, γηα ιόγνπο 
αζθαιείαο, όηαλ ηίζεληαη ζε ιεηηνπξγία λα 
παξέρνπλ απηόκαηα ηελ κεζαία θιίκαθα 
ζεξκνθξαζίαο 38 ± 2°C. 
   Να έρνπλ βάξνο έσο 5,3 θηιά, ζσιήλα 
ζέξκαλζεο 1,8 κέηξα, δηπιό ερεηηθό θαη νπηηθό 
alarm.Να είλαη εμαηξεηηθά αζόξπβεο κε επίπεδν 
ζνξύβνπ έσο 48 db. 
   Να δηαζέηνπλ εζσηεξηθό θίιηξν αέξα HEPA 
πςειήο αληηκηθξνβηαθήο πξνζηαζίαο, 0,3κm 
99,99% - 0,2 κm 99,86% κε αληηθαηάζηαζε 
κεηά από 2000 ώξεο ρξήζεο. 

 
 

 

  ΠΛΝΙΝ       3.400,00 €   4.216,00 € 

 

Τπνρξεσηηθά ζα πξέπεη λα θαηαηεζνύλ δείγκαηα. Δθ’ όζνλ απαηηείηαη θαηάζεζε δεηγκάησλ ηζρύνπλ ηα αλαθεξόκελα 

ζην άξζξν 214 ηνπ Ν. 4412/2016 

Γηα όηη δελ πξνβιέπεηαη από ηελ παξνύζα Γηαθήξπμε εθαξκόδνληαη νη πεξί πξνκεζεηώλ δηαηάμεηο ηνπ Γεκνζίνπ, όπσο 

ηζρύνπλ θάζε θνξά. 

 
ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝ ΓΑΞΑΛΖΠ :  4.216,00 € με Φ.Ξ.Α. 

 

ΞΟΝΠΝΣΖ: 

1) Όια ηα απαηηνύκελα είδε λα θέξνπλ ζήκαλζε CE, λα ελαξκνλίδνληαη ζηα αληίζηνηρα πξόηππα ηεο ΔΔ (εθόζνλ 

πξνβιέπεηαη) θαη λα είλαη καθξάο εκεξνκελίαο ιήμεο. 

2) Οη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκό ππνςήθηνη πξνκεζεπηέο, κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά είηε γηα ην ζύλνιν 

ησλ δεηνπκέλσλ εηδώλ, είηε γηα νξηζκέλα κόλν από ηα δεηνύκελα είδε, θαη γηα ην ζύλνιν ηεο δεηνύκελεο πνζόηεηαο. 

Πξνζθνξέο γηα κέξνο ησλ δεηνύκελσλ πνζνηήησλ ησλ ππό πξνκήζεηα εηδώλ δελ γίλνληαη δεθηέο θαη ζα απνξξίπηνληαη. 

3) Ο ρξόλνο ηζρύο ησλ πξνζθνξώλ ζα είλαη ηξηαθόζηεο εμήληα (360) εκεξνινγηαθέο  εκέξεο. 

4) Κξηηήξην θαηαθύξσζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κόλν βάζεη ηηκήο (ρακειόηεξε 

ηηκή), αλά είδνο. 

5) Σν Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσµα λα πξνβεί ζηε δηαπξαγκάηεπζε ηεο πξνζθεξόκελεο ηηµήο µε ηε κεηνδόηξηα 

εηαηξεία. ε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ ηζόηηµεο ή ηζνδύλαµεο πξνζθνξέο, ηειηθόο κεηνδόηεο επηιέγεηαη ν κεηνδόηεο πνπ 



πξνθύπηεη θαηόπηλ δηαπξαγκάηεπζεο, αθνύ θιεζνύλ όινη νη πξνζθέξνληεο πνπ είραλ ηζόηηµεο ή ηζνδύλαµεο 

πξνζθνξέο. 

6) Η παξάδνζε ησλ εηδώλ ζα πξέπεη λα γίλεη άκεζα, ην αξγόηεξν εληόο πέληε (5) εκεξώλ από ηελ παξαγγειία ησλ 

εηδώλ. ε πεξίπησζε αδπλακίαο εθηέιεζεο ησλ παξαγγειηώλ, ε κεηνδόηξηα 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 αμηνιόγεζεο ησλ πξνζθνξώλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί εληαία ρσξίο δηάθξηζε ζηαδίσλ/θάζεσλ 

(Αμηνιόγεζε Γηθαηνινγεηηθώλ, Σερληθήο, θαη Οηθνλνκηθήο πξνζθνξάο), θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο θαη ζε εθαξκνγή 

ηόζν ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 117ηνπ Ν.4412/2016 θαη ηνπ ΦΔΚ 42/η. Α΄/25-02-2020. 

