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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ                                                                                Νέα Ισλία 8-7-2020 

1
ε
  ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ                                     Αξηζκ. Πξση. 19495      

ΓΔΝΙΚΟ  ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ  Ν. ΙΩΝΙΑ 

ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΔΙΟ - ΠΑΣΗΙΩΝ 

                     

 
 ΓΙΔΤΘΤΝΗ  ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ 3-5 Ν.ΙΧΝΙΑ 14233                             ΑΡΙΘΜ.  Γ/ΞΗ Π  13/20 

ΣΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ                                                                                     

ΓΡΑΦΔΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: Κ ρίδαο 

ΣΗΛΔΦΧΝΟ: 2132057790 

FAX: 2132057038 

 

 

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΣΟΤ 

ΔΙΓΟΤ ΩΛΗΝΟΔΙΓΗ ΤΛΙΚΑ  ΜΔ CPV 44164300-0, ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ 

ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ 

 (Αξηζκφο Γηαθήξπμεο Π 13/20) 

Έρνληαο ππφςε : 
1.Σν λ. 2362/95 (ΦΔΚ247/η.Α΄/95) «Πεξί Γεκφζηνπ Λνγηζηηθνχ Διέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ 
Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο»  
2.Σν λ. 3329/05 (ΦΔΚ 81/η.Α /́05) «Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 

θαη ινηπέο δηαηάμεηο» 

3.Σν λ. 3580/07 (ΦΔΚ 134/η.Α΄/07) «Πξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπνκέλσλ απφ ην Τπνπξγείν 

Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη άιιεο δηαηάμεηο»  

4.Σν λ. 3918/11 (ΦΔΚ 31/η.Α΄/11) «Γηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην ζχζηεκα πγείαο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» 

5.Σν λ. 4412/8-8-2016 (ΦΔΚ 147/η.Α΄/16) «Γεκφζηεο πκβάζεηο ΄Δξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη 

Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» φπσο ηξνπνπνηήζεθε 

θαη ηζρχεη 

6.Σν λ. 4605/19 (ΦΔΚ Β΄52/1-4-2019) άξζξν 43 παξ. 19 πεξ. α 

7.Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 21 έσο 35 ηνπ  λ. 4472/2017 (ΦΔΚ 74/η.Α΄17)  

8.Σν αξ. πξση 853/27-3-2018 έγγξαθν  ηεο Δ.Κ.Α.Π.Τ  

9.Σελ απφ 09/8/2019 (11ε πλ Θεκ Δθη2) απφθαζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ   

10. Σελ  απφ 20-03-2020 (1ε πλ Θεκ Α13) απφθαζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηελ νπνία 

εγθξίζεθε ε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ  

11. Σν αξ. πξση.  12401/6-5-2020 έγγξαθν ηεο επηηξνπήο ζχληαμεο ησλ ηερληθψλ        

πξνδηαγξαθψλ  

12.H αξ. πξση. 12604/8-5-2020  πξφζθιεζε 1εο  δηαβνχιεπζεο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ  

13. H αξ. πξση. 14494/22-5-2020  πξφζθιεζε 2εο  δηαβνχιεπζεο ησλ ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ 

14. Σν αξ. πξση.  16700/11-6-2020  έγγξαθν ηεο επηηξνπήο ζχληαμεο ησλ ηερληθψλ        

πξνδηαγξαθψλ 

15. Σελ  απφ 1-07-2020 (6ε πλ Θεκ Α4) απφθαζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηελ νπνία 

εγθξίζεθαλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο  ηνπ δηαγσληζκνχ 
 

                                         ΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΔ 

      πλνπηηθφ   δηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο ζε μερσξηζηνχο θαθέινπο ε ηερληθή 

θαη νηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα ηελ πξνκήζεηα ηνπ είδνπο σιελνεηδή πιηθά κε CPV 

44164300-0, γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζπλνιηθήο  πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 

41.000,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ  Φ.Π.Α. θαη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ  πιένλ 

ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. 
1.ΣΟΠΟ – ΥΡΟΝΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 
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2. ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ  ΣΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΔΥΟΤΝ:  

 

χκθσλα  κε ην άξζξν  25 ηνπ Ν. 4412/2016, ππνςήθηνη ή πξνζθέξνληεο θαη ζε πεξίπησζε 

ελψζεσλ, ηα κέιε απηψλ κπνξνχλ λα είλαη θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα εγθαηεζηεκέλα ζε :  

α) ζε θξάηνο –κέινο ηεο Έλσζεο  

β) ζε θξάηνο –κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ)  

γ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε 

δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο 

ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Παξαξηήκαηνο Ι ηεο σο άλσ πκθσλίαο θαζψο 

θαη  

δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη 

έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ 

αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

Οη ελψζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο δελ ππνρξενχληαη λα ιακβάλνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή  

πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ ηελ  πξνζθνξά. Η επηιεγείζα έλσζε ή θνηλνπξαμία ππνρξενχηαη 

λα πξάμεη ηνχην εάλ θαηαθπξσζεί ζε απηή ε ζχκβαζε εθ΄φζνλ ε ιήςε νξηζκέλεο λνκηθήο 

κνξθήο είλαη αλαγθαία γηα  ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.  

 

3. ΚΡΑΣΗΔΙ    

 Η Σηκή ηεο πξνζθνξάο  ζα πεξηιακβάλεη ηηο ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο εθηφο ηνπ αλαινγνχληνο 

Φ.Π.Α  

    Οη πξνζθνξέο ζα ηζρχνπλ γηα δηάζηεκα 180 εκεξψλ. 

    Οη θξαηήζεηο πνπ βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή είλαη νη εμήο : 

α) Πνζνζηφ 0,06% ππέξ ΑΔΠΠ πιένλ ραξη 3% (πιένλ 20% εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ επ΄απηνχ) 

β) Πνζνζηφ 0,07 % ππέξ ΔΑΑΓΗΤ πιένλ ραξη 0,07% (πιένλ 0,07% εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ 

επ΄απηνχ) 

γ) Πνζνζηφ  2% ππέξ Φπρηθήο Τγείαο   

δ) Φφξνο  4% γηα πξνκήζεηεο θαη 8% γηα παξνρή ππεξεζηψλ 

Αληίγξαθα ηεο δηαθήξπμεο κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Ννζνθνκείνπ & κέζσ ηνπ 

δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ   “et.diavgeia.gov.gr”  

 4. Καηά ηα ινηπά ν δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα παξαξηήκαηα πνπ επηζπλάπηνληαη 

ζηελ παξνχζα θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο . 

