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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς λαμβάνοντας υπόψη:
1. την αριθμ. 135/28-06-2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και  
2. τις διατάξεις της παρ. 2 περ. α) του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016,   

προβαίνει σε διαγωνιστική διαδικασία για την προμήθεια των ειδών με α/α 33, 39, 68, 72, 73, 75,
77, 82, 83, 85, 86 και 87 για τα οποία δεν υποβλήθηκε προσφορά στον διαγωνισμό εκτέλεσης ΠΠΥΥ
2014 με αριθμό διακήρυξης 439/2018.
Προϋπολογισμός: 12.093,84 € με τον ΦΠΑ.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου, KAE 1311.
Κριτήριο κατακύρωσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά
βάσει τιμής (η χαμηλότερη τιμή).
Ημερομηνία διάθεσης της πρόσκλησης: από  09-07-2018 μέσω της ιστοσελίδας του Νοσοκομείου
www.kastoriahospital.gr
Ημερομηνία  λήξης  υποβολής  προσφορών:  24-07-2018  και  ώρα 14.00  μ.μ. στο  Γραφείο
Προμηθειών του Νοσοκομείου.
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 25-07-2018 και ώρα 12.00 π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών
του Νοσοκομείου, όπου και θα γίνει η αποσφράγιση αυτών από αρμόδια επιτροπή.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί ή
ενώσεις  /  κοινοπραξίες  αυτών  που  δραστηριοποιούνται  στο  αντικείμενο  της  υπό  ανάθεσης
προμήθειας.
Λόγοι αποκλεισμού:  Κάθε υποψήφιος αποκλείεται από τη διαδικασία ανάθεσης, βάσει του άρθρου
73 του Ν. 4412/16, όταν:
- υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους της παρ. 1,
άρθρο 73 του Ν. 4412/16
- έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης.

Σας γνωρίζουμε ότι : 
- Η προσφορά θα αφορά το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας ανά είδος. 
- Οι προσφορές θα ισχύουν για εκατόν ογδόντα (180) ημέρες.
 - Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου έναν φάκελο που
θα αναγράφει τη λέξη “ΠΡΟΣΦΟΡΑ”, τα στοιχεία της πρόσκλησης που αφορά, καθώς και τα ΠΛΗΡΗ
στοιχεία του αποστολέα. Στον κυρίως φάκελο θα περιέχεται: 
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1. Ένας σφραγισμένος φάκελος τεχνικής προσφοράς. Η τεχνική προσφορά θα συμμορφώνεται με
τις επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές στην παρούσα πρόσκληση και θα περιλαμβάνει:
i)  Πίνακα προσφερόμενων ειδών χωρίς τιμές
ii) Πιστοποιήσεις, εγχειρίδια, έγγραφα ή οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό μέσο που να επιβεβαιώνει
ότι τα προσφερόμενα είδη διαθέτουν τις απαραίτητες προδιαγραφές
iii) Υπεύθυνη δήλωση της παρ.  4,  αρθρ.  8 του Ν.  1599/86,  όπως εκάστοτε  ισχύει  (χωρίς γνήσιο
υπογραφής) στην οποία:

-  να δηλώνεται ότι μέχρι την ημέρα υποβολής προσφοράς, ο υποψήφιος δεν βρίσκεται σε
μια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/16 περί αποκλεισμού συμμετοχής από
διαγωνισμούς του δημοσίου

-  να δηλώνεται ότι ο υποψήφιος έλαβε γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης και τους
αποδέχεται ανεπιφύλακτα

-  να  δηλώνεται  ότι  παραιτείται  από  κάθε  δικαίωμα  αποζημίωσής  του  σχετικά  με
οποιαδήποτε  απόφαση  της  αναθέτουσας  αρχής  για  αναβολή  ή  ακύρωση  –  ματαίωση  της
διαγωνιστικής διαδικασίας
Η  ως  άνω  υπεύθυνη  δήλωση  υπογράφεται  από  τον  νόμιμο  εκπρόσωπο  και  διαχειριστή  της
εταιρίας ή πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένο.
2. Ένας  σφραγισμένος  φάκελος  οικονομικής  προσφοράς στον  οποίο  θα  περιληφθούν  οι
προσφερόμενες τιμές (χωρίς τον ΦΠΑ) για την προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στον Πίνακα
ειδών. Οι τιμές θα ισχύουν για όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης. Η προσφερόμενη τιμή  δεν
πρέπει να υπερβαίνει αυτή του Π.Τ. της ΕΠΥ (εφόσον το είδος αντιστοιχίζεται στο Π.Τ.). 
Να αναφερθεί και ο συντελεστής ΦΠΑ με τον οποίο βαρύνεται το είδος.

Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης θα κατακυρωθεί με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, το οποίο
και θα λάβει την απόφαση για υπογραφή σύμβασης, για την εν λόγω προμήθεια. Η σύμβαση που θα
υπογραφεί θα έχει ισχύ για ένα έτος.
Ο προμηθευτής θα κληθεί πριν την υπογραφή της σύμβασης να προσκομίσει σφραγισμένο φάκελο
στον οποίο θα περιληφθεί:
1.  Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας σε ισχύ
2. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας σε ισχύ
3. Αντίγραφο ποινικού μητρώου 
4. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος.
Η πληρωμή θα γίνεται  σε ευρώ (€),  μετά από προηγούμενη θεώρηση των σχετικών χρηματικών
ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
Xρόνος εξόφλησης: εξήντα (60) ημέρες από την επόμενη της έκδοσης του τιμολογίου  και εφόσον
υποβληθούν όλα τα νόμιμα παραστατικά και δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις ισχύουσες
διατάξεις,  καθώς  και  κάθε  άλλου  δικαιολογητικού  που  τυχόν  ήθελε  ζητηθεί  από  τις  αρµόδιες
υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο. 
Η προμήθεια βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις. 
Για ότι δεν αναφέρεται στην παρούσα πρόσκληση, ισχύουν οι περί προμηθειών του Δημοσίου νόμοι
και διατάξεις (Ν.4412/2016).

Ο Διοικητής  

  Αντωνιάδης Βασίλειος
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   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ – ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ   

Α/Α Περιγραφή είδους Μ/Μ Ποσότητα Προϋπολογισ
μός με ΦΠΑ

Τεχνικές
Προδιαγραφές

1. ΚΥΡΤΟ ΨΑΛΙΔΙ FOCUS 9CM ΜΕ 
ΚΛΕΙΔΙ ΚΑΙ ΛΑΒΗ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ

ΤΕΜ 4 2.083,20€ 

2. ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟΥ EPSON
ERC 0,9X4mm

ΤΕΜ 7 30,38€

3. ΣΕΤ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ 
(pen rose)

ΤΕΜ 50 76,26€ΣΩΛΗΝΕΣ PENROSE ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΗΚΩΝ, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ

4. ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΩΤΩΝ ΜΕ 
ΣΥΡΜΑΤΑΚΙ ΤΩΝ 1,15μμ

ΤΕΜ 20 146,90€

5. ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΚΙΤΡΙΝΟΣ Νο 8

ΤΕΜ 20 34,94€

6. ΦΙΛΤΡΟ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ 
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ  ΜΗΧ. JULIAN

ΤΕΜ 2 86,80€

7. ΧΑΡΤ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 
ΥΓΡΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΣΕ ΤΑΙΝΙΑ

ΤΕΜ 2000 136,40€

8. ΧΗΜΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ SEALSURE ΣΕ 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ

ΤΕΜ 2 21,80€

9. ΨΑΛΙΔΙ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΤΕΜ 4 2.400,00€

10. ΠΩΜΑ ΑΥΛΟΥ ΜΗΡΙΑΙΟΥ ΑΠΟ 
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ

ΤΕΜ 65 1.450,80€

11. ΣΥΡΙΓΓΑ ΑΝΑΔΕΥΣΗΣ & ΕΓΧΥΣΗΣ 
ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΣΕ ΚΕΝΟ ΑΕΡΟΣ

ΤΕΜ 70 3.645,60€

12. ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΜΕ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΟ ΓΙΑ 
ΣΥΣΚΕΥΗ  ΑΝΑΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΟΥ 
ΑΕΡΟΣ

ΤΕΜ 60 1.977,76€

Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο ή για μέρος των ζητούμενων ειδών αλλά σε κάθε περίπτωση, για το
σύνολο των ζητούμενων ποσοτήτων.
Οι  αναγραφόμενες  πιο  πάνω  ποσότητες  είναι  ενδεικτικές  και  έχουν  προσδιοριστεί  κατ’  εκτίμηση  των
αναγκών  του  Νοσοκομείου,  με  βάση  την  κατανάλωση  αντίστοιχων  ειδών κατά τα  προηγούμενα  έτη.  Το
Νοσοκομείο δεν έχει υποχρέωση να εξαντλήσει τις ποσότητες αυτές ή τον προϋπολογισμό της προμήθειας,
εφόσον  τούτο  δεν  επιβάλλεται  από  τις  ανάγκες  του,  όπως  αυτές  θα  διαμορφωθούν  στη  διάρκεια  της
σύμβασης. 
 Όλοι οι προσφέροντες πρέπει οπωσδήποτε μαζί με τις προσφορές τους να καταθέσουν δείγματα ή εφόσον
αυτό είναι αδύνατο λόγω της φύσης τους ή της αξίας τους, prospectus. Τα δείγματα αυτά και τα prospectus
πρέπει να φέρουν τον κατασκευαστικό οίκο και τον Κ.Α. του προϊόντος, την σφραγίδα της Εταιρείας,  την
υπογραφή του προσφέροντα, τον α/α της κατάστασης ειδών της παρούσας πρόσκλησης και την ονομασία
του είδους. Τα δείγματα θα συνοδεύει δελτίο αποστολής με την ένδειξη (Δείγματα δωρεάν).
 Τα δείγματα, κατακυρωθέντων ή μη ειδών δεν επιστρέφονται. 
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