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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                   
6ε ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ                                           
ΗΠΔΙΡΟΤ  ΚΑΙ ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ                                    
ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΜΔΗΝΙΑ            
ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ΚΤΠΑΡΙΙΑ 
 
              
Σκήκα: Οηθνλνκηθό            
Γξαθείν: Πξνκεζεηώλ        
Πιεξνθνξίεο: Γ. Πόηαξε, Γ. Καιθαβνύξα 
Γ/λζε: Αι. Καιαληδάθνπ  13 
Κππαξηζζία,  Σ.Κ.  24 500 
Σει. 27613-60170 
E-MAIL: promitheies@noskypar.gr 

 

 ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ 
ΑΡ. 17/2022 

 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ  5.165,58€ ΠΛΔΟΝ 
ΦΠΑ 24% CPV:30192700-8, ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ 
ΜΔΗΝΙΑ (Ν.Μ.ΚΤΠΑΡΙΙΑ), ΜΔ ΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΣΗ ΑΠΔΤΘΔΙΑ ΑΝΑΘΔΗ  

 

ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ 

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ 
Γεληθό Ννζνθνκείν Μεζζελίαο (Ννζ/θε Μνλάδα 
Κππαξηζζίαο) 

ΔΙΓΟ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ 
Πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα απεπζείαο 
αλάζεζε  

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ 
Η πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε κόλν βάζε 
ηηκήο αλά είδνο 

ΥΡΟΝΟ ΑΠΟΣΟΛΗ 
ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Ηκεξνκελία 29/09/2022 – Ηκέξα : Πέκπηε 

Ώξα: 14:00 κ.κ.  

ΥΡΟΝΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ  
Ηκεξνκελία 30/09/2022 – Ηκέξα : Παξαζθεπή  

Ώξα: 10:00 π.κ. 

ΣΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ 
 Γ.Ν. Μεζζελίαο (Ννζειεπηηθή Μνλάδα Κππαξηζζίαο,    
Αιέμαλδξνπ Καιαληδάθνπ 13 ΣΚ 24500, Κππαξηζζία ) 

Κσδηθόο Αξηζκνύ Δμόδνπ (ΚΑΔ)  1261 

ΚΩΓΙΚΟ CPV 30192700-8 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΔΙΑ ΓΑΠΑΝΗ 5.165,58 € (πιένλ ΦΠΑ 24%) ή 6.405,32 € κε ην Φ.Π.Α.  
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Η δαπάλε ζα βαξύλεη ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ ΣΜΥ 

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ Έλα (1) έηνο 

ΣΡΟΠΟ ΓΗΜΟΙΔΤΗ 
Αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ λνζνθνκείνπ θαη ζην 
πξόγξακκα ΓΙΑΤΓΔΙΑ θαη ΚΗΜΓΗ 

 

Έρνληαο ππόςε ηηο δηαηάμεηο : 

1. Σνπ Ν. 4412/2016 «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ 
(πξνζαξκνγή ζηηο νδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» (Φ.Δ.Κ. 147 Α΄/2016), 
όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη. 2. Σνπ Ν. 3580/2007(Φ.Δ.Κ. 134/Α/2007). 

2. Σνπ Ν. 3580/2007 (Φ.Δ.Κ. 134/Α/2007)  
3. Σνπ Ν. 4025/1-03-2012. 
4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 113/2010 ΄΄ Αλάιεςε ππνρξεώζεσλ από ηνπο Γηαηάθηεο ΄΄ 

(Φ.Δ.Κ. 194   Α΄2010) όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη.  
5. Σνπ Π.Γ. 80/16 (Φ.Δ.Κ. 145 Α/5-8-16) πεξί ΄΄Αλάιεςεο ππνρξεώζεσλ από ηνπο 

Γηαηάθηεο΄΄  
6. Σνπ Ν.4250/2014 (Φ.Δ.Κ. Α΄74/26-03-2014), άξζξν 1 (πεξί θαηάξγεζε ηεο 

ππνρξέσζεο επηθπξώζεσλ αληηγξάθσλ εγγξάθσλ.  
7. Σνπ Ν. 4270/2014 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε 

ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - δεκόζην ινγηζηηθό θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. 143 
Α΄/2014), όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη.  

8. Σνπ Ν. 3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λόκσλ 
θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνηθεηηθώλ νξγάλσλ ζην 
δηαδίθηπν «Πξόγξακκα Γηαύγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. 112 Α΄/2010), όπσο 
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη.  

