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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ - ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ 

 

        Ο Γηνηθεηήο ηνπ Ννζνθνκείνπ Λεπθάδαο έρνληαο ππόςε:  
        Σηο δηαηάμεηο όπσο απηέο ηζρύνπλ:  
 
       1.1Τνπ Ν.4412/2016(ΦΔΚ 147/Α/8-8-2016) «Γεκόζηεο Σπκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη  
             Υπεξεζηώλ». 

1.2 Τνπ Ν.2198/94  άξζξν 24 ηνπ «Παξαθξάηεζε θόξνπ εηζνδήκαηνο ζην εηζόδεκα από εκπνξηθέο Δπηρεηξήζεηο». 
1.3 Τνπ Ν. 2362/95 (ΦΔΚ 247/Α/95) Άξζξν 84 «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνύ, ειέγρνπ ησλ Γαπαλώλ ηνπ Κξάηνπο θαη 

άιιεο δηαηάμεηο». 
1.4 Τνπ Ν.2286/95 (ΦΔΚ 19/Α/01-02-95) «Πξνκήζεηεο ηνπ Γεκόζηνπ Τνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθώλ ζεκάησλ». 
1.5 Τνπ Ν. 2955/01 (ΦΔΚ 256/Α/02-11-01) «Πξνκήζεηεο Ννζνθνκείσλ θαη ινηπώλ Μνλάδσλ Υγείαο ησλ ΠΔ.Σ.Υ.Π. 

θαη άιιεο δηαηάμεηο». 
1.6 Τνπ Ν. 3329/2005 (ΦΔΚ 81/Α/04-04-05) «Δζληθό Σύζηεκα Υγείαο θαη ηνπ Ν. 2889/2001 (ΦΔΚ 37/Α/02-03-01) 

«Βειηίσζε θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» 
1.7 Τνπ Ν.3580/2007 (ΦΔΚ 134/Α/18-06-07) «Πξνκήζεηεο Φνξέσλ Δπνπηεπνκέλσλ από ην Υπνπξγείν Υγείαο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 
1.8 Τνπ Ν. 4281/2014(ΦΔΚ 160/08-08-2014) «Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο, 

νξγαλσηηθά ζέκαηα Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 
1.9 Τνπ Ν. 4272/2014 (ΦΔΚ 145/Α/11-07-2014 άξζξν 47 Παξαηεξεηήξην ηηκώλ(πεξί λνκηκνπνίεζεο δαπαλώλ) 
1.10 Τνπ Ν 4013/2011(ΦΔΚ 204/Α/15-09-2011)«Πεξί ζύζηαζεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Σπκβάζεσλ 
θαη Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Γεκνζίσλ Σπκβάζεσλ» 

       1.11Τνπ Ν 3918/2011 (ΦΔΚ 31/Α/02-03-2011) άξζξν 6 ζε ζπλδπαζκό κε ηα άξζξα 15       
              &16«Γηνξζσηηθέο αιιαγέο ζην Σύζηεκα Υγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» 
       1.12 Τνπ Ν 3861/2010(ΦΔΚ 112/Α/13-07-2010)«Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή  
               αλάξηεζε λόκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνηθεηηθώλ       
               νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «πξόγξακκα Γηαύγεηα θαη άιιεο δηαηάμεηο» 
       1.13 Τν Ν.4403/2016(ΦΔΚ125/Α/2016) άξζξν 57 ζύκθσλα κε ην νπνίν «από 1/7/2016 θαηαξγνύληαη ηα άξζξα 14    
            έσο 201 ηνπ Ν4281/2014(Α’160),πιελ ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 134 έσο 138-139,157 θαη ηεο παξ.5 ηνπ  
            άξζξνπ 201 νη νπνίεο δηαηεξνύληαη ζε ηζρύ» 
       1.14 Τνπ Ν.4250/2014(ΦΔΚ74/26-03-2014) «Γηνηθεηηθέο απινπζηεύζεηο – θαηαξγήζεηο, ζπγρσλεύζεηο Ννκηθώλ  
           Πξνζώπσλ θαη Υπεξεζηώλ ηνπ Γεκνζίνπ Τνκέα – Τξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ ΠΓ 318/1992 (Α’ 161) θαη ινηπέο  
           δηαηάμεηο». 
        1.15 Τν Π.Γ. 80/2016(ΦΔΚ 145/Α/05-08-2016)«Αλάιεςε ππνρξεώζεσλ από ηνπο δηαηάθηεο» 
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Τηο απνθάζεηο: 
 
1. Τνλ Πξνϋπνινγηζκό ηνπ Ννζνθνκείνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020. 