9) Η δηαδηθαζία θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξώλ μεθηλά από ηελ δεκνζίεπζε ηνπ παξόληνο. 

10) Γηα όιεο ηηο πιεξσκέο ζα εθδίδνληαη ηα απαξαίηεηα λόκηκα παξαζηαηηθά Ι δηθαηνινγεηηθά. Από θάζε ηηκνιόγην ηνπ 

Πξνκεζεπηή ζα γίλνληαη όιεο νη λόκηκεο θξαηήζεηο, ζύκθσλα κε ηνπο ηζρύνληεο θάζε θνξά Νόκνπο θαη ζρεηηθέο 

Δγθπθιίνπο ησλ αξκόδησλ Τπνπξγείσλ.  

Οη θξαηήζεηο νη νπνίεο βαξύλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή είλαη νη αθόινπζεο: 

  α) Τπέξ Οξγαληζκώλ Φπρηθήο Τγείαο (Φ.Δ.Κ. 545 Β’ /24-3-’09) : 2,00 %. 

β) Ο πξνβιεπόκελνο από ην άξζξν 64 Κεθ. Β παξ. 2 ηνπ Ν. 4172/13 θόξνο 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 θόξσλ θαη θξαηήζεσλ (Ν. 4146/13 - Ν. 4013/11-Ν. 4412/16). 

δ) Σέινο ραξηνζήκνπ πνζνζηνύ 3% επί ηνπ πνζνύ ηεο αλσηέξσ θξάηεζεο, πιένλ εηζθνξάο ππέξ 

Ο.Γ.Α. πνζνζηνύ 20%. 

ε) Κξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θόξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο 

αξρηθήο, θαζώο θαη θάζε άιιεο ζπκπιεξσκαηηθήο ζύκβαζεο ππέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθώλ 

Πξνζθπγώλ (Α.Δ.Π.Π), θαζώο θαη ησλ ινηπώλ ιεπηνκεξεηώλ εθαξκνγήο ηεο παξ. 3 ηνπ αξ. 350 ηνπ λ. 

4412/2016 (Α΄147). ηελ παξαπάλσ θξάηεζε παξαθξαηείηαη επίζεο ην αλαινγνύλ ραξηόζεκν 3% ππέξ 

Γεκνζίνπ θαη ΟΓΑ ραξηνζήκνπ 20%. 

Ο αλαινγνύλ Φ.Π.Α. επί ηνηο εθαηό (%) βαξύλεη ην Ννζνθνκείν. 

11) Η Αλαζέηνπζα Αξρή, κεηά από ζρεηηθή γλσκνδόηεζε ηεο Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο ησλ Απνηειεζκάησλ ηνπ 

Γηαγσληζκνύ, δηαηεξεί ην δηθαίσκα: 

α. λα απνθαζίζεη ηε καηαίσζε, αθύξσζε ή δηαθνπή ηνπ δηαγσληζκνύ θαη ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο, ρσξίο 

λα αλαιακβάλεη νπνηαδήπνηε ππνρξέσζε έλαληη ησλ πξνζθεξόλησλ θαη αλεμάξηεηα από ην ζηάδην νπνηαδήπνηε 

δηαδηθαζίαο πνπ νδεγεί ζηε ζύλαςε ηεο ζύκβαζεο ή όηαλ έθηαθηεο πεξηζηάζεηο θαζηζηνύλ αδύλαηε ηελ θαλνληθή 

εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο.  

β. λα απνθαζίζεη ηε καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνύ θαη ηελ επαλάιεςή ηνπ κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ όξσλ θαη 

ησλ πξνδηαγξαθώλ ηεο Γηαθήξπμεο 

γ. λα απνθαζίζεη ηε καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνύ θαη λα πξνζθύγεη ζηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο, εθ’ 

όζνλ ηζρύνπλ νη πξνϋπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο πεξί δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

Οη πξνζθέξνληεο απηνί δε δηθαηνύληαη λα αμηώζνπλ απνδεκίσζε  δηθαηνύληαη όκσο ηελ άκεζε απνδέζκεπζε ησλ 

εγγπήζεσλ ζπκκεηνρήο. 



12) Οη ηηκέο ησλ Πξνζθνξώλ δελ ππόθεηληαη ζε κεηαβνιή θαηά ηε δηάξθεηα ηζρύνο ηεο Πξνζθνξάο. ε πεξίπησζε πνπ 

δεηεζεί παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηεο Πξνζθνξάο, νη ππνςήθηνη Αλάδνρνη δελ δηθαηνύληαη, θαηά ηε γλσζηνπνίεζε ηεο 

ζπγθαηάζεζήο ηνπο γηα ηελ παξάηαζε απηή, λα ππνβάιινπλ λένπο πίλαθεο ηηκώλ ή λα ηνπο ηξνπνπνηήζνπλ. 

