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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ           Αθόνα, 02.03.2022 
1η Τ.Πε ΑΣΣΙΚΗ            Αρ. Πρωτ.: 5203 
Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ»  
Διεύθυνςη Διοικητικόσ Τπηρεςύασ  
Τποδιεύθυνςη Οικονομικού  
Σμόμα  Προμηθειών  
Γραφεύο Προμηθειών  
Πληροφορύεσ: Μαρύα Δϊντςιου 
Σηλϋφωνο: 2132033933 
E-mail: m.dantsiou@gna-gennimatas.gr 
 

 

Θϋμα: «Προμόθεια αναλώςιμων υλικών πλυντηρύων, ςε υγρό μορφό,  προσ κϊλυψη αναγκών του        

ΓΝΑ ¨Γ. Γεννηματϊσ¨» 

 

Σο Γενικό Νοςοκομεύο Αθηνών «Γεώργιοσ Γεννηματϊσ» 

 

Έχοντασ υπόψη: 

Α. Σισ διατϊξεισ όπωσ αυτϋσ ιςχύουν: 

1. Σου Ν. 2889/2001, «Βελτύωςη και Εκςυγχρονιςμόσ του Εθνικού υςτόματοσ Τγεύασ & ϊλλεσ 

διατϊξεισ» όπωσ ιςχύει, 

2. του Ν. 3329/2005 «Εθνικό ύςτημα Τγεύασ και Κοινωνικόσ Αλληλεγγύησ και λοιπϋσ  διατϊξεισ» όπωσ 

ιςχύει, 

3. του Ν. 3580/2007 «Προμόθειεσ φορϋων εποπτευόμενων από το Τπουργεύο Τγεύασ και Κοινωνικόσ 

Αλληλεγγύησ και ϊλλεσ διατϊξεισ» όπωσ ιςχύει, 

4. του Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενύςχυςη τησ διαφϊνειασ με την υποχρεωτικό ανϊρτηςη νόμων και πρϊξεων 

των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργϊνων ςτο διαδύκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και 

ϊλλεσ διατϊξεισ”, 

5. του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «ύςταςη ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων υμβϊςεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοςύων υμβϊςεων…», 

6. του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «ύςταςη ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων υμβϊςεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοςύων υμβϊςεων…»,  

7. του Ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικϋσ αλλαγϋσ ςτο ςύςτημα υγεύασ και ϊλλεσ διατϊξεισ», όπωσ ιςχύει 

ςόμερα, 

8. του Ν. 4254/2014 (ΥΕΚ 85/τ. Α΄/2014) «Μϋτρα ςτόριξησ και ανϊπτυξησ τησ Ελληνικόσ οικονομύασ 

ςτο πλαύςιο εφαρμογόσ του Ν. 4046/2012 και ϊλλεσ διατϊξεισ». 

9. του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοπούηςη διατϊξεων για την πρόςβαςη ςε δημόςια ϋγγραφα και ςτοιχεύα”,  

10. του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανϊληψη υποχρεώςεων από τουσ Διατϊκτεσ”, 
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11. του Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόςιεσ υμβϊςεισ Έργων, Προμηθειών και Τπηρεςιών (προςαρμογό ςτισ 

Οδηγύεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπωσ τροποποιόθηκε και ιςχύει, 

12. του ν. 4488/2017 (ΥΕΚ Α' 137/13-09-2017) «υνταξιοδοτικϋσ ρυθμύςεισ Δημοςύου και λοιπϋσ 

αςφαλιςτικϋσ διατϊξεισ, ενύςχυςη τησ προςταςύασ των εργαζομϋνων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρύεσ 

και ϊλλεσ διατϊξεισ», ϊρθρο 39, 

13. του ν. 4542/2018 (ΥΕΚ 95/Α/1-6-2018) «Κύρωςη τησ υμφωνύασ μεταξύ τησ Κυβϋρνηςησ τησ Ελληνικόσ 

Δημοκρατύασ και τησ Παγκόςμιασ Οργϊνωςησ Τγεύασ….», ϊρθρο τϋταρτο, Ρυθμύςεισ για την Εθνικό 

Κεντρικό Αρχόσ Προμηθειών Τγεύασ. την παρϊγραφο β του ϊρθρου αναφϋρεται ότι: ‘’… Ειδικότερα 

ςε ό,τι αφορϊ ςτην προμόθεια υγειονομικού υλικού, αναλώςιμου υλικού και αγαθών ό υπηρεςιών, εντόσ 

του προώπολογιςμού ϋκαςτου φορϋα, η αρμοδιότητα για την ϋγκριςη ςκοπιμότητασ, ανεξαρτότωσ 

ποςού, ανόκει ςτο Διοικητικό υμβούλιο ϋκαςτου, υπαγόμενου ςτη Δ.Τ.ΠΕ., φορϋα, και ςτον Διοικητό 

ό Τποδιοικητό τησ αρμόδιασ ΤΠΕ για τουσ φορεύσ τησ Πρωτοβϊθμιασ…’’, 

14. του ν. 4605/2019 (Α’ 52/1-4-2019) «Εναρμόνιςη τησ ελληνικόσ νομοθεςύασ με την Οδηγύα (ΕΕ) 2016/943 

του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 8ησ Ιουνύου 2016 ςχετικϊ με την προςταςύα τησ 

τεχνογνωςύασ και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν ϋχουν αποκαλυφθεύ (εμπορικό απόρρητο) 

από την παρϊνομη απόκτηςη, χρόςη και αποκϊλυψό τουσ (EEL 157 τησ 15.6.2016) - Μϋτρα για την 

επιτϊχυνςη του ϋργου του Τπουργεύου Οικονομύασ και Ανϊπτυξησ και ϊλλεσ διατϊξεισ», ϊρθρο 43, περύ 

τροποποιόςεων διατϊξεων του ν. 4412/2016 (Α' 147), 

15. του ν. 4782/2021 (Α’ 96) “Εκςυγχρονιςμόσ, απλοπούηςη και αναμόρφωςη του ρυθμιςτικού πλαιςύου 

των δημοςύων ςυμβϊςεων, ειδικότερεσ ρυθμύςεισ προμηθειών ςτουσ τομεύσ τησ ϊμυνασ και τησ 

αςφϊλειασ και ϊλλεσ διατϊξεισ για την ανϊπτυξη, τισ υποδομϋσ και την υγεύα”, ςτο ϊρθρο 50 του 

οπούου «Απευθεύασ ανϊθεςη - Αντικατϊςταςη του ϊρθρου 118 του ν. 4412/2016» αναφϋρεται ότι  

Προςφυγό ςτη διαδικαςύα τησ απευθεύασ ανϊθεςησ επιτρϋπεται, όταν η εκτιμώμενη αξύα τησ 

ςύμβαςησ, εύναι ύςη ό κατώτερη από το όριο των τριϊντα χιλιϊδων (30.000) ευρώ. 