 

 

4.1 ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ –

ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄ 

4.2 ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ –

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ  

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β΄ 

4.3 ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ΄ 

4.4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ  ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ΄ 

4.5.ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ΄ 

 

 

Γξ  Πξνκεζεηψλ    Πξ Οηθνλνκηθνχ  Η Αλ/ηξηα πξντζη Γηνηθ/θήο Γ/λζεο  Η Πξντζη Γηνηθ/θήο Γλζεο  O Γηνηθεηήο  

 

 

              

               Κ ρίδαο          Γ. Σζαβιήο            Γ. Λακπξνπνχινπ                Δ. Ραπηνπνχινπ          Υ. Ν. Πξίθηεο 

ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 

ΤΠΟΒΟΛΗ  

ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

ΣΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ 

ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΧΡΑ 

ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ  

ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

Γεληθό Ννζνθνκείν  

Ν.  Ισλίαο 

Κσλζηαληνπνύιεην –

Παηεζίσλ 

(Πξσηόθνιιν) 

22/7/2020 εκέξα   

Σεηάξηε θαη ψξα 

14:30 κ.κ 

Γεληθό Ννζνθνκείν       

Ν. Ισλίαο 

Κσλζηαληνπνύιεην –

Παηεζίσλ 

(Ακθηζέαηξν) 

23/7/2020 εκέξα  

Πέκπηε  θαη ψξα 

10:30 π.κ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  Α΄ 

 

ΔΙΓΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ πλνπηηθφο κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο  

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ Η πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν 

βάζεη ηηκήο  

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 

ΓΗΜΟΙΔΤΗ (ΚΗΜΓΗ 

ΙΣΟΔΛΙΓΑ)  

8-7-2020 

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ 

ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ   

Πξνκήζεηα ηνπ είδνπο  σιελνεηδή πιηθά  

 

ΚΩΓΙΚΟ CPV (CPV 44164300-0)    

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΔΙΑ 

ΓΑΠΑΝΗ  
41.000,00 επξψ κε ΦΠΑ 

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ Σεκάρηα 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ  ΠΟΤ 

ΒΑΡΤΝΔΙ  
Σαθηηθφο πξνυπνινγηζκφο Ννζνθνκείνπ ΚΑΔ  1311    

ΠΟΟΣΗΣΑ -ΣΔΥΝΙΚΔ 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 
Όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζην Παξάξηεκα Β΄ 

ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ ΣΩΝ 

ΔΙΓΩΝ     
Απνζήθε ηνπ Γεληθνχ  Ννζνθνκείνπ  Ν. Ισλίαο 

Κσλζηαληνπνχιεην - Παηεζίσλ   

 ΠΑΡΑΛΑΒΗ  ΣΩΝ ΔΙΓΩΝ   χκθσλα κε ην Παξάξηεκα  Γ΄ 

ΚΡΑΣΗΔΙ ΔΠΙ ΣΗ 

ΣΙΜΗ ΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ  
Οη ηηκέο ππφθεηληαη ζηηο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ 

λφκηκεο  θξαηήζεηο  

α) Πνζνζηφ 0,06% ππέξ ΑΔΠΠ πιένλ ραξη 3% (πιένλ20% 

εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ επ΄απηνχ) 

β) Πνζνζηφ 0,07 % ππέξ ΔΑΑΓΗΤ πιένλ ραξη 0,07% 

(πιένλ 0,07% εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ επ΄απηνχ) 

γ) Πνζνζηφ  2% ππέξ Φπρηθήο Τγείαο   

δ) Φφξνο  4% γηα πξνκήζεηεο θαη 8% γηα παξνρή ππεξεζηψλ 

  (Οη θξαηήζεηο ππνινγίδνληαη ζηελ αμία ηηκνινγίνπ πιελ 

ΦΠΑ).   

ΦΟΡΟ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ  

(ΑΡΘΡΟ 24  Ν. 2198/94) 
Καηά ηελ πιεξσκή παξαθξαηείηαη θφξνο εηζνδήκαηνο 8% γηα 

παξνρή ππεξεζηψλ θαη 4% γηα πξνκήζεηεο      

ΓΔΙΓΜΑ  Απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε δείγκαηνο ή ηνπιάρηζηνλ ηεο 

επίδεημεο ζε είδε κεγάιεο αμίαο     

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β΄ 

 

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ  - ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 
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ΕΙΔΟ Α 

 Η επηινγή θαη θαηαθύξσζε ζε πξνκεζεπηή ζα γίλεη ζπλνιηθά 

γηα όια ηα είδε ηεο νκάδαο Α, ''Δληαίν ζύζηεκα αηκνιεςίαο ππό 

θελό'' ιόγσ ηνπ όηη πξέπεη λα απνηεινύλ νκνηνγελέο ιεηηνπξγηθό 

ζύζηεκα. Σα είδε απηά απνηεινύλ νκάδα ώζηε λα ππάξρεη 

πιήξεο ζπκβαηόηεηα βειόλαο - πεηαινύδαο αηκνιεςίαο θαη 

ζσιελαξίσλ αηκνιεςίαο θελνύ (πηζηνπνηεκέλε αλαινγία 

αίκαηνο - πξνζζέηνπ, ζσζηή πιήξσζε ζσιελαξίσλ, 

ειαρηζηνπνίεζε ιαλζαζκέλσλ δεηγκάησλ).  Γηα ην ιόγν απηό δελ 

ζα γίλνπλ απνδεθηέο νη κεκνλσκέλεο πξνζθνξέο ησλ εηαηξεηώλ, 

παξά κόλν νη πξνζθνξέο πνπ αθνξνύλ ην ζύλνιν ησλ πιηθώλ. 

ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΚΩΔ. 

