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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 Δέσποινα
ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ
84300
2285360595
dkontopoulou@naxoshospital.gr

        ΠΡΟΣ:  
ΕΤΑΙΡΕΙΑ “MEDICAL EXPERTS GROUP”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΩΡΛ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ , 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 9.964,04€ 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
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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:

1. Το  υπ’ αριθμ 7072/05-11-2021 πρωτογενές αίτημα του ιατρού χειρούργου 
ΩΡΛ του Γ.Ν. – Κ.Υ. Νάξου, με ΑΔΑΜ:21REQ009528467. 

2. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 8794/09-11-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με 
ΑΔΑ:ΨΞΑΡ469Η2Ο-02Ν και ΑΔΑΜ:21REQ009528621. 
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Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΞΟΥ- ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Την εταιρεία “MEDICAL EXPERTS GROUP” σε υποβολή γραπτής προσφοράς για την 
προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του ΩΡΛ ιατρείου για την κάλυψη των αναγκών 
του Γ.Ν. – Κ.Υ. Νάξου, προϋπολογισθείσας δαπάνης 9.946,04€ συμπ. Φ.Π.Α. 

Η προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων 
θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα του προσφερόμενου είδους, 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 προμήθεια του παρακάτω ιατροτεχνολογικού 
εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του ΩΡΛ ιατρείου του Γ.Ν-Κ.Υ Νάξου:

 ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΩΡΛ ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΟΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟ
 ΣΕΤ ΤΡΑΧΕΙΟΤΟΜΗΣ/ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΤΡΑΧΕΙΟΤΟΜΗΣ
 ΦΟΡΗΤΟ ΜΕΤΩΠΙΑΙΟ ΚΑΤΟΠΤΡΟ
 ΦΟΡΗΤΗ ΠΗΓΗ ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
 ΑΚΑΜΠΤΟ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΟ 0 ΜΟΙΡΩΝ, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 2,8mm
 ΛΑΒΙΔΑ ΒΙΟΨΙΑΣ ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΑ

Η εκτιμώμενη αξία του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού ανέρχεται στο ποσό των 9.946,04€ 
συμπ. Φ.Π.Α. 

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

Α/Α CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV
1 33168100-6 Ενδοσκόπια
2 33162200-5 Εργαλεία χειρουργείου
3 33100000-1 Ιατρικές συσκευές

 

Τεχνικές προδιαγραφές 

1)ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΩΡΛ ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΟΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟ , Ενδεικτική τιμή: 4.500,00€

 Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας µε υψηλής ποιότητας οπτικό σύστηµα. 
 Να παρέχει µεγάλη, φωτεινή και καθαρή εικόνα. 
 Να διαθέτει υψηλή αντοχή στην καταπόνηση.
 Να διαθέτει υψηλής ποιότητας οπτικές ίνες µε συνέπεια την άριστη αγωγιµότητα του 

φωτισµού στο πεδίο. 
 Η εξωτερική του διάµετρος να είναι μικρότερη των 3mm.
 Να έχει διαθέσιµο µήκος εργασίας 300mm περίπου.
 Να έχει οπτική γωνία 0°.
 Nα έχει βάθος πεδίου 2,5-50mm περίπου.

ΑΔΑ: ΨΜΩΟ469Η2Ο-7ΘΣ





4

 Να έχει ευρυγώνιο φακό πεδίου 90° περίπου.
 Να έχει δυνατότητα γωνίωσης τουλάχιστον 120° προς τα άνω και 120° προς τα κάτω.
 Να έχει δυνατότητα εµβάπτισης σε υγρά µέσα αποστείρωσης.
 Να συνοδεύεται από σύστηµα ελέγχου διαρροής
 Να συνοδεύεται από θήκη φύλαξης και µεταφοράς καθώς και αντάπτορες για πηγές 

ψυχρού φωτισµού των συνήθων εταιρειών.
 Να συνδυάζεται με την υπάρχουσα κάμερα (Storz Tricam), καθώς και με τις συνήθεις 

ιατρικές κάμερες. 

2)ΣΕΤ ΤΡΑΧΕΙΟΤΟΜΗΣ/ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΤΡΑΧΕΙΟΤΟΜΗΣ Ενδεικτική τιμή: 1.461,00€

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Λαβίδες χειρουργικές περίπου 15cm
Λαβίδες ανατομικές περίπου 15cm

Άγκιστρο τραχείας αμβλύ περίπου 17cm
Άγκιστρα farabeuf  μικρά 12cm 
Άγκιστρο Langebeck 21cm
Άγκιστρο weitlaner 13cm
Διαστολέας τραχείας 
Λαβίδα Killian μεσαία 5,5cm
Λαβίδα Killian μεγάλη  7,5cm
Ρουχολαβίδες 
Αναρρόφηση Yankauer  
Aναρρόφηση Frazier  Νο 12 
λαβίδες Mosquito κυρτές 
Μακρυές αιμοστατικές λαβίδες ελαφρώς κυρτές 
Ψαλίδι metzenbaum ελαφρώς κυρτο 
Βελονοκάτοχος λαβίδα 16cm

