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ΠΡΟΘΙΖΖ ΔΘΓΖΙΩΖ ΔΛΓΗΑΦΔΡΟΛΣΟ ΓΗΑ ΣΖΛ  ΠΡΟΚΖΘΔΗΑ ΘΡΔΒΑΣΗΩΛ, 

ΘΟΚΟΓΗΛΩΛ, ΣΡΩΚΑΣΩΛ ΘΑΗ ΑΓΗΑΒΡΟΥΩΛ ΘΑΙΤΚΚΑΣΩΛ ΣΗ  ΚΟΛΑΓΔ ΑΡΓΩ & ΗΡΗΓΑ 

                  I SUPPLIES 156-2023.     

Έσονηαρ ςπότη:  

Α) Σιρ 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. 

 

Β) Σα έγγπαθα και ηιρ αποθάζειρ: 

 1. Η ππ. αξηζκ. πξση. 108277/10-8-2022  Απόθαζε Γηνηθεηή κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε δηελέξγεηα ηνπ 

δηαγσληζκνύ  από ην Ννζνθνκείν γηα ηελ Μνλάδα ΑΡΓΧ. 

2. Η ππ. αξηζκ. πξση. 718/16-1-2023  Απόθαζε Γηνηθεηή κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε δηελέξγεηα ηνπ 

δηαγσληζκνύ  από ην Ννζνθνκείν γηα ηελ Μνλάδα ΙΡΙΓΑ. 

    3. Σελ ππ.αξηζκ. 128-2023   Με ΑΓΑ:Φ0Χ946904Μ-ΔΦΘ αλάιεςε ππνρξέσζεο γηα ηελ Μνλάδα 

        ΑΡΓΧ. 

    4.  Σελ ππ.αξηζκ. 129-2023   Με ΑΓΑ:6ΝΓ46904Μ-ΒΦ αλάιεςε ππνρξέσζεο γηα ηελ Μνλάδα 

        ΙΡΙΓΑ. 

 

 

                                              ΠΡΟΘΖΡΤΔΗ 

Πξόζθιεζε εθδήισζεο κε ζέκα «ΣΖΛ  ΠΡΟΚΖΘΔΗΑ ΘΡΔΒΑΣΗΩΛ, ΘΟΚΟΓΗΛΩΛ, ΣΡΩΚΑΣΩΛ 

ΘΑΗ ΑΓΗΑΒΡΟΥΩΛ ΘΑΙΤΚΚΑΣΩΛ ΣΗ  ΚΟΛΑΓΔ ΑΡΓΩ ΘΑΗ ΗΡΗΓΑ», κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ 

πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο, ζε βάξνο ηνπ ΚΑΔ 7111 ΑΝ, όπσο 

αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάησ:  

 

mailto:promitheies@hospital-agrinio.gr


Α. ΑΛΣΗΘΔΗΚΔΛΟ ΣΖ ΠΡΟΘΙΖΖ 

Αληηθείκελν ηεο πξόζθιεζεο είλαη ε πξνκήζεηα «ΘΡΔΒΑΣΗΩΛ, ΘΟΚΟΓΗΛΩΛ, ΣΡΩΚΑΣΩΛ ΘΑΗ 

ΑΓΗΑΒΡΟΥΩΛ ΘΑΙΤΚΚΑΣΩΛ ΣΗ ΚΟΛΑΓΔ ΑΡΓΩ ΘΑΗ ΗΡΗΓΑ» , κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ 

πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο, σο αθνινύζσο: 

ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ Α 

 ΠΗΛΑΘΑ ΚΔ ΣΑ ΕΖΣΟΤΚΔΛΑ ΔΗΓΖ 

 

Α

/Α 

ΔΙΓΟ   ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΗΗ 

ΠΟΟΣ

ΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΓΟ 

ΓΑΠΑΝΗ 

ΠΡΟ Φ.Π.Α 

Φ.Π.Α ΓΑΠΑΝΗ ΜΔ 

Φ.Π.Α 

1 Κξεβάηη κνλό  (0,90*1,90) 

μύιηλν 

     ΣΜΥ    27    180 € 4.860€    24% 6.026,40€ 

2 Κνκνδίλν κε δύν ζπξηάξηα  

 μύιηλν 

    ΣΜΥ    27     90 € 2.430€    24% 3.013,20€ 

3 ηξώκα κνλό (0,90*1,90) 

γηα ηα παξαπάλσ θξεβάηηα 

   ΣΜΥ    27     120 € 3.240€    24% 4.017,60€ 

4 Αδηάβξνρν αλόζηξσκα γηα 

ηα παξαπάλσ ζηξώκαηα 

  ΣΜΥ    15     15 €    225 €            24% 279 € 

  

ΤΝΟΛΟ 

   10.755€  13.336,20€ 

 

ΠΡΟΟΥΖ: 

 1) Κξηηήξην θαηαθύξσζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κόλν βάζεη 

ηηκήο (ρακειόηεξε ηηκή), αλά είδνο. 

 2) 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. 

3) 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.  

 4) ε πεπίπηυζη αδςναμίαρ εκηέλεζηρ ηηρ ζύμβαζηρ, η Αναθέηοςζα Απσή θα έσει ηην 

δςναηόηηηα να επιλέξει ηην αμέζυρ επόμενη ζςμθεπόηεπη από οικονομική άποτη πποζθοπά 

βάζει ηιμήρ. 

 5) 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. 

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

7) 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. 

8) 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. 

 

Β. ΓΗΘΑΗΟΙΟΓΖΣΗΘΑ ΤΚΚΔΣΟΥΖ 

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

θάησζη έγγξαθα: 

1. Τπεύθςνη 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 Ποινικού 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. ΣΟΠΟ ΘΑΗ ΥΡΟΛΟ ΤΠΟΒΟΙΖ ΠΡΟΦΟΡΩΛ 

ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΙΖ 

ΠΡΟΦΟΡΩΛ 

ΘΑΣΑΙΖΘΣΗΘΖ ΖΚΔΡΟΚΖΛΗΑ ΤΠΟΒΟΙΖ 

ΠΡΟΦΟΡΩΛ 

ΣΟΠΟ 

ΓΗΔΛΔΡΓΔΗΑ  

πλαηθόπμα I SUPPLIES 

ΠΑΡΑΘΔΤΖ 27/1/2023 

                 Ώπα 14:00πμ Λ.Κ.ΑΓΡΗΛΗΟΤ 

 

 Οη πξνζθνξέο ζα θαηαηίζεληαη ζηελ πιαηθόξκα I SUPPLIES 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. 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. 

 

 

                                                                                                          Ο  ΓΗΟΗΘΖΣΖ 

 

 

                                                                                                       ΔΡΑΘΔΡΖ Η. ΚΗΥΑΖΙ  

 

 

 

 

ΔΩΣΔΡΗΘΖ ΓΗΑΛΟΚΖ: 

ΣΚ. ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΟΤ 


