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Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την 

προμήθεια «ΕΙΔΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ» για το Γ.Ν.ΛΕΥΚΑΔΑΣ 

 
 
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 21REQ008707634 όπως επισυνάπτεται 

και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

7. Την υπ’αριθμ.πρωτ 776/16-06-2021(ΑΔΑ: 6ΓΒΔ4690ΒΧ-ΤΞΠ) Απόφαση Ανάληψης 

Υποχρέωσης με Αριθμ. Δέσμευσης 367 

8.Το Εγκεκριμένο Αίτημα του Νοσοκομείου με ΑΔΑΜ: 21REQ008773583 

9.Την αριθμ. Πρωτ.777/16-06-2021 Απόφαση Διοικητή περί ορισμού επιτροπής διενέργειας 

της διαγωνιστικής διαδικασίας(ΑΔΑ: Ω51Η4690ΒΧ-Χ3Ε) 

10.Την ανάγκη κάλυψης της ανωτέρω δαπάνης 
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Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε την προσφορά σας για την προμήθεια   «Είδη 
Ιματισμού για το Γ.Ν.Λευκάδας » CPV:18230000-0 προϋπολογισθείσας δαπάνης 
19.979,17 € με ΦΠΑ, σύμφωνα  με τα κατωτέρω: 
 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΤΜΧ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ  

1 ΜΑΞΙΛΑΡΟΘΗΚΕΣ 0,45 x0,65 500 1,139 569,5 

2 ΣΕΝΤΟΝΙΑ 1,65x2,70 1100 4,509 4959,5 

3 ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΠΙΚΕ 1,65 x2,40  300 9,979 2993,7 

4 ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ 
ΜΠΑΝΙΟΥ 

30 4,469 134,07 

5 ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΜΙΚΡΕΣ 
ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

50 2,039 101,95 

6 ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ  284 3,999 1135,716 

7 ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΘΗΚΕΣ ΓΙΑ 
ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ 

300 2,359 707,7 

8 ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΚΟΥΝΙΑΣ 
1,80x1,20 

20 2,899 57,98 

9 ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΠΙΚΕ ΚΟΥΝΙΑΣ 
1,70x1,00  

10 5,079 50,79 

10 ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΜΑΛΛΙΝΕΣ 
ΚΟΥΝΙΑΣ 

10 17,709 177,09 

11 ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΜΑΛΛΙΝΕΣ 
ΜΟΝΕΣ 

260 20,069 5217,94 

 ΣΥΝΟΛΟ   16.112,236 
 
 
      Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον  συμφέρουσα από οικονομική άποψη  
προσφορά βάσει  τιμής.  
 
                                              ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
ΜΑΞΙΛΑΡΟΘΗΚΕΣ: χρώματος λευκού, διαστάσεων 045χ0,65 αρίστης ποιότητας, ειδικά 
κατασκευασμένες για κλινικές και Νοσοκομεία για να αντέχουν στην συχνή χρήση, 
πλύσιμο, αποστειρώσεις-χλωριοποιήσεις, με έγκριση CE από τον ΕΟΦ ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων ,ISO 9001 2015 και ΕΝ ISO 13485:2016,που να μην περιέχει επιβλαβείς ουσίες 
. 
ΡΑΦΗ : σε φάκελο με εσωτερικό γύρισμα 15εκ περίπου. 
ΥΦΑΣΜΑ : σενδόπανο τύπου κάμποτ, ύφανσης 1/1 χρώματος λευκού, βαμβακερό 
100%,προδιαγραφών Υπουργείου Εμπορίου Νο 165, βάρους 165γρ/μ2 με επεξεργασία 
προσυρρίκνωσης για να μη μαζεύει στο πλύσιμο και με ειδική αντιστατική υποαλλεργική 
αντιτσακαλωτική σιλικονούχα μάλαξη χωρίς φορμαλδευδες για ευκολία στο σιδέρωμα, και 
με anti- pilling για να μη χνουδιάζει και απελευθερώνει ινίδια. 
 
ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΛΕΥΚΑ   
χρώματος λευκού, διαστάσεων 1,65 Χ 2,70  αρίστης ποιότητας, ειδικά κατασκευασμένες 

για κλινικές και Νοσοκομεία για να αντέχουν στην συχνή χρήση, πλύσιμο, αποστειρώσεις-

χλωριοποιήσεις, με έγκριση CE από τον ΕΟΦ ιατροτεχνολογικών προϊόντων ,ISO 9001 

2015 και ΕΝ ISO 13485:2016,που να μην περιέχει επιβλαβείς ουσίες 

ΡΑΦΗ: με γύρισμα (ρεβερ) 4 εκατοστά στο επάνω μέρος και 1 εκ στο κάτω. 

ΥΦΑΣΜΑ : σενδόπανο τύπου κάμποτ, ύφανσης 1/1 χρώματος λευκού, βαμβακερό 
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100%,προδιαγραφών Υπουργείου Εμπορίου Νο 165, βάρους 165γρ/μ2 με επεξεργασία 

προσυρρίκνωσης για να μη μαζεύει στο πλύσιμο και με ειδική αντιστατική υποαλλεργική 

αντιτσακαλωτική σιλικονούχα μάλαξη χωρίς φορμαλδευδες για ευκολία στο σιδέρωμα, και 

με anti- pilling για να μη χνουδιάζει και απελευθερώνει ινίδια 

 

ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΠΙΚΕ ΛΕΥΚΕΣ 

χρώματος λευκού, διαστάσεων 1,65 Χ 2,40 αρίστης ποιότητας, ειδικά κατασκευασμένες για 

κλινικές και Νοσοκομεία για να αντέχουν στην συχνή χρήση, πλύσιμο, αποστειρώσεις-

χλωριοποιήσεις, με έγκριση CE από τον ΕΟΦ ιατροτεχνολογικών προϊόντων ,ISO 9001 

2015 και ΕΝ ISO 13485:2016,που να μην περιέχει επιβλαβείς ουσίες 

ΡΑΦΗ: με γύρισμα 1 εκ .πάνω και 1 εκ. κάτω, με ούγια ενισχυμένη στα πλάγια για να μην 

φθείρεται. 

ΥΦΑΣΜΑ: Προδιαγραφών  Υπουργείου Εμπορίου Νο 345 κωδ Υ- 02009 βάρους 345 

γρ/μ2, με ούγια γυριστή ενισχυμένη στα πλάγια για να μην φθείρεται, ύφανσης κυψέλης του 

επίσημου σχέδιου του Υπουργείου, ειδική επεξεργασία προσυρίκνωσης  για ελεγχόμενες 

συστολές στο πλύσιμο και με ειδική αντιστατική υποαλλεργική  αντι-τσαλακωτική 

σιλικονούχα μάλαξη χωρίς φορμαλδεύδες για ευκολία στο σιδέρωμα. 

ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΠΑΝΙΟΥ 

Πετσέτες λουτρού βαμβακερές 100% διαστάσεων 0,70μ. πλάτος χ1,40 μ μήκος , χρώματος 

λευκού από υδρόφιλο πετσετόπανο, μαλακές , απορροφητικές, από αρίστης ποιότητας 

νήματα ειδικά κατασκευασμένες για Νοσοκομεία για να αντέχουν στο συχνό πλύσιμο και 

στις συχνές απολύμανσεις , με ειδική επεξεργασία προσυρίκνωσης για ελεγχόμενη 

συστολή στο πλύσιμο με έγκριση CE από τον ΕΟΦ ιατροτεχνολογικών προϊόντων ISO 

9001:2015 και ΕΝ 13485:2016 . 

ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ   

Πετσέτες λουτρού βαμβακερές 100% διαστάσεων 0,50μ. πλάτος χ0,90 μ μήκος , χρώματος 

λευκού από υδρόφιλο πετσετόπανο, μαλακές , απορροφητικές, από αρίστης ποιότητας 

νήματα ειδικά κατασκευασμένες για Νοσοκομεία για να αντέχουν στο συχνό πλύσιμο και 

στις συχνές απολύμανσεις , με ειδική επεξεργασία προσυρίκνωσης για ελεγχόμενη 

συστολή στο πλύσιμο με έγκριση CE από τον ΕΟΦ ιατροτεχνολογικών προϊόντων ISO 

9001:2015 και ΕΝ 13485:2016 

ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΥΠΝΟΥ 

Διαστάσεων 0,45χ0,65, ειδικά κατασκευασμένα για Νοσοκομεία πλενόμενα, με έγκριση CE 

από τον ΕΟΦ ιατροτεχνολογικών προϊόντων, ISO9001:2015 και ΕΝ ISO 13485:2016 . 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ : γέμιση από hollow fibers διάτρητο πολυεστέρα (υαλοβάμβακα)ειδικά 

σχεδιασμένο να επανέρχεται μετά το πλύσιμο και να έχει μεγάλη αντοχή. 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ: από ύφασμα βαμβακερό για να αναπνέει αντι- μικροβιακό αντιαλλεργικό 
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μαλακό, εύκαπτο υψηλής αντοχής. 

 

ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΘΗΚΕΣ ΓΙΑ ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ 

Αδιάβροχες χρώματος λευκού , διαστάσεων 0,45 χ 0,65 αρίστης ποιότητας, ειδικά 

κατασκευασμένες για κλινικές και Νοσοκομεία για να αντέχουν στη συχνή χρήση, πλύσιμο  

και αποστειρώσεις- χλωροποιήσεις με έγκριση CE από τον ΕΟΦ ιατροτεχνολογικών 

προϊόντων, ISO 9001: 2015 και ΕΝ ISO 13485:2016. 

ΡΑΦΗ: με φερμουάρ αρίστης ποιότητας, αντοχής στα πλυσίματα.  

ΥΦΑΣΜΑ: αδιάβροχο, αντιολισθητικό, αντι-μικροβιακό, αντι- αλλεργικό , υψηλής αντοχής 

με τη μία του πλευρά μπουρνουζέ, βαμβακερή 100% για να αναπνέει και να μην δημιουργεί 

οσμές και την άλλη αδιάβροχη η οποία να μην δημιουργεί κηλίδες. 

 

ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΚΟΥΝΙΑΣ 

χρώματος λευκού, διαστάσεων 1,65 Χ 1,20  αρίστης ποιότητας, ειδικά κατασκευασμένες 

για κλινικές και Νοσοκομεία για να αντέχουν στην συχνή χρήση, πλύσιμο, αποστειρώσεις-

χλωριοποιήσεις, με έγκριση CE από τον ΕΟΦ ιατροτεχνολογικών προϊόντων ,ISO 9001 

2015 και ΕΝ ISO 13485:2016,που να μην περιέχει επιβλαβείς ουσίες 

ΡΑΦΗ: με γύρισμα (ρεβερ) 4 εκατοστά στο επάνω μέρος και 1 εκ στο κάτω. 

ΥΦΑΣΜΑ : σενδόπανο τύπου κάμποτ, ύφανσης 1/1 χρώματος λευκού, βαμβακερό 

100%,προδιαγραφών Υπουργείου Εμπορίου Νο 165, βάρους 165γρ/μ2 με επεξεργασία 

προσυρρίκνωσης για να μη μαζεύει στο πλύσιμο και με ειδική αντιστατική υποαλλεργική 

αντιτσακαλωτική σιλικονούχα μάλαξη χωρίς φορμαλδευδες για ευκολία στο σιδέρωμα, και 

με anti- pilling για να μη χνουδιάζει και απελευθερώνει ινίδια 

 

ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΠΙΚΕ ΚΟΥΝΙΑΣ 

χρώματος λευκού, διαστάσεων 1,70 Χ 1,00  αρίστης ποιότητας, ειδικά κατασκευασμένες 

για Νοσοκομειακή χρήση για να αντέχουν στην συχνή χρήση, πλύσιμο, αποστειρώσεις-

χλωριοποιήσεις, με έγκριση CE από τον ΕΟΦ ιατροτεχνολογικών προϊόντων ,ISO 9001 

2015 και ΕΝ ISO 13485:2016,που να μην περιέχει επιβλαβείς ουσίες 

ΡΑΦΗ: με γύρισμα 1 εκ .πάνω και 1 εκ. κάτω, με ούγια ενισχυμένη στα πλάγια για να μην 

φθείρεται. 

