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ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΑΔΡΙΩΝ»  

 
 
ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ – ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ  
 

 
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
 

 
Ημεπομηνία: 1-7-2019 έυρ ηιρ 10:00π.μ. 

  
ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 

 

Ημεπομηνία:1-7-2019 Ώπα: 13:00μ.μ. 

 

 
ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 

 
ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ 

 
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΩΝ 

Ομπγόλν, Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα 
Πξσηνμείδην ηνπ Αδώηνπ θαη πδξαπιηθή 
δνθηκή 15 θηαιώλ. 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΘΔΗΑ ΓΑΠΑΝΖ  

22.000,00 € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 
ΦΠΑ ) 

 
ΚΩΓΗΚΟ CPV 24111500-0 

 
Γέζκεπζε πίζησζεο: 

 
301/2019(αξ. πξση.3408/26-2-19) 

 
ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΖ 

Ζ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή 
άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη 
ηεο ηηκήο. 

 
ΓΖΜΟΗΟΣΖΣΑ 

 
ΚΖΜΓΖ , www.xioshosp.gr 

 
ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΤΜΒΑΖ 
 
 

ΔΝΑ (1) ΔΣΟ (Με δηθαίσκα ηξίκελεο 
παξάηαζεο κεηά από απόθαζε ηνπ Γ ηνπ 
Ννζνθνκείνπ) 

http://www.xioshosp.gr/


 

Σο Γενικό Νοζοκομείο Υίος έσονηαρ ςπότη:  

 

Α. Σιρ διαηάξειρ όπυρ αςηέρ ιζσύοςν:  

1.  Σνπ Ν. 2955/2001 (Φ.Δ.Κ. Α’ 256/02-11-2001) «Πξνκήζεηεο Ννζνθνκείσλ 
θαη ινηπώλ κνλάδσλ πγείαο ησλ Πε..Τ. θαη άιιεο δηαηάμεηο», όπσο ηζρύεη 
ζήκεξα, ζε ζπλδπαζκό κε ηνλ Ν.3580/2007(Φ.Δ.Κ. Α΄ 134/18-06-2007). 

2. Σνπ Ν. 3329/2005 (Φ.Δ.Κ. Α’ 81 /04-04-2005) «Δζληθό ύζηεκα Τγείαο θαη 
Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο», όπσο ηζρύεη ζήκεξα. 

3. Σνπ Ν. 3580/2007 (Φ.Δ.Κ. Α΄ 134/18-06-2007) «Πξνκήζεηεο Φνξέσλ 
επνπηεπόκελσλ από ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο θαη 
άιιεο δηαηάμεηο». 

4. Σνπ ΠΓ 113/2010 "Πεξί αλαιήςεσλ από ηνπο δηαηάθηεο" (ΦΔΚ 194/ηεύρνο 
Α) θαη ηνπ Ν.4152/2013 ΄΄Δπείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ησλ 
Ν.4046/12,4093/12 θαη 4127/13΄΄ 

5. Σνπ Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΔΚ 74/Α/26-03-2014 "Γηνηθεηηθέο απινπζηεύζεηο-
θαηαξγήζεηο, ζπγρσλεύζεηο Ννκηθώλ  πξνζώπσλ θαη Τπεξεζηώλ ηνπ 
Γεκνζίνπ Σνκέα". 

6. Σνπ Ν.4272/2014 (ΦΔΚ 145/Α/11-07-2014 άξζξν 47 Παξαηεξεηήξην ηηκώλ 
(πεξί λνκηκνπνίεζεο δαπαλώλ). 

7. Σνπ Ν.4412/2016 (Α' 147) “Γεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, πξνκεζεηώλ θαη 
ππεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)”  

8. Τος Ν.4497/2017 Άζκηζη ςπαίθπιων εμποπικών δπαζηηπιοηήηων, 

εκζςγσπονιζμόρ ηηρ επιμεληηηπιακήρ νομοθεζίαρ και άλλερ διαηάξειρ. 