9. Σνπ Ν. 3329/4-4-2005 (ΦΔΚ 81/05, άξζξν 7, παξ.8 ππνπ.. 17). 
10. Σνπ Ν. 4472/2017 (Α’ 74) , άξζξν 27 ζρεηηθά κε έθδνζε απόθαζεο έγθξηζεο 

ζθνπηκόηεηαο γηα θάζε είδνπο πξνκήζεηαο , παξνρήο ππεξεζηώλ θιπ.  
11. Σνλ νξγαληζκνύ ηνπ Ννζνθνκείνπ β.δ. 31/1-20/2/56 (ΦΔΚ 56Α΄) θαζώο 

ηξνπνπνηήζεθε- ζπκπιεξώζεθε κεηαγελέζηεξα θαη αλακνξθώζεθε κε ηελ αξ. 
Τ4α/νηθ.121798/12 (ΦΔΚ 3477/31-12-2012 Β΄) απόθαζε Οηθνλνκηθώλ, 
Γηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Τγείαο. 

12. Σελ κε αξ. Τ4α/νηθ. 123890/2012 (ΦΔΚ 3499/31.12.2012 Σεύρνο Γεύηεξν) 
Απόθαζε ησλ Τπνπξγώλ Οηθνλνκηθώλ –Γηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη 
Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο-Τγείαο, ζρεηηθά κε ηνλ Δλνπνηεκέλν Οξγαληζκό ηνπ 
Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ – Κ.Τ. Κππαξηζζίαο 

13. Σελ ππ΄αξίζκ. 20573/22.10.2020 Πξάμε Γηνηθήηξηαο ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ 
Μεζζελίαο κε ηελ νπνία εθρσξεί πέξαλ ησλ αξκνδηνηήησλ, πνπ πξνβιέπνληαη 
γηα ηνλ Αλαπιεξσηή Γηνηθεηή ζηελ παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν. 3329/2005 θαη 
άιιεο αξκνδηόηεηεο 

 
Σηο Απνθάζεηο:  
 

1) Σελ ππ’ αξηζκ. 03/17-02-2020 (Θ: 55) Απόθαζε Γ.. ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ 
Μεζζελίαο ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ ηνπ δηαγσληζκνύ.  

2) Σελ ππ’αξηζκ. 19/30-05-2022 (Θ: 6) Απόθαζε Γ.. ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ 
Μεζζελίαο ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ζθνπηκόηεηαο πηλάθσλ πξνγξακκαηηζκνύ 
πξνκεζεηώλ-ππεξεζηώλ θάησ ησλ 30.000 € ηνπ έηνπο 2022-2023 ηεο Ν.Μ. 
Κππαξηζζίαο ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Μεζζελίαο. 
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3) Σελ ππ’ αξηζκ. 43/31-01-2022 Πξάμε Αλαπιεξσηή Γηνηθεηή ηνπ Γ. Ν. Μεζζελίαο 
ζρεηηθά κε ηε ζπγθξόηεζε ηξηκεινύο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηεο παξνύζαο 
πξόζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ πξνκήζεηα ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ . 

4) Σελ κε αξ. πξ. 901/16-09-2022 Απόθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο πνπ 
θαηαρσξήζεθε ζην Βηβιίν Δγθξίζεσλ ηεο Τπεξεζίαο καο κε α/α 945/16-09-2022  
θαη αλαξηήζεθε ζηε Γηαύγεηα κε ΑΓΑ: 6ΘΡ846904Τ-Φ4Ι .                          

 

ΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΔ 

Γηαδηθαζία απεπζείαο αλάζεζεο γηα ηελ πξνκήζεηα ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ, 
πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο 5.165,58€ πιένλ ηνπ ΦΠΑ ή 6.405,32 € κε ην 
Φ.Π.Α., γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα ελόο (1) έηνπο, 

βάζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι) πνπ επηζπλάπηνληαη θαη 
ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο, σο θάησζη : 

     ΔΙΓΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΣΩΝ ΠΡΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ 

ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΕΙΟΤ   CPV:30192700-8 

ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΤΠΑΡΙΙΑ 

Α/
Α ΕΙΔΟ KAE Μ/Μ 

ΠΟΟΣ
ΗΣΑ 

ΚΩΔ. 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙ

ΟΤ 

ΣΙΜΗ 
Μ/Μ ΤΝΟΛΟ 

ΤΝΟΛΟ 
ΜΕ ΦΠΑ 
24% 

9 

Διορθωτικά 
υγρά 
εγγράφων 
(ςετ) 1261 ΣΕΤ 30 

ΔΕΝ 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑΙ 0,4600 13,80 17,11 

11 

Ζελατίνεσ με 
οπζσ 
αρχειοθζτηςη
σ 1261 ΤΜΧ 2.000 

ΔΕΝ 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑΙ 0,0100 20,00 24,80 

17 

Κλαςζρ 
μεγάλα 
(διαςτ. 8x32 
εκ) 1261 ΤΜΧ 400 11.1.54 0,9300 372,00 461,28 

27 

Μαρκαδόροι 
μπλε με λεπτή 
μφτη 1261 ΤΜΧ 1000 

ΔΕΝ 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑΙ 0,1600 160,00 198,40 

28 
Μαρκαδόροι 
πίνακα 1261 ΤΜΧ 10 11.1.71 0,1400 1,400 1,74 

29 

Μαρκαδόροι 
υπογραμμίςε
ωσ 1261 ΤΜΧ 10 11.1.72 0,1300 1,300 1,61 

30 

Μελάνη 
ταμπόν μπλζ 
(30 ml ) 1261 ΤΜΧ 10 11.1.95 0,2300 2,30 2,85 

34 

Μολφβια 
διαρκείασ-
ςτυλό κόκκινα 1261 ΤΜΧ 100 11.1.90 0,0300 3,00 3,72 

35 

Μολφβια 
διαρκείασ-
ςτυλό μαφρα 1261 ΤΜΧ 100 11.1.91 0,0300 3,00 3,72 

36 

Μολφβια 
διαρκείασ-
ςτυλό μπλε 1261 ΤΜΧ 1000 11.1.92 0,0300 30,00 37,20 
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37 
Μολφβια 
κοινά 1261 ΤΜΧ 50 11.1.74 0,0300 1,50 1,86 

39 

Ντοςιζ με 
κορδόνι και 
αυτια μεγάλοι 
35x45 εκ 1261 ΤΜΧ 100 

ΔΕΝ 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑΙ 2,1300 213,00 264,12 

41 
Ντοςιζ με 
λάςτιχο 25x35 1261 ΤΜΧ 400 

ΔΕΝ 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑΙ 0,2500 100,00 124,00 

42 
Περφορατζρ 
μικρό 1261 ΤΜΧ 5 

ΔΕΝ 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑΙ 1,2000 6,00 7,44 

44 Σελοτζιπ 1261 ΤΜΧ 20 11.1.94 0,1000 2,00 2,48 

45 
Συνδετήρεσ 
Νο3 1261 ΚΟΥΤΙ 100 

ΔΕΝ 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑΙ 0,1300 13,00 16,12 

47 
Συνδετήρεσ 
Νο5 1261 ΚΟΥΤΙ 100 11.1.93 0,2500 25,00 31,00 

49 

Συρραπτήρεσ 
μεγάλοι 
(ανταλ/κά) 
24/6 1261 ΚΟΥΤΙ 100 

ΔΕΝ 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑΙ 0,2600 26,00 32,24 

50 

Συρραπτήρεσ 
μικροί 
(ανταλ/κά) 
6/4 1261 ΚΟΥΤΙ 100 

ΔΕΝ 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑΙ 0,2000 20,00 24,80 

51 

Συρραπτική 
μηχανή 
μεγάλη 
μεταλλική Νο 
126 1261 ΤΜΧ 10 11.1.86 2,5800 25,80 31,99 

52 

Συρραπτική 
μηχανή μικρή 
μεταλλική 1261 ΤΜΧ 10 11.1.81 2,1400 21,40 26,54 

54 

Ταμπόν 
ςφραγίδων 
49/10, 49/11, 
49/12, 49/13 1261 ΤΜΧ 30 

ΔΕΝ 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑΙ 1,2400 37,20 46,13 

56 

Τετράδια 
κοινά (50 
φφλλων) 1261 ΤΜΧ 10 11.1.43 0,2200 2,20 2,73 

57 

Τετράδια 
κοινά (100 
φφλλων) 1261 ΤΜΧ 10 

ΔΕΝ 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑΙ 0,7900 7,90 9,80 

58 

Φακελάκια 
φαρμάκων 6 Χ 
9,5 cm 1261 ΤΜΧ 10.000 

ΔΕΝ 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑΙ 0,0052 52,00 64,48 

75 

Χαρτί 
φωτοτυπικοφ 
Α3 80gr, 
Δεςμίδεσ 500 
φφλλων 1261 ΠΑΚΕΤΟ 5 

11.1.52    
(0,0096/ΦΥΛΛΟ) 9,9000 49,50 61,38 

76 

Χαρτί 
φωτοτυπικοφ 
Α4 80gr, 
Δεςμίδεσ 500 1261 ΠΑΚΕΤΟ 520 

ΔΕΝ 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑΙ 4,5190 2349,88 2913,85 
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φφλλων 

