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ΠΡΟΚΛΗΗ ΑΡΙΘΜ.179/22 ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΜΕΩ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ 
ΣΟΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΣΙΜΟ ΣΗ Α & Β ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Γ ΧΑΣΖΗΚΩΣΑ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΔΑΠΑΝΗ 9.982,00 € 
ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ ΦΠΑ 24% ΚΑΙ 8.050,00 € ΑΝΕΤ ΦΠΑ 24%.  

 

Ο Διοικθτισ του Νοςοκομείου, αφοφ ζλαβε υπόψθ: 

(1) Τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι 
ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ  και 2014/25/ΕΕ)» όπωσ ιςχφει.  
(2) Τισ διατάξεισ του ν. 4782/2021 «Εκςυγχρονιςμόσ, απλοποίθςθ και αναμόρφωςθ του ρυκμιςτικοφ 
πλαιςίου των δθμοςίων ςυμβάςεων, ειδικότερεσ ρυκμίςεισ προμθκειϊν ςτουσ τομείσ τθσ άμυνασ και τθσ 
αςφάλειασ και άλλεσ διατάξεισ για τθν ανάπτυξθ, τισ υποδομζσ και τθν υγεία». 
(3)          Το   υπϋαρικμ.12950-27/09/22 αίτθμα τθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ.   
(4)           Tθν αρικ. 15271/04-11-2022 απόφαςθ του Διοικθτι του Νοςοκομείου (ΑΔΑ 6Ε3Φ46906Ω-ΚΜ5 και 
ΑΔΑΜ:22REQ011544729) για τθν ζγκριςθ απευκείασ  ανάκεςθσ κατόπιν πρόςκλθςθσ  για 
«Ελαιοχρωματιςμό τθσ Α & Β Ρακολογικισ κλινικισ του Γενικοφ Νοςοκομείου Ιωαννίνων Γ Χατηθκϊςτα 
δαπάνθσ 9.982,00  ςυμπεριλαμβανομζνου  του ΦΡΑ (8.050,00€ άνευ ΦΡΑ). 
5)            Τθν αρικ. πρωτ. 1226-03/11/2022 Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ με Α/Α: 1712 καταχϊρθςθσ 
ςτο Μθτρϊο Δεςμεφςεων/Βιβλίο Εγκρίςεων & Εντολϊν Ρλθρωμισ (ΑΔΑΜ: 22REQ011545279 ΑΔΑ: 
Ψ1Κ546906Ω-ΗΤΥ).       

ασ προςκαλεί να καταθζςετε οικονομική προςφορά 
 

για τθν ζγκριςθ απευκείασ  ανάκεςθσ κατόπιν πρόςκλθςθσ για τθν υπθρεςία που αφορά  
«Ελαιοχρωματιςμό τθσ Α & Β Ρακολογικισ κλινικισ του Γενικοφ Νοςοκομείου Ιωαννίνων Γ Χατηθκϊςτα 
δαπάνθσ 9.982,00  ςυμπεριλαμβανομζνου  του ΦΡΑ 24% (8.050,00€ άνευ 24%). 

  

1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 
Θ οικονομικι ςασ προςφορά κα πρζπει να κατατεκεί ςτθ Γραμματεία Ρρωτοκόλλου ι να ςταλεί μζχρι τθν 
Δευτζρα 14-11-2022 και ώρα 11:00 πμ.   
 Θ προςφορά υποβάλλεται ςυνταγμζνθ ι μεταφραςμζνθ επιςιμωσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα (ενθμερωτικά και 
τεχνικά φυλλάδια μποροφν να υποβάλλονται και ςτθν αγγλικι γλϊςςα χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ 

 

 

 

 

   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

                                          

                                Ιωάννινα, 07/11/22 
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 ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

       «Γ.  Χ ΑΣ ΖΗ ΚΩ Σ Α»  

                                       Αρικ. Ρρωτ. 15352 

 