ΠΑΡ/ΡΙΟΤ 
ΣΙΜΗ ΤΝΟΛΟ ΦΠΑ 

ΤΝΟΛΟ ΜΕ  
ΦΠΑ 

     

Δληαίν ζύζηεκα αηκνιεςίαο ππό θελό, απνηεινύκελν από : 
           

Α1 80195 

Βειφλεο αηκνιεςίαο, δηαηξήζεσο ζσιελαξίσλ θελνχ  21, 22 G 1'1/4 
θαηά πξνηίκεζε κε ελζσκαησκέλν κε απνζπψκελν πξνζηαηεπηηθφ 

θάιπκκα γηα αζθαιή απφξξηςε, απνζηεηξσκέλε, ζπκβαηή κε ην 

θιεηζηφ ζχζηεκα αηκνιεςηψλ. Να ζπλνδεχνληαη απφ ηνπο 
αληίζηνηρνπο κε ελζσκαησκέλνπο ππνδνρείο ζσιελαξίσλ κηαο 

ρξήζεο 

2000 4.6.22 
 

0.3 
 

600 144 
 
744 
 

Α2 60346 

Πεηαινχδεο αζθαιείαο αηκνιεςίαο απνζηεηξσκέλε – δηαηξήζεσο 
ζσιελαξίσλ θελνχ αέξνο 21G 23G θαη 25 G X ¾ κε ελζσκαησκέλε 

βειφλα δηαηξήζεσο ησλ ζσιελαξίσλ θελνχ , κε ελζσκαησκέλν 

εηδηθφ κεραληζκφ αζθαινχο εγθφιπσζεο βειφλαο αηκνιεςίαο κε ην 

έλα ρέξη, έσο 20cm. Να κπνξνχλ λα παξακείλνπλ ζηε θιέβα εψο 2 

ψξεο γηα κηθξήο δηαξθείαο εγρχζεηο. Να ζπλνδεχνληαη απφ ηνπο 

αληίζηνηρνπο κε ελζσκαησκέλνπο ππνδνρείο ζσιελαξίσλ κηαο 
ρξήζεο 

20000 23.1.93 0,43 8600 2064 10664 

Α3 86132 
Τπνδνρείο ζσιελαξίσλ γηα άκεζε ζχλδεζε κε θιεβνθαζεηήξα κε 

ελζσκαησκέλε βειφλα κίαο ρξήζεσο, κε επζχ απιφ θαη βηδσηφ 

άθξν. 
2.000 2.1.89 0.85 1700 408 2108 

Α4 

  

Πεηαινχδεο αηκνιεςίαο- δηαηξήζεσο ζσιελαξίσλ θελνχ, κε 
κεραληζκφ απηφκαηεο αλαξξφθεζεο ηεο βειφλαο κέζα απφ ηελ 

θιέβα θαη ηαπηφρξνλε αζθάιηζή ηεο. Μίαο ρξήζεο, απνζηεηξσκέλε, 

ζσιελίζθνο θνληφο (εψο 200 mm) κε  θαηάιιειν πιαζηηθφ θνριία 
(Luer) γηα ηελ ζηεξέσζε ηνπο ζηνλ ππνδνρέα ησλ ζσιελαξίσλ 

θελνχ. 

Ο κεραληζκφο λα ελεξγνπνηείηαη κε ην έλα ρέξη, κε ηξφπν πξνθαλή, 
γξήγνξν θαη απνδνηηθφ. 

Να θέξνπλ βειφλε πεληαπιήο ινμνηφκεζεο, κε εμαηξεηηθά ιεπηά 

ηνηρψκαηα θαη κε κεγάιν εζσηεξηθφ απιφ. 
Να κπνξνχλ λα παξακείλνπλ ζηε θιέβα εψο δχν ψξεο γηα κηθξήο 

δηάξθεηαο εγρχζεηο. 

α. 21G, β. 23G γ. 25G                                                                                         
Να ζπλνδεχνληαη απφ ηνπο αληίζηνηρνπο κε ελζσκαησκέλνπο 

ππνδνρείο ζσιελαξίσλ κηαο ρξήζεο 

1.000 23.1.95 1,67 1670 400,8 2070,8 

  

  

σιελάξηα θελνύ αέξνο, απνζηεηξσκέλα, δηαπγή κηαο ρξήζεο. 

Να θέξνπλ εύρξεζην πηεζηό πώκα αζθαιείαο, ζηεγαλήο 

εθαξκνγήο αιιά θαη εύθνιεο δηάηξεζεο, κε ελζσκαησκέλν 

πιαζηηθό θάιπκκα επαξθνύο κήθνπο (ηνπιάρηζηνλ 2cm) γηα ηελ 

αζθάιεηα ησλ ρξεζηώλ θαηά ηελ εθπσκάηηζε. Αλαιόγσο ηεο 

ρξήζεσο εθάζηνπ ζσιελαξίνπ λα θέξνπλ ρξσκαηηθό θώδηθα θαη 

εηηθέηα κε έλδεημε CE, πεξηερνκέλνπ, απνζηεηξώζεσο, παξηίδαο 

παξαγσγήο, εκεξνκελίαο ιήμεο, εξγνζηαζηαθόο θσδηθόο 

αξηζκόο πξντόληνο, εξγνζηάζην θαηαζθεπήο θαη ρώξν 

ζεκεηώζεσλ από ην ρξήζηε. 

 

  

        

Α5 51634 
Με αληηπεθηηθή νπζία θηηξηθφ λάηξην (3,2%)  κε δηπιφ ηνίρσκα 

(PET & PP), νιηθήο πιεξψζεσο, γηα πξνζδηνξηζκφ εμεηάζεσλ πήμεο 

φγθνπ 2 έσο 3 ml 
25100 16.4.136 0.11 2761 662.64 3423.64 

Α6 50712 

Με επηηαρπληή πήμεο θαη εηδηθφ ρεκηθψο αδξαλέο gel δηαρσξηζκνχ, 

ηνπνζεηεκέλνπ ζηνλ ππζκέλα ηνπ ζσιελαξίνπ ππφ θιίζε (κνξθή 
φλπρα) (FAST) γηα θαιχηεξν θαη γξεγνξφηεξν δηαρσξηζκφ, γηα 

βηνρεκηθνχο πξνζδηνξηζκνχο  φγθνπ 5 ml  πεξίπνπ  

101000 16.4.33 0.09 9090 2181.6 11271.6 

Α7  100831 

Με επηηαρπληή πήμεο θαη εηδηθφ ρεκηθψο αδξαλέο gel δηαρσξηζκνχ, 
ηνπνζεηεκέλνπ ζηνλ ππζκέλα ηνπ ζσιελαξίνπ ππφ θιίζε (κνξθή 