 

 

Β. Σισ αποφϊςεισ – ϋγγραφα: 

1. Σην υπ΄ αρύθμ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςη του Τπουργού Οικονομύασ και Ανϊπτυξησ 
«Ρύθμιςη ειδικότερων θεμϊτων λειτουργύασ και διαχεύριςησ του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοςύων υμβϊςεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργεύου Οικονομύασ και Ανϊπτυξησ», 

2. το υπ’ αρύθμ. 4661/14.09.2016 ϋγγραφο τησ Ε.Π.Τ., αναφορικϊ με την αρμοδιότητϊ τησ Επιτροπόσ 
Προμηθειών Τγεύασ να εγκρύνει τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ, μετϊ τη θϋςη ςε ιςχύ του Ν. 4412/2016 
όπωσ ιςχύει,  

3. το υπ΄ αρύθμ. 33406/08-12-2021 ϋγγραφο τησ προώςταμϋνησ του Σμόματοσ Επιςταςύασ και Ιματιςμού 
του νοςοκομεύου κ. Κολοκοτρώνη, για τισ ανϊγκεσ προμόθειασ υλικών πλυντηρύων αρμοδιότητασ 
του Σμόματοσ Επιςταςύασ και Ιματιςμού του Νοςοκομεύου για ϋνα (1) ϋτοσ, με το ςυνολικό κόςτοσ 
αυτών να ανϋρχεται ςτο ποςό των 29.964,20 € πλϋον ΥΠΑ ότοι 37.155,61 € ςυμπεριλαμβανομϋνου 
ΥΠΑ, 

4. την υπ΄ αρύθμ. 34760/20-12-2021 απόφαςη του Διοικητό του Νοςοκομεύου (αναρτημϋνη ςτον 

ιςτότοπο δι@ύγεια με ΑΔΑ: ΩΝΘΝ4690ΩΝ-ΞΦΥ) ςύμφωνα με την οπούα αποφαςύςτηκε η  

επιτροπόσ ςύνταξησ τεχνικών προδιαγραφών για την προμόθεια αναλώςιμων υλικών πλυντηρύων 

προσ κϊλυψη αναγκών του Νοςοκομεύου,   

5. το υπ. αρύθμ. 917/13-01-2022 πρακτικό ςύνταξησ τεχνικών προδιαγραφών για την προμόθεια 

αναλώςιμων υλικών πλυντηρύων  προσ κϊλυψη αναγκών του Νοςοκομεύου που κατατϋθηκε από 

την οριςθεύςα επιτροπό, 
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16.  την υπ΄ αρύθμ. 209/2022 απόφαςη ανϊληψησ υποχρϋωςησ (αναρτημϋνη ςτον ιςτότοπο Διαύγεια με 

ΑΔΑ: 67ΑΞ4690ΩΝ-4Β), με την οπούα δεςμεύτηκε η απαραύτητη πύςτωςη προσ κϊλυψη τησ 

ςυγκεκριμϋνησ δαπϊνησ, ςε βϊροσ του προώπολογιςμού εξόδων του Νοςοκομεύου, 

17. την υπ’ αρ. 3/10-2-2022  (θϋμα 39ο) απόφαςη του Διοικητικού υμβουλύου του Νοςοκομεύου 

(αναρτημϋνη ςτον ιςτότοπο Διαύγεια με αριθμό ΑΔΑ: 60Τ84690ΩΝ-Μ1), με την οπούα 

εγκρύθηκαν: 

1. Σο υπ’ αριθμ. 917/13-01-2022 πρακτικό ςύνταξησ τεχνικών προδιαγραφών για την προμόθεια 

αναλώςιμων υλικών πλυντηρύων προσ κϊλυψη αναγκών του Νοςοκομεύου. 

2. Σο Νοςοκομεύο να απευθύνει Πρόςκληςη Εκδόλωςησ Ενδιαφϋροντοσ για την προμόθεια υλικών 

πλυντηρύων αρμοδιότητασ του Σμόματοσ Επιςταςύασ και Ιματιςμού του Νοςοκομεύου για ϋνα (1) 

ϋτοσ, με το ςυνολικό κόςτοσ αυτών να ανϋρχεται ςτο ποςό των 29.964,20 € πλϋον ΥΠΑ ότοι 

37.155,61 € ςυμπεριλαμβανομϋνου ΥΠΑ και κριτόριο κατακύρωςησ την πλϋον ςυμφϋρουςα από 

οικονομικό ϊποψη, βϊςει τιμόσ προςφορϊ (χαμηλότερη τιμό), με δημοςύευςη αυτού ςτην 

ιςτοςελύδα του Νοςοκομεύου, ςτο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοςύων υμβϊςεων 

(ΚΗΜΔΗ) και ςτον ιςτότοπο Δι@ύγεια. 

3. Η κϊλυψη τησ δαπϊνησ από τον τακτικό προώπολογιςμό του Νοςοκομεύου. 

4. Ο  οριςμόσ επιτροπόσ διενϋργειασ του διαγωνιςμού. 

 

 

Απευθύνει 

Πρόςκληςη Εκδόλωςησ Ενδιαφϋροντοσ με ςυλλογό ςφραγιςμϋνων προςφορών, προσ κϊθε 

ενδιαφερόμενο οικονομικό φορϋα προκριμϋνο για την προμόθεια υλικών πλυντηρύων  (ςε υγρό 

μορφό) προσ κϊλυψη αναγκών του Νοςοκομεύου για ϋνα (1) ϋτοσ, με το ςυνολικό κόςτοσ αυτών να 

ανϋρχεται ςτο ποςό των 29.964,20 € πλϋον ΥΠΑ ότοι 37.155,61 € ςυμπεριλαμβανομϋνου ΥΠΑ και 

κριτόριο κατακύρωςησ την πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη, βϊςει τιμόσ προςφορϊ 

(χαμηλότερη τιμό), ςύμφωνα με τον ακόλουθο πύνακα, ςτον οπούο αποτυπώνονται αναλυτικϊ τα εύδη 

καθώσ και οι αιτούμενεσ ποςότητεσ:  

