
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ           Ακινα,17.01.2023 
 1θ Τ.Πε ΑΣΣΙΚΗ             Αρ. πρωτ.:1267 
 Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ»  
Διεφκυνςθ Διοικθτικισ Τπθρεςίασ  
Τποδιεφκυνςθ Οικονομικοφ  
Σμιμα  Προμθκειϊν  
Πλθροφορίεσ: ΦΛΩΡΑ ΒΑΒΟΤΛΑ 
Σθλζφωνο: 213-2033935 
E-mail: f.vavoula@gna-gennimatas.gr 
 
Θζμα: «ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ»   

ασ γνωρίηουμε ότι το Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ», προτίκεται να πραγματοποιιςει ζρευνα αγοράσ για τθν 

ανάδειξθ αναδόχου Μικροβιολογικών –Χθμικών αναλφςεων τροφίμων ,νεροφ, επιφανειών προσ κάλυψθ 

αναγκϊν του τμιματοσ Διατροφισ πικανοφ προχπολογιςμοφ 7,200,00 € πλζον ΦΠΑ ιτοι 8.928,00 € 

ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ, κακϊσ και Χθμικζσ Μικροβιολογικζσ αναλφςεισ Πόςιμου Νεροφ ςτο χώρο του 

Νοςοκομείου και Μικροβιολογικό –Χθμικό Ζλεγχο για ενδοτοξίνεσ ςτθν μονάδα του τεχνικοφ νεφροφ, 

πικανοφ προχπολογιςμοφ 7.800,00 € πλζον ΦΠΑ ιτοι 9.672,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ) ,με κριτιριο 

κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ βάςει τιμισ προςφορά (χαμθλότερθ τιμι). το 

πλαίςιο αυτό παρακαλοφμε για τθν υποβολι προςφορών από κάκε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα 

λαμβάνοντασ υπόψθ τισ απαιτιςεισ των κάτωκι προδιαγραφϊν: 

 

Ζχοντασ υπόψθ: 

Α. Σισ διατάξεισ όπωσ αυτζσ ιςχφουν: 

1. του ν. 4782/2021 (Α’ 96) “Εκςυγχρονιςμόσ, απλοποίθςθ και αναμόρφωςθ του ρυκμιςτικοφ πλαιςίου των 
δθμοςίων ςυμβάςεων, ειδικότερεσ ρυκμίςεισ προμθκειϊν ςτουσ τομείσ τθσ άμυνασ και τθσ αςφάλειασ και 
άλλεσ διατάξεισ για τθν ανάπτυξθ, τισ υποδομζσ και τθν υγεία”, ςτο άρκρο 50 του οποίου «Απευκείασ 
ανάκεςθ - Αντικατάςταςθ του άρκρου 118 του ν. 4412/2016» αναφζρεται ότι  Προςφυγι ςτθ διαδικαςία 
τθσ απευκείασ ανάκεςθσ επιτρζπεται, όταν θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ, είναι ίςθ ι κατϊτερθ από το 
όριο των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρϊ, 

2. του ν. 4605/2019 (Α’ 52/1-4-2019) «Εναρμόνιςθ τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ με τθν Οδθγία (ΕΕ) 2016/943 
του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 8θσ Ιουνίου 2016 ςχετικά με τθν προςταςία τθσ 
τεχνογνωςίασ και των επιχειρθματικϊν πλθροφοριϊν που δεν ζχουν αποκαλυφκεί (εμπορικό απόρρθτο) 
από τθν παράνομθ απόκτθςθ, χριςθ και αποκάλυψι τουσ (EEL 157 τθσ 15.6.2016) - Μζτρα για τθν 
επιτάχυνςθ του ζργου του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ και άλλεσ διατάξεισ», άρκρο 43, περί 
τροποποιιςεων διατάξεων του ν. 4412/2016 (Α' 147), 

3. του ν. 4542/2018 (ΦΕΚ 95/Α/1-6-2018) «Κφρωςθ τθσ υμφωνίασ μεταξφ τθσ Κυβζρνθςθσ τθσ Ελλθνικισ 
Δθμοκρατίασ και τθσ Παγκόςμιασ Οργάνωςθσ Τγείασ….», άρκρο τζταρτο, Ρυθμίσεις για την Εθνική 
Κεντρικι Αρχισ Προμθκειϊν Τγείασ. τθν παράγραφο β’ του ςυγκεκριμζνου άρκρου αναφζρεται ότι 
«...Ειδικότερα ςε ό,τι αφορά ςτθν προμικεια υγειονομικοφ υλικοφ, αναλϊςιμου υλικοφ και αγακϊν ι 
υπθρεςιϊν, εντόσ του προχπολογιςμοφ ζκαςτου φορζα, θ αρμοδιότθτα για τθν ζγκριςθ ςκοπιμότθτασ, 

ανεξαρτιτωσ ποςοφ, ανικει ςτο Διοικθτικό υμβοφλιο ζκαςτου, υπαγόμενου στη Δ.Υ.ΠΕ., φορζα, και 
ςτον Διοικθτι ι Τποδιοικθτι της αρμόδιας ΥΠΕ για τους φορείς της Πρωτοβάθμιας». 

