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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
ΤΑΧ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Τ.Κ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
E-mail.:

Κοντοπούλου Δ. 
ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ
84300
2285360506
dkontopoulou@naxoshospital.gov.gr

          ΠΡΟΣ:
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.748,42€ (συμπ. Φ.Π.Α.).

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των νόμων όπως αυτές ισχύουν σήμερα και ιδίως: 

1. Την Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. Υ4α/39509, (ΦΕΚ Β΄1157/10-04-2012) 
Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Γ.Ν-Κ.Υ Νάξου.

2. Τον Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ Α΄ 81/04.04.2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»

3. Τον Ν.3580/07 (ΦΕΚ 134 Α/18-6-2007) : Προμήθειες Φορέων 
εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
άλλες διατάξεις., του άρθρου 13 του ν. 3918/2011 (ΦΕΚ Α΄ 31) και της 
υπουργικής απόφασης 8/2010 (ΦΕΚ Β΄ 777)

4. Το άρθρο 24 του ν.3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την 
εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις

5. Το άρθρο 66, παρ.28, του ν.3984/2011, (ΦΕΚ 150 Α/27-6-2011) : «Δωρεά 
και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 47, του ν.4272/2014 και ισχύει.

6. Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών 
και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και 
άλλες διατάξεις»

7. Τον Νόμο 4270/2014: Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες 
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διατάξεις. (ΦΕΚ 143/Α/2014),28.06.2014

8. Τον Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16-Διορθ.Σφαλμ. Στα ΦΕΚ-200 Α/24-10-
16 και ΦΕΚ-206 Α/3-11-16) : Δημόσιες Συμβάσεις Εργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

9. Το άρθρο 27 παρ.4, περ. α) και β) του ν.4472/2017 (ΦΕΚ.Α’74/19-05-2017, 
όπως προστέθηκε με την  παρ. 2 (περ. β) του τέταρτου άρθρου του Ν. 
4542/18, ΦΕΚ-95 Α/1-6-18 και ισχύει.

10. Την με αριθ.Γ4β/Γ.Π.οικ.2402/15-01-2020 Υπουργική Απόφαση περί 
διορισμού του Ζουλουφού Μιχαήλ του Εμμανουήλ, ως κοινού Διοικητή των 
διασυνδεόμενων Νοσοκομείων Γ.Ν. Σύρου «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ» και Γ.Ν.-
Κ.Υ. Νάξου (ΦΕΚ 23/16-01-2020 τ.Υ.Ο.Δ.Δ).

11. Την Γ4β/Γ.Π.οικ. 1438/10-1-2020 (ΑΔΑ:6Δ5Α465ΦΥΟ-ΡΙΟ, ΦΕΚ 15/ΥΟΔΔ/14-
1-2020) απόφαση του Υπουργού Υγείας με την οποία ορίστηκε η ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ 
ΚΑΛΛΙΤΣΑ, ως Αναπληρώτρια Διοικήτρια στο διασυνδεόμενο ΝΠΔΔ ΓΝ ΚΥ 
ΝΑΞΟΥ.

12. Την υπ΄αριθμ. 722/22-01-2020 (πράξη 1η/2020) απόφαση του Γενικού 
Νοσοκομείου Σύρου «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩΙΟ» περί εκχώρησης αρμοδιοτήτων 
και πράξεων, με  δικαίωμα τελικής υπογραφής δικαίωμα τελικής υπογραφής 
στη Φραγκίσκου Καλλίτσα του Δημητρίου, Αναπληρώτρια Διοικήτρια του Γ.Ν-
ΚΥ Νάξου, από την ημερομηνία ορκωμοσίας και ανάληψης καθηκόντων της 
μέχρι νεωτέρας.

