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Σαχ. Δ/νςθ: Ελενασ Βενιηελου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ: Άννα Φαφαλιοφ 

Σθλ.: 2271350104    Φαξ:2271044311 

Email: a.fafaliou@xioshosp.gr 

ΘΔΜΑ: ΓΖΜΟΗΑ ΑΝΟΗΚΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΤΛΛΟΓΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ «ΣΡΟΠΟΝΗΝΧΝ» CPV : 33696300-8  

ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΗΚΟΤ  ΔΣΟΤ 2021 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΕΟΜΔΝΖ ΓΑΠΑΝΖ 20.000,00€ ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ 

ΣΟΤ ΦΠΑ ΚΑΗ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΣΖΝ ΠΛΔΟΝ ΤΜΦΔΡΟΤΑ ΑΠΟ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΦΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΒΑΔΗ ΣΗΜΖ 

Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ γηα ηελ θάιπςε άκεζσλ  θαη επηηαθηηθψλ αλαγθψλ ηνπ, 

πξνζθαιεί ηνπο ελδηαθεξφκελνπο λα θαηαζέζνπλ πξνζθνξά γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ 

παξαθάησ εηδψλ: 

Α. ΚΑΣΑΣΑΖ ΔΗΓΧΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΤΛΙΚΟΤ ΠΟΟΣΗΣΑ Φ.Π.Α. ΠΡΟΤΠΟΓΟΓΙΜΟ 

ΜΔ Φ.Π.Α. 

1. ΣΡΟΠΟΝΗΝΔ 2.906 ΣΔΜ 4% 20.000,00€ 

 

 

 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΑΝΑΛΤΣΗ ΠΟΟΣΙΚΟΤ ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟΤ ΤΨΗΛΗ 

ΕΤΑΙΘΗΙΑ ΣΡΟΠΟΝΙΝΗ Ι 

ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ Γ.Ν. ΧΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΕΙΟΝ» 

 

• Ο αναλυτισ να είναι μικρόσ, εφχρθςτοσ  και να ζχει τθ δυνατότθτα 

προςδιοριςμοφ των εξισ παραμζτρων: Τψηλήσ ευαιςθηςίασ Σροπονίνη Ι. 

• Να μθν απαιτείται ςυχνι βακμονόμθςθ του αναλυτι και θ ειςαγωγι τθσ 

κφριασ καμπφλθσ βακμονόμθςθσ να γίνεται με θλεκτρονικι μορφι (τςιπ 

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                               ΥΙΟ 19/10/2021 

  2η Τ.ΠΕ  ΠΕΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΙΟΥ                                             ΑΡ.ΠΡΩΣ.:72 
   «  Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο  » 
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κωδικοποίθςθσ).Να χρθςιμοποιεί υγρά calibrators για τθν δθμιουργία τθσ 

καμπφλθσ μία φορά το μινα. 

• Η λειτουργία του αναλυτι να είναι απλι, χωρίσ να απαιτεί 

εξειδικευμζνο προςωπικό. 

• Να χρθςιμοποιεί απ ευκείασ μικρό όγκο δείγματοσ  και όλεσ οι παράμετροι να 

εκτελοφνται από τον ίδιο τφπο δείγματοσ. 

• Να κάνει χριςθ απ ευκείασ  ολικοφ φλεβικοφ αίματοσ χωρίσ να απαιτείται 

φυγοκζντρθςθ. 

• Σα αποτελζςματα τθσ εξζταςθσ να βγαίνουν μζςα ςε λίγα λεπτά (10-15 min). 

• Να μθν απαιτείται καμία ειδικι προετοιμαςία του δείγματοσ ι προςκικθ 

αραιωτικϊν/ρυκμιςτικϊν διαλυμάτων πριν τθν μζτρθςθ. 

• Ο αναλυτισ να διακζτει οκόνθ LCD αφισ και να ζχει τθ δυνατότθτα ειςαγωγισ 

των ςτοιχείων του χειριςτι / αςκενι (π.χ ID) και μνιμθ αςκενϊν. 

