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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ 
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 12.028,00€ (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 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 Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
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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.  Η με αρ. Γ4β/Γ.Π.οικ.2007/12-01-2023 (32/ΥΟΔΔ/18-1-2023) απόφαση του Υπουργού 
Υγείας με την οποία παρατάθηκε η θητεία της ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΚΑΛΛΙΤΣΑΣ, ως 
Αναπληρώτριας Διοικήτριας στο διασυνδεόμενο ΝΠΔΔ ΓΝ ΚΥ ΝΑΞΟΥ

13. 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.-Κ.Υ. Νάξου, από την ημερομηνία 
ορκωμοσίας και ανάληψης καθηκόντων της μέχρι νεωτέρας.

14. 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.

15. 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:

16. Το  υπ’ αριθμ 290/12-01-2023 πρωτογενές αίτημα του Γραφείου Προμηθειών του Γ.Ν. – 
Κ.Υ. Νάξου (ΑΔΑΜ: 23REQ011978688) 

17. Την με αρ. 27/2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου των Διασυνδεομένων 
Νοσοκομείων ΓΝ Σύρου «Βαρδάκειο & Πρώιο» και ΓΝ-ΚΥ Νάξου ΑΔΑ: ΨΞΚΜ469070-Δ46 
ΑΔΑΜ 23REQ012044058

18. Την υπ’ αριθμ.πρωτ. 806/31-01-2023 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με αριθμό  
73/31-01-2023 και με ΑΔΑ: Ψ6Β1469Η2Ο-ΦΦΑ

                          Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΞΟΥ- ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ

                                                    ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Την εταιρία I-SMART PC σε υποβολή προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσιών λογισμικού για 
δημοπρασίες – έρευνες αγοράς για δύο έτη για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν.-Κ.Υ Νάξου, 
προϋπολογισθείσας δαπάνης 12.028,00€ όπου συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 24%.





1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ :

Το Γενικό Νοσοκομείο- Κέντρο Υγείας Νάξου, Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, που 
εδρεύει στην Χώρα της Νάξου, Τ.Κ. 84300, προσκαλεί την εταιρία I-SMART PC σε υποβολή 
προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσιών λογισμικού για δημοπρασίες – έρευνες αγοράς για δύο 
έτη για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν.-Κ.Υ Νάξου, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην 
παρούσα πρόσκληση.

Η προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των 
οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων ειδών, όπως και τα λοιπά 
έγγραφα που περιγράφονται και σχετίζονται με την καταλληλόλητα του οικονομικού φορέα.

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η ανάθεση υπηρεσιών λογισμικού για 
δημοπρασίες – έρευνες αγοράς για δύο έτη για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν.-Κ.Υ Νάξου, 
όπως αναλυτικά αναφέρονται στον πίνακα παρακάτω:

Α/Α ΚΩΔ ΕΙΔΟΣ CPV ΚΑΕ
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ

ΑΞΙΑ 

ΠΡΟ

 ΦΠΑ

1 45155

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ 
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ – ΕΡΕΥΝΕΣ 

ΑΓΟΡΑΣ (ΑΡΧΙΚΗ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ)

72260000-5 0439 ΥΠΗΡ 1 900,00 900,00

1 45155

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ 
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ – ΕΡΕΥΝΕΣ 

ΑΓΟΡΑΣ (ΧΡΗΣΗ 
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ /ΜΗΝΑΣ )

72260000-5 0439 ΥΠΗΡ 24 366,667 8.800,00

ΣΥΝΟΛΟ: 9.700,00

ΦΠΑ 24%: 2.328,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ: 12.028,00

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η πλατφόρμα θα πρέπει να περιλαμβάνει: 

1. Εγγραφή χρηστών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Να υπάρχει διαβαθμισμένη πρόσβαση 
χρηστών και ο κάθε χρήστης ανά φορέα-νοσοκομείο θα μπορεί να βλέπει όλες τις 
έρευνες αγοράς αλλά θα μπορεί να τροποποιεί ή να ακυρώνει-διαγράφει μόνο τις δικές 
του 

2. Δωρεάν εγγραφή προμηθευτών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 