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

2
2

1
2
2
1
1
2
1
4
2
1
4
2
2
1

ΤΙΜΗ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
10
10

30
20
20
50
180
200
200
5
80
17
11
60        
50
20

ΣΥΝΟΛΟΧ
ΩΡΙΣ ΦΠΑ
20
20

30
40
40
50
180
400
200
20
160
17
44
120
100
20

3)ΦΟΡΗΤΟ ΜΕΤΩΠΙΑΙΟ ΚΑΤΟΠΤΡΟ Ενδεικτική τιμή: 200,00€

Να είναι ελαφρύ, αντοχής, επαναφορτιζόμενο, τεχνολογίας LED

Απαιτούμενα τεμάχια: 1

4)ΦΟΡΗΤΗ ΠΗΓΗ ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Ενδεικτική τιμή: 250,00€ 

Συμβατή με υποδοχές συνήθων τύπων ενδοσκοπίων (Storz,Wolf), επαναφορτιζόμενη.

Απαιτούμενα τεμάχια: 1
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5)ΑΚΑΜΠΤΟ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΟ 0 ΜΟΙΡΩΝ, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 2,8mm, Ενδεικτική τιμή: 1.250,00€ 

Συμβατή με συνήθεις τύπους κάμερας και πηγής ψυχρού φωτισμού (Storz, Wolf). Μήκος 
εργασίας 140mm, στεγανό, με συγκολλημένες συνδέσεις, να δύναται να εμβαπτιστεί σε υγρό 
καθαρισμού. Να είναι κλιβανιζόμενο στους 134⁰ C.

Απαιτούμενα τεμάχια: 1

6) ΛΑΒΙΔΑ ΒΙΟΨΙΑΣ ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΑ ,Ενδεικτική τιμή: 360,00€ 

Απαιτούμενα τεμάχια: 1

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υπό προμήθεια είδη, με δική του 
χρέωση, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην παρούσα πρόσκλησή, στο Γενικό 
Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Νάξου, στην διεύθυνση: Χώρα Νάξου, Τ.Κ 84300, άμεσα 
από την κατακύρωση.

2. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

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

3. 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 

https://www.naxoshospital.gr/
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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, 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. Βάσει του 
άρθρου 73, παρ: 11, 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 (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 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, 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 
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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.

Β. «Τεχνική Προσφορά»

Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή. Για τις 
ανάγκες της αξιολόγησης υπάρχει η δυνατότητα να ζητηθούν συμπληρωματικές 
διευκρινήσεις και πρόσθετα τεχνικά στοιχεία.

Γ. «Οικονομική Προσφορά»

Προσφορά υποβάλλεται για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών, όπως αυτά 
παρουσιάζονται στην εν λόγω πρόσκληση. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε 
διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και µονογραµµένη από τον 
προσφέροντα.
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Η τιμή για το είδος της προσφοράς του συμμετέχοντα 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.

4.  ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

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

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς ορίζεται η 22/11/2021, ημέρα Δευτέρα και 
ώρα 14:30 μ.μ.

5. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ- ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η πληρωμή του μειοδότη, θα πραγματοποιείται εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από τη 

λήψη του τιμολογίου, την έκδοση από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής πρακτικού οριστικής  

παραλαβής σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, 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. 

Συγκεκριμένα ο ανάδοχος βαρύνεται με τις κάτωθι κρατήσεις:

0,07% υπερ ΕΑΑΔΗΣΥ σύμφωνα με το ν.4013/201,  όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 44 του 

4605/2019  και 235 του ν.4610/2019. 

Χαρτόσημο 3% επι ΕΑΑΔΗΣΥ

ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%, επί χαρτ. ΕΑΑΔΗΣΥ,

0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π),( ΦΕΚ 

969/Β/22-03-2017), 

Χαρτόσημο 3% επι ΑΕΠΠ

ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20% επί χαρτοσήμου Α.Ε.Π.Π
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Παρακράτηση φόρου 4% για προμήθειες αγαθών φορέων γενικής κυβέρνησης σύμφωνα με το 

άρθρο 64 παρ. 2 του ν. 4172/2013.

2% Υπερ Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (Ε.Π.Υ) σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν.3580/2007 και τις 

οδηγίες της Ε.Π.Υ, ΑΔΑ.: ΒΕΙΕΘ-Ο00

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

                                  Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

                                    ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΚΑΛΛΙΤΣΑ
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