  2.  Τν κε  ΑΓΑΜ 20REQ007238848 Δγθεθξηκέλν Πξσηνγελέο Αίηεκα  ηνπ Ννζνθνκείνπ. 
  3.  Τελ αξηζκ.πξση 1206/31-08-2020(ΑΓΑ: ΩΔΝ04690ΒΥ-8ΜΑ) Απόθαζε Γέζκεπζεο ηεο Πίζησζεο ηνπ    
       Ννζνθνκείνπ (Αξηζκόο Γέζκεπζεο 542/0) 
  4.   Σελ αξηζ.1205/31-08-2020 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηνπ Ννζνθνκείνπ ηελ έγθξηζε δαπάλεο γηα ηε δηελέξγεηα  
        Πξόζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο. 
  5.  Τηο αλάγθεο ηεο Υπεξεζίαο. 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΔΙ: 

Τε Σπιινγή πξνζθνξώλ γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ κε απεπζείαο αλάζεζε  γηα ηελ πξνκήζεηα: 

 

ΔΙΓΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ  Πξόζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο 
 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ  Η πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά βάζεη ηηκήο 
ΥΡΟΝΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ  Ηκεξνκελία: 11/09/2020 

Ηκέξα: ΠΑΡΑΚΔΤΗ 
Ώξα: 12:30 πκ 

ΣΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ                                            ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΛΔΤΚΑΓΑ 

     «ΓΥΑΛΙΝΑ ΕΙΔΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 
 

ΚΩΓΙΚΟ CPV  

  

 
 

33793000-5   

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΔΙΑ  ΓΑΠΑΝΗ 
 

4.700,00 € πιένλ ΦΠΑ  
 
 

ΠΗΓΗ  ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΚΑΔ 1311αλ 
ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  ΔΝΑ ΈΣΟ ή ΜΔΥΡΙ ΔΞΑΝΣΛΗΗ ΣΩΝ 

ΠΟΟΣΗΣΩΝ 
ΓΔΙΓΜΑ ΝΑΙ (Δπί πνηλή απνθιεηζκνύ) 

 
 
 
(ΚΡΑΣΗΔΙ ΤΠΔΡ ΓΗΜΟΙΟΤ ΚΑΙ ΣΡΙΣΩΝ   

πνπ βαξύλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή). 
 
 
 
  

Τπέξ  ΑΔΠΠ 0,06% (άξζξν350 παξ 3  

Ν4412/2016-ΚΤΑ1191/2017) 
Υαξηόζεκν 3%επί ΑΔΠΠ 
ΟΓΑ Υαξη/κνπ20%επί Υαξη.ΑΔΠΠ 
Τπέξ ΔΑΑΓΗΤ 0,07% 
Υαξηόζεκν 3% επί ΔΑΑΓΗΤ 
ΟΓΑ Υαξη/κνπ20%επί Υαξη. ΔΑΑΓΗΤ 
Φόξνο Πξνκεζεπηώλ 4% 
 (Οη θξαηήζεηο ππνινγίδνληαη ζηελ 
αμία ηηκνινγίνπ πξν ΦΠΑ). 
   Ο Φ.Π.Α. βαξύλεη ην Ννζνθνκείν (Ο 
πξνζθέξσλ  ππνρξενύηαη κε ηελ πξνζθνξά 

ηνπ λα δειώζεη ην πνζνζηό ΦΠΑ επί ηεο % 

ζην  νπνίν ππάγεηαη ην είδνο).   
    Η ππεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη 

από ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνηρεία απαξαίηεηα 
γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ 

ηηκώλ νη δε ζπκκεηέρνληεο ππνρξενύληαη λα 

παξέρνπλ απηά. 
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                                                            ΑΡΘΡΟ 1 

                               ΥΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

     1. Όζνη επηζπκνύλ λα ιάβνπλ κέξνο ζηελ Πξόζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο, πξέπεη λα θαηαζέζνπλ 

έγγξαθεο πξνζθνξέο κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη από ηε ζρεηηθή πξόζθιεζε. 
     2. Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα απνζηέιινληαη ζηελ ππεξεζία κε νπνηνδήπνηε ηξόπν θαη παξαιακβάλνληαη κε 

απόδεημε, κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη απηέο ζα πεξηέξρνληαη ζηελ ππεξεζία καο, από 04/09/2020 εκέξα  
ΠΑΡΑΚΔΤΗ κέρξη ηηο 10/09/2020 εκέξα ΠΔΜΠΣΗ θαη ώξα14:30 ζην πξσηόθνιιν ηεο Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο (Γεληθό Ννζνθνκείν Λεπθάδαο-Φηινζόθσλ ,31100 Λεπθάδα)  
     3. Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ζηελ Υπεξεζία κε νπνηνδήπνηε ηξόπν, πξηλ από ηελ δηελέξγεηα ηνπ 

δηαγσληζκνύ, δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά παξαδίδνληαη ζηα αξκόδηα όξγαλα απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξώλ πνπ 

παξαιακβάλνπλ ηηο πξνζθνξέο, πξν ηεο εθπλνήο ηεο πξνζεζκίαο πνπ θαζνξίδεηαη από ηελ πξόζθιεζε, 

πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζηνύλ καδί κε ηηο άιιεο πνπ θαηαηέζεθαλ κε ηελ πξναλαθεξόκελε δηαδηθαζία. Σηελ 

πεξίπησζε θιεηζηνύ δηαγσληζκνύ ηπρόλ ππνβιεζείζα πξνζθνξά από πξνκεζεπηή πνπ δελ πξνζθιήζεθε πξνο 

ηνύην, επηζηξέθεηαη από ηελ Υπεξεζία ρσξίο λα απνζθξαγηζηεί. Δπίζεο επηζηξέθνληαη, ρσξίο λα απνζθξαγηζηνύλ 

θαη νη πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη  ζηελ Υπεξεζία, κε νπνηνδήπνηε ηξόπν, εθπξόζεζκα. 
                                                                 

 

                                                                ΑΡΘΡΟ 2 

                                                                  ΠΡΟΦΟΡΔ 

 

Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλεο ρσξίο ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζώζεηο. Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά 

νπνηαδήπνηε δηόξζσζε απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε από ηνλ πξνζθέξνληα. Θα θέξνπλ ηνλ 

ηίηιν ηεο εηαηξείαο ή ηνπ ηδηώηε θαη ζα απεπζύλνληαη πξνο ηελ ππεξεζία πνπ δηελεξγεί ηελ Πξόζθιεζε Δλδηαθέξνληνο. 

Θα θέξνπλ ζαλ ηίηιν ηελ πξνκήζεηα πνπ αθνξά θαη ηνλ αξηζκό ηεο Πξόζθιεζεο Δλδηαθέξνληνο, ζηνηρεία πνπ ζα πξέπεη 

λα αλαθέξνληαη θαη ζην εμσηεξηθό ηνπ θαθέινπ πνπ ηηο πεξηέρεη. 

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κέζα ζε θάθειν ζθξαγηζκέλν πνπ ζα πεξηέρεη ππνθάθειιν δηθαηνινγεηηθώλ 

ζπκκεηνρήο, ππνθάθειιν ηερληθήο πξνζθνξάο θαη ππνθάθειιν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο.Υπνρξεσηηθά 

ζε δύν (2) αληίγξαθα ηόζν νη  ΤΔΦΝΙΚΔΣ όζν θαη νη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔΣ. 