79 

CD εγγραφήσ 
700 ΜΒ 
τουλάχιςτον 
(+R/-R) ΜΕ 
ΘΗΚΗ 1261 ΤΜΧ 10000 11.5.2 0,1600 1600,00 1984,00 

87 

Καρμπόν 
πλαςτικά 21 x 
33 cm 1261 ΠΑΚΕΤΟ 1 

ΔΕΝ 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑΙ 0,9000 0,90 1,12 

92 Γομολάςτιχεσ 1261 ΤΜΧ 10 
ΔΕΝ 

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑΙ 0,1500 1,50 1,86 

93 Ξφςτρα 1261 ΤΜΧ 50 
ΔΕΝ 

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑΙ 0,0800 4,00 4,96 

            

ΤΝΟΛ
Ο 5.165,58 6.405,32 

 

 

 1. ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ 
 
Αλαζέηνπζα Αξρή: Γεληθό Ννζνθνκείν Μεζζελίαο (Ννζειεπηηθή Μνλάδα 
Κππαξηζζίαο), Γηεύζπλζε Αιέμαλδξνπ Καιαληδάθνπ 13 Κππαξηζζία ΣΚ 24500, 
Σειέθσλν: 2761360170  

 e-mail: promithies@noskypar.gr & kalkavoura@noskypar.gr 

Πιεξνθνξίεο: Γεσξγία  Πόηαξε, Γεσξγία Καιθαβνύξα 
 

 

2. ΣΡΟΠΟ – ΥΡΟΝΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ  

ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 

ΛΗΞΗ ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΗΜΔΡΟΜΙΝΙΑ 

ΛΗΞΗ ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

ΣΟΠΟ ΚΑΙ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 

ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΣΗ 

ΓΙΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ 

Πξσηόθνιιν Γεληθνύ 

Ννζνθνκείνπ Μεζζελίαο 

(Ννζειεπηηθή Μνλάδα 

Κππαξηζζίαο) 

       29/09/2022 

ΩΡΑ 14:00κ.κ. 

Γεληθό Ννζνθνκείν Μεζζελίαο 

(Ννζειεπηηθή Μνλάδα 

Κππαξηζζίαο), Αιέμαλδξνπ 

Καιαληδάθνπ 13 Κππαξηζζία, Σ.Κ 

24500, Γξαθείν Πξνκεζεηώλ 

ζηηο 30/09/2022 ώξα 10:00 π.κ. 

 

3.  ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ (επί πνηλή απνθιεηζκνύ) 
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α. Τπεύζπλε δήισζε εθ κέξνπο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα, ζε πεξίπησζε θπζηθνύ 

πξνζώπνπ όηη δελ ζπληξέρνπλ νη ιόγνη απνθιεηζκνύ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ 

άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016. ε πεξίπησζε λνκηθνύ πξνζώπνπ ε πξναλαθεξόκελε 

ππεύζπλε δήισζε ππνβάιιεηαη εθ κέξνπο ηνπ λνκίκνπ εθπξνζώπνπ, όπσο απηόο 

νξίδεηαη ζην άξζξν 79Α ηνπ Ν.4412/2016. Η ππνρξέσζε απνθιεηζκνύ νηθνλνκηθνύ 

θνξέα εθαξκόδεηαη επίζεο όηαλ ην πξόζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδόζεθε 

ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απόθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνύ, δηεπζπληηθνύ ή 

επνπηηθνύ νξγάλνπ ηνπ ελ ιόγσ νηθνλνκηθνύ θνξέα ή έρεη εμνπζία εθπξνζώπεζεο, 

ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηό. θαη αθνξά αα) ζηηο πεξηπηώζεηο εηαηξεηώλ 

πεξηνξηζκέλεο επζύλεο (Δ.Π.Δ.), ηδησηηθώλ θεθαιαηνπρηθώλ εηαηξεηώλ (Ι.Κ.Δ) θαη 

πξνζσπηθώλ εηαηξεηώλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.), ηνπο δηαρεηξηζηέο, ββ) ζηηο πεξηπηώζεηο 