13) Θα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ε αληηζηνηρία ηνπ θσδηθνύ είδνπο ζε ζρέζε κε ηνλ θσδηθό ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκώλ. 

Καηά ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξώλ, νη ηηκέο δελ επηηξέπεηαη λα είλαη αλώηεξεο από ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο 

ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκώλ. (Ν. 3918/2011 άξζξν 13, όπσο απηό ηξνπνπνηήζεθε κε  ηνλ Ν. 4052/2012 άξζξν ε 

πεξίπησζε πνπ ην ππό πξνκήζεηα είδνο δελ είλαη θαηαρσξεκέλν ζην Παξαηεξεηήξην Σηκώλ ηόηε νη ηηκέο δελ 

επηηξέπεηαη λα είλαη αλώηεξεο από ηελ αληίζηνηρε πξνϋπνινγηδόκελε ηηκή ηεο δηαθήξπμεο, όπσο επίζεο  

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

Ν.1599/1986)  θαη 

 λα ππάξρνπλ ζπγθξηηηθά ζηνηρεία ηηκώλ από πξόζθαηνπο δηαγσληζκνύο (ηειεπηαία ζπλαθζείζα ζύκβαζε 

κε άιιε λνζειεπηηθή κνλάδα)  πνπ λα επηβεβαηώλεηαη κε παξαζηαηηθά, (ζύκβαζε κε νπνηνλδήπνηε 

δεκόζην θνξέα)  

14) ε πεξίπησζε αζπλήζηζηα ρακειήο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, εθαξκόδνληαη ηα πξνβιεπόκελα από ην άξζξν 88 ηνπ 

λ. 4412/2016. 

  Η θαηαθύξσζε γίλεηαη κε απόθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ύζηεξα από γλσκνδόηεζε ηεο αξκόδηαο επηηξνπήο ζηνλ 

πξνκεζεπηή κε ηε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά πνπ πξνζδηνξίδεηαη βάζεη ηεο ηηκήο 

(ρακειόηεξε ηηκή), εθ ησλ ππνςεθίσλ ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο έρνπλ θξηζεί απνδεθηέο, κε βάζε ηνπο όξνπο ηεο 

παξνύζαο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ  Ν.4272/2014(ΦΔΚ 145/Α/11-7-2014 Άξζξν 47 Παξαηεξεηήξην ηηκώλ) θαη αθνύ έρεη 

νινθιεξσζεί ε θαηάζεζε ησλ δηθαηνινγεηηθώλ .  

Η αλαθνίλσζε ηεο θαηαθύξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνύ γίλεηαη εγγξάθσο από ηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζύκθσλα κε ηα 

νξηδόκελα ζην άξζξν 105 ηνπ Ν. 4412/216.   

15) Η ύκβαζε δύλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί ππό ηνπο όξνπο ηνπ άξζξνπ 132  θαη 201 ηνπ Ν.4412/2016 θαη ύζηεξα από 

γλσκνδόηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ. 

    Η ππεξεζία  δηαηεξεί ην δηθαίσκα  λα απμνκεηώλεη ηηο ππό  πξνκήζεηα πνζόηεηεο ησλ εηδώλ, επίζεο λα απμνκεηώλεη 

ηηο πνζόηεηεο ησλ εηδώλ κε ηηο πνζόηεηεο δηαθνξεηηθώλ εηδώλ ηόζνλ θαηά ην ζηάδην  ηεο θαηαθύξσζεο  ηνπ 

απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνύ όζνλ θαη κεηά ηελ θαηαθύξσζε θαηά ην ζηάδην ηεο δηάξθεηαο ηζρύνο ησλ ζρεηηθώλ 

ζπκβάζεσλ, εληόο ηεο πξνϋπνινγηζζείζεο δαπάλεο  αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ  Ννζνθνκείνπ. 

Β. ΡΝΞΝΠ ΘΑΗ ΣΟΝΛΝΠ ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ 

 

ΡΝΞΝΠ ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ 
ΘΑΡΑΙΖΘΡΗΘΖ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΞΝΒΝΙΖΠ 

ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ 

ΡΝΞΝΠ 

ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ  

Λ.Κ.ΑΓΟΗΛΗΝ 

ΞΑΟΑΠΘΔΖ 21/01/2022 

Ώπα 10:00πμ Λ.Κ.ΑΓΟΗΛΗΝ 

 Οη πξνζθνξέο ζα θαηαηίζεληαη ζε θιεηζηό θάθειν ζην Οηθνλνκηθό ηκήκα (Γξαθείν Πξνκεζεηώλ) ηνπ Γεληθνύ 

Ννζνθνκείνπ Αηησι/λίαο-Ν.Μ. Αγξηλίνπ, έσο θαη ηελ αλαγξαθόκελε εκεξνκελία θαη ώξα. Πξνζθνξέο πνπ ζα 

θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ πξνζεζκία, δε ζα αμηνινγνύληαη. Η αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη από ηξηκειή 

επηηξνπή, ε νπνία ζα νξηζηεί γηα ην ζθνπό απηό. 

