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1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ         Αρ. Πρωτ: 3031 

Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»  

Διεύθυνση Διοικητικής Υπηρεσίας  

Υποδιεύθυνση Οικονομικού  

Τμήμα Προμηθειών  

Γραφείο Προμηθειών 

Πληροφορίες: Α. Παπαγεωργίου 

Τηλέφωνο: 213-2032169, 213-2032607 

E-mail:  a.papageorgiou@gna-gennimatas.gr 

 

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ                                                                                                   
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ, ΚΑΡΕΚΛΕΣ)» 

 

Το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γεώργιος Γεννηματάς» 

Έχοντας υπ’ όψιν: 

Α. Τις διατάξεις όπως ισχύουν: 

 του Ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» , όπως ισχύει,  

 του ν. 4782/2021 (Α’ 36/09-03-2021) "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". 

 του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37  

 του ν. 4609/2019 (Α’ 67/3-5-2019) «Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, 
Στρατολογίας, Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις.», Άρθρο 56, περί τροποποιήσεων 
του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), 

 του ν. 4608/2019 (Α’ 66/25-4-2019) «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών 
Επενδύσεων και άλλες διατάξεις», Άρθρο 33, περί τροποποιήσεων του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), 

 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) , 

 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, 

Προς: Οικονομικούς Φορείς 
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 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), 

 του ν. 4488/2017 (ΦΕΚ Α' 137/13-09-2017) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές 
ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με 
αναπηρίες και άλλες διατάξεις», άρθρο 39, 

 του ν. 4472/2017 (ΦΕΚ Α' 74/19-5-2017) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση 
διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και 
µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο 
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις», άρθρο 21, περί Ίδρυσης της 
Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας, 

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

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

 του ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/29-05-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
και άλλες διατάξεις»,  

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

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

 του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», 
όπως ισχύει, 

 του Ν. 2889/2001, «Βελτίωση και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας & άλλες 
διατάξεις», όπως ισχύει, 

 

Β. Τις αποφάσεις – έγγραφα: 

 της υπ' αριθμ. 57654/22.05.2017 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα : 
“Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 1781)  

 το υπ’ αρ. πρωτ. 4661/14.09.2016 έγγραφο της Ε.Π.Υ., αναφορικά με την αρμοδιότητά της 
Επιτροπής Προμηθειών Υγείας να εγκρίνει τεχνικές προδιαγραφές, μετά τη θέση σε ισχύ του Ν. 
4412/2016,  

 την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2133/15-04-2020 «Κατευθυντήρια Οδηγία 24» (Απόφαση 01/15-04-2020) 
της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων η οποία έχει αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με 
ΑΔΑ:  ΨΟΗ0ΟΞΤΒ-ΦΔ7, 

 την υπ’ αριθ. πρωτ. 26404/05-10-2021 Απόφαση Διοικητή του Νοσοκομείου (αναρτημένη στον 
ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 6ΡΩΙ4690ΩΝ-Β9Γ) με την οποία ορίστηκε η συγκρότηση επιτροπής 
σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών, 

 το υπ’ αριθμ. πρωτ. 33411/08-12-2021 πρακτικό τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια 
ξενοδοχειακού εξοπλισμού (καθίσματα, καρέκλες) που κατατέθηκε από την αρμόδια ορισθείσα 
επιτροπή, 

 την υπ’ αριθ. πρωτ. 35380/27-12-2021 Απόφαση Διοικητή του Νοσοκομείου (αναρτημένη στον 
ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 61584690ΩΝ-862) με την οποία εγκρίθηκαν: 

1.  Η σκοπιμότητα της εν λόγω προμήθειας,  

2.  το υπ’ αριθμ. πρωτ. 33411/08-12-2021 πρακτικό τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια 

ξενοδοχειακού εξοπλισμού (καθίσματα, καρέκλες) που κατατέθηκε από την αρμόδια 

ορισθείσα επιτροπή, 
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3.  Η διενέργεια πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο για την 

προμήθεια των εν λόγω ειδών (Πίνακας 1) προς κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου, με 

CPV: 39313000-9 και πιθανό προϋπολογισμό 19.580,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% ήτοι 24.279,20€ 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%.  

4.  Η κάλυψη της δαπάνης από τον τακτικό προϋπολογισμό του Νοσοκομείου. 

   την υπ’ αριθ. πρωτ. 271/2022 – 31/01/2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης η οποία έχει 
αναρτηθεί στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 96ΔΛ4690ΩΝ-ΧΘ0. 

  ΑΠΕΥΘΥΝΕΙ 

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, προκειμένου να 

συλλέξει προσφορές για την προμήθεια ξενοδοχειακού εξοπλισμού (καθίσματα, καρέκλες), με 

CPV:39313000-9, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα στον οποίο αποτυπώνονται αναλυτικά τα είδη καθώς 

και οι αιτούμενες ποσότητες, προς κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου. Εκτιμώμενος προϋπολογισμός 

19.580,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% ήτοι 24.279,20€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 

Πίνακας 1. Προμήθεια ξενοδοχειακού εξοπλισμού (καθίσματα, καρέκλες) – Είδη 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ, ΚΑΡΕΚΛΕΣ) 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ                                 

(ΤΜΧ.) 

1.  
Καρέκλα τροχήλατη ΧΩΡΙΣ μπράτσα 

40 

2.  
Καρέκλα τροχήλατη ΜΕ μπράτσα 

100 

3.  Καρέκλα επισκέπτη ΧΩΡΙΣ μπράτσα 

Α. ΞΥΛΙΝΗ                                                                          

Β. ΠΛΑΣΤΙΚΗ 

70 (ΣΥΝΟΛΙΚΑ) 

30                                                 

40 

4.  
Καρέκλα επισκέπτη ME μπράτσα 30 

5.  
Σκαμπώ σταθερής βάσης 10 

6.  
Σκαμπώ τροχήλατο ΜΕ ΠΛΑΤΗ  20 

7.  
Σκαμπώ τροχήλατο ΜΕ ΠΛΑΤΗ ΨΗΛΗ  10 

8.  
Σκαμπώ τροχήλατο ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΤΗ 20 

9.  
Πολυθρόνα χώρων διημέρευσης 10 

10.  Καναπές τριθέσιος χώρων διημέρευσης ενδεικτικών 

διαστάσεων 

1 

11.  Καναπές διθέσιος χώρων διημέρευσης ενδεικτικών 

διαστάσεων 

1 
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ΜΕΡΟΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» 

Κτήριο Διοίκησης  

Γραφείο Προμηθειών 

ΗΜ/ΝΙΑ: 09/02/2022 

ΗΜΕΡΑ: ΤΕΤΑΡΤΗ            

ΩΡΑ: 08:00 π.μ. 

ΗΜ/ΝΙΑ: 16/02/2022 

ΗΜΕΡΑ: ΤΕΤΑΡΤΗ             

ΩΡΑ: 14:00 μ.μ. 

ΗΜ/ΝΙΑ: 22/02/2022 

ΗΜΕΡΑ: ΤΡΙΤΗ           

ΩΡΑ: 13:00μ.μ. 

