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Θέμα:  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για προμήθεια 
«ΥΛΙΚΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ» CPV 33910000-2  του  ΓΝ Λευκάδας. 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του αρ. 118 παρ. 1 του Ν. 4412/2016. 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 66, 67 & 68 του Ν. 4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής 

διαχείρισης και εποπτείας – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143Α/2014). 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 2β, 4 και 9 του Π.∆. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016).  

4. Την µε αρ. πρωτ. 2/100018/0026/30-12-2016 (Α∆Α: ΨΒΞΒΗ-∆ΤΗ) Απόφαση Αν. Υπ. 

Οικονομικών «Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά µε την ανάληψη υποχρεώσεων από τους 

διατάκτες και παροχή οδηγιών».  

5. Τον Ν.3329/2005 <Eθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές 

διατάξεις> (ΦΕΚ Α΄81/4-4-2005), όπως ισχύει σήµερα.  

6. Το πρωτογενές αίτημα της υπηρεσίας με ΑΔΑΜ 22REQ010745805 όπως επισυνάπτεται 

και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

7. Την υπ’αριθμ.πρωτ  687/21-06-2022 (ΑΔΑ: 9Ζ104690ΒΧ-ΑΒΠ) Απόφαση Ανάληψης 

Υποχρέωσης με Αριθμ. Δέσμευσης 248/0. 

8.Το Εγκεκριμένο Αίτημα του Νοσοκομείου με ΑΔΑΜ: 22REQ010785329 
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9.Την υπ’ αριθ. ΣΥΝ. 7η /15-06-2022 θέμα 7ο Έκτακτο Απόφασης ΔΣ του Νοσοκομείου(ΑΔΑ 

6ΥΙΝ4690ΒΧ-ΛΒΓ) 

 10.της υπ'αριθμ.693/22-06-2022 Απόφασης Διοικητή περί ορισμού της Επιτροπής 

Διενέργειας του εν λόγω διαγωνισμού, με ΑΔΑ: 9ΡΦΙ4690ΒΧ-ΜΨ7 

11.Την ανάγκη κάλυψης της ανωτέρω δαπάνης 

 

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε την προσφοράς σας για  προμήθεια «ΥΛΙΚΑ 
ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ» CPV 33910000-2  προϋπολογισθείσας δαπάνης 
11.200,30 € άνευ ΦΠΑ  ή 13.888,37€ με ΦΠΑ, για διάστημα 12 μηνών και κριτήριο 
κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής , 
σύμφωνα  με τα κατωτέρω: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟ 

ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΕΙΔΟΥΣ    ANEY

Φ.Π.Α. 

ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ 

Φ.Π.Α.  

ΣΕ € 

ΑΞΙΑ ΣΥΜΠ. 

Φ.Π.Α. 24% 

1 Πλαστικές ποδιές Μ.Χ. ΤΕΜ 200 0,052 10,40 12,90 

2 Λεπίδες μικροτόμου ΤΕΜ 1.000 1,78 1.780,00 2.207,20 

3 Cryospray (ψυκτικό spray) ΤΕΜ 200 5,90 1.180,00 1.463,20 

4 Κασσέτες  έγκλεισης 

ιστοτεμαχίων λευκού 

χρώματος 

ΤΕΜ 4.500 0,054 243,00 301,32 

5 Κασσέτες  έγκλεισης 

μικρών βιοψιών λευκού 

χρώματος 

ΤΕΜ 1.500 0,095 142,50 176,70 

6 Καλυπτρίδες ειδικές και για 

μηχάνημα κάλυψης 

ΤΕΜ 12.000 0,044 528,00 654,72 

7 Αντικειμενοφόρες πλάκες 

EXTRA WHITE τύπου 

SUPERFROST 

ΤΕΜ 10.000 0,086 860,00 1.066,40 

8 Αντικειμενοφόρες πλάκες 

ADHESIVE PLUS SLIDES 

τύπου SUPERFROST PLUS 

TEM 720 0,245 176,40 218,74 

9 Ακετόνη ΛΙΤΡΑ 30 18 540,00 669,60 

10 Ανεξίτηλοι 

μαρκαδόροι(Histology pen) 

ΠΑΚΕΤΟ 

(12τμχ) 