13. Αριθμ . Γ4β/ΓΠ/οικ.24202/20 (ΦΕΚ 305 ΥΟΔΔ/21-04-2020) : Τροποποίηση της 
Γ4β/ΓΠ.59628/5-9-2018 (ΦΕΚ 508/ΥΟΔΔ/12-9-2018) απόφασης του Υπουργού 
και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας με περιεχόμενο τον ορισμό μελών στο 
Διοικητικό Συμβούλιο των διασυνδεόμενων ΝΠΔΔ: α) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ και ΠΡΩΙΟ» και β) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ 
ΝΑΞΟΥ, αρμοδιότητας 2ης Υ.Πε Πειραιώς και Αιγαίου

14. Την υπ’ αριθμ. 7315/07-07-2020 (πράξη 2η/2020), Απόφαση του κοινού 
Διοικητή των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων, Γενικού Νοσοκομείου Σύρου 
«ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ» και Γ.Ν-Κ.Υ Νάξου.

1. Τα σχετικά έγγραφα και τις αποφάσεις:
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1. Το υπ’ αριθμ. 7799/04-10-2022 πρωτογενές αίτημα για την προμήθεια 
υγειονομικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. -Κ.Υ. Νάξου, με 
την κατά παρέκκλιση διαδικασία του άρθρου 6 του Ν. 4412/16. (ΑΔΑΜ: 
22REQ011401998). 

2. Την υπ’αριθμ. πρωτ. 8017/10-10-2022 με αριθμό 390/07-10-2022 (ΑΔΑΜ: 
22REQ011403752) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.

Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΞΟΥ- ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Κάθε ενδιαφερόμενο σε υποβολή προσφοράς για την προμήθεια υγειονομικού 
υλικού για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. -Κ.Υ. Νάξου, προϋπολογισθείσας 

δαπάνης 1.748,42€ (συμπ. Φ.Π.Α.)

1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ :

Το Γενικό Νοσοκομείο- Κέντρο Υγείας Νάξου, Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, που 
εδρεύει στην Χώρα της Νάξου, Τ.Κ. 84300, κάνει πρόσκληση για υποβολή οικονομικής 
προσφοράς, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης για την 
προμήθεια υγειονομικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. -Κ.Υ. Νάξου, όπως 
αναλυτικά περιγράφεται στην παρούσα πρόσκληση.

Η προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει όλα εκείνα τα έγγραφα που αποδεικνύουν όλες τις 
απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί στην πρόσκληση.

2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η προμήθεια υγειονομικού υλικού για τις 
ανάγκες λειτουργίας του Γ.Ν. – Κ.Υ. Νάξου.

Αναλυτικότερα τα υπό προμήθεια υλικά παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα:

Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ

ΦΠΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΜΕ ΦΠΑ

1 ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ 80*180 33140000-3 500 ΤΕΜ 0,50 € 250,00 € 24% 310,00 €

2 ΛΑΔΙ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΜΑΛΑΞΗ 33140000-3 5 TEM των 
500 ml

7,00 € 35,00 € 24% 43,40 €

3 ΛΑΣΤΙΧΑ ΦΛΕΒΟΚΕΝΤΗΣΗΣ 4Χ6 CM 33140000-3 400 MEΤΡΑ 0,46 € 184,00 € 24% 228,16 €

4 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ 
ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ 6Χ100 ΜΜ ± 2ΜΜ 33140000-3 1500 ΤΕΜ 0,08 €   120,00 € 13% 135,60 €

5 ΔΙΧΤΥΩΤΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΝΟ 2 33141110-4 15 ΡΟΛΛΑ 5,47 € 82,05 € 13% 92,72 €

6 ΚΩΝΟΙ ΩΤΟΣΚΟΠΕΙΟΥ WELCH ALLYN 
ΠΑΙΔΩΝ ΜΧ

33140000-3 500 ΤΕΜ
0,11 € 55,00 € 24% 68,20 €

7 ΠΑΡΑΦΙΝΟΥΧΕΣ ΓΑΖΕΣ 10Χ30 
(ΤΥΠΟΥ  LOMATUELL H)