 

Οι προσφορές θα κατατίθενται σε κλειστό φάκελο στο πρωτόκολλο του Νοσοκομείου (κτήριο 5, ισόγειο). 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών ορίζεται η  16/02/2022 και ώρα 14:00 μ.μ.          

Προσφορές που κατατίθενται μετά την ημερομηνία και ώρα λήξης των προσφορών δεν αποσφραγίζονται, 
θεωρούνται εκπρόθεσμες και παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή.  

Κάθε οικονομικός φορέας  μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας μια και μοναδική 
προσφορά. 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για χρονικό διάστημα ενενήντα (90) ημερών 
από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.  

 

Κανόνες Δημοσιότητας Πρόσκλησης 

Το πλήρες τεύχος της πρόσκλησης έχει αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στον Ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ καθώς επίσης στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου 
(www.gna-gennimatas.gr). 
 

 

ΜΕΡΟΣ Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Στα πλαίσια αυτά παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να υποβάλουν προσφορά βάσει 

των κάτωθι τεχνικών προδιαγραφών και όρων: 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Αθήνα, 08 – 12 – 2021 

1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ     Αριθμ. Πρωτ.: 33411 
«Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»  
 

Θέμα: Υποβολή πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ξενοδοχειακού 

εξοπλισμού (καθίσματα, καρέκλες) με CPV: 39313000-9 στα πλαίσια των αναγκών του 

Νοσοκομείου. 

Σε συνέχεια του υπ΄ αρ. πρωτ. 26404/5-10-21, σχετικού εγγράφου περί συγκρότησης 

επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ξενοδοχειακού εξοπλισμού 

στα πλαίσια των αναγκών του Νοσοκομείου,  

η επιτροπή αποτελούμενη από τους: 

• Κα Ταβουλαρέα Ιουλία. 

• Κα Αντωνοπούλου Φωτεινή. 

• Κα Σαλαπατάρα Καθολική. 

καταθέτει το πρακτικό τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ξενοδοχειακού 

εξοπλισμού στα πλαίσια των αναγκών του Νοσοκομείου. 

 Η παρούσα περιγραφή αφορά στην προμήθεια ξενοδοχειακού εξοπλισμού στα πλαίσια 

των αναγκών του Νοσοκομείου, που θα γίνει  βάσει των απαιτήσεων των Τεχνικών 

προδιαγραφών και σύμφωνα με τους κατωτέρω  γενικούς όρους, ειδικούς όρους και 

δικαιολογητικών συμμετοχής επί ποινή αποκλεισμού.  

 

Α.  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

Πίνακας ειδών καθισμάτων: 

Α/Α ΕΙΔΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ 

1 Καρέκλα τροχήλατη ΧΩΡΙΣ μπράτσα. 

2 Καρέκλα τροχήλατη ΜΕ μπράτσα. 

3 Καρέκλα επισκέπτη ΧΩΡΙΣ μπράτσα. 

4 Καρέκλα επισκέπτη ME μπράτσα. 

5 Σκαμπώ σταθερής βάσης. 

6 Σκαμπώ τροχήλατο ΜΕ ΠΛΑΤΗ, τροχήλατο. 

7 Σκαμπώ τροχήλατο ΜΕ ΠΛΑΤΗ ΨΗΛΗ τροχήλατο. 
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8 Σκαμπώ τροχήλατο ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΤΗ. 

9 Πολυθρόνα χώρων διημέρευσης. 

10 
Καναπές τριθέσιος χώρων διημέρευσης 

ενδεικτικών διαστάσεων. 

11 
Καναπές διθέσιος χώρων διημέρευσης ενδεικτικών 

διαστάσεων. 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

1. ΚΑΡΕΚΛΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΧΩΡΙΣ ΜΠΡΑΤΣΑ. 

Διαστάσεις ενδεικτικές:  πλάτη 48x81(h) cm και  έδρα 52x52x46(h) cm 

Σκελετός :   Βάση στήριξης πεντακτινωτή, περιστρεφόμενη, με πέντε δίδυμους τροχούς από 

πολυαμίδιο και μεταλλικό αστέρι(βάση). Φέρει καλύπτρες από συνθετικό υλικό. 

Χρωματίζεται με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου.  

Μηχανισμοί :   Μηχανισμός και μοχλός ρύθμισης ύψους έδρας (από το δάπεδο) με διαδρομή 

 150 mm, η οποία επιτυγχάνεται μέσω αμορτισέρ. Μηχανισμός και μοχλός ρύθμισης κλίσεων 

πλάτης με δυνατότητα και ενδιάμεσων θέσεων ανάκλισης ανάλογα με το βάρος του 

καθημένου. Ο μηχανισμός καλύπτεται με πτυχωτή καλύπτρα από συνθετική ύλη. Μηχανισμός 

και μοχλός ρύθμισης ύψους πλάτης με διαδρομή σύμφωνη με τα Ευρωπαϊκά και διεθνή 

πρότυπα. Η ρύθμιση κλίσεων και ύψους πλάτης επιτυγχάνεται μηχανικά με κοχλίες.  

Πλάτη, έδρα - κέλυφος :   από υαλοενισχυμένη πολυεστερική ρητίνη, ή άλλο αντίστοιχης 

αντοχής υλικό.  

Πλάτη, έδρα - Γέμισμα :  Τα κελύφη τόσο της πλάτης όσο και της έδρας φέρουν γέμισμα 

από καλουπωτό λάστιχο μαλακής διογκωμένης πολυουθεράνης πάχους 50 mm το οποίο 

επενδύεται με δερματίνη.  

 

2. ΚΑΡΕΚΛΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΑ.  

Διαστάσεις ενδεικτικές:  πλάτη 48x81(h)  cm και  έδρα 52x52x46(h)  cm 

Σκελετός :   Βάση στήριξης πεντακτινωτή, περιστρεφόμενη, με πέντε δίδυμους τροχούς από 

πολυαμίδιο και μεταλλικό αστέρι(βάση). Φέρει καλύπτρες από συνθετικό υλικό. 

Χρωματίζεται με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου.  

Μηχανισμοί :   Μηχανισμός και μοχλός ρύθμισης ύψους έδρας (από το δάπεδο) με διαδρομή 

 150 mm, η οποία επιτυγχάνεται μέσω αμορτισέρ. Μηχανισμός και μοχλός ρύθμισης κλίσεων 

πλάτης με δυνατότητα και ενδιάμεσων θέσεων ανάκλισης ανάλογα με το βάρος του 

καθημένου. Ο μηχανισμός καλύπτεται με πτυχωτή καλύπτρα από συνθετική ύλη. Μηχανισμός 

και μοχλός ρύθμισης ύψους πλάτης με διαδρομή σύμφωνη με τα Ευρωπαϊκά και διεθνή 

πρότυπα. Η ρύθμιση κλίσεων και ύψους πλάτης επιτυγχάνεται μηχανικά με κοχλίες.  

Πλάτη, έδρα - κέλυφος :   από υαλοενισχυμένη πολυεστερική ρητίνη, ή άλλο αντίστοιχης 

αντοχής υλικό.  

