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ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ ΣΗΝ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ I-SUPPLIES με α/α 63-2022 

ηα πλαίζια ηων Ν.  4782  Άπθπο 53 και ηος Ν.4412/2016. για  ηην ππομήθεια  απθποπλαζηικών 

ιζσίος και γόναηορ με πλοήγηζη μέζω ηλεκηπονικού ςπολογιζηή 
  

Α ΠΡΟΚΑΛΟΤΜΔ 

 
ε εθηέιεζε ηεο Αξ. Πξάμεο 26εο ηεο 06-07-2022  Θέκα 5ν Απφθαζε ηνπ Γ..  ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζαο 

πξνζθαινχκε ζε Γηαπξαγκάηεπζε ζηα πιαίζηα ησλ Ν.4782  Άξζξν 53 θαη ηνπ Ν.4412/2016, θαζψο ε παξνχζα 

δηαδηθαζία αθνξά ηελ πξνκήζεηα  αξζξνπιαζηηθψλ ηζρίνπ θαη γφλαηνο κε πινήγεζε κέζσ ειεθηξνληθνχ 

ππνινγηζηή 

 

Παξαθαινχκε φπσο επηζπλάπηεηε ηελ νηθνλνκηθή ζαο πξνζθνξά  ζηελ πιαηθφξκα i-Supplies  

Έναπξη    διαππαγμάηεςζηρ,   από  Γεςηέπα   18/07/2022.  

Πιεξνθνξίεο  ζρεηηθά  µε  ηνπο  φξνπο,  ηα  ηερληθά  θαη  ινηπά  ζηνηρεία ηεο  δηαπξαγκάηεπζεο,  ζηηο Πξνκήζεηεο – 

Οηθνλνκηθφ ηκήκα  (ηει:2641361233, -230). 

1. ΣΟΠΟ – ΥΡΟΝΟ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ    

ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 

ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

ΣΟΠΟ  ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ 

ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

πιαηθφξκα iSupplies 
Ημέπα Παπαζκεςή 22/07/2022 

και ώπα 10:00 μ.μ. 

Γξαθείν Πξνκεζεηψλ 

Ννζνθνκείνπ 

 

2. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ  

 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ  

1. Οηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα ηελ δηελέξγεηα 3 επεκβάζεσλ αξζξνπιαζηηθψλ γφλαηνο θαη ηζρίνπ κε ην 

ζχζηεκα πινήγεζεο Nav-3i. 
2. Οηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα ηελ δηελέξγεηα 3 επεκβάζεσλ αξζξνπιαζηηθψλ γφλαηνο θαη ηζρίνπ κε ην 

ζχζηεκα πινήγεζεο Perseus mini-navigation. 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=22459&tradingPartnerId=34341&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1196014138&oapc=9&oas=8rfTxVuAS1o1ZBbUZGDEwA..
mailto:infohellas@rontis.com
mailto:sales.bebekos@gmail.com


3. Οηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα ηελ δηελέξγεηα 3 επεκβάζεσλ αξζξνπιαζηηθψλ γφλαηνο θαη ηζρίνπ κε ην 

ζχζηεκα πινήγεζεο Pixee. 
 

Oη επεκβάζεηο ζα δηελεξγεζνχλ απφ ηνπο ηαηξνχο ηεο νξζνπαηδηθήο θιηληθήο ηεο Ννζειεπηηθήο Μνλάδαο 

Αγξηλίνπ κε ηελ ρξήζε ηεο πξσηνπνξηαθήο ηερληθήο πινήγεζεο κέζσ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή πνπ 
αληηζηνηρνχλ ζηηο αξζξνπιαζηηθέο γφλαηνο θαη ηζρχνπ πνπ έρνπλ θαηαθπξσζεί ζην λνζνθνκείν. 

 

 

2. ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΚΑΙ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

1.1 - Η πξνζθνξά ππνβάιιεηε ή απνζηέιιεηαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα  ζηνλ 

Ν.4412/2016 ζηελ Διιεληθή γιψζζα. 

1.2 Να αλαθέξεηαη επθξηλψο: 

1.2.1 - Η ιέμε  : Γηα  ηελ πξνκήζεηα  αξζξνπιαζηηθψλ ηζρίνπ θαη γφλαηνο κε πινήγεζε κέζσ ειεθηξνληθνχ 

ππνινγηζηή  

 1.2.2 – Η επσλπκία ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο (Αλαζέηνπζαο Αξρήο) πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ.  

Ο αξηζκφο  ηεο πξφζθιεζεο . 

Ο ηίηινο ηεο ζχκβαζεο. 

Η εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηεο δηαπξαγκάηεπζεο . 

Σα ζηνηρεία ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. 

Μέζα ζηο ηλεκηπονικό απσείο ηηρ πποζθοπάρ ηοποθεηούνηαι όλα ηα ζσεηικά  με ηην πποζθοπά 

ζηοισεία και  ειδικόηεπα ηα εξήρ: 

1.4.1- ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ : ε μερσξηζηφ αξρείν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» 

φια ηα παξαθάησ  δηθαηνινγεηηθά. 