6 65 390,00 483,60 
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                               ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ   

      Α/Α 1.Πλαστικές ποδιές μιας χρήσης- Προδιαγραφές 
Πλαστικές ποδιές μιας χρήσης, λευκές, και με ενιαίο μέγεθος για κάθε σωματότυπο, 
διαστάσεων 140χ80 cm, πακέτο των 100 τεμαχίων 
 

 

Α/Α 2. Λεπίδες μικροτόμου- Προδιαγραφές  
 Να έχουν μήκος τουλάχιστον 80 mm και  πλάτος 8 mm 
 Να διαθέτει γωνία κοπής 34ο. 
 Να είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο ατσάλι. 
 Να διαθέτει επικάλυψη πολυμερούς PTFE, η οποία εκμηδενίζει τη δημιουργία 

γραμμών στη τομή. 
 Να διαθέτει ειδική τεχνολογία (pink technology), η οποία προσδίδει μεγάλη αντοχή 

στη λεπίδα. 
 Να είναι κατάλληλες για τομές μαλακών και σκληρών ιστών, βιοψίας, κρυοστάτη. 
 Να φέρει CE Mark για IVD. 
 Κατάθεση δείγματος ( απαραίτητο) 

    
 Α/Α 3.CRYOSPRAY (ΨΥΚΤΙΚΌ SPRAY) 

 

 Ψυκτικό spray των 200 ml για την ταχεία ψύξη τομών μικροτόμου και κρυοστάτη, 
ειδικό για εργασία σε χαμηλές θερμοκρασίες ( - 20 C° έως – 30 C°) 

 Να φέρει CE mark   
 

11 Ουδέτερη φορμόλη 

(10% Neutral Buffered 

Formalin) 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

5lit 

24 11 264,00 327,36 

12 Αντιδραστήριο απόλυτης 

αλκοόλης 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

5lit 

50 25 1.250,00 1.550,00 

13 Ξυλόλη ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

5lit 

50 25 1.250,00 1.550,00 

14 Αιματοξυλίνη Harris 

acidified 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

4lit 

12 75 900,00 1.116,00 

15 Eosin-Y Alcoholic ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

4lit 

12 58 696,00 863,00 

16 Παραφίνη ΚΙΛΑ 90 11 990,00 1.227,60 

    ΣΥΝΟΛΑ 11.200,30 13.888,37 

ΑΔΑ: Ψ8ΘΥ4690ΒΧ-ΓΓΨ





Α/Α 4. Κασέτες έγκλεισης ιστοτεμαχίων - Προδιαγραφές 
- Να είναι πλαστικές κασέτες για την ασφαλή έγκληση των ιστοτεμαχίων 
- Να είναι κατασκευασμένες από υψηλής αντοχής πολυμερές πολυοξυμεθυλενίου (Acetalic 
Polymer) 
- Να αντέχουν στα οξέα και τις βάσεις 
 Το άνοιγμα της κασέτας να είναι από μπροστά για ευκολία του χρήστη 
 Ο χώρος αναγραφής στοιχείων να είναι υπό γωνία 45ο  
 Να έχουν εσωτερικές διαστάσεις: 30x25x5mm. 
 Να έχουν εξωτερικές διαστάσεις: 40x28x6mm. 
 Να διατίθενται σε διάφορα χρώματα: άσπρο, πορτοκαλί, κίτρινο, ροζ, πράσινο, 

γαλάζιο, λιλά και γκρι. 
 Να διατίθενται σε συσκευασία των 1.500 τεμαχίων. 
 Να φέρουν CE/IVD 
 Κατάθεση δείγματος (απαραίτητο) 

 

 Α/Α 5.Κασέτες έγκλεισης μικρών βιοψιών  

 

 Να είναι πλαστικές κασέτες για την ασφαλή έγκληση των μικρών βιοψιών  (biopsy) 
 Να είναι κατασκευασμένες από υψηλής αντοχής πολυμερές πολυοξυμεθυλενίου 