3. Δυνατότητα των χρηστών του νοσοκομείου να δημιουργήσουν νέα έρευνα αγοράς για 
προμήθεια αγορών ή παροχή υπηρεσιών. Στην έρευνα θα δίνονται: α) στοιχειά του 
είδους: περιγραφή ειδών, κωδικός αποθήκης, αιτούμενη ποσότητα, προδιαγραφές είτε 
χειροκίνητα είτε ηλεκτρονικά (upload από αρχείο word, excel, xml ), β) στοιχειά 
νοσοκομείου: τμήμα, υπεύθυνος επικοινωνίας, τηλέφωνο, e-mail. γ) να είναι εφικτή η 
προσθήκη και άλλων πεδίων. δ) να τσεκάρει ο προμηθευτής αν υπάρχει ή όχι 
παρατηρητήριο τιμών στο κάθε είδος, και εφόσον υπάρχει, να είναι υποχρεωτική η 
συμπλήρωση των πεδίων του κωδικού και της τιμής παρατηρητηρίου προκειμένου να 
μπορεί να υποβάλει προσφορά 

4. Δυνατότητα τροποποίησης της έρευνας αγοράς για τους παρακάτω λόγους: πρόσκληση 
προμηθευτή, παράταση ισχύος της έρευνας αγοράς και προσθήκη επιπλέον εταιρειών 
από τη λίστα. σε κάθε περίπτωση όταν υπάρχει αλλαγή των ουσιωδών ορών της έρευνας 
αγοράς (π.χ. είδος, ποσότητα, τεχνικές προδιαγραφές κλπ): 1) όταν έχει υποβληθεί 
προσφορά ο διαγωνισμός να ακυρώνεται και να ανακοινώνεται νέος με τους νέους 
όρους. 2)όταν δεν έχει υποβληθεί προσφορά να δίνεται παράταση τουλάχιστον 2 
ημερών. σε κάθε περίπτωση αλλαγής, τροποποίησης, ακύρωσης κλπ της έρευνας να 
αποστέλλεται ενημερωτικό e-mail σε όλους τους προμηθευτές που έχουν κληθεί να 
συμμετέχουν.

5. Δυνατότητα προσθήκης ενός ή και περισσότερων ειδών ανά έρευνα αγοράς είτε 
χειροκίνητα είτε ηλεκτρονικά (upload από αρχείο excel, xml k.a), είτε και απευθείας 
μέσω διασύνδεσης με το πληροφοριακό σύστημα του νοσοκομείου (ΟΠΣΥ).

6. Δυνατότητα πρόσκλησης - ειδοποίησης προμηθευτών από τους χρηστές, μαζικά ή 
επιλεκτικά, για μια έρευνα αγοράς και καταγραφή αυτών 

7. Δυνατότητα αντιγραφής παλαιότερης έρευνας αγοράς και τροποποίησης αυτής για 
δημιουργία νέας 

8. Δυνατότητα, μέσω της εφαρμογής, αυτόματης αποστολής διευκρινήσεων προς 
προμηθευτές μαζικά ή μεμονωμένα σε υπό εξέλιξη έρευνα αγοράς (ενεργή-ανοιχτή) 

9. Υποχρεωτικά πεδία που θα πρέπει να συμπληρώνονται στην έρευνα αγοράς, από τους 
προμηθευτές, είναι: 1) στοιχειά προμηθευτή: επωνυμία προμηθευτή, ΑΦΜ 
προμηθευτή, διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail, υπεύθυνος επικοινωνίας, 2)για το/τα 
είδος/η: καθαρή αξία προ ΦΠΑ, ποσοστό ΦΠΑ, αξία ΦΠΑ, συνολική αξία 
(συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ), κωδικός παρατηρητηρίου, κωδικός αποθήκης 
νοσοκομείου (θα δίνεται από το νοσοκομείο κατά το αρχικό στάδιο της έρευνας). ο 
κωδικός αποθήκης του νοσοκομείου για το προς προμήθεια υλικό θα πρέπει να υπάρχει 
η δυνατότητα ενσωμάτωσης του σε όλα τα σταδία της διαδικασίας. 

10. Μη πρόσβαση των χρηστών σε προσφορές που έχουν κατατεθεί από τους προμηθευτές 
κατά τη διάρκεια της έρευνας αγοράς 

11. Δυνατότητα δημιουργίας ομάδας ειδών τα όποια θα μπορούν να ανήκουν σε 
διαφορετικά αιτήματα και θα διαβιβάζονται σε μια ή περισσότερες έρευνες αγοράς 

12. Αξιολόγηση έρευνας αγοράς. Δυνατότητα από το σύστημα μη ανοίγματος της 
οικονομικής προσφοράς όταν δεν πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές (μη 
υποχρεωτικό κριτήριο και θα επιδεχθεί ή όχι αν θα εφαρμοστεί κατά την προκήρυξη του 
σχετικού διαγωνισμού) 1) Να μπορεί να γίνεται αξιολόγηση της έρευνας με βάση τη 
χαμηλότερη τιμή και να δίνονται αυτόματα οι καλύτερες τιμές ανά είδος και 
προμηθευτή, καθώς και η καλύτερη προσφορά στο σύνολο (ειδική σήμανση στο 