(Άπθπο 107 ηποποποιήζειρ ηος Ν.4412.2016) και 

9. Tος Ν.4542/1-6-2018 ΦΕΚ Α΄95/2018 Ρςθμίζειρ ΕΚΑΠΥ 

 

Β. Σιρ αποθάζειρ: 

1. Σελ κε αξ.πξση.15/2019 δηαθήξπμε ηνπ επαλαιεπηηθνύ δηαγσληζκνύ. 

2. Σν κε αξ. πξση.7245/7-5-2019 πξαθηηθό ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνύ κε ην νπνίν πξνηείλεηαη ε θήξπμε ηνπ δηαγσληζκνύ σο άγνλνπ. 

3. Σελ αξηζκ.13/10-5-2019 (ΑΓΑ:ΩΓΣΜ469073-Ε7Υ), απόθαζε ηνπ Γ ηνπ 

Ννζνθνκείνπ ζρεηηθά κε ηελ πξνκήζεηα ΗΑΣΡΗΚΩΝ ΑΔΡΗΩΝ κε ηε δηαδηθαζία 

ηεο δηαπξαγκάηεπζεο. 

4. Σελ 16/30-5-2019 (ΑΓΑ:6ΦΘΩ469073-8ΩΚ) απόθαζε ηνπ Γ.. ηνπ 

Ννζνθνκείνπ ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ηνπ ζρεδίνπ ηεο πξόζθιεζεο ζε 

δηαπξαγκάηεπζε. 

 



Πποβαίνει ζε Ανοικηή Γιαδικαζία Γιαππαγμάηεςζηρ, με γπαπηέρ ζθπαγιζμένερ 

πποζθοπέρ για ηην ππομήθεια «ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΑΔΡΙΩΝ» και θςζική παποςζία ηυν 

ενδιαθεπομένυν. 

 

 

 

ΟΡΟΙ ΠΡΟΚΛΗΗ 
 
 

 Δηθαίωκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγωληζκό έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξόζωπα ή 

ελώζεηο/θνηλνπξαμίεο απηώλ ή ζπλεηαηξηζκνί. 

 Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλω εκεξνκελία θαη ώξα ιήμεο 

ππνβνιήο ηωλ πξνζθνξώλ, είλαη εθπξόζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη από ηελ 

Υπεξεζία πνπ δηελεξγεί ην δηαγωληζκό.  

 Ο δηαγωληζκόο δηέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην πξννίκην ηεο 

παξνύζαο πξόζθιεζεο. 

 Οη Πξνζθνξέο ηζρύνπλ θαη δεζκεύνπλ ηνπο πξνζθέξνληεο γηα εθαηόλ είθνζη 

κέξεο (120) εκεξνινγηαθέο εκέξεο, πξνζεζκία πνπ αξρίδεη από ηελ επόκελε 

ηεο ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηωλ πξνζθνξώλ.  

 Ελαιιαθηηθέο Πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη ωο 

απαξάδεθηεο.  

 

ΣΡΟΠΟ ΤΝΣΑΞΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

 

1. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ή απνζηέιινληαη από ηνπο ελδηαθεξόκελνπο 

κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζε δπν αληίγξαθα. 

2. ην θάθειν θάζε πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλώο:  

- Ζ ιέμε ΠΡΟΦΟΡΑ.  

-  Ο πιήξεο ηίηινο ηεο αξκόδηαο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκό  

-  Ο αξηζκόο ηεο δηαθήξπμεο θαη ην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνύ,  

-  Ζ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ.  

-  Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα  

      3.  Ο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο ζα πεξηιακβάλεη:  

- Τπεύθςνη Γήλυζη ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄75), όπσο 
εθάζηνηε ηζρύεη, όπνπ ν πξνκεζεπηήο ζα δειώλεη όηη: 
 

κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο κνπ: 
α) έιαβα γλώζε θαη απνδέρνκαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο όινπο ηνπο όξνπο ησλ ηερληθώλ 



πξνδηαγξαθώλ θαη ηεο δηαθήξπμεο  

β) Έρσ εθπιεξώζεη ηηο ππνρξεώζεηο κνπ όζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξώλ θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο (θύξηαο θαη επηθνπξηθήο) πξνο ζηνπο θνξείο πνπ είκαη ππόρξενο θαη ζηελ πιεξσκή θόξσλ 
θαη ηειώλ όζνλ αθνξά ηηο θνξνινγηθέο κνπ ππνρξεώζεηο. 
γ) Γελ ππάξρεη εηο βάξνο κνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απόθαζε  

