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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ   Νο 2979  
∆ΙΜΗΝΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ (ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ)  
  

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ  

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
Γενικό Νοσοκοµείο Μεσσηνίας - Νοσηλευτική 
Μονάδα Κυπαρισσίας 

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ  ∆ιαδικασία διαπραγµάτευσης για δύο (2) µήνες   
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  Χαµηλότερη τιµή  

ΧΡΟΝΟΣ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Ηµεροµηνία: 05/07/2016 - Ηµέρα: Τρίτη  
Ώρα: 14:00 µ.µ. 

ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Ηµεροµηνία: 06/07/2016 - Ηµέρα: Τετάρτη   
Ώρα: 10:00 π.µ. 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ / 
∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισσίας, Αλ 
Καλαντζάκου 13 Κυπαρισσία, Τ.Κ. 24 500 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΩΝ ΠΛΕΓΜΑΤΑ (ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ) 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΞΟ∆ΟΥ (ΚΑΕ)  1311 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ CPV  33184100 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ 7.000,00 € (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.)  
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ  ΤΕΜΑΧΙΑ  

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

∆υο (2) µήνες (µε τον όρο αυτοδίκαιης  διακοπής 
της διαδικασίας διαπραγµάτευσης και της ισχύος 
της τυχόν υπογραφείσας σύµβασης µετά την 
κατακύρωση του αντίστοιχου διαγωνισµού από 
τον αρµόδιο φορέα υλοποίησης του) 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 
Τµηµατική παράδοση σύµφωνα µε τις εκάστοτε 
ανάγκες της Νοσηλευτικής Μονάδας Κυπαρισσίας 

ΤΡΟΠΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ  
Ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Ν.Μ. Κυπαρισσίας 
και στο πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ  

 
Ο ∆ιοικητής του Γενικού Νοσοκοµείου Μεσσηνίας έχοντας υπόψη :   
1. το  Π.∆. 118/2007  
2. το Ν. 2286/1995, άρθρο 2 
3. το Ν. 2362/1995 
4. το Π.∆. 60/2017  
5. το Ν. 3867/2010, άρθρο 27 
6. το Ν. 3861/2010 
7. το Ν. 4013/2011 



8. του άρθρου 7 του Ν.2955/2001 
 
Β.  Τις αποφάσεις:  
1. Την υπ΄ αρίθµ. 11η/13-06-2016 (θέµα  ο) Απόφαση ∆.Σ. του Γενικού Νοσοκοµείου 

Μεσσηνίας.  
2. Την υπ’ αριθµ. 22/26-01-2016 Πράξη του ∆ιοικητή του Γ.Ν. Μεσσηνίας - Νοσηλευτικής 

Μονάδας Κυπαρισσίας, µε την οποία ορίζεται η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των 
προσφορών. 

3. Τις ανάγκες των τµηµάτων της Ν. Μονάδας. που δεν µπορούν να καλυφθούν από τους 
τακτικούς διαγωνισµούς και αφορούν σε επείγουσες και επιτακτικές ανάγκες για τη 
διασφάλιση της ζωής των ασθενών και την εύρυθµη λειτουργία της Μονάδας.  

 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

  
   Με τη διαδικασία της ανοιχτής διαπραγµάτευσης λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα την 
προµήθεια ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ (ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ) προκειµένου να καλυφθούν οι 
άµεσες και επιτακτικές ανάγκες για την εύρυθµη λειτουργία, της Νοσηλευτικής Μονάδας 
Κυπαρισσίας,  προϋπολογισµού 7.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. και µε κριτήριο 
κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή, για χρονικό διάστηµα δυο (2) µηνών . 
 
2. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ  
Αναθέτουσα Αρχή :  Γενικό Νοσοκοµείο Μεσσηνίας - Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισσίας  
∆ιεύθυνση: Αλ. Καλαντζάκου 13 Κυπαρισσία, Τ.Κ. 24 500 
Τηλέφωνο : 27613-60170, Fax: 27610-22018, email: promitheies@noskypar.gr 

Πληροφορίες: Γ. Πόταρη 
 
3. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Πρωτόκολλο Νοσηλευτικής 
Μονάδας Κυπαρισσίας 

05/07/2016   
Ώρα:14:00 µ.µ. 

Νοσηλευτική Μονάδα 
Κυπαρισσίας, 

Αλ. Καλαντζάκου 13 
Κυπαρισσία, Τ.Κ. 24 500 

     06/07/2016 
   Ώρα:10:00 π.µ. 

