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ΠΡΟΘΙΖΖ ΔΘΓΖΙΩΖ ΔΛΓΗΑΦΔΡΟΛΣΟ ΓΗΑ ΣΖΛ ΠΡΟΚΖΘΔΗΑ «ΓΟΗΚΔΣΡΑ ΘΑΗ ΤΠΖΡΔΗΔ 

ΓΟΗΚΔΣΡΖΖ»  

ΑΡ. ΓΗΑΓΩΛΗΚΟΤ  I SUPPLIES: 155 -2023 

   Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν Αηησιναθαξλαλίαο Ννζειεπηηθή Μνλάδα Αγξηλίνπ έρνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

N.4412/08.08.2016 Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 

2014/25/ΔΔ) & ηηο δηαηάμεηο ηνπ N.4782/2021. 

 

ΥΔΣ.1) Η αξηζκ. πξση  687/16-01-2023  απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή κε ηελ νπνία απνθαζίζηεθε ε δηελέξγεηα ηνπ 

δηαγσληζκνχ. 

        2) Η αξ. δέζκεπζε 107  κε  ΑΓΑ: ΦΑ6Χ46904Μ-Φ95 αλάιεςε ππνρξέσζεο.   

 

ΑΛΑΘΟΗΛΩΛΔΗ 

   ηελ πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ πξνκήζεηα «ΓΟΗΚΔΣΡΑ ΘΑΗ ΤΠΖΡΔΗΔ 

ΓΟΗΚΔΣΡΖΖ» για ένα έηορ  γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηην πλέον 

ζςμθέποςζα από οικονομική άποτη πποζθοπά μόνο βάζει ηιμήρ σο αθνινχζσο: 

 

 ΠΗΛΑΘΑ ΚΔ ΣΑ ΕΖΣΟΤΚΔΛΑ ΔΗΓΖ   
  

Πξνκήζεηα δνζηκέηξσλ θαη ππεξεζηψλ δνζηκέηξεζεο γηα 40 άηνκα, πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο 2.298,96 €  

με Φ.Π.Α για ένα έηορ. 

 

Α/Α ΤΛΟΠΣΗΘΖ  ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΣΗΚΖ ΑΛΑ 

ΣΚΥ 
ΚΖΛΔ 

ΔΣΖΗΑ 

ΓΑΠΑΛΖ 

ΠΡΟ Φ.Π.Α. 

ΔΣΖΗΑ 

ΓΑΠΑΛΖ 

ΚΔ Φ.Π.Α. 

ΘΑΔ 

1. ΓΟΙΜΔΣΡΑ                                                                                                                                10 27,00 €  270,00 € 334,80 € 1899ΑΝ 

2. ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΟΙΜΔΣΡΗΗ       40 άηνκα 3,60 € 11 1.584,00 € 1.964,16 € 0899ΑΝ 

 ΤΛΟΙΑ    1.854,00 € 2.298,96 €  

 

 

ΤΛΟΙΟ ΠΡΟΫΠΟΙΟΓΗΣΗΘΖ ΓΑΠΑΛΖ:  2.298,96 € με Φ.Π.Α 

mailto:promitheies@hospital-agrinio.gr


 

 

   Γηα φηη δελ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξνχζα Γηαθήξπμε εθαξκφδνληαη νη πεξί πξνκεζεηψλ δηαηάμεηο ηνπ 

Γεκνζίνπ, φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά. 

    Γηα ηελ επηηάρπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ ελδηαθεξφκελσλ πξνκεζεπηψλ, ην 

Ννζνθνκείν δηεμάγεη ηνλ δηαγσληζκφ κέζσ ηεο ππεξεζίαο ειεθηξνληθήο δηαρείξηζεο αηηεκάησλ / πξνζθνξψλ 

iSupplies (http://isupplies.gr) ηεο εηαηξείαο iSmart P.C. 

 

    Πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζηε λα ζπκκεηέρεηε θαη λα ππνβάιεηε απαληήζεηο ζρεηηθά κε ηηο πξνζθιήζεηο 

ελδηαθέξνληνο ή/θαη ππνβνιήο πξνζθνξάο, ζα πξέπεη λα απνθηήζεηε θσδηθνχο πξφζβαζεο γηα ηελ 

εθαξκνγή. 

