ΑΔΑ: ΨΗΜΛ4690ΒΧ-Η9Χ

22PROC010667857 2022-06-01
Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance,
Hellenic Republic
Date: 2022.06.01 11:41:41
EEST
Reason:
Location: Athens

3
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Λευκάδα 01/06/2022

Διοίκηση 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας

Αριθ. Πρωτ: 6771

Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων - Ηπείρου &
Δυτικής Ελλάδας
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

ΠΡΟΣ
Κάθε ενδιαφερόμενο

Ταχ. Δ/νση: Φιλοσόφων
Τ.Κ. 31100 ΛΕΥΚΑΔΑ
Τηλέφωνο: 2645 360287
Πληροφορίες: Πολίτη Αικ.
e-mail: kpoliti@ghol.gr

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για προμήθεια
«ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ» CPV :33141200-2 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. Τον Ν.4782/2021
7. Το πρωτογενές αίτημα της υπηρεσίας με ΑΔΑΜ 22REQ010586784 όπως επισυνάπτεται
και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
8. Την υπ’αριθμ.πρωτ

616/30-05-2022 (ΑΔΑ: 6ΚΒΕ4690ΒΧ-ΑΧΙ) Απόφαση Ανάληψης

Υποχρέωσης με Αριθμ. Δέσμευσης 234/0.
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9.Το Εγκεκριμένο Αίτημα του Νοσοκομείου με ΑΔΑΜ: 22REQ010651392
10.Την υπ’ αριθ. ΣΥΝ. 6η /19-05-2022 θέμα 5οΈκτακτο

Απόφασης ΔΣ του

Νοσοκομείου(ΑΔΑ: 6Θ0Λ4690ΒΧ-3Υ7)
11.του υπ'αριθμ.602/26-05-2022 Τεκμηριωμένου αιτήματος του Διατάκτη
12. της υπ'αριθμ.620/31-05-2022 Απόφασης Διοικητή περί ορισμού της Επιτροπής
Διενέργειας του εν λόγω διαγωνισμού, με ΑΔΑ: 9ΥΞΠ4690ΒΧ-2ΑΑ
13.Την ανάγκη κάλυψης της ανωτέρω δαπάνης
Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε την προσφοράς σας για προμήθεια «ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ»
CPV :33141200-2

προϋπολογισθείσας δαπάνης 21.685,76 € με ΦΠΑ 13%&24% ή

19.162,90€ άνευ ΦΠΑ 13% & 24%, για διάστημα 12 μηνών ή μέχρι εξάντληση των
ποσοτήτων και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει τιμής , σύμφωνα με τα κατωτέρω:
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

Μ/Μ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ
ΦΠΑ

ΦΠΑ

ΑΞΙΑ ΜΕ
ΦΠΑ

1

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ NELATON Νο 6

ΤΜΧ

200

0,15

30

13%

33,90

2

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ NELATON Νο 8

ΤΜΧ

200

0,15

30

13%

33,90

3

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ NELATON Νο 10

ΤΜΧ

200

0,15

30

13%

33,90

4

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ LEVIN Νο 18

ΤΜΧ

1.700

0,15

255

13%

288,15

5

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ Νο 6

ΤΜΧ

770

0,17

130,9

13%

147,92

6

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ Νο 12

ΤΜΧ

3.550

0,17

603,50

13%

681,95

7

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΩΝ Νο 22

ΤΜΧ

560

0,15

84

13%

94,92

8

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΕΥΘΥΣ
2ΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ 15cm-16cm
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΕΥΘΥΣ
2ΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ 20cm
ΑΡΤΗΡΙΑΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΜΕ FLOW
SWITCH 5cm
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΕ
ΜΠΑΛΟΝΙ 22F
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΕ
ΜΠΑΛΟΝΙ 24F

ΤΜΧ

50

14

700

13%

791,00

ΤΜΧ

30

14

420

13%

474,60

ΤΜΧ

580

9,70

5.626

13%

6.357,38

ΤΜΧ

20

58,50

1.170

13%

1.322,10

ΤΜΧ

15

58,50

877,50

13%

991,57

9
10
11
12
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ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ PIG-TAIL 28cm Q6
ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΑΚΡΟΥ(προφορτωμένα
pig-tail) απλοί. Στο σετ να
περιέχεται και σύστημα
συγκράτησης
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ PIG-TAIL 28cm Q6
ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΑΚΡΟΥ(προφορτωμένα
pig-tail) αυτόματοι
ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ PIG-TAIL 26CM
ANOIXTOY ΑΚΡΟΥ. (προφορτωμένα
pig-tail) (Στο σετ να περιέχεται και
σύστημα συγκράτησης)
ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ PIG-TAIL 26CM
ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΑΚΡΟΥ.(Στο σετ να
περιέχεται και σύστημα
συγκράτησης)
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΟΙ ΜΕ ΤΟ 1
ΑΚΡΟ NA EINAI ΚΥΡΤΟ

