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ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΜΔ ΑΡΙΘΜΟ Γ.18/2022 

ΘΔΜΑ:  Ππψζκληζη εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ για ηην ππομήθεια ηος είδοςρ «Ρψμπερ (Μανδωερ) Ιαηπϊν 

Υειποςπγείος Αδιάβποσερ» (CPV:33199000-1), ππορ κάλςτη ηυν αναγκϊν ηος Νοζοκομείος, ζςνολικήρ 

πποχπολογιζηικήρ δαπάνηρ 15.000,00 € ζςμπεπιλαμβανομένος ηος Φ.Π.Α 24%. 

Έσονηαρ ςπψτη: 

Α) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ» (πξνζαξκνγή ζηηο 

Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ), φπσο ηξνπνπνηεκέλεο ηζρχνπλ. 

Β) Σελ ππ’ αξηζ. Α1α / 8342 / 10-07-1998 θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Τγείαο θαη 

Πξφλνηαο (ΦΔΚ Β’ 711) «Έγθξηζε ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο ηνπ Γεληθνχ Πεξηθεξεηαθνχ Ννζνθνκείνπ 

Παπαγεσξγίνπ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε, ζπκπιεξψζεθε θαη ηζρχεη ζήκεξα. 

Γ) Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 15 θαη 17 ηεο απφ 24-05-1991 χκβαζεο κεηαμχ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη ηνπ 

Ιδξχκαηνο «Ίδξπκα Παπαγεσξγίνπ», πνπ  θπξψζεθε κε ην Ν. 1964 / 1991 (ΦΔΚ 146 / ηεχρνο Α΄ / 26-09-1991), φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε, ζπκπιεξψζεθε θαη ηζρχεη ζήκεξα. 

Γ) Σελ ππ’ αξηζ. Γ4β / Γ.Π. 91604 / 2019 / 11-02-2020 (ΦΔΚ 106 / 14-02-2020, Σεχρνο Y.O.Γ.Γ.) απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Τγείαο πεξί ζπγθξφηεζεο θαη νξηζκνχ κειψλ ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Γ.Ν. «ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΙΟΤ», 

αξκνδηφηεηαο 3εοΤ.Πε. Μαθεδνλίαο. 

Δ) Σελ ππ’ αξ. 614 / 09-02-2022 (ζέκα 8ν) απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ, κε ηελ νπνία 

εγθξίζεθε ν Πίλαθαο Πξνγξακκαηηζκνχ Πξνκεζεηψλ & Τπεξεζηψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα ην δηαρεηξηζηηθφ έηνο 2022, 

ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ  εγθεθξηκέλνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ  ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα ην ίδην έηνο, θαζψο 

θαη ε αλάιεςε ππνρξέσζεο γηα θάζε πξνυπνινγηζηηθή δαπάλε θάζε δηαγσληζκνχ θαη θάζε Κ.Α.Δ. απηνχ, ζηνλ νπνίν 

πεξηιακβάλεηαη ζηνλ ΚΑΔ 1520 κε CPV: 33199000-1, ε πξνκήζεηα ηνπ είδνπο «Ρφκπεο (Μαλδχεο) Ιαηξψλ 

Υεηξνπξγείνπ Αδηάβξνρεο» κε επηκέξνπο πξνυπνινγηζκφ 15.000,00 επξψ κε ΦΠΑ 24%, 

Ππορ : 

1. ΚΑΡΤΠΙΓΖ ΑΔΒΔ, info@clinitex.gr 

2. Α. ΠΔΣΡΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ ΟΔ, info@anta.com.gr 

3. Ν. ΚΑΡΑΛΖ & ΙΑ Δ.Δ., benimizan@gmail.com 

4. ΙΟΡΓΑΝΟΠΟΤΛΟ ΑΝΑΣΑΙΟ & ΙΑ Δ.Δ, info@crist.gr 

5. ΒΟΤΚΑ ΒΑΙΛΔΙΟ «FRAME», frame.scrubs@gmail.com 

6. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΠΑΡΓΑΛΖ «e-podies.gr», sales@e-podies.gr 

7. ΥΑΡ. ΚΟΤΛΑ & ΙΑ Ο.Δ., Charal_Koulas@yahoo.gr 

8. ΚΑΘΔ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΟ 
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ην Γεληθφ Ννζνθνκείν Παπαγεσξγίνπ, αλαξηά πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο για ηην ππομήθεια εξακοζίυν 

