
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           Αθήνα,25-11-2021 
 1η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ             Αρ. πρωτ.: 32160 
Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»  
Διεύθυνση Διοικητικής Υπηρεσίας  
Υποδιεύθυνση Οικονομικού  
Τμήμα  Προμηθειών  
Πληροφορίες: ΛΑΖΟΥ ΦΑΝΗ 
Τηλέφωνο: 213-2033937 
Fax: 210 – 7789345 
E-mail: fanilazou@gna-gennimatas.gr 
 
Θέμα: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»   

Σας γνωρίζουμε ότι το Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», προτίθεται να πραγματοποιήσει έρευνα αγοράς για την 

ανάδειξη αναδόχου Μικροβιολογικών –Χημικών αναλύσεων τροφίμων ,νερού, επιφανειών προς κάλυψη 

αναγκών του τμήματος Διατροφής πιθανού προϋπολογισμού 5.500,00 € πλέον ΦΠΑ ήτοι 6.820,00 € 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ καθώς και Χημικές Μικροβιολογικές αναλύσεις Πόσιμου Νερού στο χώρο του 

Νοσοκομείου και Μικροβιολογικό –Χημικό Έλεγχο για ενδοτοξίνες στην μονάδα του τεχνικού νεφρού, 

πιθανού προϋπολογισμού 6.000,00 € πλέον ΦΠΑ ήτοι 7.440,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ,με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει τιμής προσφορά (χαμηλότερη τιμή). Στο 

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

λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις των κάτωθι προδιαγραφών: 

 

Έχοντας υπόψη: 

Α. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 

1. του ν. 4782/2021 (Α’ 96) “Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των 
δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και 
άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία”, στο άρθρο 50 του οποίου «Απευθείας 
ανάθεση - Αντικατάσταση του άρθρου 118 του ν. 4412/2016» αναφέρεται ότι  Προσφυγή στη διαδικασία 
της απευθείας ανάθεσης επιτρέπεται, όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, είναι ίση ή κατώτερη από το 
όριο των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, 

2. του ν. 4605/2019 (Α’ 52/1-4-2019) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της 
τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) 
από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) - Μέτρα για την 
επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις», άρθρο 43, περί 
τροποποιήσεων διατάξεων του ν. 4412/2016 (Α' 147), 

3. του ν. 4542/2018 (ΦΕΚ 95/Α/1-6-2018) «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής 
Δημοκρατίας και της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας….», άρθρο τέταρτο, Ρυθμίσεις για την Εθνική 
Κεντρική Αρχής Προμηθειών Υγείας. Στην παράγραφο β’ του συγκεκριμένου άρθρου αναφέρεται ότι 
«...Ειδικότερα σε ό,τι αφορά στην προμήθεια υγειονομικού υλικού, αναλώσιμου υλικού και αγαθών ή 
υπηρεσιών, εντός του προϋπολογισμού έκαστου φορέα, η αρμοδιότητα για την έγκριση σκοπιμότητας, 
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ανεξαρτήτως ποσού, ανήκει στο Διοικητικό Συμβούλιο έκαστου, υπαγόμενου στη Δ.Υ.ΠΕ., φορέα, και 
στον Διοικητή ή Υποδιοικητή της αρμόδιας ΥΠΕ για τους φορείς της Πρωτοβάθμιας». 

4. του ν. 4497/2017 (ΦΕΚ Α' 171/13-11-2017) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, 
εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», Άρθρο 107, περί τροποποιήσεων 
του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), 

5. του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει, 

6. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

7. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

8. του ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα, 

9. του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και 
άλλες διατάξεις”, 

10. του ν. 3580/2007 «Προμήθειες φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει σήμερα, 

11. τoυ ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές  διατάξεις», όπως 
ισχύει σήμερα, 

 

Β. Τις αποφάσεις - έγγραφα:  

1. την υπ’αριθμ 26147/1-10-2021 απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου, αναρτητέα στο διαδίκτυο με 
ΑΔΑ: 60ΛΕ4690ΩΝ-ΦΨΚ με την οποία εγκρίθηκε η αρμόδια επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών 
για τη διενέργεια Μικροβιολογικών Αναλύσεων Τροφίμων του Νοσοκομείου, για την Ανάδειξη Αναδόχου 
Μικροβιολογικών –Χημικών αναλύσεων τροφίμων ,νερού και επιφανειών προς κάλυψη αναγκών του 
τμήματος Διατροφής καθώς και Χημικές Μικροβιολογικές αναλύσεις Πόσιμου Νερού στο χώρο του 
Νοσοκομείου και Μικροβιολογικό –Χημικό Έλεγχο για ενδοτοξίνες στην μονάδα του τεχνικού νεφρού, 