μειοδότη για να ξεχωρίζει). 2) Να μπορεί να γίνεται αξιολόγηση της έρευνας με βάση την 
συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές ή με τα κριτήρια που έχουμε θέσει με την 
έρευνα αγοράς και μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης με βάση την τιμή έναρξης που θα 
καθορίσει το νοσοκομείο. Αν ο προμηθευτής δεν τήρησε τους κανόνες και τις 
προδιαγραφές της έρευνας αγοράς να υπάρχει η δυνατότητα μη αυτόματης από το 
σύστημα κατακύρωσης και δυνατότητα περιγραφής και χαρακτηρισμού από το χρηστή 
για το λόγο μη κατακύρωσης. 

13. Μη αποδοχή απαντήσεων μετά την λήξη της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας 
14. Ο πίνακας κατακύρωσης θα πρέπει να περιέχει τα εξής στοιχειά: 1) στοιχειά 

προμηθευτή: επωνυμία προμηθευτή, ΑΦΜ προμηθευτή, διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail, 
υπεύθυνος επικοινωνίας, 2)για το/τα είδος/η: καθαρή αξία προ ΦΠΑ, ποσοστό ΦΠΑ, 
αξία ΦΠΑ, συνολική αξία (συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ),συνολική αξία ανά ποσοστό 
ΦΠΑ, κωδικός παρατηρητηρίου, κωδικός αποθήκης νοσοκομείου και να μπορεί να 
εκτυπωθεί σε μορφή excel και pdf. ο πίνακας να είναι παραμετροποιημένος 

15. Δυνατότητα καταχώρησης στο πίνακα και στα αποτελέσματα της αξιολόγησης 
παρατηρήσεων από τους χρηστές 

16. Δυνατότητα αυτόματης εισαγωγής του πίνακα κατακύρωσης και του μειοδότη 
προμηθευτή σε πρότυπο έγγραφο απόφασης, σε μορφή pdf και word, το οποίο θα δώσει 
το νοσοκομείο, και δυνατότητα εκτύπωσης αυτού. 

17. Με ενεργοποίηση checkbox από το χρήστη να γίνεται αυτόματη ανακοίνωση (μέσω mail) 
των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης και την κατακύρωση στους προμηθευτές στους 
οποίους κατακυρώθηκαν τα είδη στην έρευνα αγοράς. 

18. Δυνατότητα δημιουργίας συγκριτικού πίνακα ενός ή περισσότερων ειδών ή μιας ομάδας 
ειδών μεταξύ διαφορετικών ερευνών αγοράς μέσα σε ένα ορισμένο χρονικό διάστημα 
με επισήμανση της χαμηλότερης προσφοράς κατ' απαίτηση του χρήστη και για 
συγκεκριμένους κωδικούς ειδών δυνατότητα πρόσβασης ειδικού αξιολογητή που θα έχει 
οριστεί από κάθε τμήμα και ο οποίος θα βλέπει και θα αξιολογεί τις προσφορές και θα 
εισηγείται στην επιτροπή αξιολόγησης. 

19. Αναζήτηση προμηθευτών με βάση το ΑΦΜ, ή την επωνυμία προμηθευτή, και 
προαιρετικά με βάση τον κωδικό προμηθευτή του νοσοκομείου. 

20. Αναζήτηση μιας έρευνας αγοράς με βάση τον αριθμό της, ή τον κωδικό είδους του 
νοσοκομείου, ή την περιγραφή είδους, ή τον προμηθευτή 

21. Αναζήτηση πολλών ερευνών αγοράς με βάση τον κωδικό είδους του νοσοκομείου, ή την 
περιγραφή είδους, ή μιας ομάδας ειδών, ή τον προμηθευτή για ένα ορισμένο χρονικό 
διάστημα 

22. Δυνατότητα εκτύπωσης καρτέλας προμηθευτή σε μορφή word, excel και pdf. 
23. Δυνατότητα εκτύπωσης μιας ή περισσότερων ερευνών αγοράς 
24. Δυνατότητα τήρησης στατιστικών στοιχείων ανά προμηθευτή, ή κωδικό είδους, ή ομάδα 

ειδών, ή κατηγορία ειδών μέσα σε μια χρονική περίοδο 
25. Εξαγωγή και αποθήκευση έρευνας/ων αγοράς σε αρχείο το οποίο να μπορεί να 