(600) ηεμασίυν ηος είδοςρ «Ρψμπερ (Μανδωερ) Ιαηπϊν Υειποςπγείος Αδιάβποσερ» (CPV:33199000-1), ζχκθσλα 

κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ Παξαξηήκαηνο Α΄, γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ. Παξαθαινχκε φπσο θαηαζέζαηε 

ηελ ηεσνοοικονομική ζαρ πποζθοπά, ζε ζθπαγιζμένο θάκελο, έυρ ηιρ 30-06-2022, ημέπα Πέμπηη και ϊπα 11:00 

π.μ., ζηο Γπαθείο Ππομηθειϊν ηος Νοζοκομείος.  Ζ αποζθπάγιζη θα ππαγμαηοποιηθεί ηην ίδια ημέπα, 30-06-

2022, ζηιρ 12:00 ηο μεζημέπι. 

 Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα ην ζχλνιν ηεο δεηνχκελεο πνζφηεηαο.  

 Η πξνζθνξά ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη:  

 

1. Σεσνοοικονομική πποζθοπά με πλήπη ηεσνική πεπιγπαθή ζηην ελληνική γλϊζζα, ζε ένηςπη μοπθή, 

απφ φπνπ λα απνδεηθλχεηαη ή λα πξνθχπηεη ε ζπκθσλία ηφζν κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο ινηπνχο 

φξνπο ηεο πξφζθιεζεο φζν θαη ηα ζπλππνβαιιφκελα δηθαηνινγεηηθά, ψζηε λα επηηπγράλεηαη αληηθεηκεληθή 

αμηνιφγεζε. 

2. Πιζηοποιηηικά, βεβαιϊζειρ και κάθε άλλος είδοςρ έγγπαθα πνπ απνδεηθλχνπλ ηε ζςμμψπθυζη ππορ ηιρ 

Σεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ θαη γεληθφηεξα ηηο απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο.  

Αλαιπηηθά:  

α) Σα πξνζθεξφκελα είδε πξέπεη λα θέξνπλ ζήμανζη πιζηψηηηαρ CE. Οη ζπκκεηέρνληεο ζπλππνβάιινπλ 

ππνρξεσηηθά καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο, αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ηνπ πξντφληνο, πηζηνπνηεηηθά 

θνηλνπνηεκέλσλ Οξγαληζκψλ, δειψζεηο ζπκκφξθσζεο, εθζέζεηο ή άιια αλάινγα έγγξαθα, απφ ηα νπνία 

πηζηνπνηείηαη ε απφιπηε θαηαιιειφηεηα θαη αζθάιεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ γηα ηε ρξήζε γηα ηελ νπνία 

πξννξίδνληαη θαη γεληθά ε ζπκκφξθσζε ηνπ θαηαζθεπαζηή πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο θνηλνηηθήο νδεγίαο. 

Δηδηθφηεξα:  

 Γηα ηνπο θαηαζθεπαζηέο ησλ δεηνχκελσλ πξντφλησλ: 

o Βεβαίυζη εγγπαθήρ ζηο Μηηπϊο Καηαζκεςαζηϊν Ιαηποηεσνολογικϊν Πποφψνηυν απψ ηον 

Δ.Ο.Φ. 

 Γηα ηνπο αληηπξνζψπνπο θαη ηνπο δηαθηλεηέο ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ: 

o Πηζηνπνίεζε CEMARK γηα ηα πξνζθεξφκελα είδε ή Γήλυζη ζςμμψπθυζηρ ηος καηαζκεςαζηή 

φηη ηθαλνπνηνχληαη νη απαηηήζεηο ηηρ Οδηγίαρ  93/42/ΔΔC. 

o Πιζηοποιηηικψ ζςμμψπθυζηρ  με ηην Τποςπγική απψθαζη ΓΤ8δ/Γ.Π.ΟΙΚ./1348/2004. 

β) Πιζηοποιηηικψ διαζθάλιζηρ ποιψηηηαρ θαηά ηα ηζρχνληα δηεζλή ή/ θαη επξσπατθά ή/ θαη εζληθά πξφηππα 

(ISO, ΔΝ, ΔΛΟΣ κ.λ.π.) ηνπ ζπκκεηέρνληνο, ν νπνίνο ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί κε ζχζηεκα πνηφηεηαο 

ISO9001:2008 ή ηζνδχλακν. Πξνο επηβεβαίσζε, ζα πξέπεη λα θαηαηεζεί αληίγξαθν ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ. 