    Η εγγξαθή ζηελ πιαηθφξκα iSupplies είλαη δσξεάλ θαη γίλεηαη είηε κέζσ ηειεθψλνπ ζηελ iSmart P.C. ζην 

2103601671 είηε ζπκπιεξψλνληαο ηε ζρεηηθή θφξκα εγγξαθήο ζηε δηεχζπλζε: 

http://isupplies.gr/auth/register. 

   Γηα θάζε δηαγσληζκφ πνπ θαιείζηε λα ζπκκεηέρεηε, ζα ελεκεξψλεζηε κέζσ email ζηε δηεχζπλζε 

ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο πνπ ζα δειψζεηε θαηά ηελ εγγξαθή ζαο. 

    Γηα νπνηαδήπνηε πεξαηηέξσ πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηελ πιαηθφξκα iSupplies κπνξείηε λα απεπζχλεζηε 

ζηα αθφινπζα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο: email: info@isupplies.gr, ηει: 2103601671. 

    Όηαλ πξφθεηηαη γηα ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα, ζηηο πξνζθνξέο ζα βεβαηψλεηαη ε πηζηνπνίεζε ησλ 

πξνζθεξφκελσλ ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ κε ηελ επηζχλαςε ή αλαθνξά ησλ αληίζηνηρσλ 

πηζηνπνηεηηθψλ πξνηχπσλ εμαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο CE MARK θαη ISO θαη έγθξηζεο ΔΟΦ ζχκθσλα κε ηηο 

νδεγίεο ηεο Δ.Δ. ή αληίζηνηρσλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνληαη απφ νξγαληζκνχο εμαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο. 
 
Παπακαλείζθε να ζςμμεηέσεηε μόνο εθόζον έσεηε εηοιμοπαπάδοηο ςλικό και άμεζη παπάδοζη. 

ΠΡΟΟΥΖ: 

1)   Δπηζεκαίλεηαη φηη, νη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ ππνςήθηνη πξνκεζεπηέο, κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ 

πξνζθνξά γηα ην ζχλνιν ηεο δαπάλεο. 

Πξνζθνξέο γηα κέξνο ηεο δεηνχκελεο ππεξεζίαο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη ζα απνξξίπηνληαη. 

2) Ο ρξφλνο ηζρχο ησλ πξνζθνξψλ ζα είλαη ηξηαθφζηεο εμήληα (360) εκεξνινγηαθέο  εκέξεο. 

3) Κξηηήξην θαηαθχξσζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο 

(ρακειφηεξε ηηκή). 

4) Σν Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα πξνβεί ζηε δηαπξαγκάηεπζε ηεο πξνζθεξφκελεο ηηκήο µε ηε 
κεηνδφηξηα εηαηξεία. ε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ ηζφηηκεο ή ηζνδχλακεο πξνζθνξέο, ηειηθφο κεηνδφηεο 

επηιέγεηαη ν κεηνδφηεο πνπ πξνθχπηεη θαηφπηλ δηαπξαγκάηεπζεο, αθνχ θιεζνχλ φινη νη πξνζθέξνληεο πνπ 

είραλ ηζφηηκεο ή ηζνδχλακεο πξνζθνξέο. 

5) 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. 

6) Η δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί εληαία ρσξίο δηάθξηζε 

ζηαδίσλ/θάζεσλ (Αμηνιφγεζε Γηθαηνινγεηηθψλ, Σερληθήο, θαη Οηθνλνκηθήο πξνζθνξάο), θαηά ηελ θξίζε ηεο 

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

7) Η δηαδηθαζία θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ μεθηλά απφ ηελ δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο. 