επεξεργαστεί αν χρειαστεί. 
26. Εξαγωγή και αποθήκευση ενός διαγωνισμού πλήρως (να περιέχει όλα τα έγγραφα που 

τον αφορούν, όπως πρόσκληση, προδιαγραφές, απαντήσεις προμηθευτών κλπ.) 
27. Δυνατότητα δημιουργίας εκτύπωσης με βάση τις ανάγκες του χρήση για εξαγωγή και 

αποθήκευση στοιχείων. δυνατότητα δημιουργίας σύμβασης για κάθε μειοδότη για όλα 





τα είδη μιας έρευνας αγοράς. δυνατότητα παράγωγης αναλυτικού πίνακα με τα είδη για 
κάθε μειοδότη στον οποίο θα φαίνεται το συνολικό ποσό με φπα που πρέπει να του γίνει 
δέσμευση και παραγγελία 

28. Διασυνδέσεις με άλλες πλατφόρμες ή εφαρμογές Διασύνδεση της εφαρμογής με το 
διαύγεια για την δυνατότητα ανάρτηση της έρευνας αγοράς και της απόφασης 
κατακύρωσης του διοικητή. Διασύνδεση της εφαρμογής με το ΚΗΜΔΗΣ (όταν δοθεί από 
το ΚΗΜΔΗΣ η ανάλογη δυνατότητα) Δυνατότητα διασύνδεσης της εφαρμογής με το 
ΟΠΣΥ εφόσον χρειαστεί και μετά τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις Δυνατότητα 
διασύνδεσης της εφαρμογής με άλλες διαδικτυακές πλατφόρμες ή εφαρμογές εφόσον 
υφίσταται η ανάλογη δυνατότητα (api) Δυνατότητα διασύνδεσης της εφαρμογής με 
ψηφιακή υπογραφή όλων των εγγράφων του διαγωνισμού που διενεργούνται από την 
πλατφόρμα.

2. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει την υπηρεσία στο Γενικό Νοσοκομείο – 
Κέντρο Υγείας Νάξου, στην διεύθυνση: Χώρα Νάξου, Τ.Κ 84300, με δική του χρέωση. Η 
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ. 

3. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Το πλήρες κείμενο της παρούσας πρόσκλησης δημοσιεύτηκε στο πρόγραμμα 
Διαύγεια  και καταχωρήθηκε στην ιστοσελίδα του 
Νοσοκομείου,(https://www.naxoshospital.gr ).

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 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.

https://www.naxoshospital.gr/




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) Φορολογική ενημερότητα εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, άλλως, στην περίπτωση 
που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν 
από την υποβολή της.
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.

Γ) Ασφαλιστική ενημερότητα εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, άλλως, στην περίπτωση 
που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν 
από την υποβολή της.
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.

Δ) 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.

Ε) 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.
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 
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). 





Σύμφωνα με το άρθρο 105 «Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης» του ν.4412/2016 
όπως ισχύει σήμερα, η υπηρεσία μας κατά την παρούσα διαδικασία ανάθεσης δημόσιας 
σύμβασης προμήθειας αγαθών, αιτιολογημένα και κατόπιν γνώμης του αρμοδίου 
γνωμοδοτικού οργάνου, μπορεί να κατακυρώσει τη σύμβαση για ολόκληρη ή μεγαλύτερη 
ή μικρότερη ποσότητα, αγαθών, από αυτήν που καθορίζεται στην παρούσα πρόσκληση, 
δηλαδή μπορεί να κατακυρώσει τη σύμβαση για το ογδόντα τοις εκατό (80%) μέχρι και το 
εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) της ποσότητας αγαθών που αναφέρεται στην παρούσα 
πρόσκληση.

Η προσφορά αποστέλλεται στο email: info@naxoshospital.gov.gr 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως λόγω περιορισμένης χωρητικότητας του mailbox 
του Νοσοκομείου (info@naxoshospital.gov.gr) , παρακαλείσθε όπως αποστέλλετε τις 
προσφορές και τα πάσης φύσεως δικαιολογητικά σας, μέσω υπηρεσιών μεταφοράς 
αρχείων όπως Dropbox, Wetransfer, Onedrive, Google Drive κλπ 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς ορίζεται η 03/02/2023, ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 10:00πμ.

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

ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΚΑΛΛΙΤΣΑ

mailto:info@naxoshospital.gov.gr
mailto:info@naxoshospital.gov.gr




Ακριβές Αντίγραφο
Κεντρικό Πρωτόκολλο
Φραγκίσκου Μαρίνα
ΓΝ-ΚΥ Νάξου
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