α/α ΕΙΔΟ ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΚΟΣΟ 

ΠΡΟ ΥΠΑ ΥΠΑ 

ΚΟΣΟ 

ΥΠΑ 

ΣΕΛΙΚΟ 

ΚΟΣΟ ΜΕ 

ΥΠΑ 

Σ 

ΑΝΑΛΨΙΜΑ ΠΛΤΝΣΗΡΙΨΝ Ε 

ΚΙΛΑ/ΛΙΣΡΑ 

      1 ΑΠΟΡΡ. ΠΛΤΝΣ. ΤΓΡΟ Ε LT 5.400,00 2,4000 12.960,00 0,24 3.110,40 16.070,40 

2 

ΤΠΟΦΛΩΡ.ΝΑΣΡΙΟ  12%-13% ΤΚΕΒΑΙΑ 

29LT 15.660,00 0,6700 10.492,20 0,24 2.518,13 13.010,33 

3 ΤΓΡ. ΛΕΤΚΑΝΣ.ΤΠΕΡΟΞ.ΤΔΡΟΓ.20% Ε KG 4.400,00 0,5800 2.552,00 0,24 612,48 3.164,48 

4 ΕΞΟΤΔΕΣΕΡΩΣΙΚΟ ΤΠΟΛ. ΑΠΟΡΡ Ε KG 4.000,00 0,9900 3.960,00 0,24 950,40 4.910,40 

 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ Σ ΠΡΟ ΥΠΑ 

  

29.964,20 

 

7.191,41 37.155,61 
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ΜΕΡΟ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ 

ΣΟΠΟ 

ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΨΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΠΟΥΡΑΓΙΗ 

ΠΡΟΥΟΡΨΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗ ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΥΟΡΨΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΛΗΞΗ ΠΡΟΥΟΡΨΝ 

Γ.Ν.Α. «Γ. 

ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ» 

Κτόριο Διούκηςησ  

Γραφεύο Προμηθειών  

03/03/2022 

ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΣΗ 

09/03/2022  

ΗΜΕΡΑ      ΣΕΣΑΡΣΗ 

(ΨΡΑ   13:00 μ.μ) 

 

 

 
Οι προςφορϋσ θα κατατύθενται ςτο πρωτόκολλο του Νοςοκομεύου (Ιςόγειο κτηρύου 5), μϋχρι την  09-

03-2022, ημϋρα Σετϊρτη και ώρα 13:00μμ.  

Προςφορϋσ που υποβϊλλονται μετϊ τη λόξη του παραπϊνω χρόνου, δεν αποςφραγύζονται αλλϊ 

παραδύδονται ςτην Τπηρεςύα για επιςτροφό. 

Οι προςφορϋσ ιςχύουν και δεςμεύουν τουσ διαγωνιζόμενουσ για χρονικό διϊςτημα ενενόντα (90) 

ημερών από την επομϋνη τησ διενϋργειασ του διαγωνιςμού. 

Σο πλόρεσ τεύχοσ τησ πρόςκληςησ ϋχει δημοςιευθεύ ςτην ιςτοςελύδα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ 

(www.gna-gennimatas.gr) , ςτο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοςύων υμβϊςεων (ΚΗΜΔΗ) 

και ςτον Ιςτότοπο Δι@ύγεια . 

τα πλαύςια αυτϊ παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι οικονομικού φορεύσ να υποβϊλουν  προςφορϊ 

βϊςει των κϊτωθι τεχνικών προδιαγραφών και όρων: 

http://www.gna-gennimatas.gr/
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1. ΣΕΦΝΙΚΕ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ
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2.  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΚΛΗΗ 

1. ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ 

Όπωσ αναφϋρεται ανωτϋρω αντικεύμενο τησ πρόςκληςησ αποτελεύ η προμόθεια υλικών πλυντηρύων  

(ςε υγρό μορφό), όπωσ αυτϊ περιγρϊφονται ςτο ςχετικό πρακτικό τεχνικών προδιαγραφών. 

 

2. ΔΙΚΑΙΨΜΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ 

Δικαύωμα ςυμμετοχόσ ςτην πρόςκληςη που απευθύνει το Νοςοκομεύο ϋχουν φυςικϊ ό νομικϊ πρόςωπα 

ό ενώςεισ/κοινοπραξύεσ αυτών ό ςυνεταιριςμού που πληρούν τουσ όρουσ αυτόσ. 

 

3. ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΨΗ 

Κριτόριο κατακύρωςησ αποτελεύ  η πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ, βϊςει τιμόσ 
(χαμηλότερη τιμό). 

 

4. ΚΑΣΑΡΣΙΗ – ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΨΝ 

Προςφορϋσ υποβϊλλονται για την κϊλυψη τησ αιτούμενησ ποςότητασ ανϊ εύδοσ. 
τουσ οικονομικούσ φορεύσ δύνεται η δυνατότητα υποβολόσ προςφορϊσ για μϋροσ των ειδών και για 
μϋροσ τησ αιτούμενησ ποςότητασ. ε περύπτωςη που προςφϋρονται ποςότητεσ μικρότερεσ τησ 
ςυνολικόσ ζητούμενησ ποςότητασ, τότε θα υπϊρξουν τόςοι μειοδότεσ όςοι απαιτούνται για να 
ςυμπληρωθεύ η ςυνολικό ζητούμενη ποςότητα κϊθε εύδουσ. 
Η κατακύρωςη τησ προμόθειασ θα γύνει ανϊ εύδοσ και ςε όςουσ τεχνικϊ κατϊλληλουσ μειοδότεσ 
απαιτηθεύ προκειμϋνου να ςυμπληρωθεύ η ςυνολικό ζητούμενη ποςότητα. 
 
Κϊθε προςφορϊ υποβϊλλεται, επύ ποινόσ αποκλειςμού, μϋςα ςε καλϊ ςφραγιςμϋνο φϊκελο ςτον οπούο 
θα πρϋπει να αναγρϊφονται ευκρινώσ:  

α. Η λϋξη «ΠΡΟΥΟΡΑ» με ΚΕΥΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΣΑ  
β. Η πλόρησ επωνυμύα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ  
γ. Ο τύτλοσ τησ παρούςασ πρόςκληςησ 
δ. Η καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ προςφορών  
ε. Σα ςτοιχεύα του αποςτολϋα (οικονομικού φορϋα).  
 

