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Θέμα: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»   

Σας γνωρίζουμε ότι το Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», δυνάμει της υπ’αριθμ 13/28-06-2021(θέμα 21ο ) 

απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου (αναρτητέα στο διαδίκτυο με                            

ΑΔΑ: 6Γ4Υ4690ΩΝ-ΖΕΟ) προσφεύγει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 50,του 

Ν.4782/2021, με συλλογή σφραγισμένων προσφορών, για την προμήθεια ενός (1) επιτραπέζιου 

χρωστικού μηχανήματος κυτταρολογικών πλακιδίων», με πιθανό προϋπολογισμό 20.000,00 € πλέον 

ΦΠΑ.  

Στο πλαίσιο αυτό παρακαλούμε για την υποβολή προσφορών από κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό 

φορέα λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις των κάτωθι προδιαγραφών και όρων: 
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Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία  συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα (Ν.4782/2021 άρθρο 34 παρ. 4).       

Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 

5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Επιτρέπεται η κατάθεση οποιουδήποτε 

δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή 

επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο 

Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα 

‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. 

        Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. 

και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων. Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται 

από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις 

διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει 

συνταχθεί το έγγραφο . 

         Οι προσφορές, πέρα από την τεχνική περιγραφή της υπηρεσίας, θα πρέπει επιπλέον να 

περιλαμβάνουν: Κωδικό εμπορίου(εφόσον υπάρχει), τιμή μονάδος χωρίς Φ.Π.Α., κωδικό 

παρατηρητηρίου(εφόσον υπάρχει) και αντιστοίχιση με την τιμή σε αυτό, το ποσοστό ΦΠΑ που 

επιβαρύνεται η υπηρεσία καθώς και τα πλήρη στοιχεία της προσφέρουσας εταιρείας (επωνυμία, 

στοιχεία επικοινωνίας, ΑΦΜ, ΔΟΥ, υπεύθυνος επικοινωνίας).  

         Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς καταθέτουν με την προσφορά τους υπεύθυνη δήλωση 

όπου θα δηλώνεται :α) Αποδέχομαι τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές που θέτει η Υπηρεσία 

στην παρούσα πρόσκληση. β) Εφόσον επιλεγώ ανάδοχος ,δεσμεύομαι να προσκομίσω τα ακόλουθα 

δικαιολογητικά ,προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων των παρ.1και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν.4412/2016 (όπως 

ισχύει).1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ,εφόσον πρόκειται για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης 

(Ε.Π.Ε) και προσωπικές (Ο.Ε και Ε.Ε ) η υποχρέωση αφορά στους διαχειριστές και εφόσον πρόκειται 

για ανώνυμες για εταιρείες (Α.Ε) η υποχρέωση αφορά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας .2) Πιστοποιητικό Φορολογικής ενημερότητας .3) 

Πιστοποιητικό Ασφαλιστική ενημερότητας για κύρια και επικουρική ασφάλεια (άρθρο 29 του 

Ν.4782/2021) .Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και 

εκπροσώπησης του νομικού προσώπου (άρθρο 35 Ν.4782/2021).                                                            

         Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των ανωτέρω πιστοποιητικών ο υποψήφιος ανάδοχος 

αποκλείεται από την διαδικασία και καλείται ο άμεσος στην κατάταξη συμμετέχων. 

 

 

 



 

 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών ορίζεται η 27/07/2021 (έως 11:00). Οι 

προσφορές (πρωτότυπες και αντίγραφα) θα κατατίθενται σε κλειστό φάκελο στο πρωτόκολλο του 

Νοσοκομείου (κτήριο 5, ΙΣΟΓΕΙΟ) και στη συνέχεια, αφού μονογραφούν από την Προϊσταμένη της 

Διοικητικής Διεύθυνσης ή τον Προϊστάμενο της Οικονομικής Υποδιεύθυνσης, θα αξιολογηθούν από 

ορισθείσα επιτροπή.                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

           ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΠΟΥΛΙΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κοινοποίηση: τμήμα Προμηθειών  
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