αλσλύκσλ εηαηξεηώλ (Α.Δ.), ηνλ Γηεπζύλνληα ύκβνπιν, θαζώο θαη όια ηα κέιε ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. (άξζξν 80 παξ. 9 ηνπ Ν.4412/2016, όπσο ζπκπιεξώζεθε 

κε ηελ παξ. 7αγ ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ν.4506/2019) γγ) ζηηο πεξηπηώζεηο ησλ 

ζπλεηαηξηζκώλ, ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, ή δδ) ζηηο ππόινηπεο 

πεξηπηώζεηο λνκηθώλ πξνζώπσλ, ηνλ θαηά πεξίπησζε λόκηκν εθπξόζσπν.(άξζξν 

80 παξ. 9 ηνπ Ν.4412/2016 θαη άξζξν 73 παξ.1 ηνπ Ν.4412/2016)  

β. Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα 

γ. Αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα (άξζξν 80 παξ.2 ηνπ Ν.4412/2016)  

Σα αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθά (β θαη γ) γίλνληαη απνδεθηά εθόζνλ είλαη ελ ηζρύ θαηά ην 
ρξόλν ππνβνιήο ηνπο, άιισο, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ αλαθέξεηαη ρξόλνο ηζρύνο, 
εθόζνλ έρνπλ εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ από ηελ ππνβνιή ηνπο. (άξζξν 80 
παξ.12 ηνπ Ν.4412/2016 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό έρνπλ θπζηθά ή 
λνκηθά πξόζσπα ή ελώζεηο /θνηλνπξαμίεο απηώλ ή ζπλεηαηξηζκνί πνπ πιεξνύλ ηνπο 
όξνπο πνπ θαζνξίδνληαη ζηε Γηαθήξπμε. 

 
Οη ελώζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο πξνκεζεπηώλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, 
καδί κε ηελ πξνζθνξά ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά 
γηα θάζε πξνκεζεπηή πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία. 
Γηα ηνπο πλεηαηξηζκνύο, απαηηείηαη βεβαίσζε επνπηεύνπζαο αξρήο όηη ν 
πλεηαηξηζκόο ιεηηνπξγεί λόκηκα. 
εκείσζε: ε πεξίπησζε θνηλνπξαθηηθνύ ζρήκαηνο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ε 
πιήξεο επσλπκία θαη δηεύζπλζε, θαζώο θαη ν αξηζκόο ηειεθώλνπ, θαμ θαη ε 
δηεύζπλζε ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ (e-mail) όισλ ησλ κειώλ ηνπ. 
 

4. ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
Οη πξνζθνξέο είλαη δπλαηό: 
α. λα ππνβάιινληαη ζην πξσηόθνιιν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κέρξη θαη ηελ 
πξνεγνύκελε εκέξα ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ, ήηνη 29/09/2022, εκέξα 
Πέκπηε θαη ώξα  14:00κ.κ. 
β. λα απνζηέιινληαη ζηε δηεύζπλζε ηεο Ννζειεπηηθήο Μνλάδαο κε νπνηνδήπνηε 
ηξόπν θαη λα παξαιακβάλνληαη κε απόδεημε, κε ηελ απαξαίηεηε όκσο πξνϋπόζεζε 
λα έρνπλ παξαιεθζεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή κέρξη ηελ πξνεγνύκελε εκέξα ηεο 
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ. Δθόζνλ ε πξνζθνξά απνζηαιεί ζηελ Τπεξεζία 
Γηελέξγεηαο κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν, ζα πξέπεη λα θέξεη ηελ έλδεημε «Να μην 
ανοιχθεί από ηην ηαχυδρομική υπηρεζία ή ηη γραμμαηεία». 
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    5. ΣΡΟΠΟ ΤΝΣΑΞΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
1. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ή απνζηέιινληαη από ηνπο ελδηαθεξόκελνπο ζηελ 