Μϋςα ςτον κύριο φϊκελο τησ προςφορϊσ εμπεριϋχονται όλα τα ςχετικϊ με την προςφορϊ ςτοιχεύα 
κατατεθειμϋνα ςε δύο (2) ξεχωριςτϊ ςφραγιςμϋνουσ φακϋλουσ (υποφακϋλουσ). Ο ϋνασ υποφϊκελοσ 
περιλαμβϊνει τα δικαιολογητικϊ ςυμμετοχόσ και την ανϊ εύδοσ τεχνικό προςφορϊ και ο ϊλλοσ την 
οικονομικό προςφορϊ. Ειδικότερα: 
 
 
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ»: ε ξεχωριςτό ςφραγιςμϋνο φϊκελο τοποθετούνται τα 
παρακϊτω δικαιολογητικϊ :  
1. Τπεύθυνη δόλωςη του Ν.1599/86 υπογεγραμμϋνη από το νόμιμο εκπρόςωπο ςτην οπούα θα 
αναγρϊφεται/δηλώνεται ότι ο οικονομικόσ φορϋασ μϋχρι την ημερομηνύα κατϊθεςησ τησ προςφορϊσ:  

 δεν εμπύπτει ςε μια από τισ καταςτϊςεισ των ϊρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 λόγω τησ οπούασ 
αποκλεύεται ό μπορεύ να αποκλειςθεύ από διαδικαςύα ανϊθεςησ δημόςιασ ςύμβαςησ,  

 πληρού τα ςχετικϊ κριτόρια επιλογόσ τα οπούα ϋχουν καθοριςθεύ ςύμφωνα με τα ϊρθρα 75 και 
76 του Ν.4412/2016.  
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Επιςημαύνεται ότι ο οικονομικόσ φορϋασ θα πρϋπει με δικό του μϋριμνα να αποκτϊ εγκαύρωσ τα  
πιςτοποιητικϊ εκεύνα με τα οπούα θα αποδεικνύεται ότι καλύπτει όλεσ τισ παραπϊνω 
προώποθϋςεισ κατϊ το χρόνο υποβολόσ τησ προςφορϊσ και καθ’ όλη τη διϊρκεια τησ 
διαγωνιςτικόσ διαδικαςύασ.  

  αναλαμβϊνει την υποχρϋωςη για την ϋγκαιρη και προςόκουςα προςκόμιςη των δικαιολογητικών  
που αφορούν τα αναφερόμενα ςτην παρούςα πρόςκληςη ςύμφωνα με το ϊρθρο 80 του 
Ν.4412/2016 εφόςον απαιτηθεύ από την Αναθϋτουςα Αρχό.  

2. Οι οικονομικού φορεύσ θα πρϋπει επύςησ να ςυμπεριλϊβουν ςτην προςφορϊ τουσ  Τπεύθυνη Δόλωςη 
του Ν.1599/86, υπογεγραμμϋνη από το νόμιμο εκπρόςωπο ςτην οπούα θα αναγρϊφεται/δηλώνεται ότι: 

 η προςφορϊ ςυντϊχθηκε ςύμφωνα με τουσ όρουσ και τισ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ τησ παρούςασ 

πρόςκληςησ, περύ των οπούων ο οικονομικόσ φορϋασ, ϋλαβε πλόρη γνώςη, αποδϋχεται 

ανεπιφύλακτα και ςε περύπτωςη ανϊθεςησ τησ προμόθειασ θα καλύψει πλόρωσ.  

  τα ςτοιχεύα που αναφϋρονται ςτην προςφορϊ εύναι αληθό και ακριβό. 

«ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ»: ε ξεχωριςτό ςφραγιςμϋνο φϊκελο με την ϋνδειξη «ΣΕΦΝΙΚΗ 
ΠΡΟΥΟΡΑ» τοποθετούνται ςύμφωνα με το ϊρθρο 94 του Ν. 4412/2016 τα ϋγγραφα και τα 
δικαιολογητικϊ που τεκμηριώνουν την τεχνικό επϊρκεια, καθώσ και όςα ςτοιχεύα και ϋγγραφα 
αναφϋρονται ςτουσ όρουσ και ςτισ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ τησ πρόςκληςησ, προκειμϋνου να 
χρηςιμοποιηθούν για την αξιολόγηςη των προςφορών, απαραύτητα ςε δύο αντύγραφα (εκ των οπούων 
το ϋνα πρωτότυπο και το δεύτερο φωτοαντύγραφο).  

Απαιτεύται επύςησ Τπεύθυνη δόλωςη του Ν.1599/86 υπογεγραμμϋνη από το νόμιμο εκπρόςωπο του 
οικονομικού φορϋα ςτην οπούα θα αναγρϊφεται/δηλώνεται ότι: 

 θα προμηθεύςει το Νοςοκομεύο με το εύδοσ που ϋχει δηλωθεύ ςτην τεχνικό προςφορϊ του. 

 το προσ προμόθεια εύδοσ αποτελεύ αντικεύμενο τησ επαγγελματικόσ δραςτηριότητασ του 
προςφϋροντοσ και ϋχει δικαύωμα για την νόμιμη κυκλοφορύα του προσ προμόθεια εύδουσ ςτην 
Ελλϊδα και 

 η προςφορϊ του εύναι ςύμφωνη με τισ Σεχνικϋσ Απαιτόςεισ, όπωσ καταγρϊφονται ςτο Μϋροσ Β. 
«Σεχνικϋσ προδιαγραφϋσ» τησ παρούςασ επύ ποινό αποκλειςμού και προςκομύζονται όλα τα 
απαραύτητα δικαιολογητικϊ/πιςτοποιητικϊ που αποδεικνύουν την ωσ ϊνω ςυμμόρφωςη με τισ εν 
λόγω τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ. 

 
Προςκόμιςη δειγμϊτων ςτα υπό προμόθεια εύδη, επύ ποινό απόρριψησ. 
 
 «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ»: ε ξεχωριςτό ςφραγιςμϋνο φϊκελο με την ϋνδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΥΟΡΑ» τοποθετεύται η οικονομικό προςφορϊ απαραύτητα ςε δύο αντύγραφα (εκ των οπούων το 
ϋνα πρωτότυπο και το δεύτερο φωτοαντύγραφο).  

την οικονομικό προςφορϊ απαραύτητα θα περιλαμβϊνονται: η καθαρό αξύα του προςφερόμενου 

εύδουσ χωρύσ Υ.Π.Α. (ανϊ τεμϊχιο), το ποςοςτό Υ.Π.Α. που επιβαρύνεται το εύδοσ καθώσ και ο 

κωδικόσ παρατηρητηρύου και η αντιςτούχιςη με την τιμό ςε αυτό (εφόςον υπϊρχει). 