φλπρα) γηα θαιχηεξν θαη γξεγνξφηεξν δηαρσξηζκφ, γηα βηνρεκηθνχο 

πξνζδηνξηζκνχο  φγθνπ 8 - 10 ml 

5000 16.4.167 0.18 900 216 1116 

Α8   
Με επηηαρπληή πήμεο ρσξίο gel δηαρσξηζκνχ γηα βηνρεκηθνχο 

πξνζδηνξηζκνχο  φγθνπ 6 ml 
1000 16.4.165 0.084 84 20.16 104.16 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ΄ 

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Υξόvoο θαη ηξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ – Καηάξηηζε θαη πεξηερόκελν πξνζθνξώλ 

1.1. Οη ελδηαθεξφκελνη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηo δηαγσληζκφ πξέπεη vα ππoβάιoπv 

εκπξνζέζκσο ηελ πξoζθoξά ηνπο κε ηα απαξαίηεηα δηθαηoιoγεηηθά θαη φ,ηη άιιν απαηηείηαη 

απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε. Η θαηάξηηζε θαη ππνβνιή ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη ζχκθσλα κε 

ην Ν. 4412/2016 .  

1.2. Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα απνζηέιινληαη ζην Ννζνθνκείν κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θαη 

παξαιακβάλνληαη κε απφδεημε, κε ηελ απαξαίηεηε φκσο πξνυπφζεζε φηη απηέο ζα 

πεξηέξρνληαη ζηελ Τπεξεζία κέρξη ηε ιήμε ηεο θαζνξηδφκελεο απφ ηε δηαθήξπμε πξνζεζκίαο 

ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ή πεξηέξρνληαη ζηελ Τπεξεζία 

κεηά ηελ θαζνξηδφκελε απφ ηε δηαθήξπμε εκεξνκελία θαη ψξα, ζεσξνχληαη εθπξφζεζκεο θαη 

επηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζηνχλ. 

1.3. Οη πξνζθνξέο ζα ππνβάιινληαη ζπληαγκέλεο ζηελ Διιεληθή γιψζζα, ζε δχν (2) 

αληίγξαθα θαη κέζα ζε θαιά ζθξαγηζκέvo θάθειν, ζηov oπoίo ζα αλαγξάθνληαη επθξηλψο: 

1.3.1. Η ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ» κε θεθαιαία γξάκκαηα. 

1.3.2. Ο πιήξεο ηίηινο ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηελ πξνκήζεηα. 

1.3.3. Ο αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο. 

1.3.4. Η εκεξoκεvία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσvηζκoχ. 

1.3.5. Σα ζηνηρεία ηνπ απoζηoιέα. 

1.4. Οη πξνζθνξέο ππνγξάθνληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα ή ηνλ ηπρφλ νξηζζέληα αληηπξφζσπφ 

ηνπ. ε πεξίπησζε έλσζεο πξνκεζεπηψλ, ε πξνζθνξά ππνγξάθεηαη απφ θάζε κέινο ηεο ή, 

δηαθνξεηηθά, απφ ηνλ ηπρφλ νξηζζέληα εθπξφζσπφ ηνπο.  

1.5. Μέζα ζηov θιεηζηφ θπξίσο θάθειν ηεο πξoζθoξάο ηoπoζεηoχvηαη: 

1.5.1. Σα δεηνύκελα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο εηο δηπινύλ (πξσηόηππα αληίγξαθα κε 

ηελ έλδεημε πξσηόηππα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη θσηνηππία απηώλ κε ηελ 

έλδεημε αληίγξαθα δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο ) 

1.5.2. Υσξηζηόο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», ν 

oπoίoο πεξηέρεη ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο εηο δηπινχλ (πξσηόηππα ή 

αληίγξαθα κε ηελ έλδεημε ηερληθή πεξηγξαθή πξσηόηππν θαη θσηνηππία απηώλ κε 

ηελ έλδεημε ηερληθή πξνζθνξά αληίγξαθν) 

ηα πεξηερφκελα ηνπ θαθέινπ ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο δελ πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε 

λα εκθαλίδνληαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία. Σπρφλ εκθάληζε νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ιέμεσλ φπσο «δσξεάλ») απνηειεί ιφγν απφξξηςεο ηεο 

πξνζθνξάο. 

1.5.3. Υσξηζηόο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» 

εηο δηπινχλ (πξσηόηππε κε ηελ έλδεημε νηθνλνκηθή πξνζθνξά  πξσηόηππε  θαη 

θσηνηππία απηήο  κε ηελ έλδεημε νηθνλνκηθή πξνζθνξά αληίγξαθν), ζηνλ νπνίν 

ηνπνζεηνχληαη, επί πνηλή απνξξίςεσο, ηα oηθovoκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα: 

Α9 100793 
Με επηηαρπληή πήμεο ρσξίο gel δηαρσξηζκνχ γηα βηνρεκηθνχο 

πξνζδηνξηζκνχο  φγθνπ 10 ml 
1000 16.4.166 0.07 700 168 868 

Α10 100791 κε μεξφ αληηπεθηηθφ EDTA K3 φγθνπ 3 ml 90000 16.4.163 0.06 5400 1296 6696 

Α11   κε μεξφ αληηπεθηηθφ EDTA Κ2 φγθνο 6 ml 1000 16.4.170 0.12 120 28.8 148.8 

A12 86919 κε μεξφ αληηπεθηηθφ EDTA K2  φγθνπ 9-10 ml 8000 ΝΕΟ ΕΙΔΟ 0,18 1440 345.6 1785.6 
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α. Η πξνζθεξφκελε ηηκή πξέπεη λα πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα απφ ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά, ε 

νπνία πξέπεη λα είλαη δηακνξθσκέλε ζχκθσλα κε φζα δεηνχληαη απφ ηελ παξνχζα 

δηαθήξπμε. 

