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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

Βακμόσ Αςφαλείασ 

Ιωάννινα, 12.03.2020 

 

Αρικ. Ρρωτ. : 4025 

 

 ΠΡΟ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 
 

Σμιμα       : Οικ ονομι κ οφ –  Γρα φεί ο  

Προμ θκειϊ ν  
 

Ταχ. Δ/νςθ : Λεωφόροσ Μακρυγιάννθ 

Τ.Κ. : 450 01 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

Ρλθροφορίεσ : Σ. Γκορίτςα 

Τθλζφωνο : 2651080625 

Fax : 2651029470 

Email : s.goritsa@gni-haztikosta.gr 

 ΚΟΙΝ: Γραμ. Νοςοκ. Φ/Α/1/ 

    

 ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

1.  

 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΑΡΙΘΜ. 21/2020 ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ  

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΡΙΩΝ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΤΝΩΝ 

Αφοφ λάβαμε υπόψθ: 

1. Τισ διατάξεισ των Ν.3329/2007, Ν.4412/2016 

2. Το αρικμ. 1313/27.01.2020 αίτθμα τθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ του Νοςοκομείου (20REQ006357787). 

3. Η αρικμ.  366/31.01.2020 Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ (ΑΔΑ:68ΗΓ46906Ω-ΥΩ7, 

20REQ006423241) 

4. Τθν αρικμ. 4/28.02.2020 (Θ.12) απόφαςθ του ΔΣ του Νοςοκομείου. 

 

ΠΡΟΚΑΛΕΙ 

τουσ ενδιαφερόμενουσ να κατακζςουν γραπτζσ ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΛΕΓΧΟ-

ΤΝΣΗΡΗΗ- ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΗ ΑΝΣΙΚΕΡΤΑΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ Ω ΚΑΙ ΣΙ ΜΕΣΡΗΕΙ 

ΑΝΣΙΣΑΣΙΚΟΤ ΔΑΠΕΔΟΤ ΣΟ ΠΟΛΤΔΤΝΑΜΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΗ ΚΡΙΗ ΧΡΗΣΩΝ 

ΝΑΡΚΩΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛ  ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ, προχπολογιςμοφ  24.552,00€ με ΦΠΑ ζωσ τθν 

17.03.2020 θμζρα Σρίτθ και ϊρα 10.00πμ  

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Στθν προςφορά πρζπει να περιζχονται οι εξισ υποφάκελοι εισ διπλοφν: 

1.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

1.1 Φάκελοσ Δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ 

Ρροσ απόδειξθ τθσ μθ  ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ από διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων 
ςυμβάςεων των παρ.1 και 2 του άρκρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλοφμε, μαηί με τθν προςφορά ςασ 
θλεκτρονικά, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογθτικά υποχρεωτικά: 
α. Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου με χρόνο ζκδοςθσ ζωσ 3 μινεσ πριν τθν υποβολι τουσ. Η υποχρζωςθ 
αφορά ιδίωσ: 1) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν(Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.),  τουσ 
διαχειριςτζσ, 2) ςτισ περιπτϊςεισ (Α.Ε.), τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του Δ.Σ.,.                       
β. Φορολογικι ενθμερότθτα που να αναγράφει για ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΗ ΧΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΙΣΡΑΞΗΣ ΚΑΙ 

ΕΚΤΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ και να είναι ςε ιςχφ τον χρόνο υποβολισ τθσ 

γ. Αςφαλιςτικι ενθμερότθτα που να αναγράφει ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΡΔΔ και ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΗΜΟΡΑΣΙΕΣ  και να είναι ςε ιςχφ τον χρόνο 

υποβολισ τθσ. 

Επιπλζον, ςτθν προςφορά κα πρζπει να περιλαμβάνεται πιςτοποιθτικό ΓΕΜΗ ι ιςχφον καταςτατικό 

από όπου να προκφπτουν εμφανϊσ τα μζλθ του ΔΣ ςε περίπτωςθ ΑΕ,ΑΕΒΕ,ΑΒΕΕ ι του/των 



2 

 

διαχειριςτι/των ςε περίπτωςθ Ο.Ε, Ε.Ε,ΙΚΕ κακϊσ και ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ τθσ εταιρείασ, με χρόνο 

ζκδοςθσ ζωσ 30 εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ προςφοράσ.  

 

1.1 Φάκελοσ τεχνικισ προςφοράσ 

Στον φάκελο τεχνικισ προςφοράσ τοποκετοφνται όλα τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ όπωσ 

ηθτοφνται ςτο ΡΑΑΤΗΜΑ Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ. 

 

1.3 Φάκελοσ οικονομικισ προςφοράσ.   