Πλάτη, έδρα - Γέμισμα :  Τα κελύφη τόσο της πλάτης όσο και της έδρας φέρουν γέμισμα 

από καλουπωτό λάστιχο μαλακής διογκωμένης πολυουθεράνης πάχους 50 mm το οποίο 

επενδύεται με δερματίνη.  

Μπράτσα   από ημίσκληρη πολυουρεθάνη, ενισχυμένη με μεταλλικό σκελετό. Βιδώνονται στο 

κέλυφος της έδρας. 
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3. ΚΑΡΕΚΛΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΧΩΡΙΣ ΜΠΡΑΤΣΑ. 

- Με τελική επικάλυψη δερματίνης σε έδρα και πλάτη. 

- Με Ξύλινη πλάτη και έδρα και ανοξείδωτο σκελετό βάσης. 

- Με Πλαστική πλάτη και έδρα και ανοξείδωτο σκελετό βάσης. 

Διαστάσεις ενδεικτικές:  πλάτη 48x81h cm και  έδρα 52x52x46 cm 

Η έδρα: είναι τετράγωνη με πλευρά περίπου 52 cm με μικρή κύρτωση για εργονομικούς 

λόγους και είναι επενδυμένη με πολυουρεθάνη (δερματίνη). Έχει απόσταση από το πάτωμα 

περίπου 46 cm. 

Η πλάτη: είναι γενικά τετράγωνη με ευθειογενής ακμές και ελαφριά κλίση στο ύψος της 

μέσης και προς τα πίσω για εργονομικούς λόγους. Η άνω ακμή της πλάτης είναι σε ύψος 

περίπου 80 cm και δεν αφήνει κενό με το κάθισμα. Είναι επενδυμένη αμφίπλευρα και στα 

πλαϊνά της με πολυουρεθάνη (δερματίνη) – ξύλο – πλαστικό και διαθέτει σταθερή σύνδεση με 

τον κορμό της καρέκλας. 

 Τα πόδια είναι από  χαλύβδινο επινικελωμένο σωλήνα χρώματος μαυρο ή ασημί. 

Καταλήγουν σε πέλματα που διαθέτουν προστασία δαπέδου. Το άνοιγμα της βάσης είναι 

ελαφρά μικρότερο από το άνοιγμα των ποδιών της στήριξης στο πάτωμα.  

 

4. ΚΑΡΕΚΛΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΑ. 

Διαστάσεις ενδεικτικές: πλάτη 48x81h cm έδρα 52x52x46 cm 

Η έδρα: είναι τετράγωνη με πλευρά περίπου 52 cm με μικρή κύρτωση για εργονομικούς 

λόγους και είναι επενδυμένη με πολυουρεθάνη (δερματίνη). Έχει απόσταση από το πάτωμα 

περίπου 46 cm  

Η πλάτη: είναι γενικά τετράγωνη με ευθειογενείς ακμές και ελαφριά κλίση στο ύψος της 

μέσης και προς τα πίσω για εργονομικούς λόγους. Η άνω ακμή της πλάτης είναι σε ύψος 

περίπου 80 cm και δεν αφήνει κενό με το κάθισμα. Είναι επενδυμένη αμφίπλευρα και στα 

πλαϊνά της με πολυουρεθάνη (δερματίνη) Διαθέτει σταθερή σύνδεση με τον κορμό της 

καρέκλας. 

 Τα πόδια είναι από  χαλύβδινο επινικελωμένο σωλήνα. Καταλήγουν σε πέλματα που 

διαθέτουν προστασία δαπέδου. Το άνοιγμα της βάσης είναι ελαφρά μικρότερο από το 

άνοιγμα των ποδιών της στήριξης στο πάτωμα. 

 Μπράτσα   από ημίσκληρη πολυουρεθάνη, ενισχυμένη με μεταλλικό σκελετό. Βιδώνονται 

στο κέλυφος της έδρας και σε συνέχεια με τα πόδια του καθίσματος. 

 

5. ΣΚΑΜΠΟ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΒΑΣΗΣ.  

Μεταλλικό σκελετό από  χαλύβδινο επινικελωμένο σωλήνα, τεσσάρων σημείων (δηλ. με 4 

πόδια) και στεφάνι που να περιβάλλει τα πόδια ικανά στηριγμένο. Ατοξική βαφή. 

Επιφάνεια έδρας στρογγυλή  διαστάσεων  45cm X 33cmXcm περίπου, εσωτερικό γέμισμα με 

αφρώδες υλικό κατάλληλο για κάθισμα, μέτριας σκληρότητας και προδιαγραφών 

κατάλληλων ώστε να διατηρεί το αρχικό του σχήμα – φόρμα. Επικαλυμμένο με δερματίνη 

υψηλής  ποιότητας (με εγγύηση αντοχής). 

Η δερματίνη να επιδέχεται καθαρισμό με απολυμαντικά υγρά για νοσοκομειακή χρήση, 

χρώμα επιλογής της υπηρεσίας. 

Δυνατότητα αλλαγής της δερματίνης (σε περίπτωση καταστροφής)  από την τεχνική υπηρεσία 

Η ακμή εσωτερικού γεμίσματος έδρας, δερματίνης επικάλυψης και μεταλλικής βάσης- 

σκελετού της έδρας να έχει το ελάχιστο δυνατό κενό και στοιβαρές συνδέσεις με τα πόδια 

του σκαμπό. 
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6. ΣΚΑΜΠΩ ΜΕ ΠΛΑΤΗ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ, 

ΜΕ ΣΤΕΦΑΝΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΔΙΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΥΨΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΠΑΓΚΟΥΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ. 

Σκαμπό τροχήλατο με πλάτη και αμορτισέρ κατάλληλο για πολύωρη χρήση σε σχεδιαστήρια/ 

ταμεία/ εργαστήρια.  

Έχει πόδι και υποπόδιο χρωμίου για καλύτερη στήριξη του ποδιού. Το κάθισμα και η πλάτη 

είναι ενδεδυμένα με μαύρο χρώμα. 

Επιφάνεια έδρας στρογγυλή  διαστάσεων  45cm X 33cmXcm περίπου, εσωτερικό γέμισμα με 

αφρώδες υλικό κατάλληλο για κάθισμα, μέτριας σκληρότητας και προδιαγραφών 

κατάλληλων ώστε να διατηρεί το αρχικό του σχήμα – φόρμα. Επικαλυμμένο με δερματίνη 

υψηλής  ποιότητας (με εγγύηση αντοχής). 

Μηχανισμοί :   Μηχανισμός και μοχλός ρύθμισης ύψους έδρας (από το δάπεδο) με διαδρομή 

 150 mm, η οποία επιτυγχάνεται μέσω αμορτισέρ. Μηχανισμός και μοχλός ρύθμισης κλίσεων 

πλάτης με δυνατότητα και ενδιάμεσων θέσεων ανάκλισης ανάλογα με το βάρος του 

καθημένου. Ο μηχανισμός καλύπτεται με πτυχωτή καλύπτρα από συνθετική ύλη. Μηχανισμός 

και μοχλός ρύθμισης ύψους πλάτης με διαδρομή σύμφωνη με τα Ευρωπαϊκά και διεθνή 

πρότυπα. Η ρύθμιση κλίσεων και ύψους πλάτης επιτυγχάνεται μηχανικά με κοχλίες.  

