ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ
6θ ΤΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΤ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΗΝΙΑ

ΚΤΠΑΡΙΙΑ 20/04/2022
ΑΡ. ΠΡΩΣ. 2361

ΣΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΛΙΚΟΤ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ: ΚΑΣΗ ΣΑΤΡΟΤΛΑ
ΣΑΧ. Δ/ΝΗ ΑΝΣΙΚΑΛΑΜΟ ΜΕΗΝΙΑ
Σ.Κ. 24100 ΚΑΛΑΜΑΣΑ
ΣΗΛ: 2721363430
FΑΧ : 2721046151
E-MAIL: gr.ylikou@gmail.com
ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ
«ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΔΕΜΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ
16.521,20€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 13% CPV: 33141110-4, ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ
ΜΕΗΝΙΑ (Ν.Μ.ΚΤΠΑΡΙΙΑ), ΜΕ ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΣΗ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ
ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ
ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΗ

Γενικό Νοςοκομείο Μεςςθνίασ (ΝΟ/ΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΚΤΠΑΡΙΙΑ)

ΕΙΔΟ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ

Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για απευκείασ
ανάκεςθ

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ

Η πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ μόνο
βάςθ τιμισ ανά είδοσ

ΧΡΟΝΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ

Ζωσ 19/05/2022

ΣΟΠΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ

Γ.Ν Μεςςθνίασ (Νοςθλευτικι Μονάδα Κυπαριςςίασ,
Αλζξανδρου Καλαντηάκου 13 ΣΚ 24500, Κυπαριςςία )

Κωδικόσ Αρικμοφ Εξόδου (ΚΑΕ)

1311

ΚΩΔΙΚΟ CPV

33141110-4
16.521,20€ (πλζον ΦΠΑ 24%)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΕΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

Η δαπάνθ κα βαρφνει τον προχπολογιςμό του
Νοςοκομείου.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗΗ

ΣΕΜΑΧΙΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ

2 χρόνια ι μζχρι εξαντλιςεωσ των ποςοτιτων

ΣΡΟΠΟ ΔΗΜΟΙΕΤΗ

Ανάρτθςθ ςτθν ιςτοςελίδα του νοςοκομείου και ςτο
πρόγραμμα ΔΙΑΤΓΕΙΑ και ΚΗΜΔΗ
1

Ζχοντασ υπόψθ τισ διατάξεισ :
1. Σου Ν. 3329/4-4-2005 (ΦΕΚ 81/05, άρκρο 7, παρ.8 υποπ.. 17).
2. Σου Ν. 4412/08-08-2016(ΦΕΚ147 Αϋ/2016) «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν κ
Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ, όπωσ ιςχφει.
3. Σου Ν. 4472/2017 (Α’ 74) , άρκρο 27 ςχετικά με ζκδοςθ απόφαςθσ ζγκριςθσ ςκοπιμότθτασ
για κάκε είδουσ προμικειασ , παροχισ υπθρεςιϊν κλπ.
4. Σου Π.Δ. 80/2016 περί ανάλθψθσ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ.
5. Σον οργανιςμοφ του Νοςοκομείου β.δ. 31/1-20/2/56 (ΦΕΚ 56Αϋ) κακϊσ τροποποιικθκεςυμπλθρϊκθκε μεταγενζςτερα και αναμορφϊκθκε με τθν αρ. Τ4α/οικ.121798/12 (ΦΕΚ
3477/31-12-2012 Βϋ) απόφαςθ Οικονομικϊν, Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ Ηλεκτρονικισ
Διακυβζρνθςθσ και Τγείασ.
6. Σθν με αρ. Τ4α/οικ. 123890/2012 (ΦΕΚ 3499/31.12.2012 Σεφχοσ Δεφτερο) Απόφαςθ των
Τπουργϊν Οικονομικϊν –Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ ΔιακυβζρνθςθσΤγείασ, ςχετικά με τον Ενοποιθμζνο Οργανιςμό του Γενικοφ Νοςοκομείου – Κ.Τ.
Κυπαριςςίασ
7. Σθν με αρ.Γ4β/Γ.Π.οικ.60422/29.09.2020 (ΦΕΚ 832/06.10.2020 τ. Τ.Ο.Δ.Δ) Κοινι Απόφαςθ
Τπουργοφ και Τφυπουργοφ Τγείασ, με κζμα «Διοριςμόσ νζασ Διοικιτριασ ςτο Γ. Ν.
Μεςςθνίασ αρμοδιότθτασ τθσ 6θσ Τγειονομικισ Περιφζρειασ».
8. Σθν υπ’ αρικμ. 10/08-03-2022 (Θ: 2) Απόφαςθ Δ.. του Γενικοφ Νοςοκομείου Μεςςθνίασ
ςχετικά με τθν ζγκριςθ Πινάκων Προγραμματιςμοφ Προμθκειϊν Διαχειριςτικοφ Ζτουσ
2022-2023 τθσ Νοςθλευτικισ Μονάδασ Κυπαριςςίασ του Γενικοφ Νοςοκομείου
Μεςςθνίασ.
9. Σο γεγονόσ ότι ο Δθμόςιοσ Διαγωνιςμόσ για τα εν λόγω είδθ είναι ςε ςτάδιο επεξεργαςίασ.
10. Σθν με αρ. πρ.
Απόφαςθ Ανάλθψθσ Τποχρζωςθσ που καταχωρικθκε ςτο Βιβλίο
Εγκρίςεων τθσ Τπθρεςίασ μασ με α/α
και αναρτικθκε ςτθ Διαφγεια με ΑΔΑ:
11. Σθν αίτθςθ του Αποκικθσ με αρ. πρωτ. 2308/19-04-2022
12. Σθν εφρυκμθ λειτουργία του Νοςοκομείου μασ.
ΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΕ
Διαδικαςία απευκείασ ανάκεςθσ για τθν προμικεια Επιδεςμικοφ υλικοφ, προχπολογιςκείςασ
δαπάνθσ 16.521,20 € πλζον του ΦΠΑ, για χρονικό διάςτθμα 2 χρόνων ι μζχρι εξαντλιςεωσ των
ποςοτιτων.
βάςθ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν που επιςυνάπτονται (Παράρτθμα Ι) και τουσ όρουσ τθσ
διακιρυξθσ, ωσ κάτωκι :
ΕΠΙΔΕΜΙΚΟ ΤΛΙΚΟ
ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΤΠΑΡΙΙΑ ΚΑΕ 1311 CPV:33141110-4
Α/Α

