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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Ο ∆ιοικητής  του Γενικού Νοσοκοµείου Λευκάδας  λαµβάνοντας υπόψιν: 

1. Την αριθ. 7η  συνεδρίαση/30-06-2017 θέµα 3ο  του ∆.Σ.  

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ: 

Τη Συλλογή προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου µε απευθείας ανάθεση  και κριτήριο την 

χαµηλότερη τιµή για την προµήθεια: 
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∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

1 ΕΤΟΣ ΜΕ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ∆ΙΜΗΝΗΣ 
ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ 
ΤΟΥ ∆ΙΜΗΝΟΥ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ 
ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ∆ΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 
ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ Ι∆ΙΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ 
ΤΙΣ Ι∆ΙΕΣ ΤΙΜΕΣ. 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 
 

Η ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ 
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

 
 
(ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ 
ΤΡΙΤΩΝ   που βαρύνουν τον 
προµηθευτή). 
 
 
 
  

2 % υπέρ ψυχικής υγείας 
0,10% ΕΑΑ∆ΗΣΥ  
3 % υπέρ Χαρτοσήµου & 20% ΟΓΑ Χαρτ. 
επί τις ανωτέρω κρατήσεις    
(Οι κρατήσεις υπολογίζονται στην αξία 
τιµολογίου προ ΦΠΑ). 
4%  (Στην καθαρή αξία τιµολογίου µείον τις 
κρατήσεις) 
   Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Νοσοκοµείο (Ο 
προσφέρων  υποχρεούται µε την προσφορά 
του να δηλώσει το ποσοστό ΦΠΑ επί της % 
στο  οποίο υπάγεται το είδος).   
    Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να 
ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία 
απαραίτητα για την τεκµηρίωση των 
προσφεροµένων τιµών οι δε συµµετέχοντες 
υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 
 

 

 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
 

• Οι συµµετέχοντες, οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά µαζί µε την προσφορά τους σε 

ξεχωριστό φάκελο δικαιολογητικών συµµετοχής  φορολογική και ασφαλιστική 

ενηµερότητα. 

• Εγγύηση συµµετοχής δεν απαιτείται 

• Με την τεχνική προσφορά θα υποβάλλεται Υπεύθυνη ∆ήλωση. για κάθε 

περίπτωση συµµετέχοντος στην Πρόσκληση που θα δηλώνει ότι όλα τα 

προσφερόµενα είδη θα είναι αρίστης ποιότητας και µε σύµφωνα µε τις τεχνικές 

προδιαγραφές της Πρόσκλησης. 

 

 

                                                      ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
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1. Οι προσφορές πρέπει να είναι καθαρογραµµένες χωρίς σβησίµατα, προσθήκες, 

διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση αυτή πρέπει να είναι 

καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα. Θα φέρουν τον τίτλο της 

εταιρείας ή του ιδιώτη και θα απευθύνονται προς την υπηρεσία που διενεργεί την 

πρόσκληση ενδιαφέροντος. Θα φέρουν σαν τίτλο την προµήθεια που αφορά και τον 

αριθµό της πρόσκλησης ενδιαφέροντος, στοιχεία που θα πρέπει να αναφέρονται και στο 

εξωτερικό του φακέλου που τις περιέχει. Οι προσφορές υποβάλλονται σε σφραγισµένο 

φάκελο που θα περιέχει υποφάκελλο δικαιολογητικών συµµετοχής, υποφάκελλο 

τεχνικής προσφοράς και υποφάκελλο οικονοµικής προσφοράς.Υποχρεωτικά σε 

δύο (2) αντίγραφα τόσο οι  ΤΕΧΝΙΚΕΣ όσο και οι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ. 

• 2. Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία 

απαραίτητα για την τεκµηρίωση των προσφεροµένων τιµών οι δε συµµετέχοντες 

υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 

• 3.Οι προσφορές θα ισχύουν τουλάχιστον για ενενήντα (90) ηµέρες, από την εποµένη της 

διεξαγωγής του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του 

προβλεπόµενου από την παρούσα διακήρυξη απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της 

προσφοράς µπορεί να παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από την λήξη 

της, κατά ανώτατο όριο ίσο µε την ισχύ της προσφοράς. 

• 4. Αντιπροσφορές, προσφορές αόριστες, ή ανεπίδεκτες εκτίµησης, εκπρόθεσµες, υπό 

αίρεση ή τέτοιες που τροποποιούν τους όρους της πρόσκλησης ενδιαφέροντος δεν 

γίνονται δεκτές. 