Κριτόριο για την επιλογό του αναδόχου αποτελεύ αυτό τησ πλϋον ςυμφϋρουςασ από οικονομικό ϊποψη 
προςφορϊσ, μόνο βϊςει τιμόσ, ςε ευρώ (χαμηλότερη τιμό).  
Η τιμό προςφορϊσ δεν υπόκειται ςε καμύα αναπροςαρμογό ό αναθεώρηςη, για οποιονδόποτε λόγο ό 
αιτύα, θα ιςχύει δε και θα δεςμεύει τον Ανϊδοχο μϋχρι τη πλόρη εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ.  
την προςφερόμενη τιμό θα περιλαμβϊνονται οι υπϋρ τρύτων κρατόςεισ, ωσ και κϊθε ϊλλη επιβϊρυνςη, 
ςύμφωνα με την κεύμενη νομοθεςύα μη ςυμπεριλαμβανομϋνου του Υ.Π.Α. ε περύπτωςη 
διαφοροπούηςησ μεταξύ τησ αναγραφόμενησ τιμόσ αριθμητικώσ και ολογρϊφωσ, λαμβϊνεται υπόψη η 
τιμό ολογρϊφωσ.  
Επιπρόςθετα, κϊθε οικονομικόσ φορϋασ οφεύλει να ςυμπεριλϊβει ςτον φϊκελο τησ οικονομικόσ 
προςφορϊσ την αντύςτοιχη ςελύδα με την τιμό του παρατηρητηρύου τιμών τησ ΕΠΤ, τησ τελευταύασ 
καταχώρηςησ πριν το διαγωνιςμό, για κϊθε προςφερόμενο εύδοσ (εφόςον υπϊρχει). την περύπτωςη 
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που το προςφερόμενο εύδοσ δεν εύναι καταχωρημϋνο  θα υποβϊλει υπεύθυνη δόλωςη ότι δεν υπϊρχει το 
εύδοσ καταχωρημϋνο ςτο παρατηρητόριο τιμών κατϊ τη ςυγκεκριμϋνη ημερομηνύα υποβολόσ τησ 
προςφορϊσ (επύ ποινό απόρριψησ). 

Σο Νοςοκομεύο διατηρεύ επύςησ το δικαύωμα να προβεύ ςτη διαπραγμϊτευςη τησ προςφερόμενησ τιμόσ 
με το μειοδότη οικονομικό φορϋα. 

 
Σόςο η τεχνικό όςο και η οικονομικό προςφορϊ θα πρϋπει να ϋχουν ςυνταχθεύ ςτην Ελληνικό γλώςςα.  
Οι προςφορϋσ θα πρϋπει να περιλαμβϊνουν τα πλόρη ςτοιχεύα του οικονομικού φορϋα (επωνυμύα, 
ςτοιχεύα επικοινωνύασ, ΑΥΜ, ΔΟΤ, υπεύθυνοσ επικοινωνύασ). 
Οι προςφορϋσ δεν θα πρϋπει να ϋχουν ξϋςματα, ςβηςύματα, προςθόκεσ, διορθώςεισ. Εϊν υπϊρχει ςτην 
προςφορϊ οποιαδόποτε προςθόκη ό διόρθωςη, αυτό πρϋπει να εύναι καθαρογραμμϋνη και 
μονογραμμϋνη από τον προςφϋροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβόσ και αποςφρϊγιςησ των 
προςφορών, κατϊ τον ϋλεγχο, μονογρϊφει και ςφραγύζει την τυχόν διόρθωςη ό προςθόκη. Η 
προςφορϊ απορρύπτεται, όταν υπϊρχουν ς’ αυτό διορθώςεισ που την καθιςτούν αςαφό, κατϊ την κρύςη 
του οργϊνου αξιολόγηςησ των προςφορών.  
Οι προςφορϋσ που δεν ανταποκρύνονται ςτουσ όρουσ τησ πρόςκληςησ αυτόσ ό εύναι ςε δϋςμευςη ό 
θϋτουν όρουσ και προώποθϋςεισ, θα απορρύπτονται ωσ απαρϊδεκτεσ. Αντιπροςφορϋσ δεν γύνονται 
δεκτϋσ και απορρύπτονται ωσ απαρϊδεκτεσ.  
 

5. ΣΙΜΕ 

Οι τιμϋσ θα πρϋπει να δύδονται ςε ΕΤΡΩ και να αναγρϊφονται αριθμητικώσ και ολογρϊφωσ.  
Προςφορϋσ που δεν αναγρϊφουν τισ τιμϋσ ςε ΕΤΡΩ ό που καθορύζουν ςχϋςη ΕΤΡΩ προσ ξϋνο νόμιςμα 
θα απορρύπτονται ωσ απαρϊδεκτεσ. 
Εφόςον από την προςφορϊ δεν προκύπτει με ςαφόνεια η προςφερόμενη τιμό, η προςφορϊ θα 
απορρύπτεται ωσ απαρϊδεκτη.  
Επύςησ, προςφορϋσ που θϋτουν όρο αναπροςαρμογόσ τησ τιμόσ θα απορρύπτονται ωσ απαρϊδεκτεσ. 
 

 

6. ΚΑΛΤΧΗ ΔΑΠΑΝΗ 

Η δαπϊνη προμόθειασ των ειδών θα βαρύνει τον Προώπολογιςμό του Νοςοκομεύου μϋςω (ΚΑΕ 41381Α). 

 

7. ΦΡΟΝΟ – ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Οι παραδόςεισ των ειδών θα γύνονται, κατόπιν ςυνεννόηςησ ςτην αποθόκη μη αναλωςύμου  του ΓΝΑ 
«Γ. Γεννηματϊσ». 

 

 

8. ΑΠΟΥΡΑΓΙΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΥΟΡΨΝ 

Η αποςφρϊγιςη των προςφορών λόγω του επεύγοντοσ θα πραγματοποιηθεύ ενιαύα, ςε ϋνα ςτϊδιο κατϊ 
την ημερομηνύα και ώρα που ορύζεται ςτο Μϋροσ Α. τησ παρούςασ πρόςκληςησ από την αρμόδια 
οριςθεύςα επιτροπό.   
Η αποςφρϊγιςη διενεργεύται δημόςια, παρουςύα των προςφερόντων ό των νομύμωσ εξουςιοδοτημϋνων 
εκπροςώπων τουσ, οι οπούοι λαμβϊνουν γνώςη των λοιπών ςυμμετεχόντων ςτη διαδικαςύα και των 
ςτοιχεύων που υποβλόθηκαν από αυτούσ.  
Η οριςθεύςα επιτροπό αξιολόγηςησ των προςφορών, αριθμεύ, μονογρϊφει και αποςφραγύζει τουσ 
κυρύωσ φακϋλουσ των προςφορών και ελϋγχει αν υπϊρχουν, ςε κϊθε κυρύωσ φϊκελο, τρεισ υποφϊκελοι 
με την ϋνδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ», «ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΥΟΡΑ». Κατϊ τη ςυνεδρύαςη, η εν λόγω επιτροπό αποςφραγύζει τον κυρύωσ φϊκελο προςφορϊσ, 
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καθώσ και τουσ φακϋλουσ δικαιολογητικών ςυμμετοχόσ και τουσ φακϋλουσ των τεχνικών και 
οικονομικών προςφορών, μονογρϊφει και ςφραγύζει όλα τα δικαιολογητικϊ που υποβϊλλονται κατϊ το 
ςτϊδιο αυτό ανϊ φύλλο και την τεχνικό προςφορϊ ανϊ φύλλο καθώσ και την οικονομικό προςφορϊ 
ανϊ φύλλο και καταγρϊφει ςτο πρακτικό τησ τα ςτοιχεύα που περιϋχονται ςε αυτό. Η Επιτροπό μπορεύ 
επύςησ, κατϊ τη διϊρκεια του ςταδύου αυτού να ζητόςει διευκρινύςεισ από τουσ διαγωνιζομϋνουσ επύ των 
υποβληθϋντων ςτοιχεύων.  
Κατόπιν  ολοκλόρωςησ τησ τεχνικόσ αξιολόγηςησ, η επιτροπό εξετϊζει τισ οικονομικϋσ προςφορϋσ των 
εταιρειών που ϋγιναν τεχνικϊ αποδεκτϋσ. Εϊν οι προςφερόμενεσ τιμϋσ για την ανϊθεςη τησ προμόθειασ 
εύναι αςυνόθιςτα χαμηλϋσ, θα ζητεύται εγγρϊφωσ η αιτιολόγηςη τησ ςύνθεςησ τησ προςφορϊσ πριν την 
αποδοχό τησ. Μετϊ την εξϋταςη των υποβληθϋντων ςτοιχεύων και διευκρινύςεων, και με την 
ολοκλόρωςη τησ αξιολόγηςησ των οικονομικών προςφορών η εν λόγω επιτροπό ςυντϊςςει πρακτικό, 
ςτο οπούο αναδεικνύει την πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ αποκλειςτικϊ βϊςει 
τιμόσ ςύμφωνα με την  ανωτϋρω περιγραφεύςα διαδικαςύασ αξιολόγηςησ. Με την ολοκλόρωςη τησ 
διαδικαςύασ το ςχετικό πρακτικό, διαβιβϊζεται προσ ϋγκριςη ςτο αρμόδιο όργανο του Νοςοκομεύου.  

 
9. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΨΗ 

Οι οικονομικού φορεύσ με την υποβολό τησ προςφορϊσ τησ θα πρϋπει να μεριμνηςουν ώςτε να 
ςυγκεντρώςουν εγκαύρωσ τα δικαιολογητικϊ κατακύρωςησ. 
Λόγω του επεύγοντοσ, μετϊ την ϋκδοςη τησ απόφαςησ κατακύρωςησ θα δοθεύ προθεςμύα τριών (3) 
ημερών ςτον ανϊδοχο να προςκομύςει τα δικαιολογητικϊ κατακύρωςησ (ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο 
τεςςαρακοςτό πρώτο ϊρθρο τησ Πρϊξησ Νομοθετικού Περιεχομϋνου Α΄84/13-04-2020) και την 
εγγυητικό καλόσ εκτϋλεςησ. 
Σα δικαιολογητικϊ κατακύρωςησ (αποδεικτικϊ μϋςα) που καλεύται να υποβϊλει ο προςωρινόσ 
ανϊδοχοσ εύναι τα εξόσ: 
Α) ΥΕΚ ςύςταςησ και ΥΕΚ ςυγκρότηςησ τησ εταιρεύασ 

Β) Υορολογικό και αςφαλιςτικό ενημερότητα, ιςχύουςεσ κατϊ την ημϋρα αποςφρϊγιςησ των 
προςφορών, τόςο για τη κύρια αςφϊλιςη, όςο και την επικουρικό αςφϊλιςη.  

Γ) Βεβαύωςη τησ αρμόδιασ κατϊ περύπτωςη διοικητικόσ ό δικαςτικόσ αρχόσ, από την οπούα να 
προκύπτουν οι τυχόν μεταβολϋσ, που ϋχουν επϋλθει ςτο νομικό πρόςωπο και τα όργανα διούκηςησ 
αυτού. 

Δ) Απόςπαςμα Ποινικού Μητρώου, ϋκδοςησ τουλϊχιςτον του τελευταύου τριμόνου, πριν από την 
κοινοπούηςη τησ ωσ ϊνω ϋγγραφησ ειδοπούηςησ, από το οπούο να προκύπτει ότι δεν ϋχουν 
καταδικαςθεύ με αμετϊκλητη δικαςτικό απόφαςη για: 
1) υμμετοχό ςε εγκληματικό οργϊνωςη, όπωσ αυτό ορύζεται ςτο ϊρθρο 2 τησ απόφαςησ –πλαύςιο 
2008/841/ΔΕΤ του υμβουλύου τησ 24ησ Οκτωβρύου 2008, για τη καταπολϋμηςη του οργανωμϋνου 
εγκλόματοσ. 
2) Δωροδοκύα, όπωσ αυτό ορύζεται αντύςτοιχα ςτο ϊρθρο 3 τησ απ περύ τησ καταπολϋμηςησ τησ 
διαφθορϊσ ςτην οπούα ενϋχονται υπϊλληλοι των Ευρωπαώκών Κοινοτότων ό των Κρατών – μελών τησ 
Ένωςησ και ςτη παρϊγραφο 1, του ϊρθρου , 2 τησ απόφαςησ - πλαύςιο 2003/568/ΔΕΤ του υμβουλύου 
τησ 22ασ Ιουλύου 2003, για τη καταπολϋμηςη τησ δωροδοκύασ ςτον ιδιωτικό τομϋα, καθώσ και όπωσ 
ορύζεται ςτη κεύμενη νομοθεςύα ό ςτο εθνικό δύκαιο του οικονομικού φορϋα. 
3) Απϊτη, κατϊ την ϋννοια του ϊρθρου 4 παρϊγραφοσ 1 ςχετικϊ με την προςταςύα των οικονομικών 
ςυμφερόντων των Ευρωπαώκών Κοινοτότων, όπωσ κυρώθηκε με το Ν.2803/2000. 
4) Σρομοκρατικϊ εγκλόματα ό εγκλόματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικϋσ δραςτηριότητεσ, όπωσ 
ορύζονται, αντιςτούχωσ, ςτα ϊρθρα 1 και 3 τησ απόφαςησ –πλαύςιο 2002/475/ΔΕΤ του υμβουλύου τησ 
13ησ Ιουνύου 2002, για την καταπολϋμηςη τησ τρομοκρατύασ ό ηθικό αυτουργύα ό ςυνϋργεια ό απόπειρα 
διϊπραξησ εγκλόματοσ, όπωσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 4 αυτόσ. 
5) Νομιμοπούηςη εςόδων από παρϊνομεσ δραςτηριότητεσ ό χρηματοδότηςη τησ τρομοκρατύασ, όπωσ 
ορύζεται ςτο ϊρθρο 1 τησ οδηγύασ 2005/60/EK του υμβουλύου τησ 26ησ Οκτωβρύου 2005, ςχετικϊ με 
την πρόληψη χρηςιμοπούηςησ του χρηματοπιςτωτικού ςυςτόματοσ για τη νομιμοπούηςη εςόδων από 
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παρϊνομεσ δραςτηριότητεσ και τη χρηματοδότηςη τησ τρομοκρατύασ, η οπούα ενςωματώθηκε ςτην 
εθνικό νομοθεςύα με το Ν. 3691/2008. 
6) Παιδικό Εργαςύα και ϊλλεσ μορφϋσ εμπορύασ ανθρώπων, όπωσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 2 τησ Οδηγύασ 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και τησ υμβουλύου τησ 5ησ Απριλύου 2011, για τη πρόληψη 
και την καταπολϋμηςη τησ εμπορύασ ανθρώπων και για την προςταςύα των θυμϊτων τησ, καθώσ και για 
την αντικατϊςταςη τησ απόφαςησ - πλαύςιο 2002/629/ΔΕΤ του υμβουλύου, η οπούα ενςωματώθηκε 
ςτην εθνικό νομοθεςύα με το Ν. 4198/2013. 
Η υποχρϋωςη αποκλειςμού οικονομικού φορϋα εφαρμόζεται επύςησ όταν το πρόςωπο εισ βϊροσ του 
οπούου εκδόθηκε τελεςύδικη καταδικαςτικό απόφαςη εύναι μϋλοσ του διοικητικού, διευθυντικού ό 
εποπτικού οργϊνου του εν λόγω οικονομικού φορϋα ό ϋχει εξουςύα εκπροςώπηςησ, λόψησ αποφϊςεων 
ό ελϋγχου ςε αυτό.  