Προσ: Οικονομικοφσ Φορείσ 
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4. του ν. 4497/2017 (ΦΕΚ Α' 171/13-11-2017) «Άςκθςθ υπαίκριων εμπορικϊν δραςτθριοτιτων, 
εκςυγχρονιςμόσ τθσ επιμελθτθριακισ νομοκεςίασ και άλλεσ διατάξεισ», Άρκρο 107, περί τροποποιιςεων 
του ν. 4412/2016 (Αϋ 147), 

5. του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 
Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπωσ ιςχφει, 

6. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 
2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

7. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ 
Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων…»,  

8. του ν. 3918/2011 «Διαρκρωτικζσ αλλαγζσ ςτο ςφςτθμα υγείασ και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει ςιμερα, 

9. του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων 
των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και 
άλλεσ διατάξεισ”, 

10. του ν. 3580/2007 «Προμικειεσ φορζων εποπτευόμενων από το Τπουργείο Τγείασ και Κοινωνικισ 
Αλλθλεγγφθσ και άλλεσ διατάξεισ» όπωσ ιςχφει ςιμερα, 

11. τoυ ν. 3329/2005 «Εκνικό φςτθμα Τγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και λοιπζσ  διατάξεισ», όπωσ 
ιςχφει ςιμερα, 

 

Β. Σισ αποφάςεισ - ζγγραφα:  

1. τθν υπ’αρικμ 29569/16.11.2022 απόφαςθ του Διοικθτι του Νοςοκομείου, αναρτθτζα ςτο διαδίκτυο με 
ΑΔΑ: 6ΔΩΜ4690ΩΝ-5ΧΓ με τθν οποία εγκρίκθκε θ αρμόδια επιτροπι ςφνταξθσ τεχνικϊν προδιαγραφϊν 
για τθ διενζργεια Μικροβιολογικϊν Αναλφςεων Σροφίμων του Νοςοκομείου, για τθν Ανάδειξθ Αναδόχου 
Μικροβιολογικϊν –Χθμικϊν αναλφςεων τροφίμων ,νεροφ και επιφανειϊν προσ κάλυψθ αναγκϊν του 
τμιματοσ Διατροφισ κακϊσ και Χθμικζσ Μικροβιολογικζσ αναλφςεισ Πόςιμου Νεροφ ςτο χϊρο του 
Νοςοκομείου και Μικροβιολογικό –Χθμικό Ζλεγχο για ενδοτοξίνεσ ςτθν μονάδα του τεχνικοφ νεφροφ, 

2. τθν κάλυψθ τθσ δαπάνθσ από τον τακτικό προχπολογιςμό του Νοςοκομείου, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. 
1769/2022-01.12.2022 Απόφαςθ Ανάλθψθσ Τποχρζωςθσ (ΑΔΑ: ΨΓ9Φ4690ΩΝ-5Ξ1), 

3. τθν υπ’αρικμ 693/11.01.2023 απόφαςθ του Διοικθτι του Νοςοκομείου ,αναρτθτζα ςτο διαδίκτυο με 
ΑΔΑ:ΨΜΓΒ4690ΩΝ-Ω6Κ με τθν οποία εγκρίκθκαν :   

1) Σο υπ’ αρικμ. 30781/28.11.2022 πρακτικό ςφνταξθσ τεχνικϊν προδιαγραφϊν για τθν ανάδειξθ 
οικονομικοφ φορζα για τθν παροχι υπθρεςιϊν Μικροβιολογικϊν –Χθμικϊν αναλφςεων τροφίμων 
,νεροφ, επιφανειϊν ‘’προσ κάλυψθ αναγκϊν του τμιματοσ Διατροφισ κακϊσ και Χθμικζσ 
Μικροβιολογικζσ αναλφςεισ Πόςιμου Νεροφ ςτο χϊρο του Νοςοκομείου και Μικροβιολογικό –
Χθμικό Ζλεγχο για ενδοτοξίνεσ ςτθν μονάδα του τεχνικοφ νεφροφ.  

2) Η πρόςκλθςθ εκδιλωςθ ενδιαφζροντοσ, δια ςυλλογισ ςφραγιςμζνων προςφορϊν, για τθν 
ανάδειξθ οικονομικοφ φορζα για τθν παροχι υπθρεςιϊν Μικροβιολογικϊν –Χθμικϊν αναλφςεων 
τροφίμων ,νεροφ και επιφανειϊν ,προσ κάλυψθ αναγκϊν του τμιματοσ Διατροφισ πικανοφ 
προχπολογιςμοφ 7.200,00 € πλζον ΦΠΑ ιτοι 8.928,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ κακϊσ και 
Χθμικζσ Μικροβιολογικζσ αναλφςεισ Πόςιμου Νεροφ ςτο χϊρο του Νοςοκομείου και 
Μικροβιολογικό –Χθμικό Ζλεγχο για ενδοτοξίνεσ ςτθν μονάδα του τεχνικοφ νεφροφ, πικανοφ 
προχπολογιςμοφ 7.800,00 € πλζον ΦΠΑ ιτοι 9.672,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ με 
καταχϊρθςθ τθσ Πρόςκλθςθσ ςτθ ςελίδα του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων 
υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) και ανάρτθςι τθσ ςτον ιςτότοπο ΔΙΑΤΓΕΙΑ. 