•  5. Η παράδοση των ειδών στο Νοσοκοµείο θα γίνεται µέσα στο χρόνο που ορίζει η 

πρόσκληση ενδιαφέροντος αυτή. 

•  6.. Η πληρωµή του προµηθευτή θα γίνει µε χρηµατικό ένταλµα και µε βάση τα νόµιµα 

δικαιολογητικά και για το σύνολο της αξίας, βάσει της κείµενης νοµοθεσίας. 

• 7. Σε περίπτωση που το προσκοµισθέν είδος δεν είναι σύµφωνο µε την υπογραφείσα 

σύµβαση, ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την 

κοινοποίηση του σχετικού εγγράφου να το αντικαταστήσει µε άλλο σύµφωνα µε τη 

σύµβαση. 

• 8. Οι προσφέροντες υποχρεωτικά θα αναγράφουν στην προσφορά τους ότι έλαβαν γνώση 

των όρων της διακήρυξης αυτής και τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα και µε την υποβολή 

της προσφοράς ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται τους όρους της διακήρυξης έστω 

και αν αυτό δεν αναφέρεται στην προσφορά του όπως είναι υποχρεωτικό. 
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                      ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

                                         ΠΡΟЇΟΝΤΑ ΠΟΛΥΣΤΥΡΟΛΙΟΥ 

A/
A 

ΚΩ∆ΙΚ

ΟΣ 
ΕΙ∆ΟΥΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙ∆ΟΥΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤ

ΕΣ 
ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗ

Σ 
1 180 ΚΕΣΕ∆ΑΚΙΑ 240gr 14.800  ΤΕΜΑΧΙΑ 
2 181 ΚΑΠΑΚΙΑ ΓΙΑ 

ΚΕΣΕ∆ΑΚΙΑ 
7850  ΤΕΜΑΧΙΑ 

3 2302 ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ 1200 ΠΑΚΕΤΑ 
4 286 ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 

Μ.Χ 
7.400 ΤΕΜΑΧΙΑ 

5 3002 ΠΙΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Μ.Χ. 
ΤΡΙΘΕΣΙΟ BOX 

1.200 ΤΕΜΑΧΙΑ 

6 484 ΠΟΤΗΡΙΑ Μ,Χ. 
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΑ 

19.100 ΤΕΜΑΧΙΑ 

7 501 ΠΗΡΟΥΝΙΑ Μ.Χ. 3.950 ΤΕΜΑΧΙΑ 
8 537 ΧΑΡΤΙ ΡΟΛΛΟ 

ΚΟΥΖΙΝΑΣ 
950 ΤΕΜΑΧΙΑ 

9 797 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 5000 ΤΕΜΑΧΙΑ 
10 826 ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 
130 ΤΕΜΑΧΙΑ 

 

 

 

 

 

Οι τιµές για τα προσφερόµενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιµών 

που τηρείται από την Επιτροπή Προµηθειών (www.epromy.gr ) (όπου υπάρχουν) και θα 

αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός 

* Τα ανωτέρω είδη πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και για όσα εξ αυτών δεν υπάρχει 

λεπτοµερής τεχνική  περιγραφή , η αξιολόγηση θα γίνεται µε βάση τα τεχνικά χαρακτηριστικά που 

απορρέουν από την περιγραφή της ονοµατολογίας του. 

* α) Σε περίπτωση που τα προσφερόµενα είδη προσφέρονται σε διαφορετικές µονάδες 

µέτρησης σε σχέση µε την µονάδα µέτρησης της περιγραφής του είδους στην πρόσκληση οι 

προσφέροντες είναι υποχρεωµένοι να αντιστοιχίσουν µε σαφήνεια την µονάδα µέτρησης του 
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προσφερόµενου είδους ως προς την µονάδα µέτρησης της πρόσκλησης για να υπάρχει η 

δυνατότητα οικονοµικής σύγκρισης των προσφεροµένων ειδών. (ΟΡΟΣ ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ). 

*β)  Οι εταιρείες είναι υποχρεωµένες σε περίπτωση που σε ζητούµενα  είδη της πρόσκλησης  

έχουν προσδιοριστεί διαστάσεις εκτός της αντιστοιχίας µε τον αύξοντα αριθµό του ζητούµενου 

είδους να προσδιορίζουν σε ποιο ζητούµενο είδος α, β, γ……. αντιστοιχεί το προσφερόµενο είδος 

και ως προς την διάσταση εφόσον βέβαια αυτά δεν παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις (ΟΡΟΣ 

ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ). 