 

Σα δεκφζηα έγγξαθα γίλνληαη απνδεθηά θαη ζε απιά θσηναληίγξαθα, ελψ ηα ηδησηηθά γίλνληαη απνδεθηά ζε 

θσηναληίγξαθα επηθπξσκέλσλ εγγξάθσλ ή ζε απιά θσηναληίγξαθα, εθφζνλ ζπλππνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε, 

εκεξνκελίαο κεηά ηελ παξνχζα πξφζθιεζε,  ζηελ νπνία βεβαηψλεηαη ε αθξίβεηά ηνπο. 

3. Έγγπαθη δήλυζη ηνπ ζπκκεηέρνληα, κε ηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη: α) κε ηελ πξνζθνξά ηνπ απνδέρεηαη 

φινπο ηνπο φξνπο ηεο πξφζθιεζεο, β) ε πξνζθνξά ηνπ θαιχπηεη πιήξσο ηηο απαηηνχκελεο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ηεο πξφζθιεζεο, γ) δηαζέηεη θαηάιιειε θαη επαξθή ππνδνκή (εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ θαη 
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ηερληθά κέζα, θ.ιπ.) γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, δ) ηα πξνζθεξφκελα είδε είλαη θαηλνχξγηα θαη 

ακεηαρείξηζηα θαη αζθαιή γηα ηε ρξήζε πνπ πξννξίδνληαη, ε) ε πξνζθνξά ηνπ ηζρχεη γηα δηάζηεκα 

ηνπιάρηζηνλ εθαηφλ νγδφληα (180) εκεξψλ, ζη) ν ρξφλνο παξάδνζεο ησλ εηδψλ κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη θαη δ) ε επηρεηξεκαηηθή κνλάδα ζηελ νπνία ζα θαηαζθεπαζηνχλ ηα 

πξνζθεξφκελα είδε. 

4. Γωο (2) δείγμαηα ολοκληπυμένα ζε θςζικψ μέγεθορ. Σα δείγκαηα ζα αλαγξάθνπλ ηνλ θσδηθφ αξηζκφ 
ηνπ πξντφληνο (εάλ ππάξρεη), ζα θέξνπλ εηηθέηα ζήκαλζεο κε ηε ζχλζεζε ηνπ πθάζκαηνο θαη ηηο νδεγίεο 
πιπζίκαηνο, ηε ζθξαγίδα ή ηελ επσλπκία ηεο εηαηξίαο, ηελ νλνκαζία ηνπ είδνπο θαη ηνλ α/α ηεο πξφζθιεζεο 
ηνπ Ννζνθνκείνπ. Σα δείγκαηα ζα ζπλνδεχνληαη απφ δειηίν απνζηνιήο κε ηελ έλδεημε (δείγκαηα δσξεάλ). Σα 
δείγκαηα ησλ εηδψλ πνπ ζα θαηαθπξσζνχλ ζα παξακείλνπλ ζην Ννζνθνκείν θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 
ζχκβαζεο γηα ζχγθξηζε κε ηα παξαδηδφκελα. Σα ππφινηπα εθφζνλ ιφγσ ηεο θχζεο ηνπο δελ θαηαζηξαθνχλ 
θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ, ζα επηζηξαθνχλ κεηά ηελ θαηαθχξσζε θαη ηελ πξνκήζεηα ησλ εηδψλ, κε 
κέξηκλα θαη επζχλε ηνπ πξνκεζεπηή.  

 Ζ ηιμή πποζθοπάρ θα δίνεηαι ζε εςπϊ €, ανά μονάδα μέηπηζηρ (ηεμάσιο), συπίρ λα πεξηιακβάλεη ηνλ 

αλαινγνχληα Φ.Π.Α., γηα παξάδνζε ησλ εηδψλ ζην Ννζνθνκείν.  Η πξνζθεξφκελε ηηκή ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη 

θάζε είδνπο δαπάλε πνπ βαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηή ( έμνδα κεηαθνξάο, θφζηνο αζθάιηζεο, ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα, 

θξαηήζεηο θ.η.ι ) και δεν θα ππέπει να ξεπεπνά ηην πποχπολογιζθείζα ηιμή ανά είδορ.  