 

3. ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΦΟΡΑ:  

Οη ζπκκεηέρνληεο,  νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ, ππνρξεσηηθά καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ηα δηθαηνινγεηηθά 

ζπκκεηνρήο εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο, ΔΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟΤ, ηα αθφινπζα θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά 

φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζηελ παξ. 2, αξ. 79, ηνπ Ν. 4412/2016, ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηα άξζξα 1 θαη 3 ηνπ Ν. 

4250/26-03-2014 (ΦΔΚ 74/Α/26-03-2014) θαη  εηδηθφηεξα:   

 

 

 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΦΑΚΔΛΟ ΜΔ ΣΗΝ ΔΝΓΔΙΞΗ  ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ         

Α. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ  

1.   Δθφζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζηνπο δηαγσληζκνχο κε αληηπξφζσπφ ηνπο, ππνβάιινπλ καδί κε 

ηελ  πξνζθνξά παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο. 

2. Τπεύθςνη δήλωζη ηηρ παπ. 4 ηος άπθπος 8 ηος ν. 1599/1986, όπωρ εκάζηοηε ιζσύει, ζηην 

οποία να δηλώνει όηι : 

α) Απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο δηαπξαγκάηεπζεο.  

β) Η πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο δηαπξαγκάηεπζεο, ησλ 

νπνίσλ νη     πξνζθέξνληεο έιαβαλ πιήξε θαη αλεπηθχιαθηε γλψζε.  

γ) Σα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά είλαη αιεζή θαη αθξηβή.  

δ) Παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπ ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο γηα αλαβνιή ή αθχξσζε – καηαίσζε ηεο δηαπξαγκάηεπζεο. 

 εκεηψλεηαη φηη ζχκθσλα κε ηo άξζξν 3 ηνπ Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΔΚ 74/Α/26-03-2014) ε αλσηέξσ 
ππεχζπλε δήισζε ηνπ λ. 1599/1986 θέξεη εκεξνκελία εληφο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα εκεξνινγηαθψλ 



εκεξψλ πξν ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ θαη δελ απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ 

γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή ή ηα ΚΔΠ, αθφκα θαη αλ άιισο νξίδεηαη ζηελ εθάζηνηε 

πξνθήξπμε.  

Σα αιινδαπά έγγξαθα πνπ ππνβάιινληαη κε ηηο πξνζθνξέο  πξέπεη ππνρξεσηηθά λα ζπλνδεχεηαη κε 
επηθπξσκέλε κεηάθξαζε.  

 

3. Απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο: θάζε ζπκκεηέρνληνο εκεδαπνχ ή αιινδαπνχ λνκηθνχ πξνζψπνπ, 
φπσο ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ, θαηά πεξίπησζε, Φ.Δ.Κ., ή επηθπξσκέλν αληίγξαθν ή απφζπαζκα ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ. ηνηρεία θαη έγγξαθα απφ ηα νπνία πξέπεη λα πξνθχπηνπλ, ν Πξφεδξνο θαη ν δηεπζχλσλ 

ζχκβνπινο θαη ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΑΔ , ηα ππφινηπα πξφζσπα πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα 
δεζκεχνπλ κε ηελ ππνγξαθή ηνπο, ην λνκηθφ πξφζσπν θαη ηα έγγξαθα ηεο λνκηκνπνίεζεο απηψλ, αλ απηφ 

δελ πξνθχπηεη επζέσο απφ ην θαηαζηαηηθφ αλαιφγσο κε ηε λνκηθή κνξθή ησλ εηαηξεηψλ ή θάζε άιινπ 
λνκηθνχ πξνζψπνπ. 

 ε πεξίπησζε αηνκηθήο επηρείξεζεο  βεβαίσζε έλαξμεο επηηεδεχκαηνο απφ ηελ αξκφδηα ΓΟΤ ηνπ 

Οηθνλνκηθνχ θνξέα.   

 
4. Τπνβάιινληαη Ι) γηα ηελ θαηαβνιή θφξσλ, απνδεηθηηθά ελεκεξφηεηαο (ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΟΣΗΣΑ) 

γηα ρξέε πξνο ην ειιεληθφ δεκφζην θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο. 
ΙΙ)γηα ηελ θαηαβνιή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο (ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΟΣΗΣΑ), πηζηνπνηεηηθά πνπ 

εθδίδνληαη απφ ηελ αξκφδηα, θαηά πεξίπησζε, αξρή ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο, πεξί ηνπ φηη έρνπλ εθπιεξσζεί 
νη ππνρξεψζεηο ηνπ θνξέα, φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ζχκθσλα κε 

ηελ ηζρχνπζα ειιεληθή λνκνζεζία (ζα αθνξά ηελ θχξηα θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε) θαηά ηελ εκεξνκελία 

ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο. 
 