 1.  Ο ππνθάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζα πεξηέρεη όια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 3. 
 2. Μέζα ζηνλ ππνθάθειν ηερληθήο πξνζθνξάο ζα ππνβάιιεηαη Τπεύζπλε Γήισζε γηα θάζε πεξίπησζε 

ζπκκεηέρνληνο ζηελ Πξόζθιεζε πνπ ζα δειώλεη όηη ην πξνζθεξόκελν είδνο ζα είλαη αξίζηεο πνηόηεηαο θαη 

ζύκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο Πξόζθιεζεο . 

      3. Ο ππνθάθεινο ηεο νηθνλνκηθήο  πξνζθνξάο ζα πεξηέρεη ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά όπνπ ζα αλαθέξεηαη ε ηηκή 

κνλάδνο ηνπ είδνπο θαη απαξαίηεηα ν αύμνληαο αξηζκόο ηεο θαηάζηαζεο.   Σηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη θξαηήζεηο 

ππέξ ηξίησλ θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, εθηόο από ην ΦΠΑ. Σηελ Οηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα αλαθέξεηαη ε αληίζηνηρε 

ηηκή θαη ν θσδηθόο ηνπ είδνπο ζην Παξαηεξεηήξην Τηκώλ. 
Οηθνλνκηθέο πξνζθνξέο νη νπνίεο είλαη αλώηεξεο ησλ ηηκώλ ηνπ Π.Τ ζα απνξξίπηνληαη. 

Ο πξνκεζεπηήο θαηά ηελ πιεξσκή ππόθεηηαη ζηηο εθάζηνηε λόκηκεο θξαηήζεηο. 

     Ο πξνζθέξσλ ζεσξείηαη όηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο όινπο ηνπο όξνπο ηεο Πξόζθιεζεο θαη κε ηελ 

δέζκεπζε όηη ην είδνο  πνπ πξνζθέξεη είλαη εηνηκνπαξάδνην. 
     Οη ηηκέο ηεο πξνζθνξάο είλαη δεζκεπηηθέο γηα ηνλ πξνκεζεπηή κέρξη ηε ιήμε ηεο ηζρύνο ηεο πξνζθνξάο .Απνθιείεηαη 

αλαζεώξεζε ησλ ηηκώλ πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε επί πιένλ νηθνλνκηθή αμίσζε ηνπ πξνκεζεπηή, πέξαλ ησλ ηηκώλ 

θαηαθύξσζεο. 
 Τα έμνδα κεηαθνξάο θαη θνξηνεθθόξησζεο ησλ πιηθώλ ζα γίλνπλ κε επηβάξπλζε ηνπ πξνκεζεπηή. 
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Η ππεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη από ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ 

πξνζθεξνκέλσλ ηηκώλ νη δε ζπκκεηέρνληεο ππνρξενύληαη λα παξέρνπλ απηά. 

 Αληηπξνζθνξέο, πξνζθνξέο αόξηζηεο, ή αλεπίδεθηεο εθηίκεζεο, εθπξόζεζκεο, ππό αίξεζε ή ηέηνηεο πνπ 

ηξνπνπνηνύλ ηνπο όξνπο ηεο πξόζθιεζεο ελδηαθέξνληνο δελ γίλνληαη δεθηέο. 

                                                                    
 
 
                                                                  ΑΡΘΡΟ 3 
                                                           ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 
 
  Τπεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.1599/1986, όπσο εθάζηνηε ηζρύεη, ππνγεγξακκέλε από 
 ηνλ πξνζθέξνληα, ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηεο παξνύζαο Πξόζθιεζεο θαη ζηελ νπνία 
 ζα δειώλεηαη όηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπ, ν νηθνλνκηθόο θνξέαο: 
 
α) δελ βξίζθεηαη ζε κία από ηηο θαηαζηάζεηο ησλ άξζξσλ 73 θαη 74  ηνπ Νόκνπ 4412/2016 γηα ηηο νπνίεο νη νηθνλνκηθνί 