• Να υπάρχει δυνατότθτα ςφνδεςθσ με θλεκτρονικό υπολογιςτι και να διακζτει 

ενςωματωμζνο εκτυπωτι. 

• To αντιδραςτιριο τθσ Σροπονίνθσ να ζχει υψθλι ευαιςκθςία από 0,0025 

ng/ml και γραμμικότθτα ζωσ 50 ng/ml 

• Ο αναλυτισ να ζχει  CV<10%  ςτο 99 % των φυςιολογικϊν δειγμάτων. 

• Εάν οι ταινίεσ μζτρθςθσ ςυντθροφνται ςτο ψυγείο, να μποροφν να 

χρθςιμοποιθκοφν αμζςωσ μετά τθν ζξοδό τουσ από αυτό και μθν απαιτείται 

χρόνοσ προκζρμανςισ τουσ. 

• Ο αναλυτισ να μθν απαιτεί κανενόσ είδουσ ςυντιρθςθ 
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Β. ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 

Αναθέηοςζα Απσή ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ XIOY «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» 

Σίηλορ ππομήθειαρ/ CPV  «ΣΡΟΠΟΝΙΝΧΝ»  CPV : 33696300-8 

Πποϋπολογιζμόρ Γαπάνηρ   20.000,00€ ΜΔ ΦΠΑ  

Υπημαηοδόηηζη  ΚΑΔ 1359 

 ΑΝΑΛΗΦΗ ΤΠΟΥΡΔΧΗ: 1551/27-08-

2021  ΑΓΑ: ΦΚ7Ι469073-ΠΦ6 

Καηαληκηική Ζμεπομηνία Τποβολήρ 

Πποζθοπών 

 27/10/2021, ημέπα ΣΔΣΑΡΣΖ 

Γημοζιόηηηα Σν πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο 

αλαξηάηαη: 

 ΓΙΑΤΓΔΙΑ Γ.Ν.ΥΙΟΤ 

 ΚΗΜΓΗ (http://www.eprocurement.gov.gr) 

 ηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο 

(www.xioshosp.gr) 

Γιάπκεια ζύμβαζηρ ΔΝΑ (1) ΔΣΟ (Με δηθαίσκα ηξίκελεο 

παξάηαζεο κεηά απφ απφθαζε ηνπ Γ ηνπ 

Γ.Ν.Υίνπ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ») 

ΔΓΓΤΖΔΗ  Δγγςηηική επιζηολή καλήρ εκηέλεζηρ 

ηεο ζχκβαζεο πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 

4% επί ηεο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 

ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ ρσξίο ΦΠΑ θαη 

θαηαηίζεηαη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηνλ Ν.4412/2016 

αξ.72 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην αξ.21 ηνπ 

Ν.4782/21. Η εγγπεηηθή θαιήο εθηέιεζεο 

θαηαπίπηεη ζηε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ 

φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηή εηδηθφηεξα 

νξίδεη. 

 

 

 

ΔΠΗΒΑΡΤΝΔΗ 

ΠΛΖΡΧΜΖ 

ΚΡΑΣΖΔΗ 

Σνλ αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο 

(άξζξ.95.παξ.5), σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, 

ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία (αξζξ. 350 

παξ.3 θαη αξηζ.375 παξ.7ηνπ Ν.4412/16  φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Ν.4605/19 αξζξ.44) 

  

Σον Ππομηθεςηή βαπύνοςν οι παπακάηω 

νόμιμερ κπαηήζειρ :  

1. 0,07% επί ηεο αμίαο εθηφο ΦΠΑ, ππέξ 

Δ.Α.Α.ΓΗ.Τ., φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 44 ηνπ Ν.4605/19 

- Υαξηφζεκν 3% επί ηεο ΔΑΑΓΗΤ  

- Ο.Γ.Α 20% επί ηνπ ραξηνζήκνπ ηεο 

ΔΑΑΓΗΤ 

2. 2% ππέξ ησλ Οξγαληζκψλ Φπρηθήο Τγείαο πνπ 

επνπηεχνληαη απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο (κεηά 

ηελ αθαίξεζε φισλ ησλ παξαπάλσ θξαηήζεσλ 

πιελ ηνπ θφξνπ)  