Τπόχρεοι ςτην προςκόμιςη ποινικού μητρώου ό ϊλλο ιςοδύναμο ϋγγραφο αρμόδιασ διοικητικόσ ό 
δικαςτικόσ αρχόσ εύναι: 

1. Υυςικϊ πρόςωπα 
2. Ομόρρυθμοι εταύροι και διαχειριςτϋσ Ο.Ε. και Ε.Ε. 
3. Διαχειριςτϋσ Ε.Π.Ε. 
4. Πρόεδροσ και  Διευθύνων ύμβουλοσ για Α.Ε. 
5. Πρόεδροσ του Διοικητικού υμβουλύου του υνεταιριςμού 
ε κϊθε ϊλλη περύπτωςη νομικού προςώπου, οι νόμιμοι εκπρόςωπού του. 

Ε) Πιςτοποιητικό αρμόδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ αρχόσ, ϋκδοςησ του τελευταύου εξαμόνου 
πριν από την κοινοπούηςη τησ ϋγγραφησ ειδοπούηςησ από την αναθϋτουςα, από το οπούο να προκύπτει 
ότι ο υποψόφιοσ προμηθευτόσ : 

 δεν τελεύ ςε κατϊςταςη πτώχευςησ 
 δεν τελεύ ςε διαδικαςύα κόρυξησ ςε πτώχευςη 

Σ) Βεβαύωςη εγγραφόσ ςτο αντύςτοιχο επαγγελματικό επιμελητόριο. 

 
10. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΧΗ ΠΡΟΥΟΡΨΝ  

Προςφορϊ απορρύπτεται ωσ απαρϊδεκτη ςε κϊθε μύα ό περιςςότερεσ από τισ κϊτωθι περιπτώςεισ: 

 Έλλειψη οποιουδόποτε αιτούμενου δικαιολογητικού.  

 Έλλειψη πλόρουσ και αιτιολογημϋνησ τεκμηρύωςησ τησ κϊλυψησ των ελϊχιςτων προώποθϋςεων 
ςυμμετοχόσ ςτο διαγωνιςμό, εφόςον αιτηθεύ από την αναθϋτουςα αρχό.  

 Προςφορϊ που ορύζει μικρότερο από τον προβλεπόμενο χρόνο ιςχύοσ.  

 Προςφορϊ που εύναι αόριςτη και ανεπύδεκτη εκτύμηςησ και δεν προκύπτει με ςαφόνεια η 
προςφερόμενη τιμό ό εύναι υπό αύρεςη.  

 Προςφορϊ που θϋτει όρο αναπροςαρμογόσ, χωρύσ αυτό να προβλϋπεται από την πρόςκληςη. 

  Προςφορϊ που παρουςιϊζει αποκλύςεισ από απαρϊβατουσ όρουσ τησ Πρόςκληςησ.  

 Προςφορϊ που περιϋχει ατϋλειεσ, ελλεύψεισ, αςϊφειεσ ό ςφϊλματα και δεν διορθώνονται / 
αποςαφηνύζονται όταν αιτηθούν από την αναθϋτουςα αρχό.  

 Προςφορϊ η οπούα εύναι εναλλακτικό, χωρύσ αυτό να προβλϋπεται από την πρόςκληςη.  

 Η οικονομικό προςφορϊ εύναι υπερβολικϊ χαμηλό ςύμφωνα με το ϊρθρ. 88 του Ν. 4412/2016. 

 Παρουςιϊζει κατϊ την πλόρωσ και επαρκώσ αιτιολογημϋνη κρύςη τησ επιτροπόσ αξιολόγηςησ, 
ουςιώδεισ αποκλύςεισ από τουσ όρουσ και τισ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ τησ παρούςασ Πρόςκληςησ. 

 Για οποιονδόποτε ϊλλο τυχόν λόγο που απορρϋει από την παρούςα Πρόςκληςη.  

Απαγορεύεται η ςε οιονδόποτε τρύτο (φυςικό η νομικό πρόςωπο) ενεχυρύαςη και εκχώρηςη τησ 
ςχετικόσ ςύμβαςησ και των απαιτόςεων που απορρϋουν από αυτόν καθώσ και η με οποιοδόποτε τρόπο 
μεταβύβαςη των υποχρεώςεων του Αναδόχου. 

