
Γ.Ν.Ιωαννύνων «Γ.Φατζηκώςτα» ελύδα 1 
 

 

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

                                                                                  Βαθμόσ Αςφαλεύασ 

                        Ιωϊννινα :  29.05.2018 

                 Αριθ. Πρωτ. :  7301 

 

 
 
 
 
 

ΠΡΟ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΜΕΝΟ 
ΣΜΗΜΑ                :       OIKONOMIKO 

                                                          
 
 
 
 

ΓΡΑΥΕΙΟ              :      ΠΡΟΜΗΘΕΙΨΝ 
 Πληροφ.              :      . Γκορύτςα 
Σαχ. Δ/νςη : Λεωφόροσ Μακρυγιϊννη 
Σ.Κ. : 450 01 ΙΨΑΝΝΙΝΑ 
Σηλϋφωνο : 2651080624 
Fax : 2651029470 
Email : promithies@gni-hatzikosta.gr 

 
 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΑΡΙΘΜ. 31/18 ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΩΝ ΓΙΑ 
 ΤΛΙΚΑ – ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΚΕΤΗ –ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΞΑΡΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΑΣΜΟΤ ΣΟΤ 

ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ 
 

Αφού λϊβαμε υπόψη: 

1. Σισ διατϊξεισ του Ν.4412/2016 

2. Σο αριθμ..18096/22.12.2017 αύτημα τησ Σεχνικόσ Τπηρεςύασ (ΑΔΑΜ: 118REQ003167572). 

3. Σην αριθμ. 616/20.04.2018 Απόφαςη Ανϊληψησ Τποχρϋωςησ (ΑΔΑ:18REQ003167626) 

4. Σην αριθμ. 6192/07.05.2018 Ο.Ε Απόφαςη Διοικητό (ΑΔΑ: ΧΤ4Λ46906Ψ-ΥΜΚ) 

 

 
Προςκαλεί 

 
τουσ ενδιαφερόμενουσ να καταθϋςουν γραπτϋσ ςφραγιςμϋνεσ προςφορϋσ για υλικϊ – ανταλλακτικϊ για την επιςκευό  ςυντόρηςη 
των ειδικών εξαρτημϊτων του δικτύου ατμού του Νοςοκομεύου για τα εύδη του παρακϊτω πύνακα, προώπολογιςμού 12.952,51€ 
με ΥΠΑ. 
 
ΠΙΝΑΚΑ ΕΙΔΩΝ 

Α/Α Περιγραφή είδουσ Ποςότητα 
Εκτιμώμενη 
τιμή χωρίσ 

ΥΠΑ 

υνολική 
αξία 

χωρίσ 
ΥΠΑ 

κατ'είδοσ 

1 

Ατμοφρϊκτησ φυςούνασ SPIRAX SARCO  BSA1T,χυτοςιδηρόσ , 
φλατζωτόσ, PN16  DN20 3 211,19 633,57 

2 

Ατμοφρϊκτησ φυςούνασ SPIRAX SARCO BSA1T,χυτοςιδηρόσ , 
φλατζωτόσ, PN16  DN50 1 596,78 596,78 

3 

SPIRAX SARCO ετ Βαλβύδασ-Πλωτόρα FT20-1015/20 ΚΨΔ.  
409410(Aνταλλακτικϊ ατμοπαγύδων 8 124 992,00 

4 

SPIRAX SARCO Παρϋμβυςμα (3 τεμ)Ατμοπαγύδασ FT20 1/2"-
1"   ΚΨΔ 409452 8 39 312,00 

5 SPIRAX SARCO ετ Εξαεριςτικού FT20 DN15/25 ΚΨΔ:409412 6 187 1.122,00 

6 

SPIRAX SARCO ετ Βαλβύδασ-Πλωτόρα FT20-10DΝ 25   ΚΨΔ: 
409409 4 153 612,00 

7 

SPIRAX SARCO ετ Βαλβύδα –Πλωτόρα Ατμοπαγύδασ FT14-14 
3/4"  ΚΨΔ: 409427 10 204 2.040,00 
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8 

SPIRAX SARCO Παρϋμβυςμα Ατμοπαγύδασ FT14(3 τεμ) (1/2"-
1") ΚΨΔ: 409448 8 41,06 328,48 

9 

SPIRAX SARCO  Βαλβύδα – πλωτόρασ - Παρϋμβυςμα 
Ατμοπαγύδασ FT14-14  1’’     ΚΨΔ: 409415 1 204 204,00 

10 

SPIRAX SARCO Αυτόματο Εξαεριςτικό Ατμοπαγύδασ FT14 
(TV)  ΚΨΔ; 409438 5 168 840,00 