ΕΙΔΟ

1

ΔΠΗΓΔΜΟ ΓΤΦΟΤ (ΓΤΦΟΣΑΗΝΗΑ ΚΟΗΝΖ ΛΔΤΚΖ) 10 cm x
2 m περίποσ

2

ΔΠΗΓΔΜΟ ΓΤΦΟΤ (ΓΤΦΟΣΑΗΝΗΑ ΚΟΗΝΖ ΛΔΤΚΖ) 12 cm
x 2 m περίποσ

3

ΔΠΗΓΔΜΟ ΓΤΦΟΤ (ΓΤΦΟΣΑΗΝΗΑ ΚΟΗΝΖ ΛΔΤΚΖ) 15 cm
x 2 m περίποσ

ΚΩΔΙΚΟ
ΠΑΡ/ΡΙΟΤ

Μ/Μ

ΠΟΟΣΗΣΑ

ΣΙΜΗ

ΤΝΟΛΟ

40.6.4

ΣΜΥ

500

0,2600

130,00

40.6.5

ΣΜΥ

800

0,3300

264,00

40.6.8

ΣΜΥ

1000

0,1620

162,00

2

4
9
14
26

31

32

32Α

32Β

33

ΔΠΗΓΔΜΟ ΓΤΦΟΤ (ΓΤΦΟΣΑΗΝΗΑ ΚΟΗΝΖ ΛΔΤΚΖ) 20 cm
x 2 m περίποσ
ΔΛΑΣΗΚΟΗ ΔΠΗΓΔΜΟΗ 5CM περιποσ
ΔΛΑΣΗΚΟΗ ΔΠΗΓΔΜΟΗ 20CM περιποσ
Δπίδεζμοι βάμβακος 10 cm περίποσ ηύποσ ORTHOBAN από
βαμβάκι ή ζσνθεηικό
ΑΤΣΟΚΟΛΛΖΣΔ ΑΝΣΗΑΛΛΔΡΓΗΚΔ ΣΑΗΝΗΔ
ΤΠΟΚΑΣΑΣΑΣΟ ΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΓΚΛΗΖ
ΣΡΑΤΜΑΣΟ (13x102 mm περίποσ)
ΕΠΙΔΕΜΟΙ ΜΙΑ ΧΡΗΗ ΣΕΡΕΩΗ ΦΛΕΒΟ, ΜΕΓΕΘΟ 10Χ12
CM ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΔΙΑΦΑΝΗ ΠΟΛΤΟΤΡΕΘΑΝΗ, ΩΣΕ ΝΑ ΕΠΙΣΡΕΠΕΙ
ΣΟΝ ΟΠΣΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΣΟΤ ΚΑΘΕΣΗΡΑ ΚΑΙ ΜΕ ΕΝΙΧΤΜΕΝΟ
ΤΦΑΜΑΣΙΝΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΓΙΑ ΚΑΛΤΣΕΡΗ ΣΕΡΕΩΗ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ
ΕΙΔΙΚΟΤ ΧΗΜΑΣΟ ΓΙΑ ΚΑΛΤΨΗ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΩΝ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΩΝ, ΝΑ
ΔΙΑΘΕΣΕΙ ΣΑΙΝΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΑΣΕΤΕΙ ΣΟ ΗΜΕΙΟ ΣΟΤ ΚΑΘΕΣΗΡΑ
ΑΠΟ ΤΓΡΑ ΚΑΙ ΒΑΚΣΗΡΙΑ