5. Απφζπαζκα Πνηληθνχ Μεηξψνπ, (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.  

 
Β. Ηιεθηξνληθφο Φάθεινο κε ηελ έλδεημε  ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ :  

ηνπνζεηνχληαη «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» επί πνηλή απνθιεηζκνχ,  ζην νπνίν ζα 
αλαθέξεηαη φηη Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ζρεηηθά κε ηα δεηνχκελα νξίδνληαη αλαιπηηθά ζηηο 

πξναλαθεξφκελεο ζπκβάζεηο θαη φπσο έρνπλ νξηζηεί αλσηέξσ 

 
Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο ζα είλαη ζηαζεξέο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη δελ ζα αλαπξνζαξκφδνληαη. 

1.4.3 Οη ηηκέο ζα πξέπεη λα δίδνληαη ζε ΔΤΡΩ ζα αλαγξάθνληαη δε νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο. 
Οη ηηκέο ζα δίδνληαη σο εμήο:           

         Ι.   Σηκή κε θξαηήζεηο ρσξίο Φ .Π .Α. 

         ΙΙ. Πνζνζηφ Φ. Π. Α. επί ηνηο %,  
            Η ηηκή κε θξαηήζεηο ρσξίο Φ .Π. Α. ζα ιακβάλεηαη γηα ηελ ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ.  

 
Η Οηθνλνκηθή πξνζθνξά  ζα έρεη ηελ παξαθάησ κνξθή: 
 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

1. Οηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα ηελ δηελέξγεηα 3 επεκβάζεσλ 

αξζξνπιαζηηθψλ γφλαηνο θαη ηζρίνπ κε ην ζχζηεκα πινήγεζεο 

Nav-3i. 

 

2. Οηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα ηελ δηελέξγεηα 3 επεκβάζεσλ 

αξζξνπιαζηηθψλ γφλαηνο θαη ηζρίνπ κε ην ζχζηεκα πινήγεζεο 
Perseus mini-navigation. 

 

3. Οηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα ηελ δηελέξγεηα 3 επεκβάζεσλ 

αξζξνπιαζηηθψλ γφλαηνο θαη ηζρίνπ κε ην ζχζηεκα πινήγεζεο 
Pixee. 

 

 
 
 



 
 
 
4.ΔΓΓΤΗΔΙ 
4.1  Οη εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο Έλσζεο ή 

ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο Γ θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην 
δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α. - Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ 

Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Σα αληίζηνηρα 

έγγξαθα ησλ εγγπήζεσλ αλ δελ είλαη δηαηππσκέλα ζηελ Διιεληθή γιψζζα ζα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε 
κεηάθξαζε. Οη εγγπήζεηο, ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ θαη΄ ειάρηζηνλ ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 72 

παξ. 4 ηνπ Ν. 4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 107 πεξ. 5 ηνπ Ν. 4497/2017.    
 

3.2 Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο  
Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο, ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη εγγπεηηθή επηζηνιή 

πνπ λα θαιχπηεη ην 4% ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο ρσξίο λα ππνινγίδεηαη ν Φ.Π.Α. 

 
5. ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ  

Α) Διέγρνληαη ν θπξίσο θάθεινο πξνζθνξάο, ν θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, κνλνγξάθνληαη δε θαη 
απνζθξαγίδνληαη απφ ην αξκφδην φξγαλν φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη θαηά ην ζηάδην απηφ αλά 

θχιιν.  

 
 Β)ηε ζπλέρεηα ην αξκφδην φξγαλν πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο θαη νηθνλνκηθήο 

πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο κνλνγξάθνληαο απηά αλά θχιιν.    
 

Η Απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ 
πξνζθνξψλ κπνξνχλ λα γίλνπλ ζε κία δεκφζηα ζπλεδξίαζε, θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο (Άξζξν 117 παξ. 4) 

νπφηε θαη ζπληάζζεηαη έλα εληαίν πξαθηηθφ .  

Σν πξαθηηθφ ππνβάιιεηαη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή γηα ηε ιήςε θαη έθδνζε απφθαζεο. ηελ ζπλέρεηα, ε Αλαζέηνπζα 
Αξρή εθδίδεη ηελ ελ ιφγσ απφθαζε κε ηελ νπνία επηθπξψλνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαπξαγκάηεπζεο. Η 

απφθαζε απνζηέιιεηαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα ελεκέξσζε θαη θαιεί ηνλ αλάδνρν γηα ππνγξαθή ζχκβαζεο.  
 

Καηόπιν αςηού παπακαλείζθε να ςποβάλλεηε ηην οικονομική ζαρ πποζθοπά πποκειμένος να 

ςπογπαθεί νέα ζύμβαζη . 
Παπαμένοςμε ζηη διάθεζή ζαρ για κάθε ζσεηική διεςκπίνιζη. 
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