θνξείο απνθιείνληαη ή κπνξνύλ λα απνθιεηζζνύλ, 
β) πιεξνί ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ηα νπνία έρνπλ θαζνξηζηεί, ζύκθσλα κε ηα άξζξα 75, 76 θαη 77 ηνπ Νόκνπ 

4412/2016 
γ) θαηά πεξίπησζε, ηεξεί ηνπο αληηθεηκεληθνύο θαλόλεο θαη θξηηήξηα πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί, ζύκθσλα κε ην άξζξν 84 

ηνπ Νόκνπ 4412/2016 
δ) Η επηρείξεζή ηνπο δελ ππόθεηηαη ζε ηπρόλ λνκηθνύο πεξηνξηζκνύο ιεηηνπξγίαο, 
ε) Γελ έρεη απνθιεηζζεί ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δηαγσληζκό, κε ακεηάθιεηε απόθαζε, 
ζη) Γελ έρνπλ ππνπέζεη ζε ζνβαξό παξάπησκα θαηά ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηόηεηαο, 
δ) Η επηρείξεζε είλαη ζπλεπήο ζηελ εθπιήξσζε ηόζν ησλ ζπκβαηηθώλ ηεο 
ππνρξεώζεσλ όζν θαη ησλ ππνρξεώζεώλ ηεο ελ γέλεη πξνο ην Γεκόζην Τνκέα, 
ε) Γελ έρνπλ θάλεη ςεπδείο ή αλαθξηβείο δειώζεηο θαηά ηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ πνπ δεηνύληαη από ηελ Υπεξεζία. 
 
 
                                                                    ΑΡΘΡΟ 4 
                                                        ΥΡΟΝΟ ΙΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
 
Οη Πξνζθνξέο ηζρύνπλ θαη δεζκεύνπλ ηνπο πξνζθέξνληεο γηα εθαηόλ είθνζη (120)  εκεξνινγηαθέο εκέξεο (άξζξν 

97,παξ.4,Ν.4412/2016), πξνζεζκία πνπ αξρίδεη από ηελ επόκελε ηεο ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ. 

Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξόλν ηζρύνο κηθξόηεξν ηνπ παξαπάλσ αλαθεξόκελνπ ρξόλνπ απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Η 

ηζρύο ηεο πξνζθνξάο δύλαηαη λα παξαηαζεί(άξζξν 97,παξ.4,Ν.4412/2016), εθόζνλ δεηεζεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή, 

πξηλ από ηε ιήμε ηεο, θαη’ αλώηαην όξην γηα ρξνληθό δηάζηεκα ίζν κε ην πξνβιεπόκελν από ηε Πξόζθιεζε. Αλαθνίλσζε 

επηινγήο πξνκεζεπηή κπνξεί λα γίλεη θαη κεηά ηε ιήμε ηεο ηζρύνο ηεο πξνζθνξάο εθόζνλ ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη 

θαηά πεξίπησζε αηηηνινγεκέλα όηη ε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο εμππεξεηεί ην δεκόζην ζπκθέξνλ  , δεζκεύεη  όκσο ην 

δηαγσληδόκελν, κόλν εθόζνλ απηόο ην απνδερζεί.  
 Οη Υπνςήθηνη  πξνκεζεπηέο δελ έρνπλ δηθαίσκα λα απνζύξνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο, ή κέξνο ηεο κεηά ηελ θαηάζεζή 

ηεο. Σε πεξίπησζε πνπ ε πξνζθνξά ή κέξνο ηεο απνζπξζεί ν δηαγσληδόκελνο ππόθεηηαη ζε θπξώζεηο θαη εηδηθόηεξα: 
  Έθπησζε θαη απώιεηα θάζε δηθαηώκαηνο γηα θαηαθύξσζε.  
 