το φάκελο κα περιλαμβάνεται θ οικονομικι προςφορά για τον ζλεγχο-ςυντιρθςθ- αποκατάςταςθ 

ηθμιϊν τθσ αντικεραυνικισ προςταςίασ ωσ και τισ μετριςεισ αντιςτατικοφ δαπζδου ςτο πολυδφναμο 

κζντρο αντιμετϊπιςθσ τθσ κρίςθσ χρθςτϊν ναρκωτικϊν και αλκοόλ  του Νοςοκομείου θ οποία δεν 

πρζπει να υπερβαίνει το ποςό των 24.552,00€ με ΦΠΑ. 

Στθν τιμι κα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπζρ τρίτων κρατιςεισ, κακϊσ και κάκε άλλθ νόμιμθ 

επιβάρυνςθ που προβλζπεται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, εκτόσ από τον ΦΡΑ, που κα δίνεται 

ξεχωριςτά, είτε ωσ ποςοςτό, είτε ωσ απόλυτθ τιμι.  

Ρροςφορά που είναι αόριςτθ και ανεπίδεκτθ εκτίμθςθσ ι είναι υπό αίρεςθ απορρίπτεται.  

Ρζραν τθσ κφριασ προςφοράσ γίνονται δεκτζσ εναλλακτικζσ προςφορζσ, όχι περιςςότερεσ τθσ μιασ.  

Αντιπροςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται. 

 

 4.ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΣΗΕΙ 

Πλεσ οι πλθρωμζσ κα γίνονται ςε ευρϊ με τθν προςκόμιςθ των νομίμων δικαιολογθτικϊν που 

προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ κατά το χρόνο πλθρωμισ και ςε χρόνο προςδιοριηόμενο 

από τθν αναγκαία διοικθτικι διαδικαςία για ζκδοςθ των ςχετικϊν χρθματικϊν ενταλμάτων.  

Για όλεσ τισ πλθρωμζσ κα εκδίδονται τα απαραίτθτα νόμιμα παραςτατικά Ι δικαιολογθτικά. Από κάκε 

τιμολόγιο του Ρρομθκευτι κα γίνονται όλεσ οι νόμιμεσ κρατιςεισ, ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ κάκε 

φορά Νόμουσ και ςχετικζσ Εγκυκλίουσ των αρμόδιων Υπουργείων.  

Οι κρατιςεισ οι οποίεσ βαρφνουν τον προμθκευτι είναι οι ακόλουκεσ: 

α) Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 

αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 

Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει) 

β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ 

αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι 

από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων 

Συμβάςεων και Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016 

γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 

αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν 

Ρροςφυγϊν επιβάλλεται (άρκρο 350 παρ.3 του Ν.4412/2016, ΚΥΑ 1191/14.03.2017 - ΦΕΚ 

969/22.03.2017 τεφχοσ Β'2 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν 

επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 

δ) Κράτθςθ φψουσ 2% υπζρ των οργανιςμϊν Ψυχικισ Υγείασ, ςφμφωνα με το Ν.3580/2007 και τθν 

Δ.Υ6α/ΓΡ/οικ.36932/17-3-2009 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ545Β’/24-03-2009). 

ε) Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου 

ειςοδιματοσ (άρκρο 24 του Ν. 2198/94, όπωσ ιςχφει) 

Ο αναλογοφν Φ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό (%) βαρφνει το Νοςοκομείο. 

 

5.ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ – ΧΡΟΝΟ ΙΧΤΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Η κατακφρωςθ κα γίνει ςτον ςυμμετζχοντα που κα προςφζρει τθν ςυμφερότερθ από οικονομικισ άποψθσ 

προςφορά βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι).  

Οι προςφορζσ που κα κατατεκοφν κα πρζπει να ζχουν ιςχφ εκατόν είκοςι (120) θμζρεσ από τθν 

αποςφράγιςι τουσ. 

                                                                                Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ 

 

 

                                                                                            

ΠΤΡΙΔΩΝ ΔΕΡΔΕΜΕΖΗ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β. ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

Ζλεγχοσ του ςυςτιματοσ αντικεραυνικισ προςταςίασ και του αντιςτατικοφ δαπζδου του Ρολυδφναμου 

Κζντρου του Νοςοκομείου. Ο ζλεγχοσ κα γίνει με βάςθ τα πρότυπα ΕΝ 62561-1, ΕΝ 62561-2, ΕΝ 62561-4, 

ΕΝ 62305-1, ΕΝ 62305-2, ΕΝ 62305-3, ΕΝ 62305-4, NF C 17-102 χριςθ διακριβωμζνων μετρθτικϊν οργάνων 

κατά  ISO 9001. 

 

 

 

 

 

 