(Acetalic Polymer) 
 Να αντέχουν στα οξέα και τις βάσεις 
 Το άνοιγμα της κασέτας να είναι από μπροστά για ευκολία του χρήστη 
 Ο χώρος αναγραφής στοιχείων να είναι υπό γωνία 45ο  
 Να έχουν εσωτερικές διαστάσεις: 30x25x5mm. 
 Να έχουν εξωτερικές διαστάσεις: 40x28x6mm. 
 Να διατίθενται σε διάφορα χρώματα: άσπρο, πορτοκαλί, κίτρινο, ροζ, πράσινο, 

γαλάζιο, λιλά και γκρι. 
 Να διατίθενται σε συσκευασία των 1.500 τεμαχίων. 
 Να φέρουν CE/IVD 
 Κατάθεση δείγματος (απαραίτητο) 

 

Α/Α 6.Καλυπτρίδες ειδικές και για μηχάνημα κάλυψης 

 

 Να έχουν διαστάσεις: 24x50mm και πάχος 1 (0,13-0,16mm) 
 Να είναι απόλυτα διαυγείς και άχρωμες. 
 Να είναι ψεκασμένες με ειδικό διαχωριστικό παράγοντα, ώστε να μην 

κολλούν μεταξύ τους. 
 Να είναι κατασκευασμένες από υψηλής χημικής σταθερότητας 

βοροπυριτικό γυαλί (borosilicate glass D 263 M) 
 Να διαθέτουν υψηλή οπτική ομοιογένεια, χωρίς χαρακιές και χωρίς 

φυσαλίδες. 
 Να είναι ομοιόμορφα λείες προσφέροντας υψηλής ποιότητας οπτικό 

αποτέλεσμα 
 Να είναι κατάλληλες και για τεχνικές φθορισμού. 
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 Να φέρουν CE/IVD 
 Να είναι σε συσκευασία των 1.000 τεμαχίων (10 κουτιά των 100 τεμαχίων) 
 Κατάθεση δείγματος ( απαραίτητο) 

   
Α/Α 7.Αντικειμενοφόρες πλάκες  EXTRA WHITE ΤΥΠΟΥ SUPERFROST- Προδιαγραφές 

 
 Να είναι κατάλληλες για χρώσεις ιστοχημείας. 
 Να έχουν λευκό περιθώριο αναγραφής στοιχείων και να είναι ανθεκτικό σε 

όλους τους διαλύτες. 
 Να είναι κατασκευασμένες από γυαλί υψηλής θερμικής και μηχανικής 

αντοχής και να έχεi χαμηλή περιεκτικότητα σε προσμίξεις σιδήρου (Very 
Low Iron Soda-Lime Glass), ώστε να έχουν υψηλή καθαρότητα και 
διαφάνεια (extra white). 

 Να είναι κατάλληλες για χρήση σε αυτόματα μηχανήματα. 
 Να έχουν διαστάσεις :  26 Χ 76 Χ 1.0mm. 
 Να φέρουν CE/IVD. 
 Να έχουν ISO 8037/1 
 Να διατίθενται σε συσκευασία των 50 τεμαχίων 
 Κατάθεση δείγματος ( απαραίτητο) 

 
 

 Α/Α 8.Αντικειμενοφόρες πλάκες ADHESIVE PLUS SLIDES (ΤΥΠΟΣ SUPERFROST PLUS) 

 
 Να διαθέτουν θετικό φορτίο. 
 Να φέρουν στις άκρες τους δύο χαραγμένα σύμβολα (+)  
 Να έχουν λευκό περιθώριο 
 Να είναι κατάλληλες για όλες τις χρώσεις ιστοχημείας και ανοσοϊστοχημείας 

και ανοσοκυτταροχημείας  
 Να είναι κατασκευασμένες από γυαλί υψηλής θερμικής και μηχανικής 

αντοχής και να έχεi χαμηλή περιεκτικότητα σε προσμίξεις σιδήρου (Very 
Low Iron Soda-Lime Glass), ώστε να έχουν υψηλή καθαρότητα και 
διαφάνεια (extra white) 

 Να είναι κατάλληλες για χρήση σε αυτόματα μηχανήματα. 
 Να έχουν διαστάσεις :  25 Χ 75 Χ 1.0mm  
 Να φέρει CE/IVD 
 Να διατίθενται σε συσκευασία των 72 τεμαχίων. 
 Κατάθεση δείγματος ( απαραίτητο) 