8) Γηα φιεο ηηο πιεξσκέο ζα εθδίδνληαη ηα απαξαίηεηα λφκηκα παξαζηαηηθά Ι δηθαηνινγεηηθά. Απφ θάζε 
ηηκνιφγην ηνπ Πξνκεζεπηή ζα γίλνληαη φιεο νη λφκηκεο θξαηήζεηο, ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θάζε θνξά 

Νφκνπο θαη ζρεηηθέο Δγθπθιίνπο ησλ αξκφδησλ Τπνπξγείσλ.  

Οη θξαηήζεηο νη νπνίεο βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή είλαη νη αθφινπζεο: 

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

http://isupplies.gr/
http://isupplies.gr/auth/register
http://isupplies.gr/auth/register
mailto:info@isupplies.gr


β) Ο πξνβιεπφκελνο απφ ην άξζξν 64 Κεθ. Β παξ. 2 ηνπ Ν. 4172/13 θφξνο 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 θφξσλ θαη θξαηήζεσλ (Ν. 4146/13 - Ν. 4013/11-Ν. 4412/16). 
δ) Σέινο ραξηνζήκνπ πνζνζηνχ 3% επί ηνπ πνζνχ ηεο αλσηέξσ θξάηεζεο, πιένλ εηζθνξάο ππέξ Ο.Γ.Α. 

πνζνζηνχ 20%. 

ε) Κξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο 
αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε άιιεο ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο ππέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ 

Πξνζθπγψλ (Α.Δ.Π.Π), θαζψο θαη ησλ ινηπψλ ιεπηνκεξεηψλ εθαξκνγήο ηεο παξ. 3 ηνπ αξ. 350 ηνπ λ. 
4412/2016 (Α΄147). ηελ παξαπάλσ θξάηεζε παξαθξαηείηαη επίζεο ην αλαινγνχλ ραξηφζεκν 3% ππέξ 

Γεκνζίνπ θαη ΟΓΑ ραξηνζήκνπ 20%. 

Ο αλαινγνχλ Φ.Π.Α. επί ηνηο εθαηφ (%) βαξχλεη ην Ννζνθνκείν. 

9) Η Αλαζέηνπζα Αξρή, κεηά απφ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ησλ Απνηειεζκάησλ ηνπ 

Γηαγσληζκνχ, δηαηεξεί ην δηθαίσκα: 

α. λα απνθαζίζεη ηε καηαίσζε, αθχξσζε ή δηαθνπή ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, 
ρσξίο λα αλαιακβάλεη νπνηαδήπνηε ππνρξέσζε έλαληη ησλ πξνζθεξφλησλ θαη αλεμάξηεηα απφ ην ζηάδην 

νπνηαδήπνηε δηαδηθαζίαο πνπ νδεγεί ζηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο ή φηαλ έθηαθηεο πεξηζηάζεηο θαζηζηνχλ 
αδχλαηε ηελ θαλνληθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.  

β. λα απνθαζίζεη ηε καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ επαλάιεςή ηνπ κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ φξσλ θαη 

ησλ πξνδηαγξαθψλ ηεο Γηαθήξπμεο 
γ. λα απνθαζίζεη ηε καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη λα πξνζθχγεη ζηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο, εθ’ 

φζνλ ηζρχνπλ νη πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο πεξί δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

Οη πξνζθέξνληεο απηνί δε δηθαηνχληαη λα αμηψζνπλ απνδεκίσζε  δηθαηνχληαη φκσο ηελ άκεζε απνδέζκεπζε 

ησλ εγγπήζεσλ ζπκκεηνρήο. 

 

Β. ΓΗΘΑΗΟΙΟΓΖΣΗΘΑ ΤΚΚΔΣΟΥΖ 

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

έγγξαθα: 

1. Τπεύθςνη Γήλυζη (φπσο εθάζηνηε ηζρχζεη 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 δηαγσληζκνχ ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο θαη ζχκθσλα κε ηελ νπνία ζα δειψλεηαη 

φηη:  

-Μέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο πξνζθνξάο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ βξίζθεηαη ζε κία απφ ηηο 
θαηαζηάζεηο ησλ άξζξσλ 73 θαη 74 ηνπ Ν. 4412/2016, γηα ηηο νπνίεο νη νηθνλνκηθνί θνξείο απνθιείνληαη 

ή κπνξνχλ λα απνθιεηζηνχλ απφ ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζε δηαγσληζκνχο ηνπ Γεκνζίνπ. 
-Απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο. 

