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ΠΡΟΚΛΖΖ ΑΡΗΘΜ. 13/2023 ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ SPIRAX SARCO ΜΔΗΧΣΖ ΠΗΔΖ ΑΣΜΟΤ DP143 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΑΠΑΝΖ 5.839,16 €  ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ ΦΠΑ 24% 

 

Ο Γηνηθεηήο ηνπ Ννζνθνκείνπ, αθνύ έιαβε ππόςε: 

(α) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ.  

(β) Σν αξηζκ. πξση. 3396/11-3-2022 αίηεκα ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο  ηνπ Ννζνθνκείνπ.  

(γ) Σελ αξηζκ. 1140/24-1-2023 (ΑΓΑΜ:23REQ012084760 2023-02-06 ΚΑΗ ΑΓΑ:6ΘΞΣ46906Χ-3Σ9) Απόθαζε 

Γηνηθεηή ηνπ Ννζνθνκείνπ πεξί Έγθξηζεο ηεο Πξνκήζεηαο 

(δ) Σελ αξηζκ. πξση. 343/26-1-2023 (Α/Α 370) Απόθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο (ΑΓΑΜ:23REQ012084829 

2023-02-06, ΑΓΑ:ΦΜΠ846906Χ-Κ0Λ). 

 

ας προζκαλεί να καηαθέζεηε ηετνοοικονομική προζθορά 

Γηα ηελ αγνξά ελόο SPIRAX SARCO Μεησηήο Πίεζεο Αηκνύ DP143, κε Πηιόην, γηα Μεγάιε Αθξίβεηα Ρύζκηζεο, 

ώκα Υαιύβδηλν, Αλνμείδσην Δζσηεξηθά Μέξε, Φιαληδσηόο ΡΝ40 DN40 γηα ξπζκηζε 0,2 to 3,0 bar g,  ηνπ 

Ννζνθνκείνπ, ζπλνιηθήο δαπάλεο 5.839,16 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ, κέρξη ηελ Γεσηέρα 13-2-2023  θαη 

ώξα 11:00 πμ. 

 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Ζ ηερλννηθνλνκηθή ζαο πξνζθνξά ζα πξέπεη λα θαηαηεζεί ζηε Γξακκαηεία Πξσηνθόιινπ ή λα ζηαιεί κέρξη ηελ 

Γεσηέρα 13-2-2023  θαη ώξα 11:00 πμ. 

Ζ πξνζθνξά ππνβάιιεηαη ζπληαγκέλε ή κεηαθξαζκέλε επηζήκσο ζηελ ειιεληθή γιώζζα (ελεκεξσηηθά θαη ηερληθά 

θπιιάδηα κπνξνύλ λα ππνβάιινληαη θαη ζηελ αγγιηθή γιώζζα ρσξίο λα ζπλνδεύνληαη από κεηάθξαζε ζηελ 

ειιεληθή), ζε δύο ανηίησπα, ένα πρωηόησπο και ένα ανηίγραθο, θαη κέζα ζε θαιά ζθξαγηζκέλν θάθειν (θπξίσο 

θάθεινο), ζηνλ νπνίν ζα αλαγξάθνληαη επθξηλώο ηα εμήο: 

  
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

                                                                                 

Βαζκόο Αζθαιείαο 

                           Ησάλληλα : 8-2-2023 

                              Αξηζ. Πξση. :2112 

 

                        

ΠΡΟ:ΚΑΘΔ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΜΔΝΟ 

ΣΜΖΜΑ         :     OIKONOMIKO 

                                                          

 

 

 

 

ΓΡΑΦΔΗΟ      :      ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ 

Σαρ. Γ/λζε : Λεσθόξνο Μαθξπγηάλλε 

Σ.Κ. : 450 01 ΗΧΑΝΝΗΝΑ 

Σειέθσλν : 2651080624 

Πιεξνθνξίεο  .ΠΟΛΤΕΟΤ 

Fax : 2651029470 

Email : s.polizou@gni-hatzikosta.gr 
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ηοιτεία Αποζηολέα (σπουήθιοσ Αναδότοσ/Χορηγηηή): 

Ονομαηεπώνσμο θσζικού ή Επωνσμία νομικού προζώποσ, Σατσδρομική διεύθσνζη, Σηλέθωνο, Αριθμός ηηλεομοιοησπίας και διεύθσνζη 

ηλεκηρονικού ηατσδρομείοσ (e-mail). 