ΤΜΧ

10

20

200

13%

226,00

ΤΜΧ

10

40

400

13%

452,00

ΤΜΧ

40

40

1.600

13%

1.808,00

ΤΜΧ

20

40

800

13%

904,00

ΤΜΧ

50

8,80

440

13%

497,20

18

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ Guide Terumo
για προσπέλαση ουρητήρα

ΤΜΧ

50

59

2.950

13%

3.333,50

19

ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ Νο14

ΤΜΧ

20

14

280

13%

316,40

20

ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ Νο16

ΤΜΧ

20

14

280

13%

316,40

21

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΕΡΙΠΕΪΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ
Νο 25
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΕΡΙΠΕΪΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ
Νο 30
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY 2 WAY
ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ Νο
16
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY 2 WAY
ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ Νο
18

ΤΜΧ

60

2,40

144

24%

178,56

ΤΜΧ

60

2,40

144

24%

178,56

ΤΜΧ

820

1,20

984

13%

1.111,92

ΤΜΧ

820

1,20

984

13%

1.111,92

13

14
15

16

17

22
23

24

19.162,90€

21.685,76€

Η προσφερόμενη τιμή δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα τιμή για κάθε είδος.
Απαραίτητη η προσκόμιση δειγμάτων επί ποινή αποκλεισμού.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ




1-2-3 ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ NELATON
ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΑΠΟ medical grade PVC
ΝΑ ΜΗΝ ΤΣΑΚΙΖΕΙ
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ΟΙ ΔΥΟ ΠΛΑΓΙΕΣ ΟΠΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΚΡΟ ΤΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ
ΛΕΙΑ
ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 40 ΕΚ.
ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PEEL PACK ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΝΑ ΕΧΟΥΝ CE mark
ΤΟ ΚΑΘΕ ΜΕΓΕΘΟΣ ΝΑ ΥΠΟΔΗΛΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΟ ΧΡΩΜΑ ΣΤΟ ΕΝΑ ΠΕΡΑΣ
4. ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΓΑΣΤΡΟΔΩΔΕΚΑΔΑΚΤΥΛΙΚΟΙ ΤΥΠΟΥ LEVIN
ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΜΟΝΟΥ ΑΥΛΟΥ.
ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΑΠΟ PVC Η ΠΟΛΥΟΥΡΕ-ΘΑΝΗ ΚΑΙ ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ
ΓΡΑΜΜΗ.
ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ, ΜΕ ΜΗΚΟΣ 125 CM. ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 4
ΠΛΑΓΙΕΣ ΟΠΕΣ.
ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΕΥΔΙΑΚΡΙΤΕΣ ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΤΑ 45, 55, 65, 75 ΕΚΑΤΟΣΤΟΜΕΤΡΑ.
ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΕΥΚΑΜΠΤΟ, ΚΩΝΙΚΟ, ΘΗΛΥΚΟ ΠΕΡΑΣ.
ΝΑ ΜΗΝ ΤΣΑΚΙΖΟΥΝ.
ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ (CE-MARK).