3. Τπέξ Αξρήο εμέηαζεο πξνδηθαζηηθψλ 

πξνζθπγψλ 0,06% 

- Σέινο ραξηνζήκνπ 3% επί ηνπ πνζνχ ηεο 

αλσηέξσ θξάηεζεο , πιένλ εηζθνξάο ππέξ 

Ο.Γ.Α 20% 

http://www.eprocurement.gov.gr/
http://www.xioshosp.gr/


4 

Καηά ηελ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο παξαθξαηείηαη ν 

πξνβιεπφκελνο απφ ην άξζξν 64 ηνπ Ν. 4172/2013 

θφξνο εηζνδήκαηνο 4%. 

 

ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ 

 

Γικαιολογηηικά καηακύπωζηρ: 

 

 ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΟΙΝΙΚΟΤ ΜΗΣΡΧΟΤ 

ΓΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΥΡΗΗ. 

            Υξφλνο ηζρχνο: ηξείο (3) κήλεο πξηλ ηελ 

ππνβνιή ηνπ.  

 ΑΠΟΓΔΙΚΣΙΚΟ ΔΝΗΜΔΡΧΣΗΣΑ ΓΙΑ 

ΥΡΔΗ ΠΡΟ ΣΟ ΓΗΜΟΙΟ 

(ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΟΣΗΣΑ)  

 Να είλαη ζε ηζρχεη θαηά ηνλ ρξφλν ηεο 

ππνβνιήο ηνπ. ε πεξίπησζε πνπ δελ 

αλαθέξεηαη ρξφλνο ηζρχνο, λα έρεη εθδνζεί 

ηξείο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ.  

 ΒΔΒΑΙΧΗ ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ 

ΔΝΗΜΔΡΟΣΗΣΑ           

  Να είλαη ζε ηζρχ θαηά ηνλ ρξφλν ηεο 

ππνβνιήο ηνπ. ε πεξίπησζε πνπ δελ 

αλαθέξεηαη ρξφλνο ηζρχνο, λα έρεη εθδνζεί 

ηξείο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ. 

 ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΑ ΠΡΧΣΟΓΙΚΔΙΟΤ 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο λα κελ ηειεί ππφ 

πηψρεπζε, λα κελ έρεη ππαρζεί ζε 

δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο 

εθθαζάξηζεο, λα κελ ηειεί ππφ 

αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή 

ή απφ ην δηθαζηήξην, λα κελ έρεη ππαρζεί 

ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ, 

λα κελ έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο 

ηνπ δξαζηεξηφηεηεο, λα κελ βξίζθεηαη ζε 

νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε 

πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, 

πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ.                                                                                          

Όια ηα πηζηνπνηεηηθά ζα πξέπεη λα έρνπλ 

εθδνζεί έσο ηξεηο  (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ 

ππνβνιή ηνπο. 

 ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ / ΒΔΒΑΙΧΗ 

ΟΙΚΔΙΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟΤ 

ΜΗΣΡΧΟΤ                                     

      Να έρεη εθδνζεί  ηξηάληα (30) εξγάζηκεο 

εκέξεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ. 

 ΓΔΝΙΚΟ  ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΓΔΜΗ 

 ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ 

ΔΚΠΡΟΧΠΗΗ ΓΔΜΗ 

 
 Όια ηα πηζηνπνηεηηθά ΓΔΜΗ λα έρνπλ 

εθδνζεί  ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ 

απφ ηελ ππνβνιή ηνπο.  

       

ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΤΜΒΑΖ Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη κέζα ζε 

δεθαπέληε (15) εκέξεο (αξ.124 Ν.4782/21) απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο αλαθνίλσζεο γηα ηελ ππνγξαθή 

ηεο ζχκβαζεο πξνζθνκίδνληαο θαη ηελ εγγύηζη 

καλήρ εκηέλεζηρ ίζηρ  με ηο 4% ηηρ καθαπήρ 
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ζςμβαηικήρ αξίαρ (αξ.21 Ν.4782/21). 