β. Οη ηηκέο πεξηιακβάλνπλ ην ζχλνιν ησλ επηβαξχλζεσλ (πξνβιεπφκελνη θφξνη, δαζκνί, 

αζθάιηζηξα, θφζηνο εθηεισληζκνχ, λφκηκεο θξαηήζεηο θαη άιιεο ζρεηηθέο δαπάλεο) εθηφο 

ηνπ Φ.Π.Α., ν νπνίνο ζα αλαθέξεηαη ρσξηζηά. Η ζπλνιηθή ηηκή ρσξίο Φ.Π.Α. ζα ιεθζεί 

ππφςε γηα ηε ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ. 

γ. ε πεξηπηψζεηο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνληαη δσξεάλ, ζα αλαγξάθεηαη 

ζηελ νηθεία ζέζε ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ε έλδεημε «ΓΧΡΔΑΝ». Δάλ έρεη παξαιεηθζεί ε 

αλαγξαθή ηηκήο, αθφκε θαη αλ δελ ππάξρεη ε έλδεημε «ΓΧΡΔΑΝ», ζεσξείηαη ακαρήησο φηη 

ηα αληίζηνηρα πξντφληα ή ππεξεζίεο έρνπλ πξνζθεξζεί δσξεάλ. 

 

Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο : 

 
1)Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεύζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ)  ηνπ αξ. 79 παξ.  4 ηνπ Ν. 

4412/2016, ην νπνίν απνηειεί ελεκεξσκέλε ππεχζπλε δήισζε, κε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ Ν. 

1599/1986, σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ 

εθδίδνπλ δεκφζηεο αξρέο ή ηξίηα κέξε, επηβεβαηψλνληαο φηη ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο 

πιεξνί ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:  

Α) α. δε βξίζθεηαη ζε µία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ησλ άξζξσλ 73 θαη 74 ηνπ Ν. 4412/2016 γηα 

ηηο νπνίεο  νη  νηθνλνµηθνί θνξείο απνθιείνληαη ή µπνξνχλ λα απνθιεηζζνχλ, 
     β. πιεξνί ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν. 4412/2016. 

Β) δελ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο (ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4412/2016):  

Αλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη 

ππνρξεψζεηο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα 

φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε.  

Γ) δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή 

ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή έρεη ππαρζεί ζε 

δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ 

δξαζηεξηφηεηεο ή βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα 

δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ (ζχκθσλα κε ηελ πεξ. β, παξ. 4 ηνπ 

άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4412/2016)  

Γ) δελ έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο 

απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε 

αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ 

πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο  

Δπίζεο, φηη δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή 

ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, νχηε έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο (ζχκθσλα 

κε ηηο πεξ. ζη θαη δ, παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4412/2016)  

Σν e_ΣΔΤΓ, ην νπνίν βξίζθεηαη αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ 

(www.konstantopouleio.gr), κπνξεί λα ππνγξάθεηαη έσο δέθα (10) εκέξεο πξηλ ηελ 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 79Α ηνπ 

Ν. 4412/2016  

Σν ελ ιφγσ πξφηππν ππνβάιιεηαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ βξίζθνληαη αλαξηεκέλεο ζην 

δηαδηθηπαθφ http://www.eprocurement.gov.gr ζην πεδίν: «Promitheus ESPDint – 

ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο eΔΔΔ/eΣΔΤΓ» θαη παξαηίζεηαη ζε επεμεξγάζηκε κνξθή αξρείνπ 

.xml, ην νπνίν ζα κπνξνχλ λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο, γηα λα ζπληάμνπλ 

ηε ζρεηηθή απάληεζε ηνπο.  

ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, φπνπ πεξηζζφηεξα απφ έλα θπζηθά πξφζσπα είλαη κέιε ηνπ 

δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ελφο νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρνπλ εμνπζία 

εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ ππνβάιιεηαη έλα Σππνπνηεκέλν 

Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ), ην νπνίν είλαη δπλαηφ λα θέξεη κφλν ηελ ππνγξαθή 

ηνπ θαηά πεξίπησζε εθπξνζψπνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε ησλ 

ιφγσλ απνθιεηζκνχ γηα ην ζχλνιν ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ είλαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, 

http://www.konstantopouleio.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
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δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή 

ειέγρνπ ζε απηφλ.  

Χο εθπξφζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα λνείηαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο απηνχ, φπσο 

πξνθχπηεη απφ ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ή ην πξαθηηθφ εθπξνζψπεζήο ηνπ θαηά ην ρξφλν 

ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ή ην αξκνδίσο εμνπζηνδνηεκέλν θπζηθφ πξφζσπν λα εθπξνζσπεί 

ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ή γηα ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία 

ζχλαςεο ζχκβαζεο. 

ηελ πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην Σππνπνηεκέλν 

Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ), ππνβάιιεηαη ρσξηζηά απφ θάζε κέινο ηεο έλσζεο. 

 
2) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 παξ. 4 ηνπ Ν. 1599/1986 (ΦΔΚ Α'75), φπσο εθάζηνηε 

ηζρχεη, ππνγεγξακκέλε, ρσξίο λα απαηηείηαη ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, ζηελ νπνία ν 

Τπνςήθηνο ζα δειψλεη: 

 Όηη ε πξνζθνξά ζπληάρηεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο ηεο νπνίαο 

έιαβαλ γλψζε  

 Όηη απνδέρνληαη αλεπηθχιαθηα φινπο ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο 

3) Απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηνπ πξνζθέξνληνο ή ηνπ ππνςήθηνπ λνκηθνχ 

πξνζψπνπ  

ε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ 

ηα παξαπάλσ γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. 

 
 
 
ΠΡΟΦΟΡΔ   

Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα απνζηέιινληαη ζηελ Τπεξεζία κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θαη 

παξαιακβάλνληαη κε απφδεημε, κε ηελ απαξαίηεηε φκσο πξνυπφζεζε φηη απηέο ζα 

πεξηέρνληαη ζηελ Τπεξεζία (Πξσηφθνιιν ηνπ Ννζνθνκείνπ) κέρξη θαη ηελ πξνεγνχκελε 

εκέξα  ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα 180 εκέξεο απφ ηελ 

εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ  

Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ή πεξηέξρνληαη ζηελ Τπεξεζία, κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, 

εθπξφζεζκα ζα επηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζηνχλ. 

ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, φηαλ απαηηείηαη θαηάζεζε δείγκαηνο, επηηξέπεηαη ε απνζηνιή ηνπ 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα παξαπάλσ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φκσο φηη ηνχην ζα πεξηέιζεη ζηελ 

Τπεξεζία κέρξη ηέζζεξηο (4) εκέξεο απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ην δε 

απνδεηθηηθφ απνζηνιήο ζα πεξηέρεηαη απαξαίηεηα ζηνλ θάθειν πξνζθνξάο κε ηα ηερληθά 

ζηνηρεία. 

Σα  πξνζθεξφκελα είδε   πξέπεη λα θαιχπηνπλ  ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο 

δηαθήξπμεο. 

Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ηερληθή  θαη νηθνλνκηθή ζα γίλεη ελψπηνλ ηεο επηηξνπήο 

παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ζε έλα ζηάδην. 

Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη ζαλ απαξάδεθηεο. Δπίζεο,  

απνξξίπηνληαη ζαλ απαξάδεθηεο πξνζθνξέο γηα κέξνο ηεο πνζφηεηαο πνπ πξνθεξχρζεθε 

θαζψο θαη πξνζθνξέο πνπ νξίδνπλ ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ πξνβιεπνκέλνπ απφ ηε 

δηαθήξπμε. 

ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ν θσδηθόο θαη ε ηηκή ηνπ 

παξαηεξεηεξίνπ ηηκώλ ζύκθσλα κε ηνλ Ν. 4052/2012 αξ.14 παξ.7 πεξί ζύγθξηζεο ησλ 

ηηκώλ ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ κε απηέο ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκώλ ηεο 

Δπηηξνπήο Πξνκεζεηώλ Τγείαο, όπσο θαηαγξάθνληαη θαηά ηελ ηειεπηαία εκέξα 

πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξώλ αλά δηαγσληζκό. 

ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη γηα θάπνην είδνο θσδηθόο παξαηεξεηεξίνπ ηηκώλ, ζα 

πξέπεη λα αλαθέξεηαη κε ππεύζπλε δήισζε από ηνλ πξνκεζεπηή Σηκή. Αλώηεξε από 

απηή ηνπ παξαηεξεηεξίνπ ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.  

Χο απαξάδεθηεο ζα απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο ζηηο νπνίεο: α) δελ δίλεηαη ηηκή ζε ΔΤΡΧ ή 

πνπ θαζνξίδεηαη  ζρέζε ΔΤΡΧ πξνο μέλν λφκηζκα, β) δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε 

πξνζθεξφκελε ηηκή, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη          
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γ) ε ηηκή ππεξβαίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ζχκβαζεο φπσο θαζνξίδεηαη θαη ηεθκεξηψλεηαη 

απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή (παξ. 4 άξζξν 26 ηνπ Ν. 4412/2016).  

Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο θάζε δηεπθξίληζε, ηξνπνπνίεζε, απφθξνπζε φξνπ ηεο 

δηαθήξπμεο ή ηεο πξνζθνξάο δε γίλεηαη δεθηή θαη απνξξίπηεηαη ζαλ απαξάδεθηε. 

Γηεπθξηλίζεηο δίδνληαη κφλν φηαλ δεηνχληαη απφ αξκφδην φξγαλν. 

ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία νινθιεξσζεί εληαίνο δηαγσληζκόο από λνζνθνκείν πνπ 

ππάγεηαη ζηελ πγεηνλνκηθή πεξηθέξεηα ή όπνηνο  άιινο δηαγσληζκόο από θεληξηθή 

αλαζέηνπζα αξρή νη ηπρόλ ππνγεγξακκέλεο ζπκβάζεηο ζα δηαθνπνύλ. 

 

ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ  

Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο δελ απαηηείηαη γηα ηνλ παξφληα δηαγσληζκφ. 

 

 

ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΤΜΒΑΗ  

Η ζχκβαζε πξέπεη λα ππνγξαθεί εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ αλαθνίλσζε  ζηνλ 

ελδηαθεξφκελν ηεο θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο. 

ΥΡΟΝΟ ΙΥΤΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

Ο Υξφλνο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο είλαη εηήζηνο θαη ε παξάδνζε ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά κέρξη 

ηελ νινθιήξσζε ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη φρη πέξαλ ηνπ ελφο έηνπο 

απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο απηήο. 

ΥΡΟΝΟ –ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΧΜΗ  

Χο πξνο ηνλ ηξφπν πιεξσκήο θαη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ πιεξσκή ηνπ 

αλαδφρνπ ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 200 ηνπ Ν. 4412/2016  

ΚΤΡΧΔΙ Δ ΒΑΡΟ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ  

Δθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην Ν. 4412/2016, ν πξνκεζεπηήο ζα βαξχλεηαη  

θαη γηα θάζε δεκία  πνπ ηπρφλ πξνθχςεη ζην Ννζνθνκείν θ.ι.π απφ ηελ εθηέιεζε ή ηελ θαθή 

εθηέιεζε ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο     

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  Γ ΄ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΣΗΝ ΠΛΔΟΝ 

ΤΜΦΔΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΦΗ ΠΡΟΦΟΡΑ  ΜΟΝΟ ΒΑΔΙ ΣΙΜΗ  

χκθσλα κε ην άξζξν 86 παξ 2 ηνπ Ν. 4412/2016 γηα ηελ επηινγή ηεο πξνζθνξάο κε ηελ 

πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο, αμηνινγνχληαη κφλν 

νη πξνζθνξέο πνπ είλαη απνδεθηέο, ζχκθσλα  κε ηνπο θαζνξηδφκελνπο ζηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. 