Επικζματα αποςτειρωμζνα, με απορροφθτικό
ςτρϊμα, υδροτριχοειδικά από ίνεσ πολυμεροφσ
και κυτταρίνθσ, που μετατρζπει το εξίδρωμα ςε
τηζλ και το ςυγκρατεί ακόμθ και κάτω από
ςυνκικεσ πίεςθσ, απαλείφοντασ τον κίνδυνο
διαβροχισ του υγιοφσ δζρματοσ. Για ζλκθ
χαμθλοφ ζωσ υψθλοφ εξιδρϊματοσ.
Αυτοκόλλθτα με περιμετρικι κολλθτικι
επιφάνεια από φυςικό υλικό. 10x10 εκ.
Επικζματα αποςτειρωμζνα, με απορροφθτικό
ςτρϊμα, υδροτριχοειδικά από ίνεσ πολυμεροφσ
και κυτταρίνθσ, που μετατρζπει το εξίδρωμα ςε
τηζλ και το ςυγκρατεί ακόμθ και κάτω από
ςυνκικεσ πίεςθσ, απαλείφοντασ τον κίνδυνο
διαβροχισ του υγιοφσ δζρματοσ. Για ζλκθ
χαμθλοφ ζωσ υψθλοφ εξιδρϊματοσ.
Αυτοκόλλθτα με περιμετρικι κολλθτικι
επιφάνεια από φυςικό υλικό. 15x15 εκ.
Επικζματα αποςτειρωμζνα, με απορροφθτικό
ςτρϊμα, υδροτριχοειδικά από ίνεσ πολυμεροφσ
και κυτταρίνθσ, που μετατρζπει το εξίδρωμα ςε
τηζλ και το ςυγκρατεί ακόμθ και κάτω από
ςυνκικεσ πίεςθσ, απαλείφοντασ τον κίνδυνο
διαβροχισ του υγιοφσ δζρματοσ. Για ζλκθ
χαμθλοφ ζωσ υψθλοφ εξιδρϊματοσ.
Αυτοκόλλθτα με περιμετρικι κολλθτικι
επιφάνεια από φυςικό υλικό. 20x20 εκ.
Επικζματα αποςτειρωμζνα υδροπολυμερι –
αφρϊδθ, με υδροενεργό άργυρο ομοιογενϊσ
κατανεμθμζνο ςε όλθ τθ δομι του αφρϊδουσ
για εξουδετζρωςθ των μικροοργανιςμϊν ςτθν
επιφάνεια του ζλκουσ και εντόσ του επικζματοσ
κατά τθν απορρόφθςθ. Χωρίσ τοπικό
αντιβιοτικό. Αυτοκόλλθτα με περιμετρικι
κολλθτικι επιφάνεια από φυςικό υλικό
κυτταρίνθσ. Να ενδείκνυνται για μεςαία ζωσ και
υψθλι ποςότθτα εξιδρϊματοσ. 19x20 εκ. χιμα
Πτζρνασ.