2. την κάλυψη της δαπάνης από τον τακτικό προϋπολογισμό του Νοσοκομείου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 
1377/20-10-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: Ψ16Β4690ΩΝ-315), 

3. την υπ’αριθμ 31748/22-11-2021 απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου ,αναρτητέα στο διαδίκτυο με 
ΑΔΑ:Ψ9ΖΠ4690ΩΝ-Α7Ο με την οποία εγκρίθηκαν :   

1. Το υπ’ αριθμ. 27348/12-10-2021 πρακτικό σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την ανάδειξη οικονομικού 
φορέα για την παροχή υπηρεσιών Μικροβιολογικών –Χημικών αναλύσεων τροφίμων ,νερού, επιφανειών ‘’προς 
κάλυψη αναγκών του τμήματος Διατροφής καθώς και Χημικές Μικροβιολογικές αναλύσεις Πόσιμου Νερού στο χώρο 
του Νοσοκομείου και Μικροβιολογικό –Χημικό Έλεγχο για ενδοτοξίνες στην μονάδα του τεχνικού νεφρού.  

2. Η πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος, δια συλλογής σφραγισμένων προσφορών, για την ανάδειξη 
οικονομικού φορέα για την παροχή υπηρεσιών Μικροβιολογικών –Χημικών αναλύσεων τροφίμων ,νερού και 
επιφανειών ,προς κάλυψη αναγκών του τμήματος Διατροφής πιθανού προϋπολογισμού 5.500,00 € πλέον ΦΠΑ ήτοι 
6.820,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ καθώς και Χημικές Μικροβιολογικές αναλύσεις Πόσιμου Νερού στο χώρο 
του Νοσοκομείου και Μικροβιολογικό –Χημικό Έλεγχο για ενδοτοξίνες στην μονάδα του τεχνικού νεφρού, πιθανού 
προϋπολογισμού 6.000,00 € πλέον ΦΠΑ ήτοι 7.440,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με καταχώρηση της 
Πρόσκλησης στη σελίδα του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και ανάρτησή της 
στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

3. Η κάλυψη της δαπάνης από τον τακτικό προϋπολογισμό του Νοσοκομείου, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 
1377/2021-20-10-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: Ψ16Β4690ΩΝ-315). 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/846
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4. Η συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. 

4. Την κάλυψη αναγκών του Νοσοκομείου. 

 
 Στο πλαίσιο αυτό παρακαλούμε για την υποβολή προσφορών από κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορέα ,για ένα ή  περισσότερα από τα τμήματα ( ο μέγιστος αριθμός των τμημάτων είναι δυο) που 
αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα ,για την κάλυψη των ετήσιων αναγκών του Νοσοκομείου : 
 

ΤΜΗΜΑ  ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΙΘΑΝΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ  

ΠΙΘΑΝΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΜΕ ΦΠΑ  

1 

Μικροβιολογικές–Χημικές 
αναλύσεις τροφίμων 
,νερού, επιφανειών προς 
κάλυψη αναγκών του 
τμήματος Διατροφής 5.500,00 6.820,00 

2 

Χημικές Μικροβιολογικές 
αναλύσεις Πόσιμου Νερού 
στο χώρο του 
Νοσοκομείου και 
Μικροβιολογικό –Χημικό 
Έλεγχο για ενδοτοξίνες 
στην μονάδα του τεχνικού 
νεφρού 6.000,00 7.440,00 

 
ΣΥΝΟΛΟ 11.500,00 14.260,00 

 

Οι Οικονομικές προσφορές θα κατατεθούν σύμφωνα με τις κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές : 



 



 

 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

Οι τιμές θα δοθούν ανά δείγμα και όχι ανά παράμετρο. 



 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία (μεταξύ των οποίων αποδεικτικά έγγραφα άρθρο 107 παρ.4 

του ν.4497/2017)συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική 

γλώσσα. 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 (άρθρο 92 παρ. 4 Ν.4412/16). 

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).  

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών ορίζεται η 7/12/2021 (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 Διοικητής του Νοσοκομείου 

                  Ελευθέριος Μπούλιας 

 

                                                                                            ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  

                                                                               Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 

 

 

 

 

 

 

Κοινοποίηση: 

1. Τμήμα Προμηθειών . 
2. Τμήμα Διατροφής. 
3. Επόπτριες Δημόσιας Υγείας. 
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