33141114-2 200 ΤΕΜ
0,60 €

120,00 €
24%

148,80 €
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8 ΜΑΣΚΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 
ΕΠΑΝΕΙΣΠΝΟΗΣ - 

33192000-2 100 ΤΕΜ
1,20 €

120,00 €
24%

148,80 €

9 ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ TIEMANN  ΝΟ 12 33140000-3 20 TEM
0,60 €

12,00 €
13%

13,56 €

10 ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΠΟΓΓΟΣ ΠΡΟΣΘΙΟΥ 
ΠΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΥ MEROCEL 8 cm 
ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ ΧΩΡΙΣ ΑΥΛΟ 33140000-3

10 TEM
1,50€

15,00€
13%

16,95€

11 ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΠΟΓΓΟΣ ΠΡΟΣΘΙΟΥ 
ΠΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΥ MEROCEL 10 
cm ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ ΧΩΡΙΣ ΑΥΛΟ

33140000-3 10 TEM
1,74€

17,40€
13%

19,66€

12 ΠΡΟΣΘΙΟΠΙΣΘΙΟΣ ΠΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ 
ΜΠΑΛΟΝΙ ΤΥΠΟΥ RAPID RHINO 7.5 
cm

33140000-3 5 TEM
34,00

170,00€
13%

192,10€

13 ΩΤΙΚΑ ΤΑΜΟΝ 15 mm  ΜΕ ΟΠΗ 33140000-3 50 TEM
1,35€

67,50€
13%

76,27€

14 ΠΡΟΣΘΙΟΠΙΣΘΙΟΣ ΠΩΜΑΤΙΣΜΟΣ 
ΔΙΠΛΟΥ ΜΠΑΛΟΝΙΟΥ ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ 
ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΤΑ CUFF

33140000-3 5 TEM
27,00€

135,00€
24%

167,40€

15 ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΡΙΝΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ 
LARGE

33140000-3 10 TEM
7,00€

70,00€
24%

86,80€

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 1.452,95€ 1.748,42€

Η εκτιμώμενη αξία ανέρχεται στο ποσό των χιλίων επτακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ και 
σαράντα δύο λεπτά (1.748,42€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα βαρύνει τις εγκεκριμένες 
πιστώσεις του προϋπολογισμού 2022 και συγκεκριμένα τον Κ.Α.Ε.: 1311.

Η ανωτέρω προμήθεια κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου 
δημοσίων συμβάσεων (CPV) :

CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

33140000-3 Ιατρικά αναλώσιμα

33141110-4 Επίδεσμοι

33141114-2 Ιατρική γάζα

33192000-2 Ιατρικές προμήθειες
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1 ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ 
80*180

Aπορροφητικά υποσέντονα που προστατεύουν υγιεινά από διαρροές.

Με απαλό καπιτονέ κάλυμμα, για καλύτερη απορροφητικότητα.

Με αδιάβροχη επένδυση στο κάτω μέρος για προστασία από διαρροές.

Μη αρωματισμένα.

2 ΛΑΔΙ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΜΑΛΑΞΗ  Κατάλληλο για φυσικοθεραπεία

3 ΛΑΣΤΙΧΑ ΦΛΕΒΟΚΕΝΤΗΣΗΣ 
4Χ6 CM

 Οι προδιαγραφές είναι όπως η περιγραφή

4 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΡΑΜΜΑΤΑ 
ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ 6Χ100 
ΜΜ ± 2ΜΜ

Αυτοκόλλητες Ταινίες Σύγκλεισης Δέρματος (Ενισχυμένες) κατασκευασμένες από 
πορώδες, μη υφασμένο υπόστρωμα, επικαλυμμένο με υποαλλεργική, ευαίσθητη στην 
πίεση αυτοκόλλητη ουσία, ενισχυμένη με ίνες πολυεστέρα για μεγαλύτερη αντοχή.

  Μειώνουν τις πιθανότητες ερεθισμού του δέρματος.