3) Σθν ςυγκρότθςθ επιτροπισ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 
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4. Σθν κάλυψθ αναγκϊν του Νοςοκομείου. 

 
 το πλαίςιο αυτό παρακαλοφμε για τθν υποβολι προςφορών από κάκε ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορζα ,για ζνα ι  περιςςότερα από τα τμιματα ( ο μζγιςτοσ αρικμόσ των τμθμάτων είναι δυο) που 
αναφζρονται ςτον παρακάτω πίνακα ,για τθν κάλυψθ των ετιςιων αναγκϊν του Νοςοκομείου : 
 

ΣΜΗΜΑ  ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ 
ΤΠΗΡΕΙΑ 

ΠΙΘΑΝΟ 
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ  

ΠΙΘΑΝΟ 
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

ΜΕ ΦΠΑ  

1 

Μικροβιολογικζσ–
Χθμικζσ αναλφςεισ 
τροφίμων ,νεροφ, 
επιφανειϊν προσ 
κάλυψθ αναγκϊν του 
τμιματοσ Διατροφισ 7.200,00 8.928,00 

2 

Χθμικζσ 
Μικροβιολογικζσ 
αναλφςεισ Πόςιμου 
Νεροφ ςτο χϊρο του 
Νοςοκομείου και 
Μικροβιολογικό –
Χθμικό Ζλεγχο για 
ενδοτοξίνεσ ςτθν 
μονάδα του τεχνικοφ 
νεφροφ 7.800,00 9.672,00 

 
ΤΝΟΛΟ 15.000,00 18.600,00 

 

Οι Οικονομικζσ προςφορζσ κα κατατεκοφν ςφμφωνα με τισ κάτωκι τεχνικζσ προδιαγραφζσ : 
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Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία (μεταξφ των οποίων αποδεικτικά ζγγραφα άρκρο 107 παρ.4 

του ν.4497/2017) ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι 

γλϊςςα. τα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ υνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που 

κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188). Επιτρζπεται θ κατάκεςθ οποιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και 

δικαιολογθτικοφ που αφορά αλλοδαπι Επιχείρθςθ με τθ μορφι επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ προερχόμενθσ είτε από το 

νόμιμο επικυρωμζνο ζγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο τθσ χϊρασ του προςφζροντοσ, είτε από το πρωτότυπο 

ζγγραφο με τθν ςφραγίδα ‘’Apostile” ςφμφωνα με τθν ςυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 05-10-61. Η επικφρωςθ αυτι πρζπει να 

ζχει γίνει από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κϊδικα περί Δικθγόρων. Ειδικά, τα 

αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα μποροφν να ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε 

από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ 

ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο (άρκρο 92 παρ. 4 Ν.4412/16). 

Οι προςφορζσ, πζρα από τθν τεχνικι περιγραφι τθσ υπθρεςίασ, κα πρζπει επιπλζον να περιλαμβάνουν: Κωδικό 

εμπορίου(εφόςον υπάρχει), τιμι μονάδοσ χωρίσ Φ.Π.Α., κωδικό παρατθρθτθρίου(εφόςον υπάρχει) και αντιςτοίχιςθ με 

τθν τιμι ςε αυτό, το ποςοςτό ΦΠΑ που επιβαρφνεται θ υπθρεςία κακϊσ και τα πλιρθ ςτοιχεία τθσ προςφζρουςασ 

εταιρείασ (επωνυμία, ςτοιχεία επικοινωνίασ, ΑΦΜ, ΔΟΤ, υπεφκυνοσ επικοινωνίασ).  

Καταλθκτικι θμερομθνία και ώρα υποβολισ των προςφορών ορίηεται θ Σετάρτθ 25.01.2023. 

 Οι προςφορζσ (πρωτότυπεσ και αντίγραφα) κα κατατίκενται ςε κλειςτό φάκελο ςτο πρωτόκολλο του Νοςοκομείου 

(κτιριο 5, ΙΟΓΕΙΟ) και ςτθ ςυνζχεια, αφοφ μονογραφοφν από τθν Προϊςταμζνθ τθσ Διοικθτικισ Διεφκυνςθσ ι τον 

Προϊςτάμενο τθσ Οικονομικισ Τποδιεφκυνςθσ, κα αξιολογθκοφν από οριςκείςα επιτροπι.      

 

 

                                                         

 

      Η Αν. Διοικιτρια του Νοςοκομείου 

                  Άννα Μάϊνα 

 

                                                                                             

                                                                                      Σο ακριβζσ αντίγραφο 

                                                                             Η Προϊςταμζνθ τθσ Γραμματείασ 

 

 

 

 

 

Κοινοποίθςθ: 

1. Σμιμα Προμθκειϊν . 
2. Σμιμα Διατροφισ. 
3. Επόπτριεσ Δθμόςιασ Τγείασ. 
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