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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 21REQ008635849 όπως επισυνάπτεται 

και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

7. Την υπ’αριθμ.πρωτ 682/20-05-2021(ΑΔΑ: ΨΡΖΘ4690ΒΧ-Ω4Ξ) Απόφαση Ανάληψης 

Υποχρέωσης με Αριθμ. Δέσμευσης 340 

8.Το Εγκεκριμένο Αίτημα του Νοσοκομείου με ΑΔΑΜ: 21REQ008636540 

9.Την αριθμ. Πρωτ.681/20-05-2021  Απόφαση Διοικητή περί ορισμού επιτροπής διενέργειας 

της διαγωνιστικής διαδικασίας(ΑΔΑ: ΩΜΕΥ4690ΒΧ-Λ3Ε) 

10.Την ανάγκη κάλυψης της ανωτέρω δαπάνης 
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Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε την προσφορά σας για την προμήθεια   
«Υποδήματα Νοσηλευτικού προσωπικού-Σαμπώ του Γ.Ν.Λευκάδας » CPV:18832000-
0 προϋπολογισθείσας δαπάνης 5966,136 € με ΦΠΑ, σύμφωνα  με τα κατωτέρω: 
 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΖΕΥΓΗ ΤΙΜΗ 

ΖΕΥΓΟΥΣ 
ΤΙΜΗ ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ 

 ΦΠΑ ΤΙΜΗ ΜΕ 
ΦΠΑ 

1 Σαμπό νοσηλευτικού 
προσωπικού σε 
λευκό  χρώμα, 
αντρικό Νο 45 

2 23,90 47,80 24% 59,27 

2 Σαμπό νοσηλευτικού 
προσωπικού σε 
λευκό  χρώμα, 
αντρικό Νο 44 

9 23,90 215,10 24% 266,724 

3 Σαμπό νοσηλευτικού 
προσωπικού σε 
λευκό  χρώμα, 
αντρικό Νο 42 

6 23,90 143,4 24% 177,816 

4 Σαμπό νοσηλευτικού 
προσωπικού σε 
λευκό χρώμα , 
αντρικό Νο 43 

11 23,90 262,9 24% 325,996 

5 Σαμπό νοσηλευτικού 
προσωπικού σε 
λευκό χρώμα,  
αντρικό Νο 39 
 

1 23,90 23,9 24% 29,636 

6 Σαμπό νοσηλευτικού 
προσωπικού σε 
λευκό χρώμα ,  
αντρικό Νο 40 

2 23,90 47,80 24% 59,27 

7 Σαμπό νοσηλευτικού 
προσωπικού  σε 
λευκό χρώμα, αντρικό 
Νο 47 

1 23,90 23,90 24% 29,636 

8 Σαμπό νοσηλευτικού 
προσωπικού  σε 
λευκό χρώμα, 
γυναικείο Νο 35 

2 23,90 47,80 24% 59,27 

9 Σαμπό νοσηλευτικού 
προσωπικού  σε 
λευκό χρώμα, 
γυναικείο Νο 36 

10 23,90 239,00 24% 296,36 

10 Σαμπό νοσηλευτικού 
προσωπικού  σε 
λευκό χρώμα, 
γυναικείο Νο 37 

35 23,90 836,5 24% 1037,26 

11 Σαμπό νοσηλευτικού 
προσωπικού σε 
λευκό χρώμα, 
γυναικείο Νο 38 

36 23,90 860,4 24% 1066,896 

12 Σαμπό νοσηλευτικού 
προσωπικού σε 
λευκό χρώμα, 
γυναικείο Νο 39 

36 23,90 860,4 24% 1066,896 

13 Σαμπό νοσηλευτικού 
προσωπικού σε 
λευκό χρώμα, 
γυναικείο Νο 40 

21 23,90 501,9 24% 622,356 
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14 Σαμπό νοσηλευτικού 
προσωπικού σε 
λευκό χρώμα, 
γυναικείο Νο 41 