8-9 ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ
Kit (set) προσωρινού κεντρικού φλεβικού καθετήρα διπλού αυλού, κατάλληλου για
αιμοκάθαρση ή παραλλαγών αυτής που να περιλαμβάνει:
 Έναν (1) υδρόφιλο καθετήρα διπλού αυλού με ευθέα άκρα από πολυουρεθάνη
(ακτινοσκιερό) 12-14 fr, μήκους 15-20cm,Latex free, με clip σύγκλεισης των αυλών
του και με αναγραφή του όγκου πλήρωσης αυτών.
 Μία (1) βελόνα παρακέντησης 18GX7cm (2 ¾’’)
 Ένα (1) διπλού τέλους συρμάτινο οδηγό (0,96mmx70cm) με μαλακό άκρο τύπου ‘’J’’
 Ένα ή δύο διαστολείς αγγείων, ανάλογους με τις διαστάσεις του καθετήρα
 2 καπάκια εγχύσεως (injection cap)
 To Kit φέρει σήμανση CE
10.ΑΡΤΗΡΙΑΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΜΕ FLOW SWITCH
Ο καθετήρας πρόσβασης στην κερκιδική αρτηρίανα είναι διαμέτρου 20G και 1.1 και
1.1mmX45mm.Από υλικό PTFE(DEHP-free,LATEX-free,PVC-free),να μην διαστέλλεται
όταν έλθει σε επαφή με το αίμα και σε θερμοκρασία αίματος. Ειδικός σχεδιασμός
άκρου, απόλυτη εφαρμογή του καθετήρα με τον στυλεό-οδηγό. Να έχει διακόπτη
flowswitch τύπου on-off για λόγους ασφαλείας, κόκκινου χρώματος ως η συνήθης
χρωματική ένδειξη αρτηριακής πρόσβασης. Να διαθέτει πτερύγια για τη
διευκόλυνση στήριξης, με οπή σε έκαστο για τη δυνατότητα τοποθέτησης
στερεωτικού ράμματος. Να είναι σε αποστειρωμένη ατομική συσκευασία ( να
αναφέρεται ο τρόπος αποστείρωσης). Θα αξιολογηθεί θετικά αν έχει ελεγχθεί για
την εξασφάλιση της ελαχιστοποίησης αποκλίσεων στο σύστημα μέτρησης και
καταγραφής των κυματομορφών στην τεχνική της «αιματηρής μέτρησης» των
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αιμοδυναμικών πιέσεων(μέθοδο GABARITH). Να συνοδεύεται με τα απαραίτητα
έγγραφα πιστοποίησης της μεθόδου ελέγχου. Να κατατεθούν πιστοποιητικά
εκπροσώπησης , δείγματα για αξιολόγηση με τη διαδικασία αποκλεισμού και οι
προδιαγραφές της κατασκευάστριας εταιρείας που να πιστοποιούν την ακρίβεια των
περιγραφόμενων τεχνικών χαρακτηριστικών.
11-12 ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ

 Να διατίθεται καθετήρας γαστροστομίας διαμέτρων 12-24 FR τριπλού αυλού με
μπαλόνι από διαφανή σιλικόνη (MEDICAL GRADE) με αριθμητική διαβάθμιση για
εύκολη, ακριβή και ασφαλή τοποθέτηση
 Το πώμα χορήγησης φαρμάκων να διαθέτει υβριδική υποδομή catheter tip/luer
slip.
 Να διαθέτει ατραυματικό δίσκο στερέωσης με ανατομικά πέλματα συγκράτησης.
 Να διαθέτει πεπλατυσμένο μπαλόνι για μηδενισμό των πιθανοτήτων μετατόπισης
της συσκευής και αποφυγή διαρροών.
 Να διαθέτει στρογγυλεμένο ατραυματικό άκρο( tip) για μεγαλύτερη άνεση του
ασθενή.
 Να διαθέτει έγκριση FDA
19-20 ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
 ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΗΣ, ΔΙΠΛΗΣ, ΤΡΙΠΛΗΣ, ΤΕΤΡΑΠΛΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ, ΠΟΥ Η ΚΑΘΕ
ΓΡΑΜΜΗ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΡΟΗΣ.
 ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ.
 ΜΗΚΟΣ ΑΠΟ 40-70 ΕΚΑΤΟΣΤΟΜΕΤΡΑ.
 Ο ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΑΛΑΚΟΣ, ΤΟ ΕΝΑ ΤΟΥ ΑΚΡΟ ΣΕ ΣΧΗΜΑ J ΚΑΙ
ΤΟ ΑΛΛΟ ΤΟΥ ΑΚΡΟ ΕΥΘΥ.
 ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΡΜΑΤΙΝΟΥ ΟΔΗΓΟΥ
ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ STOP, ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ.
 ΤΟ SET ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΥΟ ΔΙΣΚΩΝ ΓΙΑ
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ.
 ΤΟ SET ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
 ΒΕΛΟΝΑ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ.
 ΔΙΑΣΤΟΛΕΑ.
 ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΡΟΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ.
 ΣΥΡΜΑΤΙΝΟ ΟΔΗΓΟ.
 ΚΑΘΕΤΗΡΑ.
 ΤΟ SET ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΜΕ ΒΑΣΗ
TΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ KΑΙ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΣΗΜΑΝΣΗ CE MARK.
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 Αυτοκόλλητος εξωτερικός καθετήρας (χωρίς latex) με ενσωματωμένο κολλητικό, με
έξοδο με σπιράλ με ειδική ταινία εφαρμογής.

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 κράτουςμέλους 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
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.
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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,
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 .
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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 07/06/2022, ημέρα Τρίτη και
ώρα 14:30 μμ στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου Λευκάδας.
Η αποσφράγιση θα πραγματοποιηθεί στις 08/06/2022 και ώρα 12:00 μ.μ
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: 22REQ010586784).

Ο
ΔΙΟΙΚ/ΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣ/ΜΕΙΟΥ
ΜΠΑΚΑΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

