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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                     Υίνο: 15-12-2022 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ &                                                           Αξηζ. Πξση.: 64 

ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ                                        

2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ 

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ 

           «ΚΤΛΙΣΔΙΟ»                                        

Γξαθείν Πξνκεζεηώλ                         

Πιεξνθνξίεο: Α. ΜΤΛΧΝΑ                     

Σει.: 2271350258                                                          

E-mail:promithion@xioshosp.gr 

 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ  ΜΔ ΑΝΟΙΚΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΛΛΟΓΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «ΤΛΙΚΧΝ ΤΝΓΔΗ 

ΦΤΥΡΟΣΑΙΟΤ/ΛΔΒΗΣΟΣΑΙΟΤ ΒΟΡΔΙΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΜΔ ΚΣΗΡΙΑ 3 & 4» 

Π/Τ 23.114,75 

CPV 44115210-4   

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ  

ΣΗΝ ΠΛΔΟΝ ΤΜΦΔΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΦΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΒΑΔΙ 

ΣΙΜΗ 

 

Σν Γ. Ν. Υίνπ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» γηα ηελ θάιπςε άκεζσλ θαη επηηαθηηθώλ αλαγθώλ ηνπ,  

ιακβάλνληαο  ππ’ όςηλ ηηο παξαθάησ απνθάζεηο:  

1. Σελ ππ’ αξηζκ.48/12-12-2022 (ΑΓΑ:ΦΣ7Ξ469073-ΔΑ8) απόθαζε ηνπ Γ. ηνπ Γ.Ν. Υίνπ 

«ΚΤΛΙΣΔΙΟ» κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη από άπνςε ζθνπηκόηεηαο ε πξνκήζεηα «ΤΛΙΚΧΝ 

ΤΝΓΔΗ ΦΤΥΡΟΣΑΙΟΤ/ΛΔΒΗΣΟΣΑΙΟΤ ΒΟΡΔΙΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΜΔ 

ΚΣΗΡΙΑ 3 & 4» γηα ηε θάιπςε ησλ  αλαγθώλ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ε δηελέξγεηα ηνπ 

δηαγσληζκνύ κε ηελ αλνηθηή δηαδηθαζία ηεο πξόζθιεζεο ζπιινγήο πξνζθνξώλ. 

2. Σελ ππ’ αξηζ.2735/14-12-2022 (……………) αλάιεςε πίζησζεο. 

 

Πξνηίζεηαη  λα πξνβεί ζηελ ζύλαςε ζύκβαζεο γηα ηελ πξνκήζεηα  «ΤΛΙΚΧΝ ΤΝΓΔΗ 

ΦΤΥΡΟΣΑΙΟΤ/ΛΔΒΗΣΟΣΑΙΟΤ ΒΟΡΔΙΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΜΔ ΚΣΗΡΙΑ 3 & 4» ,  κε 

ζθνπό  ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηνπ.  

Γηα ην ζθνπό απηό απεπζύλεη πξόζθιεζε κε αλνηρηή δηαδηθαζία ζπιινγήο πξνζθνξώλ πξνο 

θάζε ελδηαθεξόκελν νηθνλνκηθό θνξέα πνπ επηζπκεί λα ππνβάιιεη νηθνλνκνηερληθή πξνζθνξά, 

ζύκθσλα κε ηνπο παξαθάησ όξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο:  
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Α΄  ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ                                                                                                     
 

Αλαζέηνπζα Αξρή Γ. Ν. ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» 

Σίηινο 

πξνκήζεηαο/ Π/Τ 

CPV 

ΤΛΙΚΑ ΤΝΓΔΗ ΦΤΥΡΟΣΑΙΟΤ/ΛΔΒΗΣΟΣΑΙΟΤ ΒΟΡΔΙΟΤ 

ΣΜΗΜΑΣΟ ΜΔ ΚΣΗΡΙΑ 3 & 4. Π/Τ 23.117,75 

ΤΜΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ ΦΠΑ 17% 

 (CPV:44115210-4) 

Υξεκαηνδόηεζε 

 ΚΑΔ 1428.01 

 Αλάιεςε Τπνρξέσζεο : 2735/14-12-2022  

 

Σξόπνο Τπνβνιήο 

Πξνζθνξώλ 
e-mail: promithion@xioshosp.gr  

Καηαιεθηηθή 

Ηκεξνκελία 

Τπνβνιήο 

Πξνζθνξώλ 

20/12/2022, εκέξα Σξίηε θαη ώξα 14:00 κκ. 