ειιεληθή γιώζζα κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν,  
2. ην θάθειν θάζε πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλώο: 
2.1. Η ιέμε ΠΡΟΦΟΡΑ. 
2.2. Ο πιήξεο ηίηινο ηεο αξκόδηαο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκό. 
2.3. Ο αξηζκόο ηεο πξόζθιεζεο θαη ην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνύ. 
2.4. Η εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ. 
2.5. Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα 
3. Μέζα ζην θάθειν ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνύληαη όια ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά 
ζηνηρεία θαη εηδηθόηεξα ηα εμήο: 
3.1. ΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ηεο πξνζθνξάο, ηνπνζεηνύληαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν 
κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΦΑΚΔΛΟ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ». 
3.2. ΣΑ ΣΔΥΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνύληαη ζε ρσξηζηό ζθξαγηζκέλν 
θάθειν κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΦΑΚΔΛΟ ΣΔΥΝΙΚΗ 
ΠΡΟΦΟΡΑ».  
3.3. TA OIKONOMIKA ΣΟΙΥΔΙΑ επί πνηλή απνξξίςεσο ηνπνζεηνύληαη ζε ρσξηζηό 
ζθξαγηζκέλν θάθειν, επίζεο κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΦΑΚΔΛΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ».  
3.4. Οη θάθεινη ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ, ΣΔΥΝΙΚΗ θαη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ πξνζθνξάο ζα 
θέξνπλ θαη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. 
 
6.Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 
 
 Η αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ πξαγκαηνπνηείηαη ζε έλα ζηάδην, πνπ 
πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ επηκέξνπο βήκαηα: 

  Παξαιαβή ησλ θαθέισλ θαη απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ 

 Έιεγρνο δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο 

 Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε ηερληθώλ πξνζθνξώλ 

 Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ 

 Αλάδεημε αλαδόρνπ 
Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, πξνζζήθεο ή δηνξζώζεηο. 

Σν θξηηήξην γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα από 
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο ήηνη ε ρακειόηεξε 
πξνζθεξόκελε ηηκή αλά είδνο, ρσξίο Φ.Π.Α. 
 
 
7. Δγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο ζύκβαζεο 

 
ηελ παξνύζα δηαθήξπμε δελ απαηηείηαη 
 
8. Δηδηθνί όξνη 
 
Οη ηηκέο ησλ πξνζθνξώλ ζα εθθξάδνληαη ζε Δπξώ. 
Κάζε είδνπο άιιε δαπάλε βαξύλεη ηνλ πξνκεζεπηή θαη ζα πξέπεη λα έρεη 
ζπλππνινγηζζεί ζηελ πξνζθνξά. 
Οη ηηκέο ζα θαηαγξάθνληαη σο εμήο: 
Α) Σηκή ρσξίο ΦΠΑ 
Β) ύλνιν πξνζθεξόκελεο ηηκήο 
Γ) Πνζνζηό ΦΠΑ θαη ύλνιν ΦΠΑ 
Γ) πλνιηθό θόζηνο κε ΦΠΑ 
Η ηηκή ρσξίο ΦΠΑ ζα ιακβάλεηαη γηα ηε ζύγθξηζε ησλ πξνζθνξώλ. 
 
9. Απόξξηςε Πξνζθνξώλ 
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ην δηαγσληζκό γίλνληαη δεθηέο νη πξνζθνξέο πνπ είλαη ζύκθσλεο κε όινπο ηνπο 
όξνπο, ηηο πξνϋπνζέζεηο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο, ελώ είλαη 
δπλαηό, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ, λα ζεσξεζνύλ απνδεθηέο 
θαη πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ αζήκαληεο απνθιίζεηο ή πεξηνξηζκνύο. Ωο 
αζήκαληεο απνθιίζεηο ή πεξηνξηζκνί λννύληαη νη απνθιίζεηο θαη νη πεξηνξηζκνί πνπ 
δελ επεξεάδνπλ ηελ πξνκήζεηα ή ηελ πνηόηεηα εθηέιεζήο ηεο, δελ πεξηνξίδνπλ ζε 
θαλέλα ζεκείν ηα δηθαηώκαηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ή ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ 
Πξνζθέξνληνο θαη δελ ζίγνπλ ηελ αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ησλ Πξνζθεξόλησλ. 
Η Αλαζέηνπζα Αξρή δύλαηαη λα απνξξίςεη αηηηνινγεκέλα πξνζθνξά, κεηά από 
ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνύ. 

 
ύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ παξνύζα, απνξξίπηεηαη πξνζθνξά ζε θάζε κία από 
ηηο θάησζη πεξηπηώζεηο: 

 
1 Έιιεηςε νπνηνπδήπνηε δηθαηνινγεηηθνύ. 
2. Με έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθόκηζε δηθαηνινγεηηθώλ. 
3. Πξνζθνξά πνπ δελ θαιύπηεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 
4. Πξνζθνξά πνπ είλαη αόξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο. 
5. Πξνζθνξά ζηελ νπνία δελ πξνθύπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξόκελε ηηκή. 
6. Πξνζθνξά πνπ ππεξβαίλεη ηελ πξνϋπνινγηζζείζα δαπάλε. 
7. Γελ είλαη ζύκθσλε κε ηνπο επί κέξνπο ππνρξεσηηθνύο όξνπο ηεο παξνύζαο, όπνπ 
απηνί αλαθέξνληαη. 