 ε πεξίπησζε πνπ πεξάζεη άπξαθηε ε πην πάλσ 

πξνζεζκία ή ν αλάδνρνο  δελ πξνζέιζεη λα 

ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε θεξχζζεηαη έθπησηνο κε 

απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηε δηνίθεζε θνξέα 

νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ 

νξγάλνπ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 203 

ηνπ Ν.4412/2016. 

 Η θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ 

ππέβαιιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα 

απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. Αλ θαλέλαο απφ 

ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ε δηαδηθαζία ηνπ 

δηαγσληζκνχ καηαηψλεηαη (άξζξ.106 ηνπ 

Ν.4412/16) 

Η ζύκβαζε ζα κπνξεί λα δηαθόπηεηαη κνλνκεξώο 

από ηελ εληνινδόρν Υπεξεζία ή λα 

αλαπξνζαξκόδεηαη κε θνηλή ζπκθωλία ηωλ δύν 

κεξώλ αλ ππνγξαθεί άιιε ζύκβαζε ζηα πιαίζηα ηωλ 

Υπεξεζηώλ ηνπ Ειιεληθνύ Δεκνζίνπ κε 

ζπκθεξόκελνπο όξνπο γηα όκνην πξνϊόλ-ππεξεζία ή 

αλ ηεζνύλ ζε ηζρύ λένη Νόκνη-Δηαηάμεηο-Οδεγίεο γηα 

ην πξνϊόλ-ππεξεζία 

ΠΑΡΑΓΟΖ – ΠΑΡΑΛΑΒΖ 
Με απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε παξαιαβή 

ησλ πιηθψλ γίλεηαη απφ επηηξνπέο, πνπ 

ζπγθξνηνχληαη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 11, εδάθην β, 

ηνπ άξζ. 221, ηνπ Ν.4412/16 θαη ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζην άξζ. 208 ηνπ σο άλσ λφκνπ.  

Ο ρξφλνο παξάδνζεο ησλ εηδψλ ή ηεο εθηέιεζεο 

ηνπ έξγνπ ζα νξηζηεί κε ηελ ζχλαςε ζχκβαζεο. 

ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 
Γηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο ηεο 

Γηαθήξπμεο παξέρνληαη απφ ην ηκήκα πξνκεζεηψλ 

ηνπ Γ.Ν. Υίνπ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ζην 

ηει.2271350104 θαη ζην email: 

a.fafaliou@xioshosp.gr. 

Ημερομθνία ζναρξθσ υποβολισ προςφορϊν 21/10/2021 

Ημερομθνία λιξθσ υποβολισ προςφορϊν 27/10/2021 

Σρόποσ υποβολισ προςφορϊν ΦΑΞ:2271044311 
e – mail:a.fafaliou@xioshosp.gr 

 

Γ. ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 

- Καηά ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ νη ηηκέο ησλ πξνζθεξφκελσλ 

εηδψλ δελ ζα πξέπεη λα είλαη αλψηεξεο απφ ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο ηνπ 

Παξαηεξεηεξίνπ Σηκψλ . Καηά ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ, νη ηηκέο 

δελ επηηξέπεηαη λα είλαη αλψηεξεο απφ ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ 

Σηκψλ. (Ν. 3918/2011 άξζξν 13, φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε κε  ηνλ Ν. 4052/2012 

άξζξν 14). ε πεξίπησζε πνπ ην ππφ πξνκήζεηα είδνο δελ είλαη θαηαρσξεκέλν ζην 

Παξαηεξεηήξην Σηκψλ ηφηε νη ηηκέο δελ επηηξέπεηαη λα είλαη αλψηεξεο απφ ηελ 

αληίζηνηρε πξνυπνινγηδφκελε ηηκή ηεο δηαθήξπμεο. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη 

ε αληηζηνηρία ηνπ θσδηθνχ ηνπ θάζε είδνπο ζε θσδηθφ ηνπ Παπαηηπηηηπίος Σιμών. 