Σόπνο/ρξόλνο 

Γηεμαγσγήο 

Γηαγσληζκνύ 

Γ.Ν. ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ»  (Γξαθείν Πξνκεζεηώλ) 

21/12/2022, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 11:00 πκ. 

Γεκνζηόηεηα 
 ΚΗΜΓΗ 

 www.xioshosp.gr 

Γηάξθεηα 

ζύκβαζεο 
Έσο ηελ παξάδνζε ησλ Τιηθώλ 

Υξόλνο ηζρύνο 

πξνζθνξώλ 

Δθαηόλ νγδόληα (180) κέξεο (άξζ.97 ηνπ 4412/16), πξνζεζκία πνπ αξρίδεη από ηελ 

επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ.  

Η ηζρύο ηεο πξνζθνξάο δύλαηαη λα παξαηαζεί, εθόζνλ δεηεζεί από ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή πξηλ από ηελ ιήμε ηεο (άξζ.97, Ν.4412/16). 

Σερληθή θαη 

νηθνλνκηθή 

πξνζθνξά 

 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ-Ν.4412/16 άξζξν 94 

Πεξηέρεη ηδίσο ηα έγγξαθα θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ηεθκεξηώλνπλ ηελ ηερληθή 

επάξθεηα, ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ, ζύκθσλα κε ηηο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ Παξαξηήκαηνο Β΄ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ-Ν.4412/16 άξζξν 95 

Πεξηιακβάλεη εγγξάθσο ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο (θαζαξή αμία , 

ΦΠΑ, ζπλνιηθή ηηκή). Η ππνβνιή κόλν κίαο πξνζθνξάο δελ απνηειεί θώιπκα γηα 

ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνύ θαη ηελ αλάζεζε ηεο ζύκβαζεο. 

(Άξζξν 117 παξ. 3) 

 

Αμηνιόγεζε 

πξνζθνξώλ  

 

Η θαηαθύξσζε γίλεηαη ηειηθά ζηνλ Αλάδνρν κε ηελ ρακειόηεξε πξνζθνξά 

απνθιεηζηηθά βάζεη ηεο ηηκήο, εθ ησλ αλαδόρσλ ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο έρνπλ 

θξηζεί σο απνδεθηέο κε βάζε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο όξνπο ηεο 

πξόζθιεζεο.  

mailto:promithion@xioshosp.gr
http://www.xioshosp.gr/
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Γηθαηνινγεηηθά 

θαηαθύξσζεο 

 

 

 

Ο ζπκκεηέρσλ νηθνλνκηθόο θνξέαο απνζηέιιεη ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά 

θαηαθύξσζεο, σο απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηελ κε ζπλδξνκή ησλ ιόγσλ 

απνθιεηζκνύ, καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπ, ηα νπνία λα έρνπλ ηζρύ 3 κήλεο πξηλ 

ηελ ππνβνιήο ηνπο:  

-   Αληίγξαθν Πνηληθνύ Μεηξώνπ γηα γεληθή ρξήζε  

-   Βεβαίσζε Φνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο   

-   Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο. 

-   Πηζηνπνηεηηθό ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ. 

Τπνγξαθή ζύκβαζεο 

 

Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα πξνζέιζεη εληόο δεθαπέληε (15) εκεξώλ (αξ.124 

Ν.4782/21) από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξόζθιεζεο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζύκβαζεο, πξνζθνκίδνληαο θαη ηελ εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ίζεο κε ην 4% επί 

ηεο εθηηκώκελεο αμίαο ηεο ζύκβαζεο. 