 
                                                                      ΑΡΘΡΟ 5 

                                                  Α μ η ν ι ό γ ε ζ ε    Π ξ ν ζ θ ν ξ ώ λ 

Γηα ηελ επηινγή ηεο ρακειόηεξεο πξνζθνξάο αμηνινγνύληαη κόλν νη πξνζθνξέο γηα ηα είδε  πνπ έρνπλ θξηζεί 

ηερληθά απνδεθηά θαη είλαη ζύκθσλεο κε ηνπο ινηπνύο όξνπο ηεο Πξόζθιεζεο. 

Πξνζθνξά πνπ είλαη αόξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή είλαη ππό αίξεζε, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε κεηά 

από πξνεγνύκελε γλσκνδόηεζε ηνπ αξκόδηνπ γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ απνηειεζκάησλ νξγάλνπ. 

Πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ, θαηά ηελ θξίζε ηνπ αξκόδηνπ νξγάλνπ γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ απνηειεζκάησλ 

ηνπ δηαγσληζκνύ νπζηώδεηο απνθιίζεηο από ηνπο όξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο Πξόζθιεζεο 
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απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Αληίζεηα δελ απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο εάλ νη παξνπζηαδόκελεο απνθιίζεηο 

θξίλνληαη σο επνπζηώδεηο, νπόηε ζεσξνύληαη ηερληθά απνδεθηέο. 

Απνθιίζεηο από όξνπο ηεο Πξόζθιεζεο ή από ζεκεία ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί 

ζηελ Πξόζθιεζε σο απαξάβαηνη όξνη είλαη νπσζδήπνηε νπζηώδεηο θαη ζπληζηνύλ απόξξηςε πξνζθνξώλ. 

Η θαηαθύξσζε ηνπ δηαγσληζκνύ ζα γίλεη από ην αξκόδην όξγαλν γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ 

δηαγσληζκνύ θαη ζα αλαθνηλσζεί εγγξάθσο ζηνπο αλαθεξπρζέληεο  πξνκεζεπηέο. 

Μεηά ηελ επέιεπζε ησλ ελλόκσλ απνηειεζκάησλ ηεο απόθαζεο θαηαθύξσζεο ζύκθσλα κε ην άξζξν 105 ηνπ 

Νόκνπ 4412/2016 παξάγξαθνο 3 , ε αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ 

ζπκθσλεηηθνύ εληόο είθνζη εκεξώλ (20) από ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο πξόζθιεζεο (άξζξν 105, 

παξ. 4 ηνπ Ν.4412/8-8-2016) πξνζθνκίδνληαο ηελ πξνζήθνπζα εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ε νπνία θαη ζα 

παξακείλεη ζην Ννζνθνκείν κέρξη ηεο πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο. 

   Δάλ ν αλάδνρνο ζηνλ νπνίν έγηλε ε αλαθνίλσζε, δελ πξνζήιζε λα ππνγξάςεη ηελ ζύκβαζε κέζα ζηελ πξνζεζκία 

ηνπ νξίζηεθε, θεξύζζεηαη έθπησηνο κε απόθαζε ηνπ Γ.Σ ηνπ Ννζνθνκείνπ, ύζηεξα από γλσκνδόηεζε ηεο 

επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ ζύκθσλα  κε ην άξζξν 105 παξ.5 ηνπ Νόκνπ 4412/2016. 

 Με ηε ίδηα δηαδηθαζία ν αλάδνρνο θεξύζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο από ηε ζύκβαζε θαη από θάζε  δηθαίσκά ηνπ 

απνξξέεη από απηή, εθόζνλ δελ πξαγκαηνπνίεζε ηελ εξγαζία  κέζα ζην ζπκβαηηθό ρξόλν ή ην ρξόλν παξάηαζεο 

πνπ ηνπ δόζεθε ζύκθσλα κε ην άξζξν 160 ηνπ Νόκνπ 4412/2016.                   

                                                                    
 
 
                                                                       ΑΡΘΡΟ 6 
 
                                                    ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

1. Απαγνξεύεηαη  ε αλαπξνζαξκνγή  ηνπ ηηκήκαηνο θαζ ‘όιν  ην δηάζηεκα ηζρύνο ηεο ζύκβαζεο. 