Σπρόλ δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ηνπο όξνπο ηεο πξόζθιεζεο παξέρνληαη από ηελ ππεξεζία. Η πξόζθιεζε 

εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο κπνξεί λα παξαιεθζεί από ην ηκήκα Πξνκεζεηώλ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

 

 



Γ. ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ 

ηελ πξνζθνξά πέξαλ ηεο  ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ζα πξέπεη λα απνζηαινύλ ηα θάησζη 

έγγξαθα: 

1. πεύθςνη Γήλυζη (όπσο εθάζηνηε ηζρύζεη 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 δηαγσληζκνύ ζηνλ νπνίν 

ζπκκεηέρεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο θαη ζύκθσλα κε ηελ νπνία ζα δειώλεηαη όηη:  

-Μέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο πξνζθνξάο ν νηθνλνκηθόο θνξέαο δελ βξίζθεηαη ζε κία από ηηο θαηαζηάζεηο ησλ 

άξζξσλ 73 θαη 74 ηνπ Ν. 4412/2016, γηα ηηο νπνίεο νη νηθνλνκηθνί θνξείο απνθιείνληαη ή κπνξνύλ λα 

απνθιεηζηνύλ από ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζε δηαγσληζκνύο ηνπ Γεκνζίνπ. 

-Απνδέρεηαη αλεπηθύιαθηα ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο. 

-Η πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο ησλ νπνίσλ νη πξνζθέξνληεο 

έιαβαλ πιήξε θαη αλεπηθύιαθηε γλώζε.  

-Σα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά είλαη αιεζή θαη αθξηβή. 

-Παξαηηείηαη από θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπ ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε απόθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα 

αλαβνιή ή αθύξσζε-καηαίσζε ηνπ παξόληνο δηαγσληζκνύ. 

-Δάλ ην πξνζθεξόκελν είδνο ππάγεηαη ζην Παξαηεξεηήξην Σηκώλ ηεο ΔΠΤ θαη ζε πνην θσδηθό. ε πεξίπησζε πνπ 

δελ ππάξρεη , λα αλαθέξεηαη ή κε ύπαξμε ηνπ. 

-Γεζκεύεηαη γηα ηελ άκεζε παξάδνζε ησλ εηδώλ, ην αξγόηεξν εληόο ηξηώλ εκεξώλ από ηελ παξαγγειία ησλ 

εηδώλ. 

2. Απόζπαζμα Ξοινικού Κηηπώος, (κε ρξόλν έθδνζεο έσο ηξεηο (30 κήλεο πξηλ ηελ ππνβνιή ηνπο), όπσο ηνπ 

πνηληθνύ κεηξώνπ ή, ειιείςεη απηνύ, ηζνδύλακνπ εγγξάθνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πνπ εθδίδεηαη από 

αξκόδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο – κέινπο ή ηεο ρώξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρώξαο όπνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλνο ν ελ ιόγσ νηθνλνκηθόο θνξέαο, από ην νπνίν πξνθύπηεη όηη πιεξνύληαη νη πξνϋπνζέζεηο ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016. Η ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνύκελνπ εδαθίνπ αθνξά ηδίσο: 

α) ζηηο πεξηπηώζεηο εηαηξηώλ πεξηνξηζκέλεο επζύλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθώλ εηαηξηώλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.), ηνπο 

δηαρεηξηζηέο, 

β) ζηηο πεξηπηώζεηο αλσλύκσλ εηαηξηώλ (Α.Δ.), ηνλ Γηεπζύλνληα ύκβνπιν, θαζώο θαη όια ηα κέιε ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ 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   

Γ. ΓΔΛΗΘΑ 

Γηα όηη πξνβιέπεηαη ζηελ παξνύζα πξόζθιεζε, ηζρύνπλ νη δηαηάμεηο, όπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ζπκπιεξσζεί, 

ησλ ζρεηηθώλ κε ηηο πξνκήζεηεο λόκσλ θαη Π.Ν.Π. πνπ έρνπλ πξναλαθεξζεί ζηε παξνύζα πξόζθιεζε, ηηο νπνίεο 

ζεσξείηαη όηη γλσξίδνπλ νη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκό θαη δελ κπνξνύλ λα επηθαιεζηνύλ άγλνηά ηνπο. 

Ν ΓΗΝΗΘΖΡΖΠ ΡΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ 
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