-Η πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο ησλ νπνίσλ νη 
πξνζθέξνληεο έιαβαλ πιήξε θαη αλεπηθχιαθηε γλψζε.  

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

-Παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπ ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο 
αξρήο γηα αλαβνιή ή αθχξσζε-καηαίσζε ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ. 

-Δάλ ην πξνζθεξφκελν είδνο ππάγεηαη ζην Παξαηεξεηήξην Σηκψλ ηεο ΔΠΤ θαη ζε πνην θσδηθφ. ε 
πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη , λα αλαθέξεηαη ή κε χπαξμε ηνπ. 

-Γεζκεχεηαη γηα ηελ άκεζε παξάδνζε ησλ εηδψλ, ην αξγφηεξν εληφο πέληε εκεξψλ απφ ηελ παξαγγειία 

ησλ εηδψλ. 
2. Απόζπαζμα Ποινικού Κηηπώος, (κε ρξφλν έθδνζεο έσο ηξεηο (30 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.  

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. ΣΔΥΛΗΘΖ ΘΑΗ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΠΡΟΦΟΡΑ. 

Γα: ΣΔΥΛΗΘΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ην θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» ηνπνζεηνχληαη ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο πνπ 
πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο.   

Γβ.: ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ην θάθειν ηνπνζεηνχληαη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία, κε ηελ ηηκή ηεο πξνζθνξάο ζε Δπξψ.  

Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.  

Πξνζθνξέο πνπ ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.  

Οη ηηκέο ησλ Πξνζθνξψλ δελ ππφθεηληαη ζε κεηαβνιή θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο Πξνζθνξάο. ε 
πεξίπησζε πνπ δεηεζεί παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηεο Πξνζθνξάο, νη ππνςήθηνη Αλάδνρνη δελ δηθαηνχληαη, 

θαηά ηε γλσζηνπνίεζε ηεο ζπγθαηάζεζήο ηνπο γηα ηελ παξάηαζε απηή, λα ππνβάιινπλ λένπο πίλαθεο ηηκψλ 
ή λα ηνπο ηξνπνπνηήζνπλ. 

Θα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ε αληηζηνηρία ηνπ θσδηθνχ είδνπο ζε ζρέζε κε ηνλ θσδηθφ ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ 
Σηκψλ. Καηά ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ, νη ηηκέο δελ επηηξέπεηαη λα είλαη αλψηεξεο απφ ηηο 

αληίζηνηρεο ηηκέο ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκψλ. (Ν. 3918/2011 άξζξν 13, φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε κε  ηνλ 
Ν. 4052/2012 άξζξν 14). ε πεξίπησζε πνπ ην ππφ πξνκήζεηα είδνο δελ είλαη θαηαρσξεκέλν ζην 

Παξαηεξεηήξην Σηκψλ ηφηε νη ηηκέο δελ επηηξέπεηαη λα είλαη αλψηεξεο απφ ηελ αληίζηνηρε πξνυπνινγηδφκελε 
ηηκή ηεο δηαθήξπμεο, φπσο επίζεο  

ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη κε ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ φηη δελ ππάξρεη αληηζηνίρηζε κε ην Π.Σ.(άξζξν 8 παξ. 4 
Ν.1599/1986)  θαη 

λα ππάξρνπλ ζπγθξηηηθά ζηνηρεία ηηκψλ απφ πξφζθαηνπο δηαγσληζκνχο (ηειεπηαία ζπλαθζείζα ζχκβαζε κε 
άιιε λνζειεπηηθή κνλάδα)  πνπ λα επηβεβαηψλεηαη κε παξαζηαηηθά, (ζχκβαζε κε νπνηνλδήπνηε δεκφζην 

θνξέα)  

ε πεξίπησζε αζπλήζηζηα ρακειήο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, εθαξκφδνληαη ηα πξνβιεπφκελα απφ ην άξζξν 

88 ηνπ λ. 4412/2016. 