Διεύθσνζη σποβολής και ζηοιτεία ηοσ Διαγφνιζμού : 

ΠΡΟ:  Γενικό Νοζοκομείο Θωαννίνων «Γ. ΥΑΣΖΗΚΩΣΑ» 

ΦΑΚΕΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ με αριθμό Πρόζκληζης: 13/2023 

Καηαληκηική Ημερομηνία Τποβολής Προζθορών: 13-2-2023  - 11:00πμ 

ΣΘΣΛΟ: «ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ SPIRAX SARCO ΜΔΗΧΣΖ ΠΗΔΖ ΑΣΜΟΤ DP143» 

 

Α. Φάκελος Γικαιολογηηικών ζσμμεηοτής - καηακύρωζης 

Πξνο απόδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιόγσλ απνθιεηζκνύ από δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ 

ησλ παξ.1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016, παξαθαινύκε, καδί κε ηελ πξνζθνξά ζαο, λα καο 

απνζηείιεηε ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

α. Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ όισλ ησλ κειώλ ηνπ Γ κε ρξόλν έθδνζεο έσο ηξεηο (3) μήνες πριν 

ηην σποβολή ηοσς). 

β. Πηζηνπνηεηηθό ΓΔΜΖ ή ηζρύνλ θαηαζηαηηθό από όπνπ λα πξνθύπηνπλ εκθαλώο ηα κέιε ηνπ Γ 

θαζώο θαη ν λόκηκνο εθπξόζσπνο ηεο εηαηξείαο κε ρξόλν έθδνζεο έως 30 εργάζιμες ημέρες πριν ηην 

σποβολή ηοσς. 

γ. Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα πνπ λα αλαγξάθεη γηα ΚΑΘΔ ΝΟΜΗΜΖ ΥΡΖΖ ΔΚΣΟ ΔΗΠΡΑΞΖ ΚΑΗ 

ΔΚΣΟ ΜΔΣΑΒΗΒΑΖ ΑΚΗΝΖΣΟΤ θαη λα είλαη ζε ιζτύ ηον τρόνο σποβολής ηης. 

δ. Αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα πνπ λα αλαγξάθεη ΓΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ 

ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΚΑΗ ΣΧΝ ΝΠΓΓ θαη ΓΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΓΖΜΟΠΡΑΗΔ θαη λα είλαη ζε ιζτύ ηον τρόνο 

σποβολής ηης. 

ε. Τπεύζπλε δήισζε πεξί κε επηβνιήο ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ηεο θύξσζεο ηνπ νξηδόληηνπ 

απνθιεηζκνύ, ζύκθσλα ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο.  (άξζξν 74 παξ.4 Ν.4412/2016, όπσο 

ηξνπνπνηήζεθε από ην άξζξν 23 ηνπ Ν.4782/2021). 

ζη. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986, όηη ν ππνςήθηνο νηθνλνκηθόο θνξέαο ζα δειώλεη όηη: i) 

απνδέρεηαη πιήξσο ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο ii) ηα αλαθεξόκελα ζηελ πξνζθνξά ηνπ ζηνηρεία 

είλαη αιεζή θαη αθξηβή, iii) παξαηηείηαη από θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπ ζρεηηθά κε νηαδήπνηε απόθαζε ηνπ 

Ννζνθνκείνπ πεξί αλαβνιήο ή αθύξσζεο – καηαίσζεο ηεο παξνύζεο δηαδηθαζίαο. 

 

Β. Φάκελος οικονομικής προζθοράς 

Ζ Οηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ ππνςεθίνπ αλαδόρνπ ζα θαηαηεζεί κε ηηκή ζε επξώ. ηελ ηηκή ζα 

πεξηιακβάλνληαη νη ηπρόλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, θαζώο θαη θάζε άιιε λόκηκε επηβάξπλζε πνπ πξνβιέπεηαη 

από ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο, εθηόο από ηνλ ΦΠΑ, πνπ ζα δίλεηαη μερσξηζηά, είηε σο πνζνζηό, είηε σο απόιπηε 

ηηκή.  

Ζ Οηθνλνκηθή πξνζθνξά δεν πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηελ πξνϋπνινγηδόκελε δαπάλε (ήηνη 5.839,16 € κε θπα). 

 

1. ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΧΜΖ - ΚΡΑΣΖΔΗ 

Όιεο νη πιεξσκέο ζα γίλνληαη ζε επξώ κε ηελ πξνζθόκηζε ησλ λνκίκσλ δηθαηνινγεηηθώλ πνπ πξνβιέπνληαη 

από ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο θαηά ην ρξόλν πιεξσκήο θαη ζε ρξόλν πξνζδηνξηδόκελν από ηελ αλαγθαία 

δηνηθεηηθή δηαδηθαζία γηα έθδνζε ησλ ζρεηηθώλ ρξεκαηηθώλ εληαικάησλ.  