  
  Οι υποψήφιοι Προµηθευτές πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους µέχρι τις 05/07/2016, 
ηµέρα Τρίτη και ώρα 14:00 µ.µ. στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής, ∆ιευθ.: Αλ. 
Καλαντζάκου 13 Κυπαρισσία, Τ.Κ. 24 500. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στα γραφεία της 
Αναθέτουσας Αρχής, στις 06/07/2016 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.µ.  
 
4. ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
Προς διευκόλυνση των ενδιαφεροµένων, το πλήρες κείµενο της ∆ιακήρυξης διατίθεται σε 
ηλεκτρονική µορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.kyparissiahospital.gr)  
 
5. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
Το άρθρο 4 του Ν. 2955/01.  
Το άρθρο 38 του Π∆ 118/07.  
 
6.∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75), όπως εκάστοτε 

ισχύει, στην οποία: 

••••   να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού  

•••• να αναφέρουν ότι αποδέχονται πλήρως τους όρους της διακήρυξης.  

••••  να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους είναι:  
α. ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής)  
β. φορολογικά ενήµεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 
γ. εγγεγραµµένοι στο οικείο επιµελητήριο κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του 



διαγωνισµού. 
2. Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε αντιπρόσωπό τους, 

υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. 
 
7. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Οι προσφορές είναι δυνατό: 
α. να υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής µέχρι και την προηγούµενη 
ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού, ήτοι 05/07/2016 ηµέρα Τρίτη και ώρα 14:00 µ.µ. 
β. να αποστέλλονται στη διεύθυνση του Νοσοκοµείου µε οποιοδήποτε τρόπο και να 
παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση να έχουν παραληφθεί 
από την αναθέτουσα αρχή µέχρι την προηγούµενη ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού 
(αρ. 11 παρ. 4 Π.∆. 118/2007). Εφόσον η προσφορά αποσταλεί στην Υπηρεσία ∆ιενέργειας 
µε οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη <<Να µην ανοιχθεί από την 
ταχυδροµική υπηρεσία ή τη γραµµατεία>>. 
 
8. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόµενους σύµφωνα µε τα 
αναφερόµενα στο Π.∆. 118/07, στην ελληνική γλώσσα µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, σε δυο 
αντίγραφα. Σε ένα από τα αντίγραφα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, 
πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ” να µονογράφεται από τον υποψήφιο 
Ανάδοχο και να φέρει συνεχή αρίθµηση. Το περιεχόµενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο 
από κάθε αντίγραφο της προσφοράς.  
2. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 
2.1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 
2.2. Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό. 
2.3. Ο αριθµός της διακήρυξης και το αντικείµενο του διαγωνισµού. 
2.4. Η ηµεροµηνία διενεργείας του διαγωνισµού. 
2.5. Τα στοιχεία του αποστολέα 
3. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά  
στοιχεία και ειδικότερα τα εξής: 
3.1. ΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ της προσφοράς, (Πρωτότυπα και αντίγραφα), τοποθετούνται σε 
σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ 
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ». 
3.2. ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ της προσφοράς (πρωτότυπο και αντίγραφο), 
τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη 
«ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».  
3.3. TA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Πρωτότυπο και αντίγραφο) επί ποινή απορρίψεως 
τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο µε την 
ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».  
3.4. Οι φάκελοι ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν 
και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
 
9. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
1. Οι τιµές των προσφορών θα εκφράζονται σε Ευρώ και δεν θα ξεπερνούν την τιµή του 
Παρατηρητηρίου Τιµών της Ε.Π.Υ. (εάν υπάρχει) της ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών 
2. Ο προµηθευτής υποχρεούται να αναφέρει τον κωδικό παρατηρητηρίου του προσφερόµενου 
είδους και την αντίστοιχη τιµή. Σε περίπτωση που το είδος δεν αντιστοιχίζεται µε κωδικό 
παρατηρητηρίου, ο προµηθευτής υποχρεούται να υποβάλλει σχετική υπεύθυνη δήλωση. 
3. Όλα τα προσφερόµενα είδη θα πρέπει να διαθέτουν σήµανση CE. Επίσης θα πρέπει να 
διαθέτουν κωδικό ΕΚΑΠΤΥ και GMDN, οι οποίοι θα πρέπει να αναγράφονται στην οικονοµική 
προσφορά, ενώ σε διαφορετική περίπτωση δεν θα αξιολογούνται. 
4. Κάθε είδους άλλη δαπάνη (έξοδα µεταφοράς, έξοδα τοποθέτησης, κόστος ασφάλισης, 
χρηµατοοικονοµικά έξοδα κ.λπ.) βαρύνει τον προµηθευτή και θα πρέπει να έχει 
συνυπολογισθεί στην προσφορά. 
5. Οι τιµές θα καταγράφονται ως εξής: 
Α) Τιµή µονάδας χωρίς Φ.Π.Α. 
Β) Σύνολο προσφερόµενης τιµής 
Γ) Ποσοστό Φ.Π.Α. και Σύνολο Φ.Π.Α. 
∆) Συνολικό κόστος µε Φ.Π.Α. 
Η τιµή χωρίς Φ.Π.Α. θα λαµβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών.  



6. Προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε µία από τις κάτωθι περιπτώσεις : 
α. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού. 
β. Μη έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση δικαιολογητικών. 
γ. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης. 
δ. Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή. 
ε. Προσφορά που το συνολικό της τίµηµα υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη. 
Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της προµήθειας ή µέρος της ζητούµενης 
ποσότητας.  
Προσφορές που κατατίθενται µετά την 05/07/2016, ηµέρα Τρίτη και ώρα 14:00 µ.µ. είναι 
εκπρόθεσµες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό.  
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή Ενώσεις / 
κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισµοί που πληρούν τους όρους που καθορίζονται στη 
∆ιακήρυξη.  
Εναλλακτικές προσφορές, απορρίπτονται.  
Η παράδοση των ειδών θα γίνεται στο Τµήµα και στο χώρο που θα υποδεικνύεται από την Ν. 
Μονάδα τµηµατικά, µε έξοδα και ευθύνη του Προµηθευτή, ύστερα από αποστολή εγγράφου 
αιτήµατος, το αργότερο εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών από τη λήψη του αιτήµατος. 
Επί των τιµολογίων προµήθειας των υλικών θα ισχύουν όλες οι νόµιµες κρατήσεις. 
Το κείµενο της διακήρυξης και ο πίνακας ειδών του διαγωνισµού θα δίνονται από το γραφείο 
Προµηθειών.  
 

ΕΙ∆Η – ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 
 
 
1. Σετ πλέγµατος βουβωνοκήλης, από µονόκλωνο πολυπροπυλένιο, αραιής πλέξης, 

αποτελούµενο από:  
α) επίπεδο πλέγµα προσχηµατισµένο και µε έκκεντρα τοποθετηµένη οπή, ειδικά για 
ανατοµική εφαρµογή στην περιοχή, διαστάσεων  6Χ14 εκ και  
β) σύστηµα προσχηµατισµένου κώνου διαστάσεων µικρό, µέτριο, µεγάλο και πολύ 
µεγάλο, από µονόκλωνο πολυπροπυλένιο, αραιής πλέξης. ∆ιαστάσεις:  

      α) Small (τεµάχια 5)  
      β) Medium (τεµάχια 10)  
      γ) Large (τεµάχια 15)  
      δ) X Large (τεµάχια 5) 
 
2. Πλέγµατα µονήρους πλέξεως από πολυπροπυλένιο και polyvinylidene fluoride (PVDF) 

κατάλληλα για ενδοπεριτοναική τοποθέτηση προς αποφυγή συµφύσεων µε τα σπλάχνα. 
∆ιαστάσεις:  20 Χ 25 εκ. (τεµάχιο 1) και 15 Χ 20 εκ. (τεµάχιο 1) 

 
3. Πλέγµατα κυκλικά από µονόκλωνο πολυπροπυλένιο διπλής όψης κατάλληλα για 

ενδοπεριτοναική τοποθέτηση, επενδεδυµένο µε απορροφήσιµη µεµβράνη για την 
αποφυγή µετεγχειρητικών συµφύσεων, να φέρει ειδικά πτερύγια για την τοποθέτηση και 
την συγκράτηση, για την αποκατάσταση οµφαλοκήλων και µικρών κοιλιοκήλων. 
∆ιαστάσεις :  
6,4 Χ 6,4 cm  (τεµάχια 2)  
8,0 Χ 8,0 cm  (τεµάχια 3) 

 
                                                                                                     Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 
 
 
                                                                                                   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΖΟΣ  

 

 
 
 
 