 

 Η αξκφδηα επηηξνπή πνπ ζα νξηζηεί απφ ην Ννζνθνκείν, ζα πξνρσξήζεη ζε αμηνιφγεζε ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο 

ηνπ κεηνδφηε. ε πεξίπησζε απφξξηςεο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπ, ζα πξνρσξήζεη ζε ηερληθή αμηνιφγεζε ηνπ 2νπ 

κεηνδφηε θ.ν.θ.  

 Η θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ ζα γίλεη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζηνλ κεηνδφηε πνπ 

θαιχπηεη ηηο απαηηνχκελεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο, ε νπνία ζα 

θνηλνπνηεζεί ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. 

 Πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ν πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο ηνπ 

άξζξνπ 80 ηνπ Ν.4412/2016, χζηεξα απφ πξφζθιεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ελ ζπλέρεηα, ζα απνζηαιεί ζηνλ 

πξνκεζεπηή ε ζρεηηθή ζχκβαζε. 

 Ο πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν θαηαθπξψζεθε ή αλαηέζεθε ε πξνκήζεηα, ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη εληφο δεκαπένηε 

(15) ημεπϊν απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, 

πξνζθνκίδνληαο θαη ηελ πξνβιεπφκελε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ε νπνία ζα θαιχπηεη πνζφ ίζν 

κε πνζνζηφ 4% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ην ΦΠΑ.  

 Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν πξνζθέξσλ ή νη λφκηκνη εθπξφζσπνί ηνπ δεζκεχνληαη φηη ζα ηεξνχλ ηηο  

ππνρξεψζεηο ζηνπο ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ πνπ έρνπλ 

ζεζπηζηεί απφ ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο 

πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα XIV ηνπ 

Πξνζαξηήκαηνο Β΄ ηνπ Ν. 4412/2016 (Άξζξν 18 ηνπ Ν. 4412/2016).  Η αζέηεζε ηεο αλσηέξσ ππνρξέσζεο 

απνηειεί ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα. 

 Σα δεηνχκελα είδε ζα παξαδνζνχλ ζηελ απνζήθε ηνπ Ννζνθνκείνπ, έηζη φπσο ξεηά νξίδεηαη ζηηο Σερληθέο 

Πξνδηαγξαθέο (Παξάξηεκα Α) ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο, κε έμνδα ηνπ πξνκεζεπηή.  Λφγσ ηεο επείγνπζαο 

πξνκήζεηαο, ε παξάδνζε ησλ εηδψλ ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί σο εμήο: ην 30% ηεο πνζφηεηαο ηεο 

ζχκβαζεο ζα πξέπεη λα παξαδνζεί ζε είθνζη πέληε (25) εκέξεο θαη ην ππφινηπν 70% ζε ρξνληθφ δηάζηεκα 

ζαξάληα πέληε (45) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο.  Η παξαιαβή ηνπο ζα γίλεη απφ ηελ επηηξνπή 

αμηνιφγεζεο θαη παξαιαβήο πνπ ζα νξηζηεί απφ ην Ννζνθνκείν, κε ηε ζχληαμε πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο πνηνηηθήο 

θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο. Σν ηηκνιφγην ζα εθδίδεηαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Ννζνθνκείνπ.  Η θαζπζηέξεζε 
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παξάδνζεο ησλ εηδψλ δχλαηαη λα επηθέξεη θπξψζεηο-πνηληθέο ξήηξεο (άξζξν 207 λ. 4412/2016) ή θήξπμεο ηνπ 

πξνκεζεπηή σο έθπησηνπ. 

 Πποχπψθεζη για ηην παπαλαβή ηυν ειδϊν είναι η διενέπγεια ηυν απαπαίηηηυν ποιοηικϊν και ποζοηικϊν 

ελέγσυν, η διαπίζηυζη ηηρ καλήρ ηοςρ καηάζηαζηρ και ηηρ ζςμθυνίαρ ηυν ηεσνικϊν ηοςρ 

σαπακηηπιζηικϊν ππορ ηιρ ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ ηηρ παποωζαρ καθϊρ και η ζωγκπιζη ηυν ειδϊν με ηα 

καηαηεθένηα δείγμαηα ηος ππομηθεςηή.  ε πεξίπησζε κε ζπκθσλίαο ησλ εηδψλ κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 

ηνπ δηαγσληζκνχ ή κε ζπκθσλίαο κε ηα δείγκαηα ηα νπνία είραλ θαηαηεζεί πξνο αμηνιφγεζε, ην Ννζνθνκείν ζα 

αξλείηαη ηελ παξαιαβή ηνπο θαη ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη γηα ηελ άκεζε παξάδνζε ησλ εηδψλ ζχκθσλα κε ηηο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηα δείγκαηα κε βάζε ηα νπνία έγηλε ε θαηαθχξσζε, θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ άξζξσλ 

208 & 209 ηνπ Ν.4412/2016. 