 
 Α/Α 9.Ακετόνη ( ACETON)  
Να είναι σε συσκευασία 2,5 LT  

Α/Α 11.Ουδέτερηφορμόλη (10% NeutralBufferedFormalin- Προδιαγραφές  
 
 Να είναι ουδέτερο ρυθμιστικό διάλυμα φορμόλης, έτοιμο προς χρήση. 
 Να περιέχει 3,5 - 4% φορμαλδεΰδη.  
 Να περιέχει 1,2% methylalcohol ως σταθεροποιητή για την αποφυγή ιζημάτων.  
 Να περιέχει μονο-βασικό και δι-βασικό φωσφορικό νάτριο <1% για τη 

σταθεροποίηση του pH. 
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 Να έχει pH 7,0. 
 Να είναι σε συσκευασία των 5L. 
 Να φέρει σήμανση CE-IVD. 
 Να κατατεθεί το MSDS του υλικού προς επιβεβαίωση της σύστασης. 

 
Α/Α 12.Αντιδραστήριο απόλυτης αλκοόλης- Προδιαγραφές  
 Να είναι μείγμα αλκοολών 99,9 αλκοολικών βαθμών, αποτελούμενο από αιθανόλη 

90% και ισοπροπανόλη 10%.  
 Να υποκαθιστά πλήρως την Analyticalgradeethanol στις διαδικασίες αφυδάτωσης / 

ενυδάτωσης των κυττάρων, με εξίσου καλά αποτελέσματα στην επεξεργασία και 
χρώση των ιστολογικών παρασκευασμάτων, χωρίς να απαιτείται η παραμικρή 
αλλαγή στα πρωτόκολλα εργασίας.  

 Με την αραίωσή της να είναι δυνατή η παρασκευή όλων των διαλυμάτων 
διαφορετικών συγκεντρώσεων αιθυλικής αλκοόλης που απαιτούν οι ανάγκες της 
εργαστηριακής χρήσης. 

 Να εισάγεται χωρίς να απαιτείται διαδικασία εκτελωνισμού. 
 Να είναι σε συσκευασία πλαστικής άθραυστης φιάλης των 5L. 

 
Α/Α 13.Ξυλόλη- Προδιαγραφές  
 Να είναι μείγμα ισομερών ξυλόλης, καθαρότητας >98,5%, με την οποία να 

επιτυγχάνεται γρήγορη διαύγαση και αποπαραφινοποίηση των ιστολογικών 
παρασκευασμάτων λόγω της μεγάλης διαλυτικής ικανότητάς της. 

 Να φέρει σήμανση CE-IVD. 
 Να είναι σε συσκευασία φιάλης των 5L. 

 
 
 

Α/Α 14.Αιματοξυλίνη Harris, acidified- Προδιαγραφές 
 Να περιέχει οξικό οξύ 1-2% (acidified) για βέλτιστη χρώση των πυρήνων. 
 Να περιέχει επίσης νερό >97%, ethylalcohol 2-3%, methylalcohol<1%, 

aluminumammoniumsulfate<1%, hematoxylin<1%, sodiumiodate<1%. 
 Να έχει pH 2-3. 
 Να είναι κατάλληλη για τομές παραφίνης και κρυοστάτη.  
 Να δίνει χρώση εντός 4-8 λεπτών σύμφωνα με τον κατασκευαστή. 
 Να χρησιμοποιείται εξίσου καλά σε αυτόματα μηχανήματα χρώσεων ή σε χρώση στο 

χέρι. 
 Να είναι σε συσκευασία 4L. 
 Να φέρει σήμανση CE-IVD. 
 Να κατατεθεί μαζί με την προσφορά και το MSDS του υλικού. 
 Να κατατεθεί δείγμα στο εργαστήριο προς αξιολόγηση. 
 

 
 

Α/Α 15.Eosin-Y Alcoholic- Προδιαγραφές  
 Να είναι αλκοολούχο διάλυμα περιεκτικότητας σε χρωστική Ηωσίνης<1%. 
 Να έχει βέλτιστα αποτελέσματα σε ανοσοϊστοχημικές χρώσεις, αλλά εξίσου καλά και 

σε απλή χρώση ιστοχημείας. 
 Να είναι κατάλληλη για τομές παραφίνης και κρυοστάτη.  
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 Να χρησιμοποιείται εξίσου καλά σε αυτόματα μηχανήματα χρώσεων ή σε χρώση στο 
χέρι. 