Γ.ΣΟΠΟ ΘΑΗ ΥΡΟΛΟ ΤΠΟΒΟΙΖ ΠΡΟΦΟΡΩΛ 

ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΙΖ ΠΡΟΦΟΡΩΛ 
ΘΑΣΑΙΖΘΣΗΘΖ ΖΚΔΡΟΚΖΛΗΑ ΤΠΟΒΟΙΖ 
ΠΡΟΦΟΡΩΛ 

ΣΟΠΟ 

ΓΗΔΛΔΡΓΔΗΑ  

Λ.Κ.ΑΓΡΗΛΗΟΤ 

ΓΔΤΣΔΡΑ 23/01/2023 

Ώπα 12:00 μμ Λ.Κ.ΑΓΡΗΛΗΟΤ 

Γηα ηελ επηηάρπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ ελδηαθεξφκελσλ πξνκεζεπηψλ, ην 

Ννζνθνκείν δηεμάγεη ηνλ δηαγσληζκφ κέζσ ηεο ππεξεζίαο ειεθηξνληθήο δηαρείξηζεο αηηεκάησλ / πξνζθνξψλ 
iSupplies (http://isupplies.gr) ηεο εηαηξείαο iSmart P.C Πξνζθνξέο πνπ ζα θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ 

πξνζεζκία, δε ζα αμηνινγνχληαη. Η αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη απφ ηξηκειή επηηξνπή, ε νπνία ζα 

νξηζηεί γηα ην ζθνπφ απηφ. 

Σπρφλ δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο ηεο πξφζθιεζεο παξέρνληαη απφ ηελ ππεξεζία. Η πξφζθιεζε 
εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο κπνξεί λα παξαιεθζεί απφ ην ηκήκα Πξνκεζεηψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

Γ. ΓΔΛΗΘΑ 

Γηα φηη πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε, ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο, φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη 
ζπκπιεξσζεί, ησλ ζρεηηθψλ κε ηηο πξνκήζεηεο λφκσλ θαη Π.Ν.Π. πνπ έρνπλ πξναλαθεξζεί ζηε παξνχζα 

http://isupplies.gr/


πξφζθιεζε, ηηο νπνίεο ζεσξείηαη φηη γλσξίδνπλ νη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ θαη δελ κπνξνχλ λα 

επηθαιεζηνχλ άγλνηά ηνπο. 

ΣΔΥΛΗΘΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΟΗΚΔΣΡΖΖ ΠΡΟΩΠΗΘΟΤ 

Κάζε εξγαζηήξην πνπ παξέρεη ππεξεζίεο δνζηκέηξεζεο πξνζσπηθνχ ζα πξέπεη: 

 Να είλαη εμνπζηνδνηεκέλν απφ ηελ Διιεληθή Δπηηξνπή Αηνκηθήο Δλέξγεηαο σο «ππεξεζία 

δνζηκεηξίαο», θαηά ηελ έλλνηα ηνπ ζηνηρείνπ 100 ηνπ άξζξνπ 4 θαη ηνπ άξζξνπ 81 ηνπ ΠΓ 101 (ΦΔΚ 

194/Α/20-11-2018). 
 Να είλαη δηαπηζηεπκέλν ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ ISO/IEC 17025 «Γεληθέο 

απαηηήζεηο γηα ηελ ηθαλφηεηα ησλ εξγαζηεξίσλ δνθηκψλ θαη δηαθξηβψζεσλ» ή ηζνδχλακνπ. Η 

δηαπίζηεπζε λα αθνξά ηελ κέηξεζε αηνκηθψλ δνζηκέηξσλ φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα 
δηαθήξπμε.  

 Να απνζηέιιεη ζε κεληαία βάζε αηνκηθά δνζίκεηξα θαηάιιεινπ ηχπνπ ζην Ννζνθνκείν. Δμαίξεζε 

απνηειεί ε πεξίνδνο Ινπιίνπ-Απγνχζηνπ γηα ηελ νπνία ζα γίλεηαη δίκελε ρξήζε ησλ δνζηκέηξσλ. 
 Κάζε δνζίκεηξν λα θέξεη εηδηθή ζήκαλζε ψζηε λα κπνξεί λα αλαγλσξίδεη θάζε εθηηζέκελνο 

εξγαδφκελνο ην δνζίκεηξν πνπ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη. 