Η δερματίνη να επιδέχεται καθαρισμό με απολυμαντικά υγρά για νοσοκομειακή χρήση, 

χρώμα επιλογής της υπηρεσίας. 

Δυνατότητα αλλαγής της δερματίνης (σε περίπτωση καταστροφής )  από την τεχνική 

υπηρεσία 

Η ακμή εσωτερικού γεμίσματος έδρας, δερματίνης επικάλυψης και μεταλλικής βάσης- 

σκελετού της έδρας να έχει το ελάχιστο δυνατό κενό και στοιβαρές συνδέσεις με τα πόδια 

του σκαμπό. 

 

7. ΣΚΑΜΠΩ ΜΕ ΠΛΑΤΗ ΨΗΛΗ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ, 

ΜΕ ΣΤΕΦΑΝΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΔΙΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΥΨΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΠΑΓΚΟΥΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ. 

Σκαμπό τροχήλατο με πλάτη ΨΗΛΗ και αμορτισέρ κατάλληλο για πολύωρη χρήση σε 

σχεδιαστήρια/ ταμεία/ εργαστήρια.  

Έχει πόδι και υποπόδιο χρωμίου για καλύτερη στήριξη του ποδιού. Το κάθισμα και η πλάτη 

είναι ενδεδυμένα με μαύρο χρώμα  

Επιφάνεια έδρας στρογγυλή  διαστάσεων  45cm X 33cmXcm περίπου, εσωτερικό γέμισμα με 

αφρώδες υλικό κατάλληλο για κάθισμα, μέτριας σκληρότητας και προδιαγραφών 

κατάλληλων ώστε να διατηρεί το αρχικό του σχήμα – φόρμα. Επικαλυμμένο με δερματίνη 

υψηλής  ποιότητας (με εγγύηση αντοχής). 

Μηχανισμοί :   Μηχανισμός και μοχλός ρύθμισης ύψους έδρας (από το δάπεδο) με διαδρομή 

 150 mm, η οποία επιτυγχάνεται μέσω αμορτισέρ. Μηχανισμός και μοχλός ρύθμισης κλίσεων 

πλάτης με δυνατότητα και ενδιάμεσων θέσεων ανάκλισης ανάλογα με το βάρος του 

καθημένου. Ο μηχανισμός καλύπτεται με πτυχωτή καλύπτρα από συνθετική ύλη. Μηχανισμός 

και μοχλός ρύθμισης ύψους πλάτης με διαδρομή σύμφωνη με τα Ευρωπαϊκά και διεθνή 

πρότυπα. Η ρύθμιση κλίσεων και ύψους πλάτης επιτυγχάνεται μηχανικά με κοχλίες.  

Η δερματίνη να επιδέχεται καθαρισμό με απολυμαντικά υγρά για νοσοκομειακή χρήση, 

χρώμα επιλογής της υπηρεσίας. 

Δυνατότητα αλλαγής της δερματίνης (σε περίπτωση καταστροφής )  από την τεχνική 

υπηρεσία 
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Η ακμή εσωτερικού γεμίσματος έδρας, δερματίνης επικάλυψης και μεταλλικής βάσης- 

σκελετού της έδρας να έχει το ελάχιστο δυνατό κενό και στοιβαρές συνδέσεις με τα πόδια 

του σκαμπό. 

 

8. ΣΚΑΜΠΩ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΤΗ, 

ΜΕ ΣΤΕΦΑΝΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΔΙΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΥΨΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΠΑΓΚΟΥΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ. 

σκαμπό τροχήλατο με αμορτισέρ κατάλληλο για εξοικονόμηση 

χώρου. Έχει πόδι χρωμίου και υποπόδιο για καλύτερη στήριξη του ποδιού. 

Το κάθισμα είναι ενδεδυμένο με μαύρο χρώμα. 

Επιφάνεια έδρας στρογγυλή  διαστάσεων  45cm X 33cmXcm περίπου, εσωτερικό γέμισμα με 

αφρώδες υλικό κατάλληλο για κάθισμα, μέτριας σκληρότητας και προδιαγραφών 

κατάλληλων ώστε να διατηρεί το αρχικό του σχήμα – φόρμα. Επικαλυμμένο με δερματίνη 

υψηλής  ποιότητας (με εγγύηση αντοχής). 

Μηχανισμοί :   Μηχανισμός και μοχλός ρύθμισης ύψους έδρας (από το δάπεδο) με διαδρομή 

 150 mm, η οποία επιτυγχάνεται μέσω αμορτισέρ. Μηχανισμός και μοχλός ρύθμισης κλίσεων 

πλάτης με δυνατότητα και ενδιάμεσων θέσεων ανάκλισης ανάλογα με το βάρος του 

καθημένου. Ο μηχανισμός καλύπτεται με πτυχωτή καλύπτρα από συνθετική ύλη. Μηχανισμός 

και μοχλός ρύθμισης ύψους πλάτης με διαδρομή σύμφωνη με τα Ευρωπαϊκά και διεθνή 

πρότυπα. Η ρύθμιση κλίσεων και ύψους πλάτης επιτυγχάνεται μηχανικά με κοχλίες.  

Η δερματίνη να επιδέχεται καθαρισμό με απολυμαντικά υγρά για νοσοκομειακή χρήση, 

χρώμα επιλογής της υπηρεσίας. 

Δυνατότητα αλλαγής της δερματίνης (σε περίπτωση καταστροφής )  από την τεχνική 

υπηρεσία 

Η ακμή εσωτερικού γεμίσματος έδρας, δερματίνης επικάλυψης και μεταλλικής βάσης- 

σκελετού της έδρας να έχει το ελάχιστο δυνατό κενό και στοιβαρές συνδέσεις με τα πόδια 

του σκαμπό. 

 

9. ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΧΩΡΩΝ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ. 

(ενδεικτικών διαστάσεων 70Χ70 εκ.) 

Κατασκευάζεται από ξύλινο σκελετό οξιάς, επενδεδυμένος με δερματίνη άριστης ποιότητας. 

Εργονομικού σχεδιασμού, ανθεκτικής κατασκευής και ιδιαίτερα επιμελημένου φινιρίσματος. 

Η πλάτη και η έδρα να είναι ανατομικής μορφής. Η εσωτερική επένδυση να είναι 

κατασκευασμένη από μαλακή διογκωμένη πολυουρεθάνη, διαμορφωμένη υπό πίεση εν 

θερμώ σε ειδικό καλούπι, με αντοχή σε κρούση 100Ν/m². 

Επάνω στον σκελετό τοποθετείται διογκωμένη πολυουρεθάνη 300-400κυβικα/μετρο. 

Η πολυθρόνα να στηρίζεται σε μεταλλικά πόδια εμφανή. 

Ο χρωματισμός θα είναι επιλογής της υπηρεσίας μας. 

Τα μπράτσα είναι και αυτά κατασκευασμένα από οξιά. Η επένδυση της δερματίνης καλύπτει 

εξολοκλήρου το κάθισμα, την πλάτη και τα μπράτσα. 