 Σν Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απνζηείιεη γηα δεηγκαηνιεπηηθφ έιεγρν ζην Γεληθφ Υεκείν ηνπ Κξάηνπο ηα 

είδε πνπ ζα παξαδνζνχλ ζην Ννζνθνκείν, κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη πξηλ ηελ ηειηθή ηνπο παξαιαβή, 

πξνο έιεγρν ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο. Σα έμνδα ζα επηβαξχλνπλ ην Ννζνθνκείν ζε πεξίπησζε πνπ ην 

απνηέιεζκα ηνπ δεηγκαηνιεπηηθνχ ειέγρνπ απνδείμεη ηε ζπκθσλία ησλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ εηδψλ πνπ 

παξαδφζεθαλ κε ηελ εγθεθξηκέλε πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή, ελψ ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ηα έμνδα ζα 

επηβαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή θαη απηφο ζα θεξχζζεηαη έθπησηνο. 

 ηνλ πξνκεζεπηή πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε, ηελ αλάζεζε ή ηε ζχκβαζε, επηβάιινληαη κε 

απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά 

θαιεί ηνλ ελδηαθεξφκελν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, αζξνηζηηθά ή δηαδεπθηηθά, νη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην 

άξζξν 203 ηνπ Ν.4412/2016. Δπίζεο κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία επηβάιινληαη θπξψζεηο ηνπ άξζξνπ 207, γηα ηπρφλ 

εθπξφζεζκε παξάδνζε ηεο πξνκήζεηαο. 

 Η πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή ζα γίλεηαη κε βάζε λφκηκα παξαζηαηηθά, εληφο έμη (6) κελψλ, κεηά απφ ηελ νξηζηηθή 

παξαιαβή ησλ εηδψλ. ε θάζε πιεξσκή παξαθξαηείηαη θφξνο εηζνδήκαηνο, θαηά ηα πξνβιεπφκελα απφ ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Κ.Φ.Γ. θαη επηβάιινληαη νη παξαθάησ θξαηήζεηο επί ηεο θαζαξήο αμίαο ηνπ ηηκνινγίνπ: 

 

α) 2 % ππέξ Κεθαιαίνπ Κνηλσλ. & Αλζξσπηζηηθήο Αληίιεςεο ηνπ Τπ. Τγείαο (Ν.3580/2007 – άξζξν 3 – εδ. ε΄ - 

πεξ. εε΄). 

β) 0,07% ππέξ ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Ν.4013/2011,φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην 

Ν.4605/2019). ην πνζφ ηεο θξάηεζεο απηήο επηβάιιεηαη θαη ηέινο ραξηνζήκνπ 3% πιένλ εηζθνξά 20% ππέξ 

ΟΓΑ επί ηνπ ηέινπο ραξηνζήκνπ. 

γ)0,06% Τπέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (Α.Δ.Π.Π.) (Ν.4412/2016).                                                                        

ην πνζφ ηεο θξάηεζεο απηήο επηβάιιεηαη θαη ηέινο ραξηνζήκνπ 3% πιένλ εηζθνξά 20% ππέξ ΟΓΑ επί ηνπ 

ηέινπο ραξηνζήκνπ. 

 

 Γηα θάζε πιεξσκή είλαη απαξαίηεηε ε πξνζθφκηζε πηζηνπνηεηηθψλ θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο. 

 

 Η ζχκβαζε πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηελ παξνχζα πξφζθιεζε, αθνξά ηα είδε κε CPV:33199000-1,  πνπ έρνπλ 

εληαρζεί ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έηνπο 2022. 

 

 Σν Ννζνθνκείν ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επεθηείλεη ηελ ηζρχ ηεο ζχκβαζεο, κεηά ηελ εθηέιεζή ηεο θαη γηα ηελ 

πξνβιεπφκελε πξνκήζεηα ησλ ελ ιφγσ εηδψλ, πνπ ζα εληαρζνχλ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έηνπο 2023, κε ηνπο 

ίδηνπο φξνπο θαη ηηο ίδηεο ηηκέο. 

 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. 

