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Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση 
της προμήθειας αναλώσιμου υλικού συμβατό με τις «Συσκευές Πλύσεως και Πνευμοπεριτόναιου» του 
Γενικού Νοσοκομείου Λευκάδας για ένα έτος με κριτήριο κατακύρωσης τη  πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει  τιμής  προϋπολογισμού  12.499,20€ με ΦΠΑ. 
 
 
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 ΑΔΑΜ22REQ10580270 όπως επισυνάπτεται και αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

7. Την υπ’αριθμ ΣΥΝ 6η έκτακτη 19-05-2022 Απόσπασμα Πρακτικού Θέμα 2ο απόφαση (με ΑΔΑ: 

ΨΖΧΨ4690ΒΧ-ΟΛΓ) του Διοικητικού Συμβουλίου περί έγκρισης σκοπιμότητας, τρόπου χρηματοδότησης, 

δαπάνης, διάθεσης πίστωσης, διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών 

8. Την υπ’αριθμ. πρωτ. 582/24-05-2022 με αριθμό απόφασης  (ΑΔΑ:Ψ1Β34690ΒΧ-ΝΩΣ) Απόφαση Ανάληψης 

Υποχρέωσης με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης ύψους 12.499,20€ (συμπ. ΦΠΑ ) για το οικ. Έτος 

2022 και σχετική πρόβλεψη για το 2023σε βάρος του Κ.Α.Ε: 1311 για την προμήθεια Αναλώσιμου Υλικού 

συμβατό με τις «Συσκευές Πλύσεως και Πνευμοπεριτόναιου» 

9. Το υπ’αριθμ. 582/24-05-2021 Εγκεκριμένο Αίτημα του Νοσοκομείου με ΑΔΑΜ: 22REQ010611574 

10. Την ανάγκη κάλυψης της ανωτέρω δαπάνης 

 

 

 

 

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε την προσφορά σας για την προμήθεια αναλώσιμου υλικού συμβατό με τις  
«Συσκευές Πλύσεως και Πνευμοπεριτόναιου», σύμφωνα με τα κατωτέρω: 
 
 
 
 
 
 
 

Ελληνική
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A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ 
ΜΟΝ.ΜΕΤ

Ρ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑ

Σ ΣΥΝΟΛΟ 

1 
ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 
ΠΛΥΣΕΩΣ. 

 
 
 
 
 
 
 

ΤΜΧ 

 
 
 
 
 
 

180 

 

 

 

36 

 

 

 

6480 

2 

ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ  

ΔΙΟΓΚΩΣΗΣ 

ΠΝΕΥΜΟΠΕΡΙΤ 

ΟΝΑΙΟΥ 

 

 
 
 
 
 
 

ΤΜΧ 

 
 
 
 
 
 

180 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

3600 

ΣΥΝΟΛΟ 

 
10.080,00 

 

ΦΠΑ 24% 

 
2.419,20 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 

 
12.499,20 

 

 

 

  

• Η  πιθανή δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 12.499,20€ συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ (προϋπολογισμός 
χωρίς ΦΠΑ 10.080,00€ ,ΦΠΑ 24%: 2.419,20€) και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 1311αν.  

• Η ισχύς της σύμβασης θα είναι για χρονικό διάστημα ενός έτους 

• Η προσφορά σας να ισχύει για 12 μήνες. 

• Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των διεθνών και ευρωπαϊκών 
προτύπων και να φέρουν τη προβλεπόμενη σήμανση CE 

• Τα προσφερόμενα υλικά διαθέτουν τα απαραίτητα CE και ISO του κατασκευαστή. 

• Για την διασφάλιση ποιότητας κάθε προσφερόμενο προϊόν πρέπει να συνοδεύεται από τις πληροφορίες 
εκείνες που είναι αναγκαίες για τη χρησιμοποίησή του με πλήρη ασφάλεια και την αναγνώριση του 
κατασκευαστή. Οι πληροφορίες αυτές θα παρέχονται με τους τρόπους που ορίζονται σύμφωνα με τις 
διατάξεις της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ παρ. 13 του παραρτήματος I της υπ’ αριθ. ΔΥ8δ / Γ.Π. οικ. 130648 
(ΦΕΚ 2198/Β/02-10-09). 