2. Με ηελ αλαθνίλσζε πνπ ζα γίλεη ε ζύκβαζε ζεσξείηαη ζπλαθζείζα ην δε έγγξαθν ηεο ζύκβαζεο πνπ ζα 

αθνινπζήζεη έρεη απνδεηθηηθό θαη κόλν ραξαθηήξα όπσο νξίδεη ην Άξζξν 105 ηνπ Νόκνπ 4412/2016. 

3. Σν Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην  δηθαίωκα λα πξνβεί ζηελ θαηαθύξωζε κέξνπο ηωλ ππό πξνκήζεηα 

εηδώλ λα απμνκεηώζεη ηηο δεηνύκελεο πνζόηεηεο θαηά πνζνζηό 30% ζε πεξίπηωζε κεγαιύηεξεο 

πνζόηεηαο ή 50% ζηελ πεξίπηωζε κηθξόηεξεο πνζόηεηαο ή λα αλαζηείιεη ηελ πξνκήζεηα όηαλ ηα είδε 

ρνξεγεζνύλ από θξαηηθή ππεξεζία ε ζπλαθζνύλ ζπκβάζεηο από απηή. 

4. Ύζηεξα από ηελ θαηαθύξσζε ηεο πξνκήζεηαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο ε παξαγγειία 

ησλ εηδώλ  ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά θαη ζύκθσλα  κε ηηο αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ. 
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ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ – ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

 
 

ΓΔΝΙΚΔ ΓΔΝΙΚΔ ΗΜΔΙΩΔΙ ΓΙΑ ΣΙ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 
 

α) ε πεξίπησζε πνπ ηα πξνζθεξόκελα είδε πξνζθέξνληαη ζε δηαθνξεηηθέο κνλάδεο κέηξεζεο ζε ζρέζε κε ηελ 
κνλάδα κέηξεζεο ηεο πεξηγξαθήο ηνπ είδνπο ζηελ δηαθήξπμε , νη πξνζθέξνληεο είλαη ππνρξεσκέλνη λα αληηζηνηρίζνπλ 
κε ζαθήλεηα ηελ κνλάδα κέηξεζεο ηνπ πξνζθεξόκελνπ είδνπο σο πξνο ηελ κνλάδα κέηξεζεο ηεο δηαθήξπμεο γηα λα 
ππάξρεη ε δπλαηόηεηα νηθνλνκηθήο ζύγθξηζεο ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδώλ. (ΟΡΟ ΑΠΑΡΑΒΑΣΟ). 