40.6.2
4.4.46
4.4.9

ΣΜΥ
ΣΜΥ
ΣΜΥ

1000
1000
3000

0,4700
0,0665
0,1819

470,00
66,50
545,70

4.4.5

ΣΜΥ

4000

0,0936

374,40

ΔΕΝ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑΙ

ΣΜΥ

1000

0,0700

70,00

4.4.50

ΣΜΥ

15000

0,3600

5.400,00

80

6,1300

490,40

ΣΜΥ

80

9,4700

757,60

4.5.24

ΣΜΥ

80

13,1700

1.053,60

4.5.91

ΣΜΥ

100

26,4400

2.644,00

ΔΕΝ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑΙ

4.5.151

3

34

Επικζματα αποςτειρωμζνα υδροπολυμερι –
αφρϊδθ, με υδροενεργό άργυρο ομοιογενϊσ
κατανεμθμζνο ςε όλθ τθ δομι του αφρϊδουσ
για εξουδετζρωςθ των μικροοργανιςμϊν ςτθν
επιφάνεια του ζλκουσ και εντόσ του επικζματοσ
κατά τθν απορρόφθςθ. Χωρίσ τοπικό
αντιβιοτικό. Αυτοκόλλθτα με περιμετρικι
κολλθτικι επιφάνεια από φυςικό υλικό
κυτταρίνθσ. Να ενδείκνυνται για μεςαία ζωσ και
υψθλι ποςότθτα εξιδρϊματοσ. 23x23 εκ. χιμα
Κόκκυγα.

4.5.1

ΣΜΥ

80

25,0000

2.000,00

35

Επικζματα αποςτειρωμζνα αλγθνικά με άργυρο
και κυτταρίνθ, για αντιμικροιακι προςταςία. Μθ
κολλθτικά ςε ςχιμα κορδονίου. 3 x 44cm

4.5.103

ΣΜΥ

80

6,6500

532,00

36

Επίκεμα από πολυεςτερικό πλζγμα εμποτιςμζνο
με παραφίνθ/βαηελίνθ. Με προςκικθ
υδροκοολλοειδοφσ και αργυροφχο
ςουλφαδιαηίνθ 10 x 10cm

ΣΜΥ

80

4,3000

344,00

37

Επίκεμα από πολυεςτερικό πλζγμα εμποτιςμζνο
με παραφίνθ/βαηελίνθ. Με προςκικθ
υδροκολλοειδοφσ και αργυροφχο ςουλφαδιαηίνθ
15 x 15cm

4.56

ΣΜΥ

150

6,0300

904,50

4.4.33

ΣΜΥ

500

0,0450

22,50

4.4.1

ΣΜΥ

500

0,0300

15,00

4.4.40

ΣΜΥ

500

0,0310

15,50

48

ΑΤΣΟΚΟΛΛΖΣΔ ΑΝΣΗΑΛΛΔΡΓΗΚΔ ΣΑΗΝΗΔ
ΤΠΟΚΑΣΑΣΑΣΟ ΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΓΚΛΗΖ
ΣΡΑΤΜΑΣΟ (3x75 mm περίποσ)
ΑΤΣΟΚΟΛΛΖΣΔ ΑΝΣΗΑΛΛΔΡΓΗΚΔ ΣΑΗΝΗΔ
ΤΠΟΚΑΣΑΣΑΣΟ ΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΓΚΛΗΖ
ΣΡΑΤΜΑΣΟ (6x75 mm περίποσ)
ΑΤΣΟΚΟΛΛΖΣΔ ΑΝΣΗΑΛΛΔΡΓΗΚΔ ΣΑΗΝΗΔ
ΤΠΟΚΑΣΑΣΑΣΟ ΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΓΚΛΗΖ
ΣΡΑΤΜΑΣΟ (12x100 mm περίποσ)