11 

SPIRAX SARCO ετ Βαλβύδα –Πλωτόρα Ατμοπαγύδασ FT14-10 
3/4"  ΚΨΔ: 409426 4 192,87 771,48 

12 SPIRAX SARCO Μεμβρϊνη Πιλότου DP27 2 45 90,00 

13 

THIES 357GN Βαλβύδα αςφαλεύασ, χυτοςιδηρό, φλατζωτό με 
λαβό δοκιμόσ, DN65/100, πλόρησ 1 1766,06 1.766,06 

14 

Πιςτοπούηςη ρύθμιςησ ςτα 3,7BAR βαλβύδασ αςφαλεύασ. 
ΚΨΔ: 90000 1 70 70,00 

15 

Βαλβύδα αντεπιςτροφόσ εμβόλου-ελατηρύου ‘’Τ’’ ανοξεύδωτη 
316 PN40 μϋςα βόλτα ¾΄΄ ΚΨΔ: 640305 2 33,6 67,20 

υνολικό αξύα χωρύσ ΥΠΑ 10.445,57 

υνολικό αξύα με ΥΠΑ 24% 12.952,51 
 
 

 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ ΠΡΟΥΟΡΩΝ 
Οι κατατιθϋμενεσ προςφορϋσ θα αποςφραγιςθούν ενώπιον τησ αρμόδιασ επιτροπόσ του Νοςοκομεύου την Δευτϋρα , 

04.06.2018, και ώρα 10:00 π.μ. ςτο Γραφεύο Προμηθειών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβϊλουν ό να αποςτεύλουν τισ 
προςφορϋσ τουσ, μϋςα ςε ςφραγιςμϋνο φϊκελο με την ϋνδειξη «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεςία ή τη 
γραμματεία» ςτο γραφεύο προμηθειών, μϋχρι και την Δευτϋρα, 04.06.2018 και ώρα 10.00 πμ 
την προςφορϊ πρϋπει να περιϋχονται οι εξόσ υποφϊκελοι εισ διπλούν: 

1. Υϊκελοσ Δικαιολογητικών ςυμμετοχήσ 
α.  Πιςτοποιητικό ΓΕΜΗ ό ιςχύον καταςτατικό από όπου να προκύπτουν εμφανώσ τα μϋλη του Δ ςε περύπτωςη ΑΕ, 
ΑΕΒΕ,ΑΒΕΕ ό του/των διαχειριςτό/των ςε περύπτωςη Ο.Ε, Ε.Ε,ΙΚΕ 
β. Ποινικό μητρώο ςε ιςχύ των μελών του Δ ό του/των διαχειριςτό/των 
γ. Υορολογικό και αςφαλιςτικό ενημερότητα ςε ιςχύ 
δ. Τπεύθυνη δόλωςη Ν. 1599/1986, ότι ο υποψόφιοσ ςυντηρητόσ /οικονομικόσ φορϋασ: 

 i) δεν ϋχει αθετόςει τισ υποχρεώςεισ του όςον αφορϊ την καταβολό φόρων ό ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ,  
διαπιςτωμϋνα από δικαςτικό ό διοικητικό απόφαςη με τελεςύδικη και δεςμευτικό ιςχύ, ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ τησ 
χώρασ όπου εύναι εγκατεςτημϋνοσ ό την εθνικό νομοθεςύα. 
  ii) αποδϋχεται πλόρωσ τουσ όρουσ τησ παρούςασ πρόςκληςησ. 
  iii) αναφϋρει ςτην προςφορϊ του ςτοιχεύα αληθό και ακριβό. 
  iv) παραιτεύται από κϊθε δικαύωμα αποζημύωςόσ του ςχετικϊ με οποιαδόποτε απόφαςη του Νοςοκομεύου για 
αναβολό ό ακύρωςη – ματαύωςη τησ διαδικαςύασ προμόθειασ. 
 v) ότι ο χρόνοσ ιςχύοσ τησ προςφορϊσ εύναι εκατόν εύκοςι (120) ημερολογιακϋσ ημϋρεσ από το ϊνοιγμα των 
προςφορών 
 

2. Υϊκελοσ τεχνικήσ προςφορϊσ 
τον φϊκελο τεχνικόσ προςφορϊσ τοποθετούνται πιςτοποιητικϊ CE Mark των υλικών καθώσ και ISO του προςφϋροντοσ 
προμηθευτό. ε περύπτωςη ύπαρξησ αποκλειςτικότητασ θα πρϋπει να προςκομιςθεύ τον αντύςτοιχο ϋγγραφο που 
αποδεικνύει την ςχετικό αποκλειςτικότητα. 