 

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ 
Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ηα αλαθεξφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο 

δηαθήξπμεο, θαζψο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016, ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη 

λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηε ζρεηηθή εηδνπνίεζε πνπ 

ηνπ απνζηέιιεηαη, ππνβάιιεη ζε θάθειν κε ζήκαλζε «Γηθαηνινγεηηθά Καηαθχξσζεο » ηα 

θάησζη δηθαηνινγεηηθά: 

α) Απόζπαζκα ηνπ πνηληθνύ κεηξώνπ ή, ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακν έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη 

απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο – κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή 

ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηαζηεκέλνο ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο, απφ ηνλ νπνίν 

πξνθχπηεη φηη δελ ζπληξέρεη ιφγνο απνθιεηζκνχ απφ ηνπο αλαθεξφκελνπο ζηελ παξ.1 ηνπ 

άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4412/2016, φπσο δειψζεθε ζρεηηθά θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο κε 

ππεχζπλε δήισζε. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ, ή ειιείςεη απηνχ, άιιν ηζνδχλακν 

έγγξαθν, πξνζθνκίδεηαη γηα ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε  ή ησλ πξνζψπσλ πνπ 

έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απφθαζεο ή ειέγρνπ ζε απηφλ. πγθεθξηκέλα, ζε 

πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ είλαη λνκηθφ πξφζσπν, ην απφζπαζκα ή άιιν ηζνδχλακν 

έγγξαθν ππνβάιιεηαη γηα ηνλ ή ηνπο Γηαρεηξηζηέο, φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν είλαη Ο.Δ, Δ.Δ, ή 

Δ.Π.Δ., γηα ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, 

φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν είλαη Α.Δ.  

β) Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο – κέινπο ή 

ρψξαο, πεξί ηνπ φηη έρνπλ εθπιεξσζεί νη ππνρξεψζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, φζνλ αθνξά 
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ζηελ θαηαβνιή θφξσλ (θνξνινγηθή ελεκεξόηεηα), θαη ζηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο (αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα), ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία 

ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζεο ή ηελ ειιεληθή λνκνζεζία αληίζηνηρα. 

γ) Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο –κέινπο ή ρψξαο, 

θαη γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ είλαη εγθαηαζηεκέλνη ή εθηεινχλ έξγα ζηελ Διιάδα, 

πηζηνπνηεηηθφ απφ ην αξκφδην πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή ην ΓΔΜΗ 

γηα ηελ πεξίπησζε ηεο εθθαζάξηζεο, φηη δελ έρεη ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε. Γελ πξνζθνκίδεηαη 

απφ ηα θπζηθά πξφζσπα πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε ζέζεο ζε εθθαζάξηζε. 

δ) Πηζηνπνηεηηθφ φηη είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Δπαγγεικαηηθό Δπηκειεηήξην. 

εκεηώλεηαη φηη ζε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ηα πηζηνπνηεηηθά πξέπεη λα 

πξνζθνκίδνληαη γηα θάζε κέινο ηεο έλσζεο. 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  Δ ΄ 
                                          

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΤΜΒΑΗ 

 

 

 
 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                                                   

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ                                                                                 ΑΡ. ΤΜΒΑΗ  

1
ε
  ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ                              

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑ  

ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΔΙΟ - ΠΑΣΗΙΩΝ 

 

 

ΤΜΒΑΗ  (πνζoύ  : …………€  κε ΦΠΑ) 

γηα ηελ πξνκήζεηα ηνπ είδνπο σιελνεηδή πιηθά , γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ. 
 

  

 

Α΄ ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΑ 

 

Υξνλνινγία θαηάξηηζεο : ………………………. 

Σφπνο θαηάξηηζεο : 

ηα γξαθεία ηνπ  Κσλζηαληνπνχιεηνπ - Παηεζίσλ Ννζνθνκείνπ  

 

πκβαιιφκελνη : 

 

1. Ο ………………………………………….  Γηνηθεηήο ηνπ Ννζνθνκείνπ λφκηκνο 

εθπξφζσπνο ηνπ Κσλζηαληνπνχιεηνπ - Παηεζίσλ  Ννζνθνκείνπ Ν. Ισλίαο,   θαινχκελνο 

ζην εμήο “Ννζνθνκείν” θαη  

2. Η εηαηξεία ……………………………………………...λφκηκα εθπξνζσπνχκελε απφ 

……………………………………… 

θαινχκελε ζην εμήο “Πξνκεζεπηήο” 

  

 

Β΄ ΟΡΟΙ  

 

 Σν  “Ννζνθνκείν”  έρνληαο ππφςε : 

1. Tελ αξηζκ. Π 13/20 δηαθήξπμε  ηνπ ζπλνπηηθνχ  δηαγσληζκνχ, γηα ηελ πξνκήζεηα ηνπ 

είδνπο σιελνεηδή Τιηθά  γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ 

2. Σελ  απφ ………………………. απφθαζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ   κε 

ηελ νπνία θαηαθπξψζεθε ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ  

3. Σελ  απφ …………………………………..απφθαζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ  ηνπ 

Ννζνθνκείνπ κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο ηεο κεηνδφηξηαο 

εηαηξείαο  
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α λ α ζ έ η ε η  

 

ζηνλ  “Πξνκεζεπηή”  ηελ πξνκήζεηα ησλ πξντφλησλ πνπ αλαθέξνληαη θαη πεξηγξάθνληαη 

αλαιπηηθά ζην άξζξν 4 ηεο παξνχζαο κε ηνπο παξαθάησ φξνπο:  

 

                                                                      ΠΑΡΑΛΑΒΗ  

 

Η παξαιαβή ζα γίλεη   απφ επηηξνπή  πνπ ζα νξηζζεί απφ ην  Ννζνθνκείν ζχκθσλα κε ην 

Ν.4024/2011 άξζξν 26.  

H επηηξνπή παξαιαβήο ζα πξνβεί ζηνλ πνζνηηθφ θαη πνηνηηθφ έιεγρν ν νπνίνο ζα γίλεη ζε 

ζχγθξηζε κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά, θαη ηα δείγκαηα (εθφζνλ απαηηνχληαη) θαη κε 

νπνηνδήπνηε άιιν ελδεηθλπφκελν ηξφπν θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο. 

Δθ΄φζνλ ηα παξαδνζέληα θξηζνχλ απνδεθηά ε επηηξνπή ζα ζπληάμεη πξσηφθνιιν νξηζηηθήο 

παξαιαβήο.  ηελ πεξίπησζε πνπ ηα παξαδνζέληα δε βξεζνχλ ζχκθσλα κε ηελ παξαγγειία ε 

επηηξνπή παξαιαβήο ζα ζπληάμεη πξσηφθνιιν απφξξηςεο ζην νπνίν ζα αλαθέξεη ηνπο 

ιφγνπο ηεο απφξξηςεο. 