13 23,90 310,7 24% 385,268 

15 Σαμπό νοσηλευτικού 
προσωπικού  σε 
λευκό χρώμα, 
γυναικείο Νο 42 

1 23,90 23,90 24% 29,636 

16 Σαμπό χειρουργείου –
αντιστατικά Νο 39 

4 18,30 73,2 24% 90,768 

17 Σαμπό χειρουργείου –
αντιστατικά Νο 40 

1 18,30 18,30 24% 22,692 

18 Σαμπό χειρουργείου –
αντιστατικά Νο 36 

3 18,30 54,90 24% 68,076 

19 Σαμπό χειρουργείου –
αντιστατικά Νο 37 

1 18,30 18,30 24% 22,692 

20 Σαμπό χειρουργείου –
αντιστατικά Νο 38 

6 18,30 109,8 24% 136,152 

21 Σαμπό χειρουργείου –
αντιστατικά Νο 42 

1 18,30 18,30 24% 22,692 

22 Σαμπό χειρουργείου –
αντιστατικά Νο 43 

2 18,30 36,6 24% 45,384 

23 Σαμπό χειρουργείου –
αντιστατικά Νο 44 

1 18,30 18,30 24% 22,692 

24 Σαμπό χειρουργείου –
αντιστατικά Νο 46 

1 18,30 18,30 24% 22,692 

 ΣΥΝΟΛΟ   4811,4  5966,136 

 
                                       ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Α. Τα ζητούμενα ζεύγη υποδήματα Γυναικεία- Ανδρικά (τύπου σαμπώ), να είναι αρίστης 
κατασκευής, χρώματος λευκού δερμάτινα από δέρμα αρίστης ποιότητας (όχι 
πλαστικοποιημένο), με αδιάβροχο επανώδερμα με οπές για αερισμό των ποδιών (διάτρητο 
για να αναπνέει το πόδι) με δυνατότητα στιβλώσεως, ανθεκτικό σε σκληρές συνθήκες 
εργασίας και στο πλύσιμο με απολυμαντικό και εσωτερικά με επένδυση από δέρμα 
(δερμάτινη φόδρα), ειδικά κατεργασμένα για έξτρα απορροφητικότητα εσωτερικά που να το 
κάνει πολύ μαλακό, αθότυβο και απορροφητικό για την αποφυγή μυκήτων και κακοσμίας. 
Στο επάνω μέρος, να υπάρχει φάσα επιμελώς κατασκευασμένη, που δε θα ενοχλεί κατά τη 
χρήση του υποδήματος. Το πέλμα να είναι ανατομικό, ειδικά κατασκευασμένο για 
Νοσοκομειακή πολύωρη ορθοστασία, με άνετο καλαπόδι στα επίμαχα σημεία (δάχτυλα, 
κότσια, καμάρα, και κουντουπιέ με ρεβέρ και μαξιλαράκι για να είναι μαλακό και να μην κόβει 
το πόδι. Το υπόδημα να φέρει μαλακό πάτο, από ελαφρύ αφρώδες  υλικό (πολυουρεθάνη) 
για να απορροφά τους κραδασμούς (αντικραδασμικό) στο περπάτημα. Η σόλα να είναι 
αθόρυβη, φέροντας ραβδώσεις και ανάγλυφο, για να είναι το υπόδημα αντιολισθητικό και να 
είναι πρεσαριστή. Το ύψος του τακουνιού να είναι περίπου 4cm (σωστός ορθοπεδικός 
σχεδιασμός για να υποστηρίζεται ορθά η σπονδυλική στήλη)και περίπου 2cm μπροστά στα 
ζητούμενα μεγέθη, με έγκριση CE από τον ΕΟΦ ιατροτεχνολογικών προϊόντων, ISO: 
9001:2008 και ΕΝ ISO 13485:2003  
Β. ΣΑΜΠΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ σε πράσινο χρώμα 
Πάνω δέρμα: Συνθετικό λάστιχο 
Πέλμα : Συνθετικό λάστιχο 
Σόλα : Συνθετικό λάστιχο 
Τακούνι : 35mm 
  
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 
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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. 

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. 
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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 31/05/2021, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 

14:30 μμ στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου Λευκάδας. 

Η αποσφράγιση της Διαγωνιστικής διαδικασίας θα πραγματοποιηθεί στις 01/06/2021 ημέρα 

Τρίτη 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: 

21REQ008635849).       

                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                   

                                                           

                                                                                                                                                        

      Ο  ΔΙΟΙΚ/ΤΗΣ                  Ο Δ/ΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ α/α                   Η ΠΟΥ                      Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

  

 ΜΠΑΚΑΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ     ΚΟΛΥΒΑ ΥΠΑΠΑΝΤΗ          ΚΟΝΔΥΛΑΤΟΥ ΧΡ.       ΠΟΛΙΤΗ ΒΗΣΣΑΡΙΑ             
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