10. Καναπές τριθέσιος χώρων διημέρευσης ενδεικτικών διαστάσεων (205Χ80 εκ. 

περίπου) 

Κατασκευάζεται από ξύλινο σκελετό οξιάς, επενδεδυμένος με δερματίνη άριστης ποιότητας. 

Εργονομικού σχεδιασμού, ανθεκτικής κατασκευής και ιδιαίτερα επιμελημένου φινιρίσματος. 

Η πλάτη και η έδρα να είναι ανατομικής μορφής. Η εσωτερική επένδυση να είναι 

κατασκευασμένη από μαλακή διογκωμένη πολυουρεθάνη, διαμορφωμένη υπό πίεση εν 

θερμώ σε ειδικό καλούπι, με αντοχή σε κρούση 100Ν/m². 
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Επάνω στον σκελετό τοποθετείται διογκωμένη πολυουρεθάνη 300-400κυβικα/μετρο. 

Ο καναπές στηρίζεται  σε μεταλλικά  πόδια εμφανή. 

Να ικανοποιεί πλήρως τις απατήσεις της εργονομίας όσον άφορα την σχεδίαση, τη 

λειτουργικότητα, τις αντοχές των υλικών και την συνολική του εμφάνιση. Το σύνολο της 

κατασκευής δεν θα φέρει αιχμηρά άκρα σε οποιαδήποτε σημεία του, ικανά να προκαλέσουν 

φθορά στα ρούχα του χρήστη η τραυματισμό του.  

Ο χρωματισμός θα είναι επιλογής της υπηρεσίας μας. 

Τα μπράτσα είναι και αυτά κατασκευασμένα από οξιά. Η επένδυση της δερματίνης καλύπτει 

εξολοκλήρου το κάθισμα, την πλάτη και τα μπράτσα. 

 

11. Καναπές διθέσιος χώρων διημέρευσης ενδεικτικών διαστάσεων (125Χ80 εκ. περίπου) 

Κατασκευάζεται από ξύλινο σκελετό οξιάς, επενδεδυμένος με δερμάτινη άριστης ποιότητας. 

Εργονομικού σχεδιασμού, ανθεκτικής κατασκευής και ιδιαίτερα επιμελημένου φινιρίσματος. 

Η πλάτη και η έδρα να είναι ανατομικής μορφής. Η εσωτερική επένδυση να είναι 

κατασκευασμένη από μαλακή διογκωμένη πολυουρεθάνη, διαμορφωμένη υπό πίεση εν 

θερμώ σε ειδικό καλούπι, με αντοχή σε κρούση 100Ν/m². 

Επάνω στον σκελετό τοποθετείται διογκωμένη πολυουρεθάνη 300-400κυβικα/μετρο. 

Ο καναπές στηρίζεται  σε μεταλλικά  πόδια εμφανή. 

Να ικανοποιεί πλήρως τις απατήσεις της εργονομίας όσον άφορα την σχεδίαση, τη 

λειτουργικότητα, τις αντοχές των υλικών και την συνολική του εμφάνιση. Το σύνολο της 

κατασκευής δεν θα φέρει αιχμηρά άκρα σε οποιαδήποτε σημεία του, ικανά να προκαλέσουν 

φθορά στα ρούχα του χρήστη η τραυματισμό του.  

Ο χρωματισμός θα είναι επιλογής της υπηρεσίας. 

Τα μπράτσα να είναι και αυτά κατασκευασμένα από οξιά. Η επένδυση της δερματίνης 

καλύπτει εξολοκλήρου το κάθισμα, την πλάτη και τα μπράτσα. 

 

Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ: 

α. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, του προσφέροντος, όπου 

για όλα τα είδη να δηλώνεται ότι: 

1. Θα γίνει Προσκόμιση δειγμάτων ανά είδος και Προσκόμιση Δειγμάτων των υλικών 
επικάλυψης των ειδών. 

2. ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΌΡΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ: ISO 9001, UNI STANDARDS, CEE STANDRADS, CATAS STANDARDS. Θα 
κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά στην αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης. 

3. Τα χρώματα (επικαλύψεων, ποδιών κλπ) θα είναι επιλογή της υπηρεσίας. Θα επιλεγούν 
βάσει των υπαρχόντων των κλινικών και των γραφείων κατά περίπτωση.  

4. Ότι ικανοποιούν πλήρως τις απατήσεις της εργονομίας όσον άφορα την σχεδίαση, τη 
λειτουργικότητα, τις αντοχές των υλικών κατασκευής και επικάλυψης του κάθε είδους και 
την συνολική του εμφάνιση.  

5. Το σύνολο της κατασκευής τους, δεν θα φέρει αιχμηρά άκρα σε οποιαδήποτε σημεία του, 
ικανά να προκαλέσουν φθορά στα ρούχα του χρήστη η τραυματισμό του.  

6. Οι βαφές όλες είναι Ατοξικές.  

7. Η δερματίνη και το ξύλο και το  πλαστικό υλικό και όλοι οι χρωματισμοί, των επενδύσεων 
έδρας - πλάτης των καθισμάτων, να επιδέχεται καθαρισμό με απολυμαντικά υγρά για 
νοσοκομειακή χρήση, χρώμα επιλογής της υπηρεσίας και είναι αλέκιαστη αδιάβροχη και 
ανθεκτική στην τριβή. 

8. Η ακμή εσωτερικού γεμίσματος έδρας, δερματίνης επικάλυψης και μεταλλικής βάσης- 
σκελετού της έδρας  έχει το ελάχιστο δυνατό κενό και στοιβαρές συνδέσεις με τα πόδια. 
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9. Δυνατότητα αλλαγής της δερματίνης (σε περίπτωση καταστροφής ). 

 

β.  Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, του προσφέροντος  όπου 

να δηλώνεται ότι θα κατατεθεί έγγραφη εγγύηση ανά είδος, ότι:   

- Τα προσφερόμενα είδη και τα υλικά κατασκευής τους, θα έχουν αντοχή και καλή λειτουργία 

τουλάχιστον 2 έτη και θα δοθεί διασφάλιση ύπαρξης ανταλλακτικών για δέκα τουλάχιστον 

έτη. 

- Εφόσον κατά την οριστική και ποιοτική παραλαβή των ειδών διαπιστωθεί η ύπαρξη 

ελαττωματικού είδους, η προμηθεύτρια υποχρεούται σε άμεση αντικατάστασή του είδους με 

άλλο καινούργιο, ίδιου τύπου και προδιαγραφών, εντός 10 ημερών από την εγγραφή 

ειδοποίηση - ενημέρωση προς αυτήν. 

- Η προμήθεια περιλαμβάνει την μεταφορά και συναρμολόγηση των επίπλων στο χώρο για 

τον οποίο προορίζονται. 

- Τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν την προμηθεύτρια, ομοίως και την αντικατάσταση τυχόν 

ελαττωματικών ειδών. 

 

γ. Στην Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται επί ποινή απόρριψης τα 

παρακάτω: 

1. Πλήρης τεχνική περιγραφή στην ελληνική γλώσσα, τόσο με τις τεχνικές προδιαγραφές 
όσο και με τα συνυποβαλλόμενα prospectus (τεχνικά φυλλάδια κατασκευαστή) ή 
δικαιολογητικά. 