ΥΦΑΣΜΑ: Προδιαγραφών  Υπουργείου Εμπορίου Νο 345 κωδ Υ- 02009 βάρους 345 

γρ/μ2, με ούγια γυριστή ενισχυμένη στα πλάγια για να μην φθείρεται, ύφανσης κυψέλης του 

επίσημου σχέδιου του Υπουργείου, ειδική επεξεργασία προσυρίκνωσης  για ελεγχόμενες 

συστολές στο πλύσιμο και με ειδική αντιστατική υποαλλεργική  αντι-τσαλακωτική 

σιλικονούχα μάλαξη χωρίς φορμαλδεύδες για ευκολία στο σιδέρωμα 
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ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΜΑΛΛΙΝΕΣ ΚΟΥΝΙΑΣ  

Κουβέρτες διαστάσεων 1,50 χ 1  βάρους 2-2,2 kg το τεμάχιο, μονής ή διπλής όψεως, 

χρώματος μπλε, με ρέλι ενίσχυσης πολυεστερικό μεγάλης αντοχής για να μην ξεφτάει η 

κουβέρτα, με κλωστές ραφής ανεξίτηλες όμοια της κουβέρτας .Ειδικά κατασκευασμένες για 

κλινικέ και Νοσοκομεία, από αρίστης ποιότητας πρωτογενή και όχι ανακυκλώμενη ύλη, 

μαλακές με αντοχή , ζεστές ανθεκτικές για πλύση σε θερμοκρασίες για συνθετικές ύλες και 

ήπιο πρόγραμμα στεγνώματος με έγκριση CE από τον ΕΟΦ ιατροτεχνολογικών προϊόντων 

ISO 9001: 2015και ΕΝ ISO 13485:2016  

.  

ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ 

Μονής ή διπλής όψης με ρέλι ενίσχυσης πολυεστερικό μεγάλης αντοχής για να μην 

ξεφτίζει, με κλωστές ραφής ανεξίτηλες, κατάλληλες για νοσοκομεία. Να είναι μαλακές, 

ζεστές με αντοχή στο σκόρο. 

ΣΥΝΘΕΣΗ 100% Ακρυλικό, Αντιαλλεργικό 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Φάρδος 1,60 εκ ,μήκος 2,20εκ +-3εκ..Η πρώτη ύλη δε θα είναι από 

ανακυκλωμένο υλικό αλλά από πρωτογενή ύλη. 

ΒΑΦΗ Ανεξίτηλη 

ΧΡΩΜΑ μπλε-σιέλ ή μπεζ –καφέ  

ΣΥΣΤΟΛΕΣ Μέγιστον 3%. Σε κάθε κουβέρτα θα υπάρχει υφασμένο το λογότυπο του 

Νοσοκομείου. 

 

ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΤΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ. 

«Γ.Ν.ΛΕΥΚΑΔΑΣ» 

 

 
 

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 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 
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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, 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. 
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 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 29/06/2021  ημέρα Τρίτη  και ώρα 

14:30 μμ στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου Λευκάδας. 

Η αποσφράγιση της Διαγωνιστικής διαδικασίας θα πραγματοποιηθεί στις 30/06/2021 ημέρα 

Τετάρτη και ώρα 11:00 

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 

Βησσαρία τηλ:2645360306, το πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και από το ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Πρωτογενές αίτημα αναρτημένο στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 

21REQ008707634).       

                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                   

                                                           

                                                                                                                  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ                        

                                                                                                                         ΜΠΑΚΑΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
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