 

 

 

- Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη – επί πνηλή απόξξηςεο – ν ρξόλνο παξάδνζεο  ησλ 

πξνζθεξόκελσλ εηδώλ. Λόγσ ηνπ επείγνληνο ηεο πξνκήζεηαο, ην λνζνθνκείν επηζπκεί ηα 

πξνζθεξόκελα είδε λα είλαη εηνηκνπαξάδνηα, ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε δηαηεξεί ην δηθαίσκα 

λα απνξξίςεη ηελ  πξνζθνξά αλ θξίλεη όηη ν ρξόλνο παξάδνζεο είλαη κεγάινο ζε ζρέζε κε ηηο 

αλάγθεο ηνπ. 

- Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο θαη αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο.  

- Δπί ηεο πξνζθνξάο ηνπο νη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα δειώλνπλ ππεύζπλα όηη δελ 

βξίζθνληαη ζε       κία από ηηο θαηαζηάζεηο ησλ άξζξσλ 73 θαη 74 ηνπ Ν. 4412/2016 σο 

απόδεημε ηεο κε ύπαξμεο ιόγσλ απνθιεηζκνύ. 

- Πξνζθνξέο ππνβάιινληαη γηα ην ζύλνιν ηεο ππό αλάζεζεο πξνκήζεηαο θαη δελ πξέπεη λα 

ππεξβαίλνπλ ηνλ ζπλνιηθό πξνϋπνινγηζκό . 

 

 Η Γηνηθήηξηα  

 ηνπ Γ.Ν. Υίνπ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» 

 α/α 

 ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ ΙΑΣΡΙΚΗ 

 ΤΠΗΡΔΙΑ 

 

 

 

 ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΤΡΝΙΟΤΓΗ 
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                                                              Β΄ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

                                                    ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

Η ςωλθνα να είναι PPR 3ςτρωματικθ με υαλονθματα, από υλικό PP-R 125 SDR 11  
Σα εξαρτθματα PPR να είναι Random PN25 

 

                                                           ΠΙΝΑΚΑ ΤΛΙΚΧΝ 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΣΤΠΟ (τεμάχιο, 

λίτρο, κιλό, 
υπηρεςία, κλπ) 

CPV (*) 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

ΧΩΡΙ ΦΠΑ 
ΦΠΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
ΜΕ ΦΠΑ 

1 υςτολικό ταφ Φ160x90x160    4 ΣΕΜ  

19.756,20 17% 23.114,75 

2 Γωνία Φ90 90ο Θ-Θ    10 ΣΕΜ  

3 Ρακόρ Φ90x3in αρς 16 ΣΕΜ  

4  Ρακόρ Φ40x1 1/4 in αρς 4 ΣΕΜ  

5 ωλθνα Φ160     186 ΜΕΣ  

6 ωλθνα Φ90 100 ΜΕΣ  

7 ωλθνα Φ50 12 ΜΕΣ  

8 ωλθνα Φ40 12 ΜΕΣ  

9 Μόνωςη ςωλθνασ Φ90 x 9χιλ 100 ΜΕΣ  

10 Μόνωςη ςωλθνασ Φ50 x 9χιλ 12 ΜΕΣ  

11 Μόνωςη ςωλθνασ Φ40 x 9χιλ 12 ΜΕΣ  

12 ΜόνωςηΠάπλωμα 13 ΧΙΛ 420 TM  

13 
Μετταλικό ςτθριγμα με λάςτιχο 
ντίζασ Φ160 

30 ΣΕΜ  

14 
Μετταλικό ςτθριγμα με λάςτιχο 
ντίζασ Φ90 

50 ΣΕΜ  

15 Παρέμβυςμα Φ160   10 ΣΕΜ  

16 Φλάντζα Φ160    10 ΣΕΜ  

17 Ritmo Gamma 160 1 ΣΕΜ  
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