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Θέμα: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»   

Σας γνωρίζουμε ότι το Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», δυνάμει της υπ’αριθμ 24/23-12-2021(θέμα 39ο ) 

απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου (αναρτητέα στο διαδίκτυο με ΑΔΑ: 

ΨΜΕ4690ΩΝ-26Δ) προσφεύγει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118,του 

Ν.4412/2016,με συλλογή σφραγισμένων προσφορών, για την προμήθεια ενός (1) Συστήματος 

Ανάλυσης Βαδίσης», με πιθανό προϋπολογισμό 7.000,00 € πλέον ΦΠΑ ήτοι 8.680,00 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

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

φορέα λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις των κάτωθι προδιαγραφών και όρων: 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προς: Οικονομικούς Φορείς 
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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 επί 

σημη 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 προμήθειας, 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 21/01/2022 (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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