Τυχόν εµπορικές ονοµασίες έχουν ενδεικτικό χαρακτήρα και µόνο.Κάθε πιθανή τυχόν εµπορική 

ονοµασία στα παραπάνω είδη να θεωρηθεί σαν τύπου τάδε……… 

Οι διαστάσεις που τυχόν αναφέρονται είναι ενδεικτικές του τι εξυπηρετεί    το Γενικό Νοσοκοµείο 

Λευκάδας και ως εκ τούτου δεν είναι απαγορευτικό στο να προσφερθούν και διαστάσεις οι οποίες 

δεν έχουν ουσιώδη απόκλιση των ζητουµένων µε την µόνη προϋπόθεση όπως προαναφέραµε,  ότι 

η προσφέρουσα εταιρεία έχει την υποχρέωση να αντιστοιχίσει ακριβώς το προσφερόµενο είδος µε 

το ζητούµενο και µε τον τρόπο που περιγράψαµε . 

• Τα  προσφερόµενα είδη πρέπει να είναι τεχνικά σύµφωνα µε τα είδη του πίνακα  και οι 

τιµές τους δεν πρέπει να ξεπερνούν τις τιµές των ειδών για όσα υπάρχουν στο 

Παρατηρητήριο Τιµών. 

• Στην Οικονοµική προσφορά θα αναφέρεται η αντίστοιχη τιµή και ο κωδικός του είδους 

στο Παρατηρητήριο Τιµών. 

• Οικονοµικές προσφορές οι οποίες είναι ανώτερες των τιµών του Π.Τ θα απορρίπτονται. 

• Ο προµηθευτής κατά την πληρωµή υπόκειται στις εκάστοτε νόµιµες κρατήσεις. 

Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών 

Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στην  πρόσκληση, πρέπει να καταθέσουν εγγράφως 

προσφορές µέσα στην προθεσµία που ορίζεται από τη σχετική πρόσκληση. 

Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία µε οποιονδήποτε τρόπο και 

παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται 

στην Υπηρεσία µέχρι 14/07/2017 µέσα στις εργάσιµες ώρες.  

Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόµενες ή οι ταχυδροµικά αποστελλόµενες προσφορές 

δεν πληρούν τα οριζόµενα των προηγουµένων παραγράφων, δεν λαµβάνονται υπόψη. 

Προσφορές που υποβάλλονται στην Υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την διενέργεια 

του διαγωνισµού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρµόδια όργανα αποσφράγισης 

των προσφορών που παραλαµβάνουν τις προσφορές, προ της εκπνοής της προθεσµίας που 

καθορίζεται από την πρόσκληση, προκειµένου να αποσφραγιστούν µαζί µε τις άλλες που 

κατατέθηκαν µε την προαναφερόµενη διαδικασία. Στην περίπτωση κλειστού διαγωνισµού τυχόν 

υποβληθείσα προσφορά από προµηθευτή που δεν προσκλήθηκε προς τούτο, επιστρέφεται από 
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την Υπηρεσία χωρίς να αποσφραγιστεί. Επίσης επιστρέφονται, χωρίς να αποσφραγιστούν και οι 

προσφορές που υποβάλλονται  στην Υπηρεσία, µε οποιοδήποτε τρόπο, εκπρόθεσµα. 

Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: α. Η λέξη “Προσφορά”, β. Ο 

πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια. γ. Ο αριθµός της 

πρόσκλησης ενδιαφέροντος δ.Τα στοιχεία του αποστολέα. 

Α ξ ι ο λ ό γ η σ η    Π ρ ο σ φ ο ρ ώ ν 

Για την επιλογή της χαµηλότερης προσφοράς αξιολογούνται µόνο οι προσφορές για τα είδη  

που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτά και είναι σύµφωνες µε τους λοιπούς όρους της πρόσκλησης. 

Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη µετά από προηγούµενη γνωµοδότηση του αρµόδιου για την αξιολόγηση των 

αποτελεσµάτων οργάνου. 

Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρµόδιου οργάνου για την αξιολόγηση 

των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού οργάνου, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις 

τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα δεν 

απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόµενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις, 

οπότε θεωρούνται τεχνικά αποδεκτές. 

Αποκλίσεις από όρους της πρόσκλησης ή από σηµεία των τεχνικών προδιαγραφών που 

έχουν χαρακτηρισθεί στην πρόσκληση ως απαράβατοι όροι είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και 

συνιστούν απόρριψη προσφορών. 