Για υποστήριξη τραύματος, μετά από πρόωρη αφαίρεση ραμμάτων και κλιπ,  τη σύγκλειση 
τραυμάτων χαμηλής τάσης.

5 ΔΙΧΤΥΩΤΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΝΟ 2 Δικτυωτός επίδεσμος σωληνωτός  μεγάλης ελαστικότητας

•Να είναι κατασκευασμένος από υψηλό ποσοστό βάμβακος

 και κατάλληλος για την 

εφαρμογή και συγκράτηση γάζας σταθερά σε ένα σημείο

•Να  μπορούν να τοποθετηθούν εύκολα, απλά και γρήγορα 

•Να  μπορεί να κοπεί χωρίς να καταστραφεί και χωρίς να δημιουργηθούν 
νήματα.

6 ΚΩΝΟΙ ΩΤΟΣΚΟΠΕΙΟΥ 
WELCH ALLYN ΠΑΙΔΩΝ ΜΧ

 Οι προδιαγραφές είναι όπως η περιγραφή

7 ΠΑΡΑΦΙΝΟΥΧΕΣ ΓΑΖΕΣ 10*30 
(TYΠΟΥ LOMATUELL H)

Οι προδιαγραφές είναι όπως η περιγραφή

8 ΜΑΣΚΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΕΠΑΝΕΙΣΠΝΟΗΣ - 

Μάσκα οξυγόνου επανεισπνοής ή αλλιώς μάσκα υψηλής συγκέντρωσης 
οξυγόνου

Χαρακτηριστικά:

Κατασκευή απο μαλακό και διάφανο βινύλιο, για ξεκούραστη εφαρμογή στον 
ασθενή

Ρυθμιζόμενο κλιπ στερέωσης στη μύτη

Πλήρης με ασκό και σωλήνα παροχής μήκους 2.10 m έτοιμη για χρήση

9 ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ TIEMANN  ΝΟ 12 ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ TIEMANN  Νo 12  Καθετήρας Tiemann μιας χρήσης, 
αποστειρωμένος κατασκευασμένος από PVC ιατρικού τύπου (medical grade). Το 
άκρο του να είναι κυρτό, κλειστό, στρογγυλοποιημένο, λείο και μη τραυματικό. 
Οι πλάγιες οπές του να είναι λείες και στρογγυλοποιημένες για να μη 
τραυματίζουν κατά τον καθετηριασμό.
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Το μήκος του καθετήρα να είναι 40cm και να μην τσακίζει. Η υποδοχή του να 
είναι έγχρωμη ανάλογα με το μέγεθος του καθετήρα ακολουθώντας τα διεθνή 
πρότυπα. Να είναι αποστειρωμένος με Οξείδιο Αιθυλενίου (ΕΟ) και  
συσκευασμένος σε ασφαλή συσκευασία Peel Pack

10 ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΠΟΓΓΟΣ 
ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΠΩΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΤΥΠΟΥ MEROCEL 8 cm ΜΕ 
ΚΟΡΔΟΝΙ ΧΩΡΙΣ ΑΥΛΟ

Οι προδιαγραφές είναι όπως η περιγραφή

11 ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΠΟΓΓΟΣ 
ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΠΩΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΤΥΠΟΥ MEROCEL 10 cm ΜΕ 
ΚΟΡΔΟΝΙ ΧΩΡΙΣ ΑΥΛΟ

Οι προδιαγραφές είναι όπως η περιγραφή

12 ΠΡΟΣΘΙΟΠΙΣΘΙΟΣ 
ΠΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ 
ΤΥΠΟΥ RAPID RHINO 7.5 cm

Οι προδιαγραφές είναι όπως η περιγραφή

13 ΠΡΟΣΘΙΟΠΙΣΘΙΟΣ 
ΠΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΠΛΟΥ 
ΜΠΑΛΟΝΙΟΥ ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ 
ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΤΑ CUFF

