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ΘΕΜΑ:  
 

Ρρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ με τθν διαδικαςία τθσ ςυλλογισ προςφορϊν για τθν Ρρομικεια: « ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ-
ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗ ΑΡΟΣΤΕΙΩΜΕΝΑ» για τθν κάλυψθ αναγκϊν των τμθμάτων του Γενικοφ Νοςοκομείου Ιωαννίνων «Γ. 
Χατηθκϊςτα  

ΧΕΣ: 1. Τισ διατάξεισ του Ν.4412/16 με τισ τροποποιιςεισ του 

 3. Το αρικμ.10430/24.08.2021 αίτθμα του Τμιματοσ τθσ Διαχείριςθσ Υλικοφ του Νοςοκομείου (AΔΑΜ:21REQ009136732) 

 4. Τθν αρικμ.1020/31.08 2021 Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ με ΑΔΑ: 6ΒΥΤ46906Ω-ΗΘ4(AΔΑM:21RΕQ009136737) 

 5. Τθν αρικμ.10672/01.09.2021 Απόφαςθ Διοικθτι Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ με ΑΔΑ: 61ΜΓ46906Ω-ΔΦΗ 

 
Ρροκειμζνου το Νοςοκομείο μασ  να προβεί ςτθν προμικεια ειδϊν με πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ με τθ διαδικαςία  τθσ 

ςυλλογισ προςφορϊν ςφμφωνα με τα παραπάνω ςχετικά, των ειδϊν του παρακάτω πίνακα, άκρωσ απαραίτθτου για τθν κακθμερινι λειτουργία του 
Νοςοκομείου, παρακαλοφμε να κατακζςετε ζωσ τισ 06.09.2021 θμζρα Δευτζρα και ϊρα 10:00 π.μ.   

 
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ : ΔΙΑΦΟΡΟ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΤΛΙΚΟ 

 

Α/Α ΚΩΔ.ΝΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΙΔΟ ΠΟ ΣΙΜΗ ΜΟΝ ΠΙΘ ΔΑΠ ΦΠΑ KAE 

1 072000001 

Γάντια Εξεταςτικά μθ Αποςτειρωμζνα με Ροφδρα 

(L-M-S) 
300.000 0,0475 14.250,00 6% 1311 

 
H ςυνολικι δαπάνθ τθσ παραπάνω διαπραγμάτευςθσ είναι με ΦΡΑ 6% 15.105,00€  

 

1.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

Οι προςφορζσ κα γίνουν ηλεκτρονικά μζςω τθσ πλατφόρμασ Isupplies (https://isupplies.gr) τθσ εταιρίασ iSmart P.C. ςφμφωνα με τα όςα 
αναγράφονται ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ. 

Α. Φάκελοσ Δικαιολογητικών ςυμμετοχήσ 

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, να μασ αποςτείλετε τα παρακάτω δικαιολογθτικά: 
α. Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου όλων των μελϊν του ΔΣ με χρόνο ζκδοςθσ ζωσ τρεισ (3) μήνεσ πριν την υποβολή τουσ). 
β. Ριςτοποιθτικό ΓΕΜΗ ι ιςχφον καταςτατικό από όπου να προκφπτουν εμφανϊσ τα μζλθ του ΔΣ κακϊσ και ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ τθσ 

εταιρείασ με χρόνο ζκδοςθσ ζωσ 30 εργάςιμεσ ημζρεσ πριν την υποβολή τουσ. 
γ. Φορολογικι ενθμερότθτα που να αναγράφει για ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΗ ΧΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΙΣΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ και να 

είναι ςε ιςχφ τον χρόνο υποβολήσ τησ. 
δ. 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 υποβολήσ τησ. 
ε. Εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ “Στοιχεία Μθτρϊου/ Επιχείρθςθσ” από τθν θλεκτρονικι πλατφόρμα τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 

Εςόδων, όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτο taxis-net, από τθν οποία να προκφπτει θ μθ αναςτολι τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτάσ τουσ με 
θμερομθνία εκτφπωςθσ μετά τθν θμερομθνία τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ. 

ςτ. Υπεφκυνθ διλωςθ Ν. 1599/1986, ότι ο υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ:  
 i) Αποδζχεται πλιρωσ τουσ όρουσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ 
 ii) Αναφζρει ςτθν προςφορά του ςτοιχεία αλθκι και ακριβι  
iii) Ραραιτείται από κάκε δικαίωμα αποηθμίωςισ του ςχετικά με οποιαδιποτε απόφαςθ του Νοςοκομείου για αναβολι ι ακφρωςθ – 

ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ προμικειασ 
 

Β. Φάκελοσ τεχνικήσ προςφοράσ 

Στθν  τεχνικι προςφορά τοποκετοφνται : 
α) όλα τα  ςτοιχεία που αφοροφν τθν τεχνικι προςφορά (αν ζχει τεχνικζσ προδιαγραφζσ) και επίςθμα τεχνικά φυλλάδια των προςφερομζνων 
ειδϊν. 
β) Ριςτοποιθτικά CE και ISO 9001:2005 των προςφερόμενων ειδϊν ςε ιςχφ. 
γ) Ριςτοποιθτικό - Βεβαίωςθ του προμθκευτι από κοινοποιθμζνο οργανιςμό για τθν Ορκι Ρρακτικι Διανομισ Ιατροτεχνολογικϊν Ρροϊόντων 
(αρικ. ΔΥ8δ/1348/04 (ΦΕΚ 32/Β/16.01.04) Υπουργικι απόφαςθ  
δ) Υπεφκυνθ διλωςθ εκ μζρουσ του οικονομικοφ φορζα ςτθν οποία να δθλϊνεται  ςτθν τεχνικι του προςφορά θ χϊρα καταγωγισ του τελικοφ 
προϊόντοσ που προςφζρουν. Συγκεκριμζνα, 

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 
                       ΙΩΑΝΝΙΝΑ:  01.09.2021 

          ΡΩΤ: 10673 

 

 

ΤΜΗΜΑ                       :      OIKONOMIKO ΠΡΟ : ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΕ 

ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

            gni-hatzikosta.gr 

 
 
 
 

ΚΟΙΝ. Γραμ. Νοςοκομείου. 
 

 

ΓΑΦΕΙΟ                      :      ΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Ταχ. Δ/νςθ : Λεωφόροσ Μακρυγιάννθ 
Τ.Κ. : 450 01 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 
Τθλζφωνο : 2651080627 
Fax : 2651029470/80626 
Email : stavroula.pogia@gni-hatzikosta.gr  
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 (i) εφόςον ο προςφζρων καταςκευάηει ο ίδιοσ το τελικό προϊόν, πρζπει να δθλϊνει ςτθν προςφορά του, τθν επιχειρθματικι μονάδα ςτθν οποία κα 
καταςκευάςει το προςφερόμενο προϊόν, κακϊσ και τον τόπο εγκατάςταςισ τθσ. Προςφορά ςτθν οποία δεν κα υπάρχει θ ανωτζρω διλωςθ, κα 
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.  
(ii) Όταν οι προςφζροντεσ δεν κα καταςκευάςουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, ςε δικι τουσ επιχειρθματικι μονάδα, ςτθν προςφορά τουσ δθλϊνουν 
τθν επιχειρθματικι μονάδα, ςτθν οποία κα καταςκευαςτεί το προςφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάςταςισ τθσ. Επίςθσ, ςτθν προςφορά τουσ 
πρζπει να επιςυνάψουν και υπεφκυνθ διλωςι τουσ προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι ότι, θ καταςκευι του τελικοφ προϊόντοσ κα γίνει από τθν 
επιχείρθςθ ςτθν οποία ανικει ι θ οποία εκμεταλλεφεται ολικά ι μερικά τθ μονάδα καταςκευισ του τελικοφ προϊόντοσ και ότι ο νόμιμοσ 
εκπρόςωποσ τθσ επιχείρθςθσ αυτισ ι ο επίςθμοσ αντιπρόςωπόσ τθσ ζχει αποδεχκεί ζναντι τουσ τθν εκτζλεςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ προμικειασ, ςε 
περίπτωςθ κατακφρωςθσ ςτον προμθκευτι υπζρ του οποίου ζγινε θ αποδοχι. Προςφορά ςτθν οποία δεν κα υπάρχουν οι ανωτζρω δθλϊςεισ κα 
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ φζρουν υπογραφι μετά τθν θμερομθνία τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ. 
 