Σο Νοςοκομεύο δικαιούται βϊςει του ϋννομου ςυμφϋροντόσ του κατϊ την ελεύθερη κρύςη του και 
αζημύωσ γι' αυτό, να απορρύπτει ό να αποδϋχεται μερικώσ ό ολικώσ, τισ προςφορϋσ.  
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11.  ΕΓΓΤΗΕΙ (Ν. 4782/2021, ϊρθρο 21) 
Οι εγγυόςεισ εκδύδονται από τα πιςτωτικϊ ιδρύματα που αναφϋρονται ςτο ϊρθρο 72 παρ. 3 και εφόςον 
δεν εύναι διατυπωμϋνεσ ςτην ελληνικό γλώςςα, θα ςυνοδεύονται από επύςημη μετϊφραςη.  
Οι εγγυόςεισ περιλαμβϊνουν κατ’ ελϊχιςτον τα ακόλουθα ςτοιχεύα: α) την ημερομηνύα ϋκδοςησ, β) τον 
εκδότη, γ) την αναθϋτουςα αρχό προσ την οπούα απευθύνονται (ό τον κύριο του ϋργου ό τον φορϋα 
καταςκευόσ ςτισ περιπτώςεισ δημοςύων ςυμβϊςεων ϋργων, μελετών και παροχόσ τεχνικών και λοιπών 
ςυναφών επιςτημονικών υπηρεςιών), δ) τον αριθμό τησ εγγύηςησ, ε) το ποςό που καλύπτει η 
εγγύηςη, ςτ) την πλόρη επωνυμύα, τον Α.Υ.Μ. και τη διεύθυνςη του οικονομικού φορϋα υπϋρ του 
οπούου εκδύδεται η εγγύηςη, ζ) τουσ όρουσ ότι: αα) η εγγύηςη παρϋχεται ανϋκκλητα και ανεπιφύλακτα, 
ο δε εκδότησ παραιτεύται του δικαιώματοσ τησ διαιρϋςεωσ και τησ διζόςεωσ, και ββ) ότι ςε περύπτωςη 
κατϊπτωςησ αυτόσ, το ποςό τησ κατϊπτωςησ υπόκειται ςτο εκϊςτοτε ιςχύον τϋλοσ χαρτοςόμου, η) τα 
ςτοιχεύα τησ ςχετικόσ διακόρυξησ ό πρόςκληςησ εκδόλωςησ ενδιαφϋροντοσ και την καταληκτικό 
ημερομηνύα υποβολόσ προςφορών του διαγωνιςμού, θ) την ημερομηνύα λόξησ ό τον χρόνο ιςχύοσ τησ 
εγγύηςησ, ι) την ανϊληψη υποχρϋωςησ από τον εκδότη τησ εγγύηςησ να καταβϊλει το ποςό τησ 
εγγύηςησ ολικϊ ό μερικϊ εντόσ πϋντε (5) ημερών μετϊ από απλό ϋγγραφη ειδοπούηςη εκεύνου προσ τον 
οπούο απευθύνεται και ια) ςτην περύπτωςη των εγγυόςεων καλόσ εκτϋλεςησ και προκαταβολόσ, τον 
αριθμό και τον τύτλο τησ ςχετικόσ ςύμβαςησ. 
 
Εγγυητικό επιςτολό ςυμμετοχόσ ςτο Διαγωνιςμό δεν απαιτεύται. 
 
Εγγυητικό επιςτολό καλόσ εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ  
Ο Ανϊδοχοσ ςτον οπούο ϋγινε η κατακύρωςη, υποχρεούται να καταθϋςει εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ των 
όρων τησ ςύμβαςησ, προ ό κατϊ την υπογραφό τησ, το ύψοσ τησ οπούασ καθορύζεται ςε ποςοςτό 4% 
τησ προώπολογιςθεύςασ  αξύασ των ειδών κατακύρωςησ. 
ε περύπτωςη αθϋτηςησ των υποχρεώςεων του, ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ κηρύςςεται ϋκπτωτοσ με 
απόφαςη του Διοικητικού υμβουλύου του Νοςοκομεύου κατόπιν ειςηγόςεωσ του οργϊνου που εύναι 
αρμόδιο για τον ϋλεγχο τησ καλόσ εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ και επιβϊλλονται ςε αυτόν οι κυρώςεισ που 
προβλϋπονται από το ϊρθρο 203 του Ν 4412/2016, όπωσ αυτόσ ιςχύει. 

Η αναθϋτουςα αρχό επικοινωνεύ με τουσ φορεύσ που φϋρονται να ϋχουν εκδώςει τισ εγγυητικϋσ 
επιςτολϋσ προκειμϋνου να διαπιςτώςει την εγκυρότητϊ τουσ. 
 
11. ΜΑΣΑΙΨΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 
Η αναθϋτουςα δύναται να ματαιώςει εν όλω ό εν μϋρει αιτιολογημϋνα τη διαδικαςύα ανϊθεςησ. Επύςησ, 
δικαιούται να ακυρώνει μϋροσ ό ολόκληρη τη διαγωνιςτικό διαδικαςύα ό να την αναβϊλλει, εύτε τϋλοσ 
να υπαναχωρεύ. Επύςησ το Νοςοκομεύο διατηρεύ το δικαύωμα κατϊ την αποκλειςτικό κρύςη του και 
αζημύωσ για αυτό να ματαιώςει ό να επαναπευθύνει την πρόςκληςη ςε οποιοδόποτε ςτϊδιο τησ 
διαδικαςύασ. 

  
 
 
12. ΕΝΣΑΕΙ-ΠΡΟΥΤΓΕ  
Κϊθε διαφορϊ μεταξύ των ςυμβαλλόμενων μερών που προκύπτει πριν την ςύναψη ςύμβαςησ επιλύεται 
ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του Ν. 4412/2016. Γύνεται ειδικό μνεύα ότι για κϊθε περύπτωςη που δεν 
καθορύζεται από την παρούςα πρόςκληςη ιςχύουν οι διατϊξεισ του Ν.4412/2016. 
Ενςτϊςεισ – προςφυγϋσ υποβϊλλονται ςτισ περιπτώςεισ και με τη διαδικαςύα που προβλϋπεται 
ςύμφωνα με τα ςχετικϊ ϊρθρα του Ν.4412/2016.  
Κϊθε διαφορϊ μεταξύ των ςυμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τισ ςυμβϊςεισ που ςυνϊπτονται 
ςτο πλαύςιο τησ παρούςασ διακόρυξησ , επιλύεται με την ϊςκηςη προςφυγόσ ό αγωγόσ ςτο Διοικητικό 
Εφετεύο τησ Περιφϋρειασ, ςτην οπούα εκτελεύται εκϊςτη ςύμβαςη, κατϊ τα ειδικότερα οριζόμενα ςτισ 
παρ. 1 ϋωσ και 6 του ϊρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την ϊςκηςη τησ προςφυγόσ ςτο 
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Διοικητικό Εφετεύο προηγεύται υποχρεωτικϊ η τόρηςη τησ προβλεπόμενησ ςτο ϊρθρο 205 
ενδικοφανούσ διαδικαςύασ, διαφορετικϊ η προςφυγό απορρύπτεται ωσ απαρϊδεκτη. 

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ 

ΕΛΕΤΘΕΡΙΟ ΜΠΟΤΛΙΑ 

 

 

 

                                                                                                                               
 
Κοινοπούηςη: 
1. Σμόμα Προμηθειών 
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