Οι προδιαγραφές είναι όπως η περιγραφή

14 ΩΤΙΚΑ ΤΑΜΟΝ 15 mm  ΜΕ 
ΟΠΗ

Οι προδιαγραφές είναι όπως η περιγραφή

   15 ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΡΙΝΟΣ 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ LARGE

Οι προδιαγραφές είναι όπως η περιγραφή

3. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υπό προμήθεια είδη στο Γενικό 
Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Νάξου, στην διεύθυνση: Χώρα Νάξου, Τ.Κ 84300, με δική του 
χρέωση. Η προμήθεια των ανωτέρω θα μπορεί να γίνεται είτε τμηματικά είτε εξ’ ολοκλήρου 
για την ποσότητα που αναφέρεται στην απόφαση ανάθεσης ή της Σύμβασης και κατόπιν 
παραγγελίας από το ΓΝ-ΚΥ Νάξου στην οποία θα καθορίζεται το χρονικό διάστημα 
παράδοσης της παραγγελθείσας ποσότητας.

4. ΕΙΔΙΚΟΙ ΌΡΟΙ

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, της νόμιμης 
εκπροσώπησης παρακαλούμε, μαζί με την τεχνική και οικονομική προσφορά, να μας 
αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά, πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (Α’74):

Α. «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»

Α)  Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, 
ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-
μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 
φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί 
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έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του . Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω 
αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του 
εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως παράγραφο 1 του 
άρθρου 73 του Ν.4412/2016.
Εναλλακτικά μπορεί να προσκομιστεί υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού 
φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της 
παραγράφου 1 του άρθρου 73  του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η 
προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, 
όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις 
περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 
Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα 
Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. (άρθρο 80 παρ. 9 του 
Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019) 
Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 
παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την 
παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)
Βάσει του άρθρου 73, παρ: 11, για δημόσιες συμβάσεις σε δημόσιες συμβάσεις με 
εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς 
Φ.Π.Α. δεν απαιτείται το παρόν δικαιολογητικό συμμετοχής με την υποβολή της 
προσφοράς.

Β) Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας 
είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την 
εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό 
πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) 
εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.  Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση 
νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, αντίστοιχα ΦΕΚ, 
συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του  
οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι 
εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Γ) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, 
εφόσον αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του 
ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 
υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης 
σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, 
κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη 
δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της 
χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη 
δήλωση  του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη 
νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.
Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την 
κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.
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Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, 
όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν 
νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος 
εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί 
εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου 
διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
Για τα δικαιολογητικά συμμετοχής, σε περίπτωση κωλύματος μπορεί να γίνει χρήση του 
άρθρου 161 του Ν.4763/2020.
Ειδικότερα, σύμφωνα με το προαναφερόμενο άρθρο οι εν λόγω δυνητικοί ανάδοχοι 
μπορούν, σε περίπτωση κωλύματος υποβολής της αίτησης έκδοσης των απαιτούμενων 
δικαιολογητικών ή αδυναμίας έκδοσης αυτών, λόγω αναστολής λειτουργίας των αντίστοιχων 
αρμόδιων υπηρεσιών ή μερικής αναστολής λειτουργίας αυτών, στο πλαίσιο των μέτρων 
αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 ή για άλλο σοβαρό λόγο, να 
υποβάλουν σε αντικατάσταση των απαιτούμενων, ανά περίπτωση, δικαιολογητικών του 
άρθρου 80 του ν. 4412/2016 μόνο υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 
(Α΄75) ή ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας 
Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167), που προβλέπεται στο εικοστό έβδομο 
άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), όπως αυτή κυρώθηκε 
με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83), προκειμένου να εκδοθεί η απόφαση κατακύρωσης 
ή ανάθεσης και να συναφθεί η σύμβαση.
Στην υποβαλλόμενη υπεύθυνη δήλωση δηλώνονται από τον επιλεγέντα ανάδοχο ότι:
α) δεν συντρέχει κανένα νόμιμο κώλυμα συμμετοχής του στη διαδικασία,
β) εξακολουθεί να πληροί όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που προβλέπονται στην 
οικεία πρόσκληση και
γ) υποχρεούται να προσκομίσει τα νομίμως προβλεπόμενα δικαιολογητικά ανάθεσης 
εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. 