Η κατακύρωση του διαγωνισµού θα γίνει από το αρµόδιο όργανο για την αξιολόγηση των 

αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και θα ανακοινωθεί εγγράφως στους ανακηρυχθέντες  

προµηθευτές. 

Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης σύµφωνα µε 

το άρθρο 105 του Νόµου 4412/2016 παράγραφος 3 , η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον 

ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού εντός είκοσι ηµερών(20) από την 

κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης (άρθρο 105, παρ. 4 του Ν.4412/8-8-2016) 

προσκοµίζοντας την προσήκουσα εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης η οποία και θα 

παραµείνει στο Νοσοκοµείο µέχρι της πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης. 

                   Εάν ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει την 

σύµβαση µέσα στην προθεσµία του ορίστηκε, κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του ∆.Σ του 

Νοσοκοµείου, ύστερα από γνωµοδότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού σύµφωνα  

µε το άρθρο 105 παρ.5 του Νόµου 4412/2016. 

 Με τη ίδια διαδικασία ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση και από 

κάθε  δικαίωµά του απορρέει από αυτή, εφόσον δεν πραγµατοποίησε την εργασία  µέσα στο 

συµβατικό χρόνο ή το χρόνο παράτασης που του δόθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 160 του Νόµου 

4412/2016.                   
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ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1. Απαγορεύεται  η αναπροσαρµογή  του τιµήµατος καθ ‘όλο  το διάστηµα ισχύος της 

σύµβασης. 

2. Με την ανακοίνωση που θα γίνει η σύµβαση θεωρείται συναφθείσα το δε έγγραφο της 

σύµβασης που θα ακολουθήσει έχει αποδεικτικό και µόνο χαρακτήρα όπως ορίζει το Άρθρο 105 

του Νόµου 4412/2017 

3. Το Νοσοκοµείο διατηρεί το  δικαίωµα να προβεί στην κατακύρωση µέρους των 

υπό προµήθεια ειδών να αυξοµειώσει τις ζητούµενες ποσότητες κατά ποσοστό 30% σε 

περίπτωση µεγαλύτερης ποσότητας ή 50% στην περίπτωση µικρότερης ποσότητας ή να 

αναστείλει την προµήθεια όταν τα είδη χορηγηθούν από κρατική υπηρεσία η συναφθούν 

συµβάσεις από αυτή. 

4. Ύστερα από την κατακύρωση της προµήθειας και την υπογραφή της σχετικής 

σύµβασης η παραγγελία των ειδών  θα γίνεται τµηµατικά και σύµφωνα  µε τις ανάγκες του 

Νοσοκοµείου. 

5. Η σύµβαση που θα υπογραφεί θα έχει δικαίωµα µονοµερώς δίµηνης παράτασης ή 

ίσης µε την ισχύ της σύµβασης εκ µέρους της Υπηρεσίας µε απόφαση αιτιολογηµένη του ∆. Σ, 

µε τη σύµφωνη γνώµη του συµβασιούχου και µε τους ίδιους όρους και τιµές της κατακύρωσης. 

Για κάθε µήνα παράτασης η ποσότητα θα είναι αντίστοιχη µε τη µηνιαία ποσότητα που 

προβλέπει η σύµβαση κατά αναλογία. Η παράταση σε καµία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τον 

ολικό χρόνο ισχύς της σύµβασης. 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, το αργότερο κατά την υπογραφή της σύµβασης, να καταθέσει  

Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% του 

συνολικού συµβατικού τιµήµατος που θα αναλάβει, µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον δύο  (2) µήνες  µετά τη λήξη του 

χρόνου ισχύος της σύµβασης. 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να καταθέσουν κλειστή προσφορά στην Γραµµατεία του Γ.Ν. 

Λευκάδας   (πρωτόκολλο) από 07/07/2017 ηµέρα Παρασκευή  έως και 14/07/2017 ηµέρα 

Παρασκευή και ώρα 2:30µ.µ.  Προσφορές που κατατίθενται µετά  την ανωτέρω ηµεροµηνία 

και ώρα δεν θα γίνονται  αποδεκτές και θα επιστρέφονται. 

 

                                                                                                                            Ο                            
 
                                                                                                         ∆/ΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣ/ΜΕΙΟΥ          
 
                                                                                                             ΜΙΧΑΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ                         
     .  
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