3. Υϊκελοσ οικονομικήσ προςφορϊσ 
Οικονομικό προςφορϊ του υποψηφύου, με την τιμό ςε ευρώ.  την τιμό θα περιλαμβϊνονται οι τυχόν υπϋρ τρύτων 
κρατόςεισ, καθώσ και κϊθε ϊλλη νόμιμη επιβϊρυνςη που προβλϋπεται από τισ ιςχύουςεσ διατϊξεισ, εκτόσ από τον ΥΠΑ, 
που θα δύνεται ξεχωριςτϊ, εύτε ωσ ποςοςτό, εύτε ωσ απόλυτη τιμό.  
Προςφορϊ που εύναι αόριςτη και ανεπύδεκτη εκτύμηςησ ό εύναι υπό αύρεςη απορρύπτεται.  

 
ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΣΗΕΙ 

Όλεσ οι πληρωμϋσ θα γύνονται ςε ευρώ με την προςκόμιςη των νομύμων δικαιολογητικών που προβλϋπονται από τισ 
ιςχύουςεσ διατϊξεισ κατϊ το χρόνο πληρωμόσ και ςε χρόνο προςδιοριζόμενο από την αναγκαύα διοικητικό διαδικαςύα για ϋκδοςη 
των ςχετικών χρηματικών ενταλμϊτων. Η ϋκδοςη του τιμολογύου θα γύνεται ανϊ τρύμηνο, και η πρώτη τιμολόγηςη θα γύνει με το 
πϋρασ του πρώτου τριμόνου τησ ςύμβαςησ.  
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Για όλεσ τισ πληρωμϋσ θα εκδύδονται τα απαραύτητα νόμιμα παραςτατικϊ Ι δικαιολογητικϊ. Από κϊθε τιμολόγιο του 
Προμηθευτό θα γύνονται όλεσ οι νόμιμεσ κρατόςεισ, ςύμφωνα με τουσ ιςχύοντεσ κϊθε φορϊ Νόμουσ και ςχετικϋσ Εγκυκλύουσ των 
αρμόδιων Τπουργεύων.  
Οι κρατόςεισ οι οπούεσ βαρύνουν τον προμηθευτό εύναι οι ακόλουθεσ: 

α) Τπϋρ Οργανιςμών Χυχικόσ Τγεύασ (Υ.Ε.Κ. 545 Β’ /24-3-’09) : 2,00 %. 
β) Ο προβλεπόμενοσ από το ϊρθρο 64 Κεφ. Β παρ. 2 του Ν. 4172/13 φόροσ ειςοδόματοσ, ο οπούοσ παρακρατεύται κατϊ την 

πληρωμό του τιμόματοσ. 
γ) Τπϋρ τησ Ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων υμβϊςεων: κρϊτηςη 0,06% επύ τησ αξύασ κϊθε πληρωμόσ προ φόρων και 

κρατόςεων (Ν. 4146/13 - Ν. 4013/11-Ν. 4412/16). 
δ) Σϋλοσ χαρτοςόμου ποςοςτού 3% επύ του ποςού τησ ανωτϋρω κρϊτηςησ, πλϋον ειςφορϊσ υπϋρ Ο.Γ.Α. ποςοςτού 20%. 
ε) Κρϊτηςη 0,06% η οπούα υπολογύζεται επύ τησ αξύασ κϊθε πληρωμόσ προ φόρων και κρατόςεων τησ αρχικόσ, καθώσ και 

κϊθε ϊλλησ ςυμπληρωματικόσ ςύμβαςησ υπϋρ τησ Αρχόσ Εξϋταςησ Προδικαςτικών Προςφυγών (Α.Ε.Π.Π), καθώσ και των λοιπών 
λεπτομερειών εφαρμογόσ τησ παρ. 3 του αρ. 350 του ν. 4412/2016 (Α΄147). την παραπϊνω κρϊτηςη παρακρατεύται επύςησ το 
αναλογούν χαρτόςημο 3% υπϋρ Δημοςύου και ΟΓΑ χαρτοςόμου 20%. 

Ο αναλογούν Υ.Π.Α. επύ τοισ εκατό (%) βαρύνει το Νοςοκομεύο. 
 
 

 
Οι προςφορϋσ θα ιςχύουν για εκατόν εύκοςι (120) ημερολογιακϋσ ημϋρεσ.  
Εγγυόςεισ ςυμμετοχόσ και καλόσ εκτϋλεςησ δεν απαιτούνται. 
Για ό,τι δεν προβλϋπεται από την παρούςα πρόςκληςη  εφαρμόζονται οι περύ προμηθειών του Δημοςύου διατϊξεισ, όπωσ ιςχύουν κϊθε 
φορϊ. 

 
 

 

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ 
                                                                                                           

 
 
 

                                                                                                                                        ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΚΑΡΒΟΤΝΗ 
 

 

 

 

 

 

 