2. Τα κατατιθέμενα  εγχειρίδια, τεχνικά φυλλάδια (prospectus), πρέπει να επαληθεύουν τα 
τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που αναγράφονται στις προσφορές (φύλλο 
συμμόρφωσης). Επίσης, πρέπει να είναι σφραγισμένα αντίγραφα του μητρικού 
κατασκευαστικού οίκου ή σφραγισμένες εκτυπώσεις από επίσημες τοποθεσίες κατασκευαστή 
στο διαδίκτυο, η ακριβής ηλεκτρονική διεύθυνση των οποίων πρέπει να δηλώνεται στην 
προσφορά ή να προκύπτει σαφώς από τα υποβληθέντα στοιχεία. Πρέπει επίσης να είναι αυτά 
που χρησιμοποιεί ο οίκος κατασκευής του προϊόντος στο πλαίσιο της πολιτικής προώθησης 
των πωλήσεων του. 

3. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος με την οποία θα αναφέρει, την επιχειρηματική 
μονάδα στην οποία κατασκευάζεται το προσφερόμενο είδος, καθώς και τον τόπο 
εγκατάστασης της. 

4. Αντίγραφα σφραγισμένα, Πιστοποιητικών που εκδίδονται από επίσημα γραφεία ποιοτικού 
έλεγχου ή αρμόδιες υπηρεσίες που να βεβαιώνουν, εκ μέρους του προμηθευτή, την τήρηση 
προτύπων διασφάλισης ποιότητας, ήτοι  ISO 9001, UNI STANDARDS, CEE STANDRADS, CATAS 
STANDARDS. 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ: 

1. Κα Ταβουλαρέα Ιουλία. 

2. Κα Αντωνοπούλου Φωτεινή. 

3. Κα Σαλαπατάρα Καθολική. 
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ΜΕΡΟΣ Γ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Όπως αναφέρεται ανωτέρω αντικείμενο της πρόσκλησης αποτελεί η προμήθεια εξοπλισμού (καθίσματα, 

καρέκλες), με CPV:39313000-9, όπως αυτά περιγράφονται στο σχετικό πίνακα. 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ, ΚΑΡΕΚΛΕΣ) 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ                                 

(ΤΜΧ.) 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

    ΣΥΝΟΛΙΚΟ  

ΚΟΣΤΟΣ 

1.  
Καρέκλα τροχήλατη ΧΩΡΙΣ μπράτσα 40 50 2.000,00€ 

2.  
Καρέκλα τροχήλατη ΜΕ μπράτσα 100 60 6.000,00€ 

3.  Καρέκλα επισκέπτη ΧΩΡΙΣ μπράτσα 

Α. ΞΥΛΙΝΗ 

Β. ΠΛΑΣΤΙΚΗ 

70 (ΣΥΝΟΛΙΚΑ) 

30 

40 

 

96 

40 

 

1.600,00€ 

2.880,00€ 

4.  
Καρέκλα επισκέπτη ME μπράτσα 30 40 1.200,00€ 

5.  
Σκαμπώ σταθερής βάσης 10 30 300,00€ 

6.  
Σκαμπώ τροχήλατο ΜΕ ΠΛΑΤΗ  20 50 1.000,00€ 

7.  
Σκαμπώ τροχήλατο ΜΕ ΠΛΑΤΗ ΨΗΛΗ  10 60 600,00€ 

8.  
Σκαμπώ τροχήλατο ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΤΗ 20 40 800,00€ 

9.  
Πολυθρόνα χώρων διημέρευσης 10 250 2.500,00€ 

10.  Καναπές τριθέσιος χώρων 

διημέρευσης ενδεικτικών 

διαστάσεων 

1 400 400,00€ 

11.  Καναπές διθέσιος χώρων 

διημέρευσης ενδεικτικών 

διαστάσεων 

1 300 300,00€ 

                                                                                                            ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 19.580,00€ 

ΦΠΑ 4.699,20€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 24.279,20€ 
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2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Δικαίωμα συμμετοχής στην πρόσκληση που απευθύνει το Νοσοκομείο έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που πληρούν τους όρους αυτής. 

 

3. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί  η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά 
βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

 

4. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Προσφορές υποβάλλονται για την κάλυψη της αιτούμενης ποσότητας ανά είδος. 

Στους οικονομικούς φορείς δίνεται η δυνατότητα υποβολής προσφοράς για μέρος των ειδών και για μέρος 
της αιτούμενης ποσότητας. Σε περίπτωση που προσφέρονται ποσότητες μικρότερες της συνολικής 
ζητούμενης ποσότητας, τότε θα υπάρξουν τόσοι μειοδότες όσοι απαιτούνται για να συμπληρωθεί η 
συνολική ζητούμενη ποσότητα κάθε είδους. 

Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει ανά είδος και σε όσους τεχνικά κατάλληλους μειοδότες απαιτηθεί 
προκειμένου να συμπληρωθεί η συνολική ζητούμενη ποσότητα. 

Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί  η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά 
βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

Κάθε προσφορά υποβάλλεται, επί ποινής αποκλεισμού, μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο στον οποίο 
θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:  

α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ  

β. Η πλήρης επωνυμία της αναθέτουσας αρχής  

γ. Ο τίτλος της παρούσας πρόσκλησης 

δ. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών  

ε. Τα στοιχεία του αποστολέα (οικονομικού φορέα).  

   

Μέσα στον κύριο φάκελο της προσφοράς εμπεριέχονται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία 
κατατεθειμένα σε δύο (2) ξεχωριστά σφραγισμένους φακέλους (υποφακέλους). Ο ένας υποφάκελος 
περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την ανά είδος τεχνική προσφορά και ο άλλος την 
οικονομική προσφορά. Ειδικότερα: 

 

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»: Σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο τοποθετούνται τα παρακάτω 
δικαιολογητικά :  

1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο στην οποία θα 
αναγράφεται/δηλώνεται ότι ο οικονομικός φορέας μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς:  

 δεν εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 λόγω της οποίας 
αποκλείεται ή μπορεί να αποκλεισθεί από διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης,  

 πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθορισθεί σύμφωνα με τα άρθρα 75 και 76 
του Ν.4412/2016.  

Επισημαίνεται ότι ο οικονομικός φορέας θα πρέπει με δική του μέριμνα να αποκτά εγκαίρως τα  
πιστοποιητικά εκείνα με τα οποία θα αποδεικνύεται ότι καλύπτει όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις 
κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς και καθ’ όλη τη διάρκεια της διαγωνιστικής διαδικασίας.  
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  αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών  
που αφορούν τα αναφερόμενα στην παρούσα πρόσκληση σύμφωνα με το άρθρο 80 του 
Ν.4412/2016 εφόσον απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.  

2. Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει επίσης να συμπεριλάβουν στην προσφορά τους  Υπεύθυνη Δήλωση 
του Ν.1599/86, υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο στην οποία θα αναγράφεται/δηλώνεται ότι: 

 η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας 

πρόσκλησης, περί των οποίων ο οικονομικός φορέας, έλαβε πλήρη γνώση, αποδέχεται 

ανεπιφύλακτα και σε περίπτωση ανάθεσης της προμήθειας θα καλύψει πλήρως.  

  τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 

 

«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»: Σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
τοποθετούνται σύμφωνα με το άρθρο 94 του Ν. 4412/2016 τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που 
τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια, καθώς και όσα στοιχεία και έγγραφα αναφέρονται στους όρους και 
στις τεχνικές προδιαγραφές της πρόσκλησης, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των 
προσφορών, απαραίτητα σε δύο αντίγραφα (εκ των οποίων το ένα πρωτότυπο και το δεύτερο 
φωτοαντίγραφο).  

Απαιτείται επίσης Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του 
οικονομικού φορέα στην οποία θα αναγράφεται/δηλώνεται ότι: 

 θα προμηθεύσει το Νοσοκομείο με το είδος που έχει δηλωθεί στην τεχνική προσφορά του. 

 το προς προμήθεια είδος αποτελεί αντικείμενο της επαγγελματικής δραστηριότητας του 
προσφέροντος και έχει δικαίωμα για την νόμιμη κυκλοφορία του προς προμήθεια είδους στην 
Ελλάδα και 

 η προσφορά του είναι σύμφωνη με τις Τεχνικές Απαιτήσεις, όπως καταγράφονται στο Μέρος Β. 
«Τεχνικές προδιαγραφές» της παρούσας επί ποινή αποκλεισμού και προσκομίζονται όλα τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά/πιστοποιητικά που αποδεικνύουν την ως άνω συμμόρφωση με τις εν 
λόγω τεχνικές προδιαγραφές. 

Επιπρόσθετα, η αναθέτουσα αρχή δύναται κατά τη διάρκεια της διαγωνιστικής διαδικασίας να ζητήσει 
επίδειξη των προς προμήθεια ειδών. 

 
 «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»: Σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τοποθετείται η οικονομική προσφορά απαραίτητα σε δύο αντίγραφα (εκ των οποίων το ένα 
πρωτότυπο και το δεύτερο φωτοαντίγραφο).  
 

Στην οικονομική προσφορά απαραίτητα θα περιλαμβάνονται: η καθαρή αξία του προσφερόμενου είδους 
χωρίς Φ.Π.Α. (ανά τεμάχιο), το ποσοστό Φ.Π.Α. που επιβαρύνεται το είδος καθώς και ο κωδικός 
παρατηρητηρίου και η αντιστοίχιση με την τιμή σε αυτό (εφόσον υπάρχει). 

 
Στα πλαίσια υποβολής οικονομικής προσφοράς παρατίθεται ενδεικτικά ο ακόλουθος πίνακας: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ                                                                                                                                                                                                                            

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ                                 

(ΤΜΧ.) 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

(ΑΝΑ ΤΜΧ.) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ              

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

ΠΟΣΟ           

Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ                   

ΜΕ Φ.Π.Α. 

1.         

2.         

3.         

4.         

…        

ΣΥΝΟΛΟ  (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)  

ΣΥΝΟΛΟ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)  

 
 

Κριτήριο για την επιλογή του αναδόχου αποτελεί αυτό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 
προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), σε ευρώ ανά είδος.  

Η τιμή προσφοράς δεν υπόκειται σε καμία αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση, για οποιονδήποτε λόγο ή 
αιτία, θα ισχύει δε και θα δεσμεύει τον Ανάδοχο μέχρι τη πλήρη εκτέλεση της σύμβασης.  

Στην προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  

Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και ολογράφως, 
λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως.  

Επιπρόσθετα, κάθε οικονομικός φορέας οφείλει να συμπεριλάβει στον φάκελο της οικονομικής 
προσφοράς την αντίστοιχη σελίδα με την τιμή του παρατηρητηρίου τιμών της Ε.Π.Υ., της τελευταίας 
καταχώρησης πριν το διαγωνισμό, για κάθε προσφερόμενο είδος (εφόσον υπάρχει). Στην περίπτωση που 
το προσφερόμενο είδος δεν είναι καταχωρημένο  θα υποβάλει υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υπάρχει το είδος 
καταχωρημένο στο παρατηρητήριο τιμών κατά τη συγκεκριμένη ημερομηνία υποβολής της προσφοράς 
(επί ποινή απόρριψης). 

Σε περίπτωση που υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές, τελικός μειοδότης επιλέγεται ο 
οικονομικός φορέας που θα προκύψει κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες 
οικονομικοί φορείς που θα καταθέσουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές. Σε περίπτωση που οι 
προσφορές εξακολουθούν να είναι ισοδύναμες, ο οικονομικός φορέας στον οποίο θα κατακυρωθεί η 
προμήθεια, θα προκύψει κατόπιν κλήρωσης. 

Τόσο η τεχνική όσο και η οικονομική προσφορά θα πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα.  

Οι προσφορές θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα πλήρη στοιχεία του οικονομικού φορέα (επωνυμία, 
στοιχεία επικοινωνίας, ΑΦΜ, ΔΟΥ, υπεύθυνος επικοινωνίας). 
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Οι προσφορές δεν θα πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην 
προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και 
μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των 
προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά 
απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου 
αξιολόγησης των προσφορών.  

Οι προσφορές που δεν ανταποκρίνονται στους όρους της πρόσκλησης αυτής ή είναι σε δέσμευση ή θέτουν 
όρους και προϋποθέσεις, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Οι συνολικές ποσότητες των προς κατακύρωση ειδών δεν είναι δεσμευτικές για το Νοσοκομείο, οι επί 
μέρους ποσότητες κάθε είδους μπορούν να αυξομειωθούν ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου στα 
πλαίσια της εν λόγω προμήθειας. 

Σε περίπτωση κατακύρωσης αντίστοιχου διαγωνισμού από την Ε.Κ.Α.Π.Υ., το Υπουργείο Υγείας ή άλλο 
αρμόδιο Φορέα καθώς και στην περίπτωση κάλυψης των αναγκών του Νοσοκομείου μέσω άλλης 
προβλεπόμενης από το νόμο διαδικασίας, η αναθέτουσα αρχή δύναται να μειώσει τις συμβατικές 
ποσότητες μέχρι και του συνόλου αυτών χωρίς το δικαίωμα του αναδόχου για αποζημίωση. 

 
5. ΤΙΜΕΣ 

Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ και να αναγράφονται αριθμητικώς και ολογράφως.  

Προσφορές που δεν αναγράφουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά θα 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Επίσης, προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

6. ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 

Η δαπάνη προμήθειας των ειδών θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Νοσοκομείου. 

 

7. ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Οι παραδόσεις των ειδών θα γίνονται στην αποθήκη του Νοσοκομείου, κατόπιν συνεννόησης.  