57

ΓΔΡΜΑΣΗΚΔ ΔΛΞΔΗ ΔΝΖΛΗΚΧΝ

ΔΕΝ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑΙ

ΣΜΥ

30

1,9500

58,50

58

ΓΔΡΜΑΣΗΚΔ ΔΛΞΔΗ ΠΑΗΓΧΝ

ΔΕΝ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑΙ

ΣΜΥ

20

1,7500

35,00

59

ΓΑΕΑ ΜΔ ΑΛΟΗΦΖ (ΒΑΕΔΛΗΝΟΤΥΑ) 10CM *10CM

4.5.75

ΣΜΥ

1.000

0,1660

166,00

59

ΠΟΡΧΓΖ ΤΠΟΑΛΔΡΓΗΚΖ ΓΑΕΑ ΒΗΚΟΕΖ 10Υ5

ΔΕΝ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑΙ

ΣΜΥ

100

2,9500

295,00

ΠΟΡΧΓΖ ΤΠΟΑΛΔΡΓΗΚΖ ΓΑΕΑ ΒΗΚΟΕΖ 10Υ10

ΔΕΝ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑΙ

ΣΜΥ

100

5,0000

500,00

ΠΟΡΧΓΖ ΤΠΟΑΛΔΡΓΗΚΖ ΓΑΕΑ ΒΗΚΟΕΖ 10Υ15

ΔΕΝ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑΙ

ΣΜΥ

100

6,9000

690,00

ΤΝΟΛΟ
Α

16.521,20

46
47

59

ΦΠΑ
13%

2147,76

ΤΝΟΛΟ
ΜΕ ΦΠΑ

4

18.668,96

1. ΣΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΗ
Ανακζτουςα Αρχι: Γενικό Νοςοκομείο Μεςςθνίασ (Νοςθλευτικι Μονάδα Κυπαριςςίασ),
Διεφκυνςθ Αλζξανδρου Καλαντηάκου 13 Κυπαριςςία ΣΚ 24500, Σθλζφωνο: 2761360170
e-mail: promithies@noskypar.gr & kalkavoura@noskypar.gr
Πλθροφορίεσ: Γεωργία Πόταρθ, Γεωργία Καλκαβοφρα
2. ΣΡΟΠΟ – ΧΡΟΝΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ
ΠΡΟΦΟΡΩΝ
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3. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ (επί ποινι αποκλειςμοφ)
α. Τπεφκυνθ διλωςθ εκ μζρουσ του οικονομικοφ φορζα, ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου ότι
δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 73 του Ν.4412/2016. ε
περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου θ προαναφερόμενθ υπεφκυνθ διλωςθ υποβάλλεται εκ μζρουσ
του νομίμου εκπροςϊπου, όπωσ αυτόσ ορίηεται ςτο άρκρο 79Α του Ν.4412/2016. Η υποχρζωςθ
αποκλειςμοφ οικονομικοφ φορζα εφαρμόηεται επίςθσ όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου
εκδόκθκε αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι
εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό. και αφορά αα) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ
ευκφνθσ (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (Ι.Κ.Ε) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και
Ε.Ε.), τουσ διαχειριςτζσ, ββ) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον Διευκφνοντα
φμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου. (άρκρο 80 παρ. 9 του
Ν.4412/2016, όπωσ ςυμπλθρϊκθκε με τθν παρ. 7αγ του άρκρου 43 του Ν.4506/2019) γγ) ςτισ
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περιπτϊςεισ των ςυνεταιριςμϊν, τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου, ι δδ) ςτισ υπόλοιπεσ
περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, τον κατά περίπτωςθ νόμιμο εκπρόςωπο.(άρκρο 80 παρ. 9 του
Ν.4412/2016 και άρκρο 73 παρ.1 του Ν.4412/2016)
β. Φορολογικι ενθμερότθτα
γ. Αςφαλιςτικι ενθμερότθτα (άρκρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
Σα ανωτζρω πιςτοποιθτικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόςον είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο
υποβολισ τουσ, άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται χρόνοσ ιςχφοσ, εφόςον ζχουν
εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ. (άρκρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα ι ενϊςεισ /κοινοπραξίεσ
αυτϊν ι ςυνεταιριςμοί που πλθροφν τουσ όρουσ που κακορίηονται ςτθ Διακιρυξθ.
Οι ενϊςεισ και οι κοινοπραξίεσ προμθκευτϊν που υποβάλλουν κοινι προςφορά, μαηί με τθν
προςφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά για κάκε προμθκευτι που
ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία.
Για τουσ υνεταιριςμοφσ, απαιτείται βεβαίωςθ εποπτεφουςασ αρχισ ότι ο υνεταιριςμόσ
λειτουργεί νόμιμα.
θμείωςθ: ε περίπτωςθ κοινοπρακτικοφ ςχιματοσ πρζπει να αναγράφονται θ πλιρθσ επωνυμία
και διεφκυνςθ, κακϊσ και ο αρικμόσ τθλεφϊνου, φαξ και θ διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ
ταχυδρομείου (e-mail) όλων των μελϊν του.
4. ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Οι προςφορζσ είναι δυνατό:
α. να υποβάλλονται ςτο πρωτόκολλο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ μζχρι και τθν προθγοφμενθ θμζρα
τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, ιτοι 19/05/2022, θμζρα Πζμπτθ και ϊρα 14:30μ.μ.
β. να αποςτζλλονται ςτθ διεφκυνςθ τθσ Νοςθλευτικισ Μονάδασ με οποιοδιποτε τρόπο και να
παραλαμβάνονται με απόδειξθ, με τθν απαραίτθτθ όμωσ προχπόκεςθ να ζχουν παραλθφκεί από
τθν ανακζτουςα αρχι μζχρι τθν προθγοφμενθ θμζρα τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Εφόςον θ
προςφορά αποςταλεί ςτθν Τπθρεςία Διενζργειασ με οποιονδιποτε τρόπο, κα πρζπει να φζρει
τθν ζνδειξθ «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεςία ή τη γραμματεία».
5. ΣΡΟΠΟ ΤΝΣΑΞΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται ι αποςτζλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ ςτθν ελλθνικι
γλϊςςα μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο,
2. το φάκελο κάκε προςφοράσ πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ:
2.1. Η λζξθ ΠΡΟΦΟΡΑ.
2.2. Ο πλιρθσ τίτλοσ τθσ αρμόδιασ Τπθρεςίασ που διενεργεί το διαγωνιςμό.
2.3. Ο αρικμόσ τθσ πρόςκλθςθσ και το αντικείμενο του διαγωνιςμοφ.
2.4. Η θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.
2.5. Σα ςτοιχεία του αποςτολζα
3. Μζςα ςτο φάκελο τθσ προςφοράσ τοποκετοφνται όλα τα ςχετικά με τθν προςφορά ςτοιχεία και
ειδικότερα τα εξισ:
3.1. ΣΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ τθσ προςφοράσ, τοποκετοφνται ςε ςφραγιςμζνο φάκελο μζςα ςτον
κυρίωσ φάκελο, με τθν ζνδειξθ «ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ».
3.2. ΣΑ ΣΕΧΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ τθσ προςφοράσ τοποκετοφνται ςε χωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο μζςα
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ςτον κυρίωσ φάκελο, με τθν ζνδειξθ «ΦΑΚΕΛΟ ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ».
3.3. TA OIKONOMIKA ΣΟΙΧΕΙΑ επί ποινι απορρίψεωσ τοποκετοφνται ςε χωριςτό ςφραγιςμζνο
φάκελο, επίςθσ μζςα ςτον κυρίωσ φάκελο με τθν ζνδειξθ «ΦΑΚΕΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΦΟΡΑ».
3.4. Οι φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ, ΣΕΧΝΙΚΗ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ προςφοράσ κα φζρουν και τισ
ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου.
6.Αξιολόγθςθ προςφορϊν
Η αξιολόγθςθ των προςφορϊν πραγματοποιείται ςε ζνα ςτάδιο, που περιλαμβάνει τα
παρακάτω επιμζρουσ βιματα:
 Παραλαβι των φακζλων και αποςφράγιςθ προςφορϊν
 Ζλεγχοσ δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ
 Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ τεχνικϊν προςφορϊν
 Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ οικονομικϊν προςφορϊν
 Ανάδειξθ αναδόχου
Οι προςφορζσ δεν πρζπει να ζχουν ξζςματα, προςκικεσ ι διορκϊςεισ.
Σο κριτιριο για τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι
άποψθ προςφορά αποκλειςτικά βάςει τιμισ ιτοι θ χαμθλότερθ προςφερόμενθ τιμι ανά είδοσ,
χωρίσ Φ.Π.Α.