β)  Οη εηαηξείεο είλαη ππνρξεσκέλεο ζε πεξίπησζε πνπ ζε δεηνύκελα  είδε ηεο δηαθήξπμεο  έρνπλ πξνζδηνξηζηεί 
δηαζηάζεηο εθηόο ηεο αληηζηνηρίαο κε ηνλ αύμνληα αξηζκό ηνπ δεηνύκελνπ είδνπο λα πξνζδηνξίδνπλ ζε πνην δεηνύκελν 
είδνο α, β, γ……. αληηζηνηρεί ην πξνζθεξόκελν είδνο θαη σο πξνο ηελ δηάζηαζε εθόζνλ βέβαηα απηά δελ παξνπζηάδνπλ 
νπζηώδεηο απνθιίζεηο (ΟΡΟ ΑΠΑΡΑΒΑΣΟ). 
   Σα αλωηέξω είδε πξέπεη λα είλαη άξηζηεο πνηόηεηαο θαη γηα όζα εμ απηώλ δελ ππάξρεη ιεπηνκεξήο ηερληθή  
πεξηγξαθή, ε αμηνιόγεζε ζα γίλεηαη κε βάζε ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ απνξξένπλ από ηελ πεξηγξαθή 
ηεο νλνκαηνινγίαο ηνπ. 
  Σπρόλ εκπνξηθέο νλνκαζίεο έρνπλ ελδεηθηηθό ραξαθηήξα θαη κόλν. 
   Οη δηαζηάζεηο πνπ ηπρόλ αλαθέξνληαη είλαη ελδεηθηηθέο ηνπ ηη εμππεξεηεί    ην Γεληθό Ννζνθνκείν Λεπθάδαο θαη σο εθ 
ηνύηνπ δελ είλαη απαγνξεπηηθό ζην λα πξνζθεξζνύλ θαη δηαζηάζεηο νη νπνίεο δελ έρνπλ νπζηώδε απόθιηζε ησλ 
δεηνπκέλσλ κε ηελ κόλε πξνϋπόζεζε όπσο πξναλαθέξακε,  όηη ε πξνζθέξνπζα εηαηξεία έρεη ηελ ππνρξέσζε λα 
αληηζηνηρίζεη αθξηβώο ην πξνζθεξόκελν είδνο κε ην δεηνύκελν θαη κε ηνλ ηξόπν πνπ πεξηγξάςακε αλσηέξσ. 
   Δίλαη ππνρξεωηηθή ε πξνζθόκηζε δεηγκάηωλ ηωλ πξνζθεξνκέλωλ εηδώλ επί πνηλή απνθιεηζκνύ, ηα νπνία 
πξέπεη λα θέξνπλ ηελ ζθξαγίδα ηεο εηαηξείαο πνπ ηα πξνζθέξεη. Επηηξέπεηαη ε απνζηνιή ησλ δεηγκάησλ ζηελ 
Τπεξεζία κέρξη θαη ηέζζεξηο (4) εκέξεο από ηελ επνκέλε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ, ππό ηελ 
πξνϋπόζεζε όκσο όηη απνδεηθηηθό απνζηνιήο ζα πεξηέρεηαη απαξαίηεηα ζην θάθειν πξνζθνξάο κε ηα ηερληθά 
ζηνηρεία. 

 
 
 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ: 
 
Ο πξνκεζεπηήο θαηά ηελ πιεξσκή ππόθεηηαη ζηηο εθάζηνηε λόκηκεο θξαηήζεηο. 

                                                                                                                                            

.                                                   Ο                                 

                                                                                                                 ΓΙΟΙΚ/ΣΗ ΣΟΤ  ΝΟ/ΜΔΙΟΤ   

                                                                                                                       ΜΠΑΚΑΒΟ ΙΩΑΝΝΗ 

 

α/α                         ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ     ΔΙΓΩΝ    Μ/Μ ΠΟΟΣΗΣΑ 

1.  ΠΙΠΕΣΕ γηα ζσιελάξηα θαζηδήζεσο εξπζξώλ 2ml vacutainer  TMX 5.000 

2.  ΩΛΗΝΑΡΙΑ ΣΡΙΥ. ΜΙΚΡΟΑΙΜΑΣ. ΜΗ ΗΠΑΡ. ΚΟΚΚΙΝΑ ΣΜΥ 2.500 

3.  Βακβαθνθόξνη  ζηπιενί μύιηλνη απνζηεηξσκέλνη εληόο πιαζηηθνύ ζσιήλα 

12x150mm 

ΣΜΥ 2.500 

4.  Βακβαθνθόξνη  ζηπιενί απνζηεηξσκέλνη απινί ρσξίο ζσιελάξην κε πιηθό 

κεηαθνξάο 12x140mm. ε αηνκηθή ζπζθεπαζία. 

ΣΜΥ 5.000 

5.  Κξηθνθόξνη ζηπιενί πιαζηηθνί απνζηεηξσκέλνη κ.ρ. ΣΜΥ 12.000 

6.  Σαηλίεο Αλίρλεπζεο Ούξσλ ρσξίο ASCORDIC ACID ΣΜΥ 12.050 

7.  σιελάξηα Οξνύ 5ml(gel) κε ζύζηεκα VACOTEIMPR 13x100mm  ΣΜΥ 50.000 

8.  σιελάξηα Γεληθήο Αίκαηνο Vacutainer 9ml Κ2EDTA 16,2mg ςεθαζκέλν ζηα 

ηνηρώκαηα. 

ΣΜΥ 1.500 
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