Αλ δελ ππάξρεη αληηζηνηρία: 

 ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη κε ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ (άξζξν 8 παξ. 4 

Ν.1599/1986 

- Να δειψλεηαη ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο. 
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- Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη γηα ην ζχλνιν ηεο ππφ αλάζεζε πξνκήζεηαο    ζε θάζε 

πεξίπησζε φκσο ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα θαίλεηαη ε θαζαξή ηηκή κνλάδνο αλά 

είδνο θαζψο θαη ε ζπλνιηθή αμία ηεο δεηνχκελεο πνζφηεηαο  πξν ΦΠΑ  θαη κεηά 

ΦΠΑ. 

 Η πξνζθνξά πνπ ζα ππνβιεζεί ζα πξέπεη λα αλαθέξεη ηα πιήξε ζηνηρεία ηεο 

εηαηξείαο:  ΑΦΜ, πιήξε επσλπκία, ηειέθσλν, θαμ, e-mail ,Φ.Π.Α, ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο 

πξνζθνξάο θαη λα  έρεη ηελ παξαθάησ κνξθή: 

 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Σνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα κε επσλπκία ………………………………,  θαη έδξα επί ηεο νδνχ 

…………………………………., αξηζ. …….... , Σει.: ……………………., Fax: 

………………………., e-mail: ……………………………, ΑΦΜ: ………………….., ΓΟΤ: 

…………………………..   

 

Α/Α ΔΗΓΟ ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΣΗΜΖ 

ΣΔΜΑΥΗΟΤ 

ΥΧΡΗ ΦΠΑ 

ΤΝΟΛΗΚΖ 

ΣΗΜΖ ΥΧΡΗ 

ΦΠΑ 

ΤΝΟΛΗΚΖ 

ΣΗΜΖ ΜΔ 

ΦΠΑ 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΖΡΗΟ 

ΣΗΜΧΝ 

1       

2       

                                                                                                           

ΣΔΛΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ: 

 

 

                                                                                                                             …../…./2021 

                                                                                           Ο ΠΡΟΦΔΡΧΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΔΑ 

 

 

- Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη – επί πνηλή απφξξηςεο – ν ρξφλνο 

παξάδνζεο  ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ. Λφγσ ηνπ επείγνληνο ηεο 

πξνκήζεηαο, ην λνζνθνκείν επηζπκεί ηα πξνζθεξφκελα είδε λα είλαη 

εηοιμοπαπάδοηα, ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα 

απνξξίςεη ηελ  πξνζθνξά αλ θξίλεη φηη ν ρξφλνο παξάδνζεο είλαη κεγάινο ζε 

ζρέζε κε ηηο αλάγθεο ηνπ. 

- Οη εηαηξείεο πνπ ζα απνζηείινπλ πξνζθνξά γηα ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα 

ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα δηαζέηνπλ ηα λφκηκα πηζηνπνηεηηθά γηα ηε 

δηαθίλεζε θαη δηαλνκή ηνπο, θαη ηα είδε ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα θέξνπλ ηελ 

αληίζηνηρε πηζηνπνίεζε CE. 

- Δπί ηηρ πποζθοπάρ ηοςρ οι ζςμμεηέσονηερ θα ππέπει να δηλώνοςν 

ςπεύθςνα όηι δεν βπίζκονηαι ζε μία από ηιρ καηαζηάζειρ ηων άπθπων 73 

και 74 ηος Ν. 4412/2016 για ηιρ οποίερ οι οικονομικοί θοπείρ 

αποκλείονηαι ή μποπούν να αποκλειζθούν. 
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- Σέινο ην λνζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη δείγκαηα πξνθεηκέλνπ 

λα αμηνινγήζεη ηηο πξνζθνξέο θαη νη ζπκκεηέρνπζεο εηαηξείεο ππνρξενχληαη  

- επί πνηλή απφξξηςεο – λα ηα απνζηείινπλ άκεζα.                                                            

Ζ Γιοικήηπια  

ηος Γενικού Νοζοκομείος Υίος 

«κςλίηζειο» 

 

ΚΑΝΣΑΡΑΚΖ ΔΛΔΝΖ 