Γ. Φάκελοσ οικονομικήσ προςφοράσ 

(α) Η Οικονομικι προςφορά του υποψθφίου κα κατατεκεί ςφμφωνα με το παρακάτω υπόδειγμα με  τιμι ςε ευρϊ.  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. Οι προςφερόμενεσ τιμζσ δεν πρζπει 
να υπερβαίνουν τθν προχπολογιηόμενθ δαπάνθ .Σε περιπτϊςεισ ειδϊν που ςυμπεριλαμβάνονται ςτο Ραρατθρθτιριο τιμϊν τθσ Ε.Ρ.Υ, 
οι προςφερόμενεσ τιμζσ δεν κα υπερβαίνουν τισ αντίςτοιχεσ ανϊτατεσ τιμζσ του παρατθρθτθρίου. Υποχρεωτικά ςε κάκε προςφερόμενο 
είδοσ να αναγράφεται εάν το προςφερόμενο είδοσ ςυμπεριλαμβάνεται ςτο Ραρατθρθτιριο τιμϊν τθσ Ε.Ρ.Υ και ο α/α του 
παρατθρθτθρίου ςτον οποίο ανικει το είδοσ ι όχι. 
(β) Αν το υλικό δεν είναι καταχωρθμζνο ςτο Ραρατθρθτιριο Τιμϊν τθσ ΕΡΥ, οι προμθκευτζσ κα πρζπει να αναφζρουν ςτθν προςφορά 
τουσ τα κάτωκι ςτοιχεία: 
1. Κατθγορία και περιγραφι υλικοφ 
2. CPV 
3. GMDN 
4. Κατ’ εφαρμογι του ν. 4600/2019, δεν απαιτείται πλζον καταχϊρθςθ του αρικμοφ μθτρϊου που ζχει λάβει από το μθτρϊο του 
ΕΚΑΡΤΥ, αλλά αντίςτοιχθ από τον ΕΟΦ. Θα πρζπει να καταχωροφνται τα ςτοιχεία εγγραφισ του προϊόντοσ ςτο Μθτρϊο 
Ιατροτεχνολογικοφ του ΕΟΦ (GreMDIS), πιο ςυγκεκριμζνα ο Κωδικόσ ΕΟΦ και Υπεφκυνθ Διλωςθ αντιςτοίχιςθσ του κωδικοφ ΕΟΦ με τον 
ΕΑΝ. 
 

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Α/Α 
είδουσ 

 

Κωδ είδουσ 
Νοςοκομείου 

Περιγραφή 
είδουσ 

εταιρείασ 

Κωδ είδουσ 
εταιρείασ - REF 

Number- 
υςκευαςία 

Προςφερόμενη 
τιμή χωρίσ 
ΦΠΑ/τεμ 

Πος 
Αξία χωρίσ 

ΦΠΑ 
ΦΠΑ 
 (%) 

Αξία με 
ΦΠΑ 

Κωδ.-
Σιμή 

Παρατ. 
(αν 

υπάρχει) 

τοιχεία 
ςημείου 
Γ. β αν 

δεν 
υπάρχει 

Π.Σ 

  
 

  
 

    
 

  
   

 
*ε περίπτωςη αναντιςτοιχίασ του υποδείγματοσ οικονομικήσ προςφοράσ με την προςφορά που ζχει υποβληθεί ηλεκτρονικά μζςω 
τησ Isupplies, υπεριςχφει το υπόδειγμα τησ οικονομικήσ προςφοράσ. 
 
(γ) Στθν οικονομικι προςφορά να αναφζρεται ότι ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ είναι εκατόν είκοςι (120) θμερολογιακζσ θμζρεσ από 
το άνοιγμα των προςφορϊν και 
- θ δζςμευςθ του προςφζροντοσ για παράδοςθ των ειδϊν εντόσ τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν από τθν αποςτολι τθσ ςχετικισ 
παραγγελίασ 
Ρροςφορά που είναι αόριςτθ και ανεπίδεκτθ εκτίμθςθσ ι είναι υπό αίρεςθ απορρίπτεται.  
 

2.ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ 

Η κατακφρωςθ κα γίνει με κριτιριο τθ χαμθλότερθ τιμι ανά ηθτοφμενο είδοσ για όςεσ προςφορζσ πλθροφν τα ηθτοφμενα του φακζλου 
τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ. 
Επιπλζον ςε περίπτωςθ ςυμπλιρωςθσ ι αποςαφινιςθσ πλθροφοριϊν και δικαιολογθτικϊν ιςχφουν τα οριηόμενα ςτο αρ.42 του 
Ν.4782/2021. 

3.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/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 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%. 
γ) 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). 
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δ) Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ αξίασ 4 % επί του 

κακαροφ ποςοφ (άρκρο 64 παρ.2 Ν.4172/2013, όπωσ ιςχφει). 

4.ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΤΜΒΑΗ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ 

Μετά τθν επζλευςθ των εννόμων αποτελεςμάτων τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να 
προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδικισ 
πρόςκλθςθσ. 
Αν παρζλκει θ προκεςμία των ανωτζρω δεκαπζντε (15) θμερϊν χωρίσ ο Ανάδοχοσ να ζχει παρουςιαςτεί για να υπογράψει τθ Σφμβαςθ, 
κθρφςςεται ζκπτωτοσ και θ διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται, ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ δ' τθσ παρ. 2 του άρκρου 106 του Ν. 
4412/2016. 
Εγγυιςεισ ςυμμετοχισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν απαιτοφνται.  
Σε περίπτωςθ εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ ιςχφουν οι διατάξεισ του αρ. 206 του Ν.4412/2016 και του αρ. 104 του Ν.4782/9-3-2021 
Για ό, τι δεν προβλζπεται από τθν παροφςα πρόςκλθςθ εφαρμόηονται οι περί προμθκειϊν του Δθμοςίου διατάξεισ, όπωσ ιςχφουν κάκε 
φορά. 

 

 
 

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ 
 
 

ΔΕΡΔΕΜΕΖΗ ΠΤΡΙΔΩΝ 