 

ΜΙΥΑΖΛ ΚΑΡΑΒΙΩΣΖ 

 

 



Σελίδα 5 από 5 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α’ 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΙΑ ΤΦΑΜΑΣΙΝΩΝ ΡΟΜΠΩΝ ΑΘΔΝΩΝ 

ΥΔΙΡΟΤΡΓΔΙΟΤ 

1. ΠΙΝΑΚΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΩΝ ΔΙΓΩΝ – ΔΠΙΜΔΡΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΙ 

α/α Είδοσ 
Μονάδα 
μζτρηςησ Ποςότητα 

Τιμή 
προϋπολ. 

Αξία 
προϋπολ. 
χωρίσ φπα 

Αξία προϋπολ. 
με φπα 

1 
Ρόμπες (Μανδφες) Ιατρών 
Χειρουργείου Αδιάβροχες Τεμάχιο 600 20,00 € 12.096,00 € 15.000,00 € 

 

2. ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

ΡΟΜΠΔ (ΜΑΝΓΤΔ) ΙΑΣΡΩΝ ΥΔΙΡΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΙΑΒΡΟΥΔ : Ρφκπεο ρεηξνπξγείνπ κε χθαζκα αδηάβξνρν ζην 

πξφζζην κέξνο θαη ζηα καλίθηα, εηδηθφ γηα ρεηξνπξγηθή ρξήζε κε κεγάιε αληνρή ζε πνιιαπιέο πιχζεηο ζε πςειή 

ζεξκνθξαζία, θξάγκα πγξψλ θαη ζσκαηηδίσλ, αληηζηαηηθφ κε αλαπλεπζηκφηεηα, βάξνο 140γξ/κ2, ζχλζεζε 99% 

πνιπεζηέξα θαη 1% ίλεο άλζξαθα, λα θαιχπηεη ηηο απαηηήζεηο ηεο νδεγίαο ΔΝ13795, κε καλζέηεο βακβαθεξέο κεγάιεο 

αληνρήο. Σν ππφινηπν ηκήκα λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ χθαζκα πνπιίλα ζε ζχλζεζε 50% θαζαξφ βακβάθη θαη 50% 

πνιπεζηέξα, 150γξ/κ2, αλεμίηειν 85o C, κέγηζην κπάζηκν 2%. Η ξφκπα λα είλαη καθξηά θάησ απφ ην γφλαην, κε κήθνο 

140cm πεξίπνπ, λα έρεη θάξδνο 85cm θαη ην κήθνο ηνπ θάζε καληθηνχ λα είλαη 85cm. 

ΓΔΝΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

 Σν χθαζκα  ηνπ ηκαηηζκνχ λα είλαη πνιχ θαιήο πνηφηεηαο , λα κελ καδεχεη πεξηζζφηεξν απφ 2-3% λα κελ ρλνπδηάδεη, λα 

είλαη αδηαθαλέο θαη λα ζηδεξψλεηαη εχθνια. 

 Η ξαθή λα είλαη επηκειήο κε ίζηα γαδηά , δηπιά γαδηά θαη ζηεξεψκαηα ζηηο ηζέπεο θαη φια ηα ζεκεία πνπ είλαη επαίζζεηα 

ζην μήισκα . Οη ελψζεηο κε θνπηνξάπηε θαη γαδί αζθαιείαο. 

 Οη θισζηέο ηεο ξαθήο λα είλαη αλεμίηειεο 90oC γηα λα κελ αιιάδνπλ ρξσκαηηζκφ θαηά ην πιχζηκν. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα 

ηα ξέιηα θαη ζηξίηηα. 

 Όια ηα πξνζθεξφκελα είδε λα θέξνπλ ζήκαλζε CE θαη λα είλαη εγγεγξακκέλα ζην κεηξψν ηαηξνηερλνινγηθψλ 

πξντφλησλ ηνπ ΔΟΦ. 

 Η πξνκεζεχηξηα εηαηξεία λα ιεηηνπξγεί κε ζχζηεκα πνηφηεηαο ISO9001:2008 ή ηζνδχλακν. 

 Όια ηα πξντφληα λα δηαζέηνπλ εηηθέηα ε νπνία λα αλαγξάθεη ηε ζχλζεζε ηνπ πθάζκαηνο θαη λα παξέρεη πιεξνθνξίεο 

γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ πθάζκαηνο (ηξφπν πιπζίκαηνο, ζηδεξψκαηνο θι). 
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