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής: 

   Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γεώργιος Γεννηματάς» 

   Δ/νση: Λεωφ. Μεσογείων 154,   

   Αθήνα,  Τ.Κ. 11527 

 

8. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η αποσφράγιση των προσφορών λόγω του επείγοντος θα πραγματοποιηθεί ενιαία, σε ένα στάδιο κατά 
την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο Μέρος Α. της παρούσας πρόσκλησης από την αρμόδια 
ορισθείσα επιτροπή.   
Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων 
εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των 
στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς.  
Η ορισθείσα επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών, αριθμεί, μονογράφει και αποσφραγίζει τους κυρίως 
φακέλους των προσφορών και ελέγχει αν υπάρχουν, σε κάθε κυρίως φάκελο, τρεις υποφάκελοι με την 
ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Κατά 
τη συνεδρίαση, η εν λόγω επιτροπή αποσφραγίζει τον κυρίως φάκελο προσφοράς, καθώς και τους 
φακέλους δικαιολογητικών συμμετοχής και τους φακέλους των τεχνικών και οικονομικών προσφορών, 
μονογράφει και σφραγίζει όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό ανά φύλλο και 
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την τεχνική προσφορά ανά φύλλο καθώς και την οικονομική προσφορά ανά φύλλο και καταγράφει στο 
πρακτικό της τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτή. Η Επιτροπή μπορεί επίσης, κατά τη διάρκεια του 
σταδίου αυτού να ζητήσει διευκρινίσεις από τους διαγωνιζομένους επί των υποβληθέντων στοιχείων.  
Κατόπιν  ολοκλήρωσης της τεχνικής αξιολόγησης, η επιτροπή εξετάζει τις οικονομικές προσφορές των 
εταιρειών που έγιναν τεχνικά αποδεκτές. Εάν οι προσφερόμενες τιμές για την ανάθεση της προμήθειας 
είναι ασυνήθιστα χαμηλές, θα ζητείται εγγράφως η αιτιολόγηση της σύνθεσης της προσφοράς πριν την 
αποδοχή της. Μετά την εξέταση των υποβληθέντων στοιχείων και διευκρινίσεων, και με την ολοκλήρωση 
της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών η εν λόγω επιτροπή συντάσσει πρακτικό, στο οποίο 
αναδεικνύει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής 
σύμφωνα με την  ανωτέρω περιγραφείσα διαδικασίας αξιολόγησης. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
το σχετικό πρακτικό, διαβιβάζεται προς έγκριση στο αρμόδιο όργανο του Νοσοκομείου.  

 
9. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις: 

▪ Έλλειψη οποιουδήποτε αιτούμενου δικαιολογητικού.  

▪ Έλλειψη πλήρους και αιτιολογημένης τεκμηρίωσης της κάλυψης των ελάχιστων προϋποθέσεων 
συμμετοχής στο διαγωνισμό, εφόσον αιτηθεί από την αναθέτουσα αρχή.  

▪ Προσφορά που ορίζει μικρότερο από τον προβλεπόμενο χρόνο ισχύος.  

▪ Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης και δεν προκύπτει με σαφήνεια η 
προσφερόμενη τιμή ή είναι υπό αίρεση.  

▪ Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, χωρίς αυτό να προβλέπεται από την πρόσκληση. 

▪ Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από απαράβατους όρους της Πρόσκλησης.  

▪ Προσφορά που περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα και δεν διορθώνονται / 
αποσαφηνίζονται όταν αιτηθούν από την αναθέτουσα αρχή.  

▪ Προσφορά η οποία είναι εναλλακτική, χωρίς αυτό να προβλέπεται από την πρόσκληση.  

▪ Η οικονομική προσφορά είναι υπερβολικά χαμηλή σύμφωνα με το άρθρ. 88 του Ν. 4412/2016. 

▪ Παρουσιάζει κατά την πλήρως και επαρκώς αιτιολογημένη κρίση της επιτροπής αξιολόγησης, 
ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης. 

▪ Για οποιονδήποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρέει από την παρούσα πρόσκληση.  

Το Νοσοκομείο δικαιούται βάσει του έννομου συμφέροντός του κατά την ελεύθερη κρίση του και αζημίως 
γι' αυτό, να απορρίπτει ή να αποδέχεται μερικώς ή ολικώς, τις προσφορές.  

Απαγορεύεται η σε οιονδήποτε τρίτο (φυσικό η νομικό πρόσωπο) ενεχυρίαση και εκχώρηση της σχετικής 
σύμβασης και των απαιτήσεων που απορρέουν από αυτήν καθώς και η με οποιοδήποτε τρόπο 
μεταβίβαση των υποχρεώσεων του Αναδόχου. 

 

10.  ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (Ν. 4412/2016, άρθρο 72) 

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύματα που αναφέρονται στο άρθρο 72 παρ. 3 και εφόσον 
δεν είναι διατυπωμένες στην ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.  

Οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον 
εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται (ή τον κύριο του έργου ή τον φορέα 
κατασκευής στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών 
συναφών επιστημονικών υπηρεσιών), δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η 
εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου 
εκδίδεται η εγγύηση, ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε 
εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα 
στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της 
εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης 
ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο 
απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και 
τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 
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Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται. 
 

Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης  

Ο Ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των 
όρων της σύμβασης, προ ή κατά την υπογραφή της, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 4% της 
συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α., η οποία θα ισχύει δύο (2) μήνες επιπλέον του χρόνου παράδοσης των 
υλικών.  

Σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων του, ο υποψήφιος Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος με 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου κατόπιν εισηγήσεως του οργάνου που είναι 
αρμόδιο για τον έλεγχο της καλής εκτέλεσης της σύμβασης και επιβάλλονται σε αυτόν οι κυρώσεις που 
προβλέπονται από το άρθρο 203 του Ν 4412/2016. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές 
προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 
 
 
11. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία 
ανάθεσης μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου. Επίσης, δικαιούται να ακυρώνει μέρος ή ολόκληρη 
τη διαγωνιστική διαδικασία ή να την αναβάλλει, είτε τέλος να υπαναχωρεί. Επίσης το Νοσοκομείο 
διατηρεί το δικαίωμα κατά την αποκλειστική κρίση του και αζημίως για αυτό να ματαιώσει ή να 
επαναπευθύνει την πρόσκληση σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας. 

 
 
12. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ  

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει πριν την σύναψη σύμβασης επιλύεται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Γίνεται ειδική μνεία ότι για κάθε περίπτωση που δεν 
καθορίζεται από την παρούσα πρόσκληση ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει σήμερα. 

Ενστάσεις – προσφυγές υποβάλλονται στις περιπτώσεις και με τη διαδικασία που προβλέπεται σύμφωνα 
με τα σχετικά άρθρα του Ν.4412/2016.  
 
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται 
στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό 
Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 
1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό 
Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205, ενδικοφανούς 
διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

 

 
   Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

                                                                                                                                                                                                                               

                                 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ  ΜΠΟΥΛΙΑΣ  

                                 

                                                                                                                           Ακριβές Αντίγραφο 

                                                                                                        Η Προϊσταμένη του Τμήματος Γραμματείας                                               

Κοινοποίηση: 
1. Προϊσταμένη Οικ/κής Υποδιεύθυνσης 
2. Τμήμα Προμηθειών 
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