7. Εγγυιςεισ καλισ εκτζλεςθσ ςφμβαςθσ
τθν παροφςα διακιρυξθ δεν απαιτείται
8. Ειδικοί όροι
Οι τιμζσ των προςφορϊν κα εκφράηονται ςε Ευρϊ.
Κάκε είδουσ άλλθ δαπάνθ βαρφνει τον προμθκευτι και κα πρζπει να ζχει ςυνυπολογιςκεί ςτθν
προςφορά.
Οι τιμζσ κα καταγράφονται ωσ εξισ:
Α) Σιμι χωρίσ ΦΠΑ
Β) φνολο προςφερόμενθσ τιμισ
Γ) Ποςοςτό ΦΠΑ και φνολο ΦΠΑ
Δ) υνολικό κόςτοσ με ΦΠΑ
 Η προςφερόμενθ τιμι κα πρζπει να εναρμονίηεται με αυτι του Παρατθρθτθρίου τιμϊν
όπωσ αυτι καταγράφθκε κατά τθν τελευταία θμζρα τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφορϊν
(Ν.4052/2012 άρκρο 14 παρ. 7), εφόςον υπάρχει.
Η τιμι χωρίσ ΦΠΑ κα λαμβάνεται για τθ ςφγκριςθ των προςφορϊν.
9. Απόρριψθ Προςφορϊν
το διαγωνιςμό γίνονται δεκτζσ οι προςφορζσ που είναι ςφμφωνεσ με όλουσ τουσ όρουσ, τισ
προχποκζςεισ και τισ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ενϊ είναι δυνατό, κατά τθν
κρίςθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, να κεωρθκοφν αποδεκτζσ και προςφορζσ που
παρουςιάηουν αςιμαντεσ αποκλίςεισ ι περιοριςμοφσ. Ωσ αςιμαντεσ αποκλίςεισ ι περιοριςμοί
νοοφνται οι αποκλίςεισ και οι περιοριςμοί που δεν επθρεάηουν τθν προμικεια ι τθν ποιότθτα
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εκτζλεςισ τθσ, δεν περιορίηουν ςε κανζνα ςθμείο τα δικαιϊματα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ι τισ
υποχρεϊςεισ του Προςφζροντοσ και δεν κίγουν τθν αρχι τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ των
Προςφερόντων.
Η Ανακζτουςα Αρχι δφναται να απορρίψει αιτιολογθμζνα προςφορά, μετά από ςχετικι
ειςιγθςθ τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ.

φμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παροφςα, απορρίπτεται προςφορά ςε κάκε μία από τισ
κάτωκι περιπτϊςεισ:
1 Ζλλειψθ οποιουδιποτε δικαιολογθτικοφ.
2. Μθ ζγκαιρθ και προςικουςα προςκόμιςθ δικαιολογθτικϊν.
3. Προςφορά που δεν καλφπτει τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ.
4. Προςφορά που είναι αόριςτθ και ανεπίδεκτθ εκτίμθςθσ.
5. Προςφορά ςτθν οποία δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι.
6. Προςφορά που υπερβαίνει τθν προχπολογιςκείςα δαπάνθ.
7. Δεν είναι ςφμφωνθ με τουσ επί μζρουσ υποχρεωτικοφσ όρουσ τθσ παροφςασ, όπου αυτοί
αναφζρονται.
8. Προςφορά που τα είδθ δεν ζχουν αντιςτοιχθκεί με τον κωδικό του Παρατθρθτθρίου Σιμϊν,
εφόςον αντιςτοιχίηονται
9. Εναλλακτικζσ προςφορζσ, απορρίπτονται
Προςφορζσ που κατατίκενται μετά τθν 19/05/2022, θμζρα ΠΕΜΠΣΗ και ϊρα 14:30 μ.μ., είναι
εκπρόκεςμεσ και επιςτρζφονται από τθν Τπθρεςία που διενεργεί το διαγωνιςμό.
Γίνονται δεκτζσ προςφορζσ για το ςφνολο τθσ Προμικειασ ι για κάκε είδοσ ξεχωριςτά.
Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν ορίηεται ςε εκατόν είκοςι θμζρεσ (120) .

10. Διοικθτικζσ προςφυγζσ:
Κατά τθσ διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ και πράξεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ προβλζπεται θ
άςκθςθ ζνςταςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 127, του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147
Αϋ/2016).

11. Τπογραφι & Διάρκεια φμβαςθσ
Ο Ανάδοχοσ ςτον οποίο κατακυρϊνεται οριςτικά θ προμικεια είναι υποχρεωμζνοσ να προςζλκει
για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, προςκομίηοντασ τα παρακάτω δικαιολογθτικά ςε περίπτωςθ
που ζχουν λιξει αυτά που ζχει προςκομίςει κατά τθν κατάκεςθ τθσ προςφοράσ:
 Φορολογικι ενθμερότθτα.
 Αςφαλιςτικι ενθμερότθτα για όλουσ τουσ φορείσ αςφάλιςθσ του προςωπικοφ τθσ
επιχείρθςθσ.
ε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ, δεν παρουςιαςτεί για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, κθρφςςεται
ζκπτωτοσ με απόφαςθ του Αρμοδίου Οργάνου. Η Ανακζτουςα αρχι ςτθν περίπτωςθ αυτι καλεί
τον πρϊτο επιλαχόντα για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και ακολουκείται αντίςτοιχα θ ίδια
διαδικαςία.
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Η ζύμβαζε οπίδεηαι για δύο (2) έηε ή έωρ εξανηλήζεωρ ηων ποζοηήηων.
12. Παρακολοφκθςθ και παραλαβι
Η παράδοςθ των υλικϊν γίνεται εξολοκλιρου ι τμθματικά ανάλογα με τισ ανάγκεσ του
ακτινολογικοφ τμιματοσ και κατόπιν παραγγελίασ από το αρμόδιο τμιμα.
Η παραλαβι πραγματοποιείται από τισ αρμόδιεσ επιτροπζσ που ζχουν ςυςτακεί για το ςκοπό
αυτό ςφμφωνα με το άρκρο 221 , παρ.11β του Ν.441/2016.
Κατά τα λοιπά και ςχετικά με τθ διαδικαςία, τισ αντιρριςεισ, τισ γνωςτοποιιςεισ και ότι άλλο
αφορά τθ διενζργεια ελζγχων και τθν παραλαβι των αγακϊν ςε εκτζλεςθ τθσ παροφςασ
ιςχφουν οι διατάξεισ του άρκρου 208 του ν. 4412/2016.
13. Πλθρωμι αναδόχου
Η πλθρωμι του αναδόχου κα γίνει μετά τθν οριςτικι παραλαβι τθσ ανωτζρω προμικειασ, ςε
χρόνο προςδιοριηόμενο από τθν αναγκαία διοικθτικι διαδικαςία για τθν ζκδοςθ των ςχετικϊν
χρθματικϊν ενταλμάτων ςφμφωνα και με το άρκρο 13. Η πλθρωμι κα λάβει χϊρα βάςει των
τιμολογίων του Αναδόχου και κα πραγματοποιθκεί με τθν προςκόμιςθ των νομίμων
παραςτατικϊν που προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, κακϊσ και κάκε άλλου
δικαιολογθτικοφ που τυχόν ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο για
τθν πλθρωμι του Αναδόχου, μετά τθν αφαίρεςθ των νόμιμων κρατιςεων.
Όλα τα τιμιματα τθσ φμβαςθσ (ςυνολικά και τιμζσ μονάδοσ), παραμζνουν ςτακερά και δεν
υπόκεινται ςε καμία ανακεϊρθςθ ι αφξθςθ ζωσ τθν ςυμβατικι θμερομθνία ολοκλιρωςθσ τθσ
φμβαςθσ.
Δεν προβλζπεται προκαταβολι