Β. «Τεχνική Προσφορά»

Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή. Η αξιολόγηση θα 
γίνει σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές από τους προσφέροντες. Για τις ανάγκες της 
αξιολόγησης υπάρχει η δυνατότητα να ζητηθούν δείγματα, συμπληρωματικές διευκρινήσεις 
και πρόσθετα τεχνικά στοιχεία. 

Γ. «Οικονομική Προσφορά»

Προσφορές υποβάλλονται για τα υπό προμήθεια είδη, όπως αυτά παρουσιάζονται 
στην εν λόγω πρόσκληση. Οι συμμετέχοντες μπορούν να δώσουν προσφορά για το σύνολο 
των ειδών της προμήθειας ή για κάθε είδος ξεχωριστά, αλλά υποχρεωτικά για το σύνολο της 
ποσότητας ανά είδος. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να 
είναι καθαρογραμμένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα.

Η τιμή για το είδος της προσφοράς δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τη τιμή από το 
Παρατηρητήριο τιμών και την ενδεικτική προϋπολογιζόμενη δαπάνη.

Στην οικονομική προσφορά θα αναγράφεται υποχρεωτικά ο αντίστοιχος κωδικός 
είδους στο Παρατηρητήριο Τιμών του Υπουργείου Υγείας και η τρέχουσα τιμή (για τις 
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περιπτώσεις που έχει εφαρμογή). Οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις τιμές 
που καταγράφονται στο Παρατηρητήριο Τιμών της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας κατά την 
καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών του διαγωνισμού, απορρίπτονται. (Ν. 
3918/2011, άρθρο 13, - ΦΕΚ 31/τ.Α’/02.03.2011).

Σε περίπτωση που κάποιο υλικό δεν παρακολουθείται από το Παρατηρητήριο Τιμών, 
αυτό θα δηλώνεται με υπεύθυνη δήλωση, η οποία θα επισυνάπτεται στην οικονομική 
προσφορά.                            

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ανέρχεται κατ’ ελάχιστο σε 180 ημερολογιακές 
ημέρες. Τέλος, οι προσφερόμενες τιμές να είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της 
συμβάσης και δεν αναπροσαρμόζονται.

5.  ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Ως κριτήριο ανάθεσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει τιμής (ήτοι χαμηλότερη τιμή).
Η προσφορά αποστέλλεται στο email: info@naxoshospital.gov.gr 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς ορίζεται η 19/10/2022, ημέρα Τετάρτη 
και ώρα 14:00.

6. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ- ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η πληρωμή του μειοδότη, θα πραγματοποιείται σύμφωνα με την υποπαράγραφο Ζ.5.: 
«ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ (Άρθρο 4 Οδηγίας 2011/7» του 
ν.4152/2013 από τη λήψη του τιμολογίου, με την προϋπόθεση της προσκόμισης των 
απαραίτητων δικαιολογητικών, όπου απαιτείται, καθώς και τυχόν όποιου άλλου εγγράφου 
ζητηθεί από την Οικονομική Υπηρεσία. 

Τον μειοδότη θα βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν. 

Προσφορές που ζητούν απαλλαγή τους από τις παραπάνω επιβαρύνσεις δεν γίνονται δεκτές. 

Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν ολοκληρωθεί η προμήθεια , γίνει η 
αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν όλες οι συμβατικές υποχρεώσεις 
από τα συμβαλλόμενα μέρη.                                         

 Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

                                                                                                   κ.α.α

                                                                                                      ΡΑΠΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

                        

mailto:info@naxoshospital.gov.gr
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