 Να περιέχει νερό έως 40%, ethylalcohol 54-56%, methylalcohol 2-3%, isopropylalcohol 2-
3% και aceticacid<1%. 

 Να είναι σε συσκευασία 4 lt. 
 Να φέρει σήμανση CE-IVD. 
 Να κατατεθεί μαζί με την προσφορά και το MSDS του υλικού. 
 Να κατατεθεί δείγμα προς αξιολόγηση. 

 
Α/Α 16.Παραφίνη - Προδιαγραφές  

 
 Να περιέχει πλαστικά πολυμερή για τη λήψη λεπτότερων τομών, τη λήψη 

τομών σε μορφή κορδέλας και την καλύτερη ποιότητα κοπής των 
ιστοτεμαχίων. 

 Να είναι κατάλληλη για τη διήθηση και εμπέδωση των ιστοτεμαχίων κατά 
την επεξεργασία.  

 Να έχει σημείο τήξης 56 – 57 oC.  
 Να φέρει σήμανση CE – IVD.  
 Να είναι σε συσκευασία 1 Kg υπό μορφή σφαιριδίων (pellets). 

  

 
Οι προσφορές πρέπει να είναι καθαρογραμμένες χωρίς σβησίματα, προσθήκες, 

διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση αυτή πρέπει να είναι 

καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Θα φέρουν τον τίτλο της 

εταιρείας ή του ιδιώτη και θα απευθύνονται προς την υπηρεσία που διενεργεί την 

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος. Θα φέρουν σαν τίτλο την προμήθεια που αφορά και τον αριθμό 

της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος, στοιχεία που θα πρέπει να αναφέρονται και στο εξωτερικό 

του φακέλου που τις περιέχει. 

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο σφραγισμένο που θα περιέχει υποφάκελλο 

δικαιολογητικών συμμετοχής, υποφάκελλο τεχνικής προσφοράς και υποφάκελλο 

οικονομικής προσφοράς. Υποχρεωτικά σε δύο (2) αντίγραφα τόσο οι  ΤΕΧΝΙΚΕΣ όσο και οι 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ. 

 1.  Ο υποφάκελος των δικαιολογητικών θα περιέχει : 
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 
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εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό 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, για δημόσιες συμβάσεις 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, 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, για δημόσιες συμβάσεις 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 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, για δημόσιες συμβάσεις 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 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, 
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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. 

 2. Ο υποφάκελος της τεχνικής προσφοράς θα περιέχει:  

Η προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των 
οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, σύμφωνα με τις 
τεχνικές προδιαγραφές της Πρόσκλησης . 
      3. Ο υποφάκελος της οικονομικής  προσφοράς θα περιέχει:   
Την οικονομική προσφορά όπου θα αναφέρεται η τιμή μονάδος του είδους και 
απαραίτητα ο αύξοντας αριθμός της κατάστασης.   Στην τιμή περιλαμβάνονται οι 
κρατήσεις υπέρ τρίτων και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το ΦΠΑ.  
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς ορίζεται η 05/07/2022, ημέρα Τρίτη και 
ώρα 14:30 μμ στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου Λευκάδας. 
Η αποσφράγιση θα νίνει στις 06/07/2022 ημέρα Τετάρτη. 
Σε κάθε περίπτωση, πριν την υπογραφή της σύμβασης πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ όλα 
τα ανωτέρω δικαιολογητικά, διαφορετικά θα πρέπει να προσκομιστούν όσα από αυτά 
έχουν λήξει. 
Πληροφορίες για την ανωτέρω προμήθεια μπορούν να ζητηθούν από την υπηρεσία μας κ 
.Πολίτη Αικατερίνη τηλ:2645360287, το πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και από το ΚΕΝΤΡΙΚΟ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Πρωτογενές αίτημα αναρτημένο στο 
ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 22REQ010745805).      
                                                                                                                                                   
 
                                                                                                                              Ο 
                                                                                                        ΔΙΟΙΚ/ΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣ/ΜΕΙΟΥ           
                                                                                                           ΜΠΑΚΑΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ               
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