14. Τποχρεϊςεισ Αναδόχου
1.Κακ ́ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να ςυνεργάηεται ςτενά
με τθν Ανακζτουςα Αρχι, υποχρεοφται δε να λαμβάνει υπόψθ του οποιεςδιποτε παρατθριςεισ
τθσ ςχετικά με τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ.
2.Ο Ανάδοχοσ, εφόςον του ηθτθκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι, υποχρεοφται να παρίςταται ςε
υπθρεςιακζσ ςυνεδριάςεισ που αφοροφν τθν προμικεια (τακτικζσ και ζκτακτεσ),
παρουςιάηοντασ τα απαραίτθτα ςτοιχεία για τθν αποτελεςματικι λιψθ αποφάςεων.
3.Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθ να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ τουσ που
απορρζουν από τισ διατάξεισ τισ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ
νομοκεςίασ, οι οποίεσ ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το Εκνικό Δίκαιο, ςυλλογικζσ
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ
απαρικμοφνται ςτο Παράρτθμα Χ του Προςαρτιματοσ Α’ του Ν 4412/2016.
4. Ο Ανάδοχοσ κα ενεργεί με επιμζλεια και φροντίδα, ϊςτε να εμποδίηει πράξεισ ι παραλείψεισ,
που κα μποροφςαν να ζχουν αποτζλεςμα αντίκετο με το ςυμφζρον τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ
5. Απαγορεφεται ςτον Ανάδοχο να ανακζςει ςε τρίτουσ οποιεςδιποτε υπευκυνότθτεσ και
ευκφνεσ, που απορρζουν για αυτόν από τθν παροφςα.
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Η ςυμμετοχι ςτθν διαδικαςία του διαγωνιςμοφ ςυνιςτά τεκμιριο ότι ο διαγωνιηόμενοσ, αλλά και
κάκε μζλοσ του (ςε περίπτωςθ διαγωνιηόμενθσ ςφμπραξθσ ι κοινοπραξίασ), ζχει λάβει πλιρθ
γνϊςθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ και αποδζχεται ανεπιφφλακτα όλουσ τουσ όρουσ τθσ.
Οι όροι τθσ παροφςασ ερμθνεφονται με τρόπο ϊςτε να μθν προκφπτει αντίκεςι τουσ με
κανόνεσ δικαίου. ε περίπτωςθ ςφγκρουςθσ όρου τθσ Διακιρυξθσ (ςυμπεριλαμβανομζνων των
τευχϊν τθσ) προσ επιτακτικό κανόνα δθμοςίου δικαίου ι προσ κανόνα δθμόςιασ τάξθσ,
υπεριςχφει ο κανόνασ δικαίου.

15. Ματαίωςθ:
Η ανακζτουςα αρχι διατθρεί το δικαίωμα ματαίωςθσ εξ’ ολοκλιρου ι τμθμάτων του
διαγωνιςμοφ χωρίσ υποχρζωςθ καταβολισ αποηθμίωςθσ, με ειδικϊσ αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του
ανακζτοντοσ φορζα, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου με υποχρζωςθ τθν ανακοίνωςθ τθσ
ματαίωςθσ ςτουσ ςυμμετζχοντεσ.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
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