ΥΡΘΕΣΙΑ: ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΘ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ 
ΥΡΟΔ/ΝΣΘ: ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΘΜΑ: ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ 
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΘ: ΛΕΩΦΟΟΣ ΜΑΚΥΓΙΑΝΝΘ 
Τ.Κ.: 454 45 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 
ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ:  
ΤΘΛΕΦΩΝΟ: 26513 66624 
FAX: 26510 29470 
e-mail:ioanpappa@gni-hatzikosta.gr  
 

ΠΡΟ:   ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι ΟΥΣΚΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ                                

     Email:  nrousk@gmail.com  

   

                                        ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΑΦΕΙΟ 

                            ΜΕΛΕΤΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ- ΕΝΕΓΕΙΑΚΩΝ             

ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΣΑΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΘΣ 

                                      Email:  ioannistsantos@tee.gr 

  
ΚΟΙΝ: 
1. Γραμ. Νοςοκ. Φ/Α/1/ 

 ΕΣΩΤΕΙΚΘ ΔΙΑΝΟΜΘ: 
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ςτθν ελλθνικι), ςε δφο αντίτυπα, ζνα πρωτότυπο και ζνα αντίγραφο, και μζςα ςε καλά ςφραγιςμζνο φάκελο 
(κυρίωσ φάκελοσ), ςτον οποίο κα αναγράφονται ευκρινϊσ τα εξισ: 
 

Ονοματεπϊνυμο φυςικοφ ι Επωνυμία νομικοφ προςϊπου, Ταχυδρομικι διεφκυνςθ, Τθλζφωνο, Αρικμόσ 

τθλεομοιοτυπίασ και διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (e-mail). 

Διεφθυνςη υποβολήσ και ςτοιχεία του Διαγωνιςμοφ : 

ΡΟΣ:  Γενικό Νοςοκομείο Ιωαννίνων «Γ. ΧΑΤΗΘΚΩΣΤΑ»  

ΦΑΚΕΛΟΣ ΡΟΣΦΟΑΣ με αρικμό Ρρόςκλθςθσ:  179/22 

Καταλθκτικι Θμερομθνία Υποβολισ Ρροςφορϊν: 14-11-2022 - 11:00πμ 

ΤΙΤΛΟΣ: «ΓΙΑ  ΣΗΝ ΔΑΠΑΝΗ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΣΙΜΟΤ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ 

ΧΑΣΖΗΚΩΣΑ» 

 

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 ςφμφωνα με τθν παρ.1 του άρκρου 305 του 
προαναφερκζντοσ νόμου, 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 ΓΕΜΘ 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 ΝΟΜΙΜΘ ΧΘΣΘ ΕΚΤΟΣ ΕΙΣΡΑΞΘΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ 
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΘΣ ΑΚΙΝΘΤΟΥ και να είναι ςε ιςχφ τον χρόνο υποβολήσ τησ. 
δ. Αςφαλιςτικι ενθμερότθτα που να αναγράφει ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ ΤΟΥ 
ΔΘΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΡΔΔ και ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘ ΣΕ ΔΘΜΟΡΑΣΙΕΣ και να είναι ςε ιςχφ τον χρόνο υποβολήσ τησ. 
ε. Υπεφκυνθ διλωςθ Ν. 1599/1986, περί μθ επιβολισ ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα τθσ κφρωςθσ του 
οριηόντιου αποκλειςμοφ, ςφμφωνα τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ.  (άρκρο 74 παρ.4 Ν.4412/2016, όπωσ 
τροποποιικθκε από το άρκρο 23 του Ν.4782/2021). 
ςτ. Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986, ότι ο υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ κα δθλϊνει ότι: i) αποδζχεται 
πλιρωσ τουσ όρουσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ ii) τα αναφερόμενα ςτθν προςφορά του ςτοιχεία είναι αλθκι 
και ακριβι, iii) παραιτείται από κάκε δικαίωμα αποηθμίωςισ του ςχετικά με οιαδιποτε απόφαςθ του 
Νοςοκομείου περί αναβολισ ι ακφρωςθσ – ματαίωςθσ τθσ παροφςθσ διαδικαςίασ. 
 

Οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά την κοινοποίηςη τησ παροφςασ 

πρόςκληςησ. (άρκρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπωσ προςτζκθκε με τθν παρ.7αδ του άρκρου 43 του 

Ν.4605/2019).  

 

Β. Φάκελοσ οικονομικήσ προςφοράσ 

Θ Οικονομικι προςφορά του υποψθφίου αναδόχου κα κατατεκεί 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.  
Θ τιμι τθσ προςφοράσ δεν πρζπει να υπερβαίνει τθν προχπολογιηόμενθ δαπάνθ. 

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 παραςτατικάΙ δικαιολογθτικά. Από κάκε τιμολόγιο 
του Ρρομθκευτι κα γίνονται όλεσ οι νόμιμεσ κρατιςεισ, ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ κάκε φορά Νόμουσ και τισ 
ςχετικζσ Εγκυκλίουσ των αρμόδιων Υπουργείων.  
Οι κρατιςεισ οι οποίεσ βαρφνουν τον προμθκευτι είναι οι ακόλουκεσ: 
α) Υπζρ Οργανιςμϊν Ψυχικισ Υγείασ (Φ.Ε.Κ. 545 Β’ /24-3-’09): 2,00 %. 
β) Ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 64 Κεφ. Β παρ. 2 του Ν. 4172/13 φόροσ ειςοδιματοσ αξίασ 4% για υλικά, ο 
οποίοσ παρακρατείται κατά τθν πλθρωμι του τιμιματοσ επί κακαροφ ποςοφ. 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-74-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AD%CE%B1/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-23-%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%ba%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%ad%ce%b1/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-80-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-60-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BF%CE%B4%CE%B7/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-43-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-43-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-43-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-2/
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γ) Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων: κράτθςθ 0,07% επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ 
φόρων και κρατιςεων (Ν. 4146/13 - Ν. 4013/11-Ν. 4412/16). 
δ) Τζλοσ χαρτοςιμου ποςοςτοφ 3% επί του ποςοφ τθσ ανωτζρω κράτθςθσ, πλζον ειςφοράσ υπζρ Ο.Γ.Α. 
ποςοςτοφ 20%. 
ε) Κράτθςθ φψουσ 0,1% επί όλων των ςυμβάςεων που υπάγονται ςτον N.4412/16 και ςτον Ν.4413/2016 (Α' 
148), αξίασ άνω των χιλίων (1.000) ευρϊ, ανεξάρτθτα από τθν πθγι προζλευςθσ τθσ χρθματοδότθςθσ ςτο όνομα 
και για λογαριαςμό τθσ Ενιαίασ Αρχήσ Δημοςίων υμβάςεων (Ε.Α.ΔΗ.Τ.). Θ κράτθςθ αυτι υπολογίηεται επί 
τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ι 
τροποποιθτικισ ςφμβαςθσ (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016). 
 
 Ο αναλογοφν Φ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό (%) βαρφνει το Νοςοκομείο. 
  
ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ – ΧΡΟΝΟ ΙΧΤΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ - ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΤΜΒΑΗ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ   

Κριτιριο κατακφρωςθσ & τελικισ επιλογισ Ρρομθκευτι είναι θ 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.  

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 τισ παρ. 4 
και 7 του άρκρου 105 του Ν. 4412/2016. 
Εγγυιςεισ ςυμμετοχισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν απαιτοφνται. Για ό, τι δεν προβλζπεται από τθν παροφςα 
πρόςκλθςθ εφαρμόηονται οι περί προμθκειϊν του Δθμοςίου διατάξεισ, όπωσ ιςχφουν κάκε φορά. 

  

 

Ο    ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ 

 

 

ΠΤΡΙΔΩΝ ΔΕΡΔΕΜΕΖΗ 

 

 

 

 