2. Αλ ν “Πξνκεζεπηήο” παξαβεί νπνηνδήπνηε νπζηψδε,  θαηά ηελ θξίζε ηεο ππεξεζίαο φξν 

ηεο ζχκβαζεο,  δχλαηαη λα ηνπ επηβιεζνχλ νη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην λ. 4412/8-

8-2016 (ΦΔΚ 147/η.Α΄/16) θαη ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

 

                                                        ΑΡΘΡΟ 1ν 

ΠΛΗΡΧΜΗ /ΚΡΑΣΗΔΙ  

Η πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή ζα γίλεηαη κεηά απφ ηελ  απφ ηελ νξηζηηθή πνηνηηθή θαη 

πνζνηηθή παξαιαβή ησλ πιηθψλ. 

ε πεξίπησζε πνπ ε πιεξσκή ηνπ ζπκβαζηνχρνπ θαζπζηεξήζεη απφ ην λνζνθνκείν εμήληα 

(60) εκέξεο απφ ηελ ππνβνιή ηνπ  ηηκνινγίνπ πψιεζεο απφ απηφλ ην λνζνθνκείν θαζίζηαηαη 

ππεξήκεξν θαη νθείιεη ηφθνπο ρσξίο λα απαηηείηαη φριεζε απφ ηνλ ζπκβαζηνχρν. 

Γηα ηα λνζνθνκεία  εθαξκφδεηαη ην άξζξν 5 ηνπ Ν 2955/01      

Γηα ηελ εμφθιεζε ν “Πξνκεζεπηήο” ζα πξνζθνκίδεη  

1.Σηκνιφγην  

2.Πηζηνπνηεηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο αλ ην πνζφ ππεξβαίλεη ηα 300 επξψ. 

Σνλ “Πξνκεζεπηή”  ζα βαξχλνπλ  

α) Πνζνζηφ 0,06% ππέξ ΑΔΠΠ πιένλ ραξη 3% (πιένλ20% εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ επ΄απηνχ) 

β) Πνζνζηφ 0,07 % ππέξ ΔΑΑΓΗΤ πιένλ ραξη 0,07% (πιένλ 0,07% εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ 

επ΄απηνχ) 

γ) Πνζνζηφ  2% ππέξ Φπρηθήο Τγείαο   

δ) Φφξνο  4% γηα πξνκήζεηεο θαη 8% γηα παξνρή ππεξεζηψλ 

  (Οη θξαηήζεηο ππνινγίδνληαη ζηελ αμία ηηκνινγίνπ πιελ ΦΠΑ).   

ΑΡΘΡΟ 2ν 

Γηα φηη δε ξπζκίδεηαη κε ηελ παξνχζα ζχκβαζε ζα ηζρχνπλ νη φξνη ηεο αξηζκ.  Π 13/20 

Γηαθήξπμεο ηνπ “Ννζνθνκείνπ” θαη ε θείκελε ζρεηηθή λνκνζεζία. 

 

        ΑΡΘΡΟ 3ν 

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1.Δθηφο ησλ λνκίκσλ θαη ζπκβαηηθψλ απαγνξεχζεσλ, απαγνξεχεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή λα 

εθρσξήζεη ηε ρνξεγία ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην, λα ελερπξηάζεη ή λα κεηαβηβάζεη νπνηαδήπνηε 

απαίηεζε απνξξέεη απφ ηελ  παξνχζα ζχκβαζε ρσξίο πξνεγνχκελε γξαπηή ζπλαίλεζε ηνπ  

λνζνθνκείνπ. 

Απφ ηελ απαγφξεπζε απηή εμαηξνχληαη νη ηξάπεδεο πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα 

θαη νη Α.Δ δηαρείξηζεο απαηηήζεσλ πνπ δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν 1905/90 ΦΔΚ 

147/15-11-90 . 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ εθδνζεί έληαικα θαη επηηαγή ζην φλνκα ηνπ πξνκεζεπηή, ππνρξενχηαη 

ν πξνκεζεπηήο λα  απνδψζεη ηα πνζά ησλ ηηκνινγίσλ  πνπ έρεη εηζπξάμεη θαη είλαη 

εθρσξεκέλα, ζηηο ηξάπεδεο θαη ζηηο Α.Δ δηαρείξηζεο απαηηήζεσλ πνπ δηέπνληαη απφ ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ παξαπάλσ λφκνπ, κε ηνπο νπνίνπο έρεη ζπλαθζεί ε κεηαμχ ηνπο ζχκβαζε 
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εθρψξεζεο. ηελ πεξίπησζε πνπ ηα  ηηκνιφγηα είλαη ελερπξηαζκέλα λα αλαγξάθεηαη ε 

ηξάπεδα ή ην πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ έρνπλ ελερπξηαζζεί ζε εκθαλέο ζεκείν ηνπ ηηκνινγίνπ. 

2. Ο “Πξνκεζεπηήο” δειψλεη θαη ζπλνκνινγεί φηη έιαβε γλψζε φισλ ησλ φξσλ θαη 

πεξηνξηζκψλ ηεο ζχκβαζεο απηήο θαη φηη κε βάζε απηνχο θαη κφλν ζα ιχλεηαη θάζε δηαθνξά 

ή ακθηζβήηεζε θαη θάζε δηέλεμε γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή αηηία . 

Δπίζεο ζπκθσλείηαη φηη γηα θάζε ηξνπνπνίεζε φξνπ ηεο ζχκβαζεο, πξφζζεηε ζπκθσλία, 

παξνρή δηεπθφιπλζεο, παξάηαζε ρξφλνπ εθηέιεζεο θ.ι.π. δελ κπνξνχλ λα απνδεηρζνχλ παξά 

κφλν έγγξαθα θαη απνθιείεηαη θάζε άιιν κέζν απφδεημεο. 

ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία νινθιεξσζεί εληαίνο δηαγσληζκφο απφ λνζνθνκείν πνπ 

ππάγεηαη ζηελ πγεηνλνκηθή πεξηθέξεηα ή φπνηνο  άιινο δηαγσληζκφο απφ θεληξηθή 

αλαζέηνπζα αξρή νη ηπρφλ ππνγεγξακκέλεο ζπκβάζεηο ζα δηαθνπνχλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ν 

ΤΜΒΑΣΙΚΑ ΔΙΓΗ –ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ  

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ                                                                                        Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ  

                 

 

 

 

         ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ  Ν.  ΠΡΙΦΣΗ 

  

 

 

 