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/
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Γηα όιεο ηηο πιεξσκέο ζα εθδίδνληαη ηα απαξαίηεηα λόκηκα παξαζηαηηθά δηθαηνινγεηηθά. Από θάζε ηηκνιόγην ηνπ 

Πξνκεζεπηή ζα γίλνληαη όιεο νη λόκηκεο θξαηήζεηο, ζύκθσλα κε ηνπο ηζρύνληεο θάζε θνξά Νόκνπο θαη ηηο 

ζρεηηθέο Δγθπθιίνπο ησλ αξκόδησλ Τπνπξγείσλ.  

Οη θξαηήζεηο νη νπνίεο βαξύλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή είλαη νη αθόινπζεο: 

α) Τπέξ Οξγαληζκώλ Φπρηθήο Τγείαο (Φ.Δ.Κ. 545 Β’ /24-3-’09): 2,00 %. 

β) Ο πξνβιεπόκελνο από ην άξζξν 64 Κεθ. Β παξ. 2 ηνπ Ν. 4172/13 θόξνο εηζνδήκαηνο αμίαο 4% γηα πιηθά, ν 

νπνίνο παξαθξαηείηαη θαηά ηελ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο επί θαζαξνύ πνζνύ. 

γ) Τπέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ: θξάηεζε 0,07% επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο 

πξν θόξσλ θαη θξαηήζεσλ (Ν. 4146/13 - Ν. 4013/11-Ν. 4412/16). 

δ) Σέινο ραξηνζήκνπ πνζνζηνύ 3% επί ηνπ πνζνύ ηεο αλσηέξσ θξάηεζεο, πιένλ εηζθνξάο ππέξ Ο.Γ.Α. 

πνζνζηνύ 20%. 

ε) Κξάηεζε ύςνπο 0,1% επί όισλ ησλ ζπκβάζεσλ πνπ ππάγνληαη ζηνλ N.4412/16 θαη ζηνλ Ν.4413/2016 (Α' 

148), αμίαο άλσ ησλ ρηιίσλ (1.000) επξώ, αλεμάξηεηα από ηελ πεγή πξνέιεπζεο ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ζην 

όλνκα θαη γηα ινγαξηαζκό ηεο Δνιαίας Αρτής Γημοζίων σμβάζεων (Δ.Α.ΓΖ.Τ.). Ζ θξάηεζε απηή 

ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θόξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο, θαζώο θαη θάζε 

ζπκπιεξσκαηηθήο ή ηξνπνπνηεηηθήο ζύκβαζεο (άξζξν 350 παξ. 3 ηνπ λ. 4412/2016). 

Ο αλαινγνύλ Φ.Π.Α. επί ηνηο εθαηό (%) βαξύλεη ην Ννζνθνκείν. 

 

2. ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΤΜΒΑΖ - ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΤΜΒΑΖ   

Μεηά ηελ επέιεπζε ησλ ελλόκσλ απνηειεζκάησλ ηεο απόθαζεο θαηαθύξσζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί 

ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνύ εληόο δεθαπέληε (15) εκεξώλ από ηελ 

θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο πξόζθιεζεο. 

Αλ παξέιζεη ε πξνζεζκία ησλ αλσηέξσ δεθαπέληε (15) εκεξώλ ρσξίο ν αλάδνρνο λα έρεη παξνπζηαζηεί γηα λα 

ππνγξάςεη ηε ύκβαζε, θεξύζζεηαη έθπησηνο θαη ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηώλεηαη, ζύκθσλα κε ηηο παξ. 4 

θαη 7 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ Ν. 4412/2016. 

Δγγπήζεηο ζπκκεηνρήο θαη θαιήο εθηέιεζεο δελ απαηηνύληαη. Γηα ό, ηη δελ πξνβιέπεηαη από ηελ παξνύζα 

πξόζθιεζε εθαξκόδνληαη νη πεξί πξνκεζεηώλ ηνπ Γεκνζίνπ δηαηάμεηο, όπσο ηζρύνπλ θάζε θνξά. 

 

 

Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ 

 

 

 

 
                                                                   ΠΤΡΗΓΧΝ ΓΔΡΓΔΜΔΕΖ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

 