 ε θάζε δνζίκεηξν λα αλαγξάθεηαη ε πεξίνδνο ρξήζεο ηνπ. 

 Να δεζκεχεηαη φηη εθφζνλ ηα αηνκηθά δνζίκεηξα δελ επηζηξαθνχλ έγθαηξα, ζα είλαη ζε ζέζε λα 

κεηξήζεη κε ηθαλνπνηεηηθή αθξίβεηα ηε δφζε θαη δε ζε βάζνο ρξφλνπ ηξηψλ κελψλ απφ ηελ 

εκεξνκελία απνζηνιήο ησλ δνζηκέηξσλ ζην λνζνθνκείν. 
 Να είλαη ζε ζέζε λα εθηηκήζεη ηε ζπκβνιή ηεο δφζεο απφ θπζηθή αθηηλνβνιία ππνβάζξνπ ή απφ 

πηζαλή αθηηλνβφιεζε θαηά ηε κεηαθνξά ησλ δνζηκέηξσλ. 

 Να αλαθνηλψλεη ζηνλ επφπηε αθηηλνπξνζηαζίαο ην λνζνθνκείνπ ηα απνηειέζκαηα ηεο αηνκηθήο 

παξαθνινχζεζεο εληφο 30 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ησλ αηνκηθψλ δνζηκέηξσλ. 
 Να δεζκεχεηαη φηη ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο ζα είλαη ζε ζέζε λα 

εθηηκήζεη ηε δφζε εληφο κηθξνχ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο (φρη πάλσ απφ 12 ψξεο) απφ ηελ άθημε ησλ 

δνζηκέηξσλ ζηνπο ρψξνπο ηνπ. 
 

Σέινο ζηελ ηερληθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα  δειψλνληαη ξεηά ηα παξαθάησ:  

 ν ηχπνο ησλ πξνζθεξφκελσλ δνζηκέηξσλ (νιφζσκν δνζίκεηξν, θαξπνχ, δαθηχινπ,  θαθνχ ηνπ 

νθζαικνχ θιπ.)  
 ε ηερλνινγία δνζηκέηξεζεο (TLD, θηικ, OSL, θιπ.),  

 ην εχξνο ησλ ελέξγεησλ,  

 ην εχξνο ηεο κεηξνχκελεο δφζεο  

 

Πξνζθεξφκελα είδε/ππεξεζίεο δηαγσληζκνχ: 
1) Μέηξεζε αηνκηθψλ δνζηκέηξσλ ζψκαηνο 

 

2) Μέηξεζε αηνκηθψλ δνζηκέηξσλ θαξπνχ 
 

3) Μέηξεζε αηνκηθψλ δνζηκέηξσλ δαθηχισλ 
 

4) Μέηξεζε αηνκηθψλ δνζηκέηξσλ θαθνχ νθζαικνχ 
 

Ο πξνζθέξνλ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ έλα ε πεξηζζφηεξα απφ ηα είδε 1, 2, 3, 4 αξθεί λα 

αλαθέξεηαη ε ηηκή θάζε είδνπο μερσξηζηά  
Δπηπιένλ θάζε ππεξεζία κέηξεζεο δνζηκέηξσλ 1, 2, 3, 4 ζπλδέεηαη κε ηηο παξαθάησ έθηαθηεο ή πάγηεο 

ρξεψζεηο: 
 Υξέσζε κε επηζηξεθφκελνπ δνζηκέηξνπ,  

 Υξέσζε θαηεζηξακκέλνπ δνζηκέηξνπ 

 

                                                                                  

                                                                                                                                     Ο  ΓΗΟΗΘΖΣΖ 

 

                                                                                                                            ΔΡΑΘΔΡΖ ΚΗΥΑΖΙ  

 