8. Πξνζθνξά πνπ ηα είδε δελ έρνπλ αληηζηνηρεζεί κε ηνλ θσδηθό ηνπ 
Παξαηεξεηεξίνπ Σηκώλ, εθόζνλ αληηζηνηρίδνληαη 

9. Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο, απνξξίπηνληαη 
 
Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ 29/09/2022, εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 14:00 
κ.κ. είλαη εθπξόζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη από ηελ Τπεξεζία πνπ δηελεξγεί ην 
δηαγσληζκό. 
Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα ην ζύλνιν ηεο Πξνκήζεηαο ή γηα θάζε είδνο 
μερσξηζηά.  
 
Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ νξίδεηαη ζε εθαηόλ είθνζη εκέξεο (120) . 
 
10. Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο: 
Καηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνύ θαη πξάμεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο 
πξνβιέπεηαη ε άζθεζε έλζηαζεο, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 127, ηνπ Ν. 
4412/2016 (Φ.Δ.Κ. 147 Α΄/2016).  

 
11. Τπνγξαθή  & Γηάξθεηα ύκβαζεο 
Ο Αλάδνρνο ζηνλ νπνίν θαηαθπξώλεηαη νξηζηηθά ε πξνκήζεηα είλαη ππνρξεσκέλνο λα 
πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο, πξνζθνκίδνληαο ηα παξαθάησ 
δηθαηνινγεηηθά ζε πεξίπησζε πνπ έρνπλ ιήμεη απηά πνπ έρεη πξνζθνκίζεη 
θαηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο: 

 Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα. 

 Αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα γηα όινπο ηνπο θνξείο αζθάιηζεο ηνπ πξνζσπηθνύ 
ηεο επηρείξεζεο. 

ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο, δελ παξνπζηαζηεί γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο, 
θεξύζζεηαη έθπησηνο κε απόθαζε ηνπ Αξκνδίνπ Οξγάλνπ. Η Αλαζέηνπζα αξρή 
ζηελ πεξίπησζε απηή θαιεί ηνλ πξώην επηιαρόληα γηα ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο θαη 
αθνινπζείηαη αληίζηνηρα ε ίδηα δηαδηθαζία. 
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Η ζύκβαζε νξίδεηαη γηα έλα (1) έηνο. 
 
 

 

12.  Παξαθνινύζεζε θαη παξαιαβή 

Η παξάδνζε ησλ πιηθώλ γίλεηαη εμνινθιήξνπ ή ηκεκαηηθά αλάινγα κε ηηο αλάγθεο 
ηνπ αθηηλνινγηθνύ ηκήκαηνο θαη θαηόπηλ παξαγγειίαο από ην αξκόδην ηκήκα. 
 
Η παξαιαβή πξαγκαηνπνηείηαη από ηηο αξκόδηεο επηηξνπέο πνπ έρνπλ ζπζηαζεί γηα 
ην ζθνπό απηό ζύκθσλα κε ην άξζξν 221 , παξ.11β ηνπ Ν.441/2016. 
Καηά ηα ινηπά θαη ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία, ηηο αληηξξήζεηο, ηηο γλσζηνπνηήζεηο θαη 
όηη άιιν αθνξά ηε δηελέξγεηα ειέγρσλ θαη ηελ παξαιαβή ησλ αγαζώλ ζε εθηέιεζε 
ηεο  παξνύζαο  ηζρύνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 208 ηνπ λ. 4412/2016.   

13. Πιεξσκή αλαδόρνπ 
 
Η πιεξσκή ηνπ αλαδόρνπ ζα γίλεη κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηεο αλσηέξσ 
πξνκήζεηαο, ζε ρξόλν πξνζδηνξηδόκελν από ηελ αλαγθαία δηνηθεηηθή δηαδηθαζία γηα 
ηελ έθδνζε ησλ ζρεηηθώλ ρξεκαηηθώλ εληαικάησλ ζύκθσλα θαη κε ην άξζξν 13. Η 
πιεξσκή ζα ιάβεη ρώξα βάζεη ησλ ηηκνινγίσλ ηνπ Αλαδόρνπ θαη ζα 
πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ πξνζθόκηζε ησλ λνκίκσλ παξαζηαηηθώλ πνπ πξνβιέπνληαη 
από ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο, θαζώο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνύ πνπ ηπρόλ 
δεηεζεί από ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνύλ ηνλ έιεγρν γηα ηελ πιεξσκή ηνπ 
Αλαδόρνπ, κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ λόκηκσλ θξαηήζεσλ. 
Όια ηα ηηκήκαηα ηεο  ύκβαζεο (ζπλνιηθά θαη ηηκέο κνλάδνο), παξακέλνπλ ζηαζεξά 
θαη δελ ππόθεηληαη ζε θακία αλαζεώξεζε ή αύμεζε έσο ηελ ζπκβαηηθή εκεξνκελία 
νινθιήξσζεο ηεο ύκβαζεο.  