δ) δελ έρσ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απόθαζε γηα θάπνην αδίθεκα ζρεηηθό κε ηελ άζθεζε ηεο 
επαγγεικαηηθήο κνπ δξαζηεξηόηεηαο θαη δηαγσγήο, ή γηα θάπνην από ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, 
ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δόιηαο 
ρξεσθνπίαο. 
ε) δελ ηειώ ζε απνθιεηζκό από δηαγσληζκνύο κε βάζε ακεηάθιεηε απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ 
Αλάπηπμεο. 
ζη) δελ ηειώ ζε πηώρεπζε, δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο, ή ππό αλαγθαζηηθή 
δηαρείξηζε, πησρεπηηθό ζπκβηβαζκό, αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ή νπνηαδήπνηε άιιε 
παξόκνηα δηαδηθαζία πξνβιεπόκελε από ηηο δηαηάμεηο ηεο ρώξαο εγθαηάζηαζήο κνπ ή ζε εζληθέο 
δηαηάμεηο λόκνπ. 
δ) είκαη εγγεγξακκέλνο ζην νηθείν Δπηκειεηήξην  

 

ε) δελ απαζρνιώ ή εθκεηαιιεύνκαη αλειίθνπο θάησ ησλ 15 εηώλ θαηά παξάβαζε ησλ άξζξσλ 138 
θαη 182 ηεο Γηεζλνύο ύκβαζεο Δξγαζίαο.  

ζ) είκαη ζε ζέζε, εθόζνλ κνπ δεηεζεί θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα παξάζρσ θάζε δηθαηνινγεηηθό ή 
έγγξαθν πνπ απνδεηθλύεη ηηο πιεξνθνξίεο θαη δειώζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνύζα δήισζή 
κνπ .  

 

 

- Οικονομική πποζθοπά πνπ ζα πεξηιακβάλεη πίλαθα κε ηα είδε, ηελ ηηκή κνλάδνο, 

ην ΦΠΑ θαη ην ζύλνιν ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ όπσο παξαθάησ: 

 

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

 

Α/Α ΕΙΔΟ ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟ 

ΦΠΑ ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΣΙΜΗ 

1     

2     

                                                        

 

 ΕΩ  ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 22.000€ ΜΕ ΦΠΑ 

Καηά ηα λοιπά ιζσύοςν οι όποι ηηρ επαναληπηικήρ διακήπςξηρ. 

 



 

 

ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ  

Όιεο νη πιεξσκέο ζα γίλνληαη ζε επξώ κε ηελ πξνζθόκηζε ησλ λνκίκσλ 

δηθαηνινγεηηθώλ πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο θαηά ην ρξόλν 

πιεξσκήο θαη ζε ρξόλν πξνζδηνξηδόκελν από ηελ αλαγθαία δηνηθεηηθή δηαδηθαζία γηα 

έθδνζε ησλ ζρεηηθώλ ρξεκαηηθώλ εληαικάησλ.  

Γηα όιεο ηηο πιεξσκέο ζα εθδίδνληαη ηα απαξαίηεηα λόκηκα παξαζηαηηθά / 

δηθαηνινγεηηθά. Από θάζε ηηκνιόγην ηνπ Αλαδόρνπ ζα γίλνληαη όιεο νη λόκηκεο 

θξαηήζεηο, ζύκθσλα κε ηνπο ηζρύνληεο θάζε θνξά Νόκνπο θαη ζρεηηθέο Δγθπθιίνπο 

ησλ αξκόδησλ Τπνπξγείσλ.  

Ζ αμία ηεο ζύκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί δελ δύλαηαη λα μεπεξάζεη ηα 22.000 € (κε 

ΦΠΑ) πνπ είλαη θαη ην ύςνο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ.  

 

 

 

 

    Η ΓΙΟΙΚΗΣΡΙΑ  

 

 

                                                                                    ΔΛΔΝΗ ΚΑΝΣΑΡΑΚΗ 