• Στην προσφορά σας να αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης υποβολής προσφορών 
του Νοσοκομείου (θα τον βρείτε κάτω από την ημερομηνία), καθώς και ο α/α του προσφερόμενου είδους 
στην πρόσκληση. Επίσης να δηλώνεται το εργοστάσιο και η χώρα κατασκευής του εργαλείου – 
αναλώσιμου υλικού, το εργοστάσιο και η χώρα συσκευασίας και διανομής (σε περίπτωση που είναι 
διαφορετικά), ο εργαστηριακός κωδικός του είδους, ο κωδικός τιμολόγησης του ,οι κωδικοί ΕΚΑΠΤΥ και 
GMDN ή ο μοναδικός αριθμός ΕΟΦ. 

 

• Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι: 
 
 Ο προς προμήθεια εξοπλισμός – αναλώσιμα υλικά, θα παραδίδεται στο Νοσοκομείο 
αποστειρωμένος και στη σχετική συσκευασία θα αναγράφεται η ένδειξη CE Mark. 
Σε όλα τα υλικά θα περιλαμβάνεται το πρωτότυπο φυλλάδιο οδηγιών του κατασκευαστικού 
οίκου (άρθρο 80, παρ.10 του Νόμου 4412/2016). 
H Ημερομηνία λήξεως των εργαλείων - αναλωσίμων υλικών θα είναι άνω του ενός (1) έτους. 
 
Το Νοσοκομείο δύναται να αναζητήσει ανά πάσα στιγμή τα ανωτέρω. 
Υποβολή προσφοράς στη παρούσα πρόσκληση, συνεπάγεται αποδοχή του συνόλου των όρων που 
αναγράφονται σε αυτή. 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
 

 

ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΛΥΣΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ KARL STORZ 
HAMOU ENDOMAT,ENDOMAT SELECT UP210 KAI ENDOMAΤ SELECT UP220 

 
 

ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΔΙΟΓΚΩΣΗΣ ΠΝΕΥΜΟΠΕΡΙΤΟΝΑΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΓΙΑ 
ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ KARL STORZ ENDOFLATOR THERMOFLATOR. 

 
 
 
 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

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. Επιπλέον θα φέρουν σαν τίτλο την προμήθεια που αφορά και τον τίτλο της Πρόσκλησης 

Ενδιαφέροντος, στοιχεία που θα πρέπει να αναφέρονται και στο εξωτερικό του φακέλου που τις περιέχει. Οι 

προσφορές θα υποβληθούν σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα περιέχονται υποφάκελος ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΏΝ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, υποφάκελος ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ και υποφάκελο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. 

Υποχρεωτικά σε δύο αντίγραφα τόσο οι τεχνικές όσο και οι οικονομικές 

 
 
Η προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η 
καταλληλότητα της προσφερόμενης υπηρεσίας, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές όπως και τα λοιπά 
έγγραφα που περιγράφονται και σχετίζονται με την καταλληλότητα του οικονομικού φορέα. 
 
Επίσης με την υποβολή της προσφοράς σας να μας προσκομίσετε τα κάτωθι δικαιολογητικά: 
 
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 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, 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, 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. 
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Βάσει του άρθρου 73, παρ. 11, 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. 

 

ΣΤ) Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση 
αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

 

 

• Οι προσφέροντες υποχρεωτικά θα αναγράφουν στην προσφορά τους ότι έλαβαν γνώση των όρων 

της Πρόσκλησης αυτής και τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα και με την υποβολή της προσφοράς. 

• Ο προμηθευτής κατά την πληρωμή υπόκειται στις εκάστοτε νόμιμες κρατήσεις. 

• Το ποσό της οικονομικής προσφοράς δεν επιδέχεται καμίας αλλαγής 

 

  

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς ορίζεται η 06/06/2022, ημέρα Δευτέρα 
 και ώρα  13:30 πμ στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου Λευκάδας. Η αποσφράγιση της 
Διαγωνιστικής διαδικασίας θα πραγματοποιηθεί στις 07-06-2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00μ 
 
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 υπηρεσία μπορούν να ζητηθούν από την υπηρεσία μας κ.Φουντάνα Ελένη τηλ: 
2645360307, το πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ  και από το ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Πρωτογενές αίτημα αναρτημένο στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθ. πρωτ. 6144/18-05-2022(ΑΔΑΜ: 
22REQ10580270).  
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                                                                                                                                                                ΜΠΑΚΑΒΟΣ Ι. 
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