Γελ πξνβιέπεηαη πξνθαηαβνιή 
 
 
 

 
14. Τπνρξεώζεηο Αλαδόρνπ 
 

1.Καζ ́ όιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα 
ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ππνρξενύηαη δε λα ιακβάλεη ππόςε 
ηνπ νπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο ηεο ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο.  
2.Ο Αλάδνρνο, εθόζνλ ηνπ δεηεζεί από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ππνρξενύηαη λα 
παξίζηαηαη ζε ππεξεζηαθέο ζπλεδξηάζεηο πνπ αθνξνύλ ηελ πξνκήζεηα (ηαθηηθέο θαη 
έθηαθηεο), παξνπζηάδνληαο ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιήςε 
απνθάζεσλ.  
3.Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζε λα ηεξεί ηηο 
ππνρξεώζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ από ηηο δηαηάμεηο ηηο πεξηβαιινληηθήο, 
θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, νη νπνίεο έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην 
δίθαην ηεο Έλσζεο, ην Δζληθό Γίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο 
πεξηβαιινληηθνύ, θνηλσληθνύ θαη εξγαηηθνύ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνύληαη ζην 
Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α’ ηνπ Ν 4412/2016.  
4. Ο Αλάδνρνο ζα ελεξγεί κε επηκέιεηα θαη θξνληίδα, ώζηε λα εκπνδίδεη πξάμεηο ή 
παξαιείςεηο, πνπ ζα κπνξνύζαλ λα έρνπλ απνηέιεζκα αληίζεην κε ην ζπκθέξνλ 
ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο  
5. Απαγνξεύεηαη ζηνλ Αλάδνρν λα αλαζέζεη ζε ηξίηνπο νπνηεζδήπνηε 
ππεπζπλόηεηεο θαη  επζύλεο, πνπ απνξξένπλ γηα απηόλ από ηελ παξνύζα.  
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Η ζπκκεηνρή ζηελ δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνύ ζπληζηά ηεθκήξην όηη ν 
δηαγσληδόκελνο, αιιά θαη θάζε κέινο ηνπ (ζε πεξίπησζε δηαγσληδόκελεο 
ζύκπξαμεο ή θνηλνπξαμίαο), έρεη ιάβεη πιήξε γλώζε ηεο παξνύζαο Γηαθήξπμεο 
θαη απνδέρεηαη αλεπηθύιαθηα όινπο ηνπο όξνπο ηεο. 

 
Οη όξνη ηεο παξνύζαο εξκελεύνληαη κε ηξόπν ώζηε λα κελ πξνθύπηεη 
αληίζεζή ηνπο κε θαλόλεο δηθαίνπ. ε πεξίπησζε ζύγθξνπζεο όξνπ ηεο 
Γηαθήξπμεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηεπρώλ ηεο) πξνο επηηαθηηθό θαλόλα 
δεκνζίνπ δηθαίνπ ή πξνο θαλόλα δεκόζηαο ηάμεο, ππεξηζρύεη ν θαλόλαο 
δηθαίνπ. 
 
15. Μαηαίσζε: 
 
Η αλαζέηνπζα αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα καηαίσζεο εμ’ νινθιήξνπ ή ηκεκάησλ ηνπ 
δηαγσληζκνύ ρσξίο ππνρξέσζε θαηαβνιήο απνδεκίσζεο, κε εηδηθώο αηηηνινγεκέλε 
απόθαζε ηνπ αλαζέηνληνο θνξέα, κεηά από γλώκε ηνπ αξκόδηνπ νξγάλνπ κε 
ππνρξέσζε ηελ αλαθνίλσζε ηεο καηαίσζεο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. 
 
 

                             Ο  ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ    
 
 
 

                                              ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΛΑΜΠΡΟΠΟΤΛΟ   
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