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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Κατάθεσης Προσφοράς  
  Το  Γ. Ν. Ζακύνθου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 
-του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ)», καθώς και τις τροποποιήσεις αυτού  

-του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό 

και άλλες διατάξεις», 

--του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου 

Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,, καθώς και τις 

τροποποιήσεις αυτού  

-της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των 

καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

-του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και ΚΗΜΔΗΣ  …»,  

-του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

-του π.δ  80/2016 (Α΄ 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”,  

-της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) Ρύθμιση θεμάτων ΚΗΜΔΗΣ   

 καθώς και  

 Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020 

 Το Εγχειρίδιο Υλοποίησης Έργων και Προγράμματος (Programmeand Project Manual) του Προγράμματος Συνεργασίας 

INTERREG V-A «Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020», όπως ισχύει σήμερα 

 Το Πλάνο Δημοσιότητας (Communication Strategy) του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα - Ιταλία2014-

2020», όπως ισχύει σήμερα 

 Το Εγχειρίδιο Οδηγιών Επαληθεύσεων του Ε.Π. «Ελλάδα –Ιταλία 2014-2020» 

 Οι όροι της Σύμβασης Χρηματοδότησης (Subsidy Contract) όπως συμφωνήθηκαν μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής του 

Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα-Ιταλία 2014- 2020¨» και του Επικεφαλής Εταίρου του παραπάνω 

εγκεκριμένου έργου 

 Οι όροι του Συμφώνου Εταιρικής Συνεργασίας των Εταίρων (Partnership Agreement) για την υλοποίηση του έργου 

 Η εγκεκριμένη φόρμα αίτησης (ApplicationForm) και η φόρμα αιτιολόγησης των δαπανών (Justification of Budget) του έργου. 

 Το υπ’ αριθμ.   137331/15-12-2021 έγγραφο της ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΕΣΠΑ ΤΟΥ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  που εκδόθηκε η προέγκριση της ΣΑΕΠ 3226 της Περιφέρειας Ιονίων 

Νήσων για το έργο COOFHEA2,  MIS 5146074,  Γενικό   Νοσοκομείο Ζακύνθου,  GRIT 2014-2020 ενταγμένο στη ΣΑΕ 

2021ΕΠ32260002, που αφορά την διάθεση πίστωσης ποσού  200.000,00 ευρώ. 

 Το υπ’ αρίθμ.  10504/28-3-2022 έγγραφο της περιφέρειας ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ με θέμα «Έγκριση Διάθεσης Πίστωσης και ορισμός 

Υπολόγου Διαχειριστή Έργου ΣΑΕΠ 3226  COOFHEA2,  MIS 5146074,  ΓΕΝΙΚΟ   ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ, GRIT 

2014-2020 ενταγμένο στη ΣΑΕ 2021ΕΠ32260002». 

 το υπ’ αρίθμ. πρωτ.: οικ.23876/10068/ 28 -03-2022 έγγραφο της  Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, με θέμα: ορισμός Υπόλογου 

Διαχειριστή Έργου COOFHEA2. 

 Την υπ’ αρίθμ.12/14-4-2022, θέμα 1ο Ε.Η.Δ. (ΑΔΑ:  ΩΜ764690ΒΞ-1Θ9),  απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν.Ζ., σχετικά με: 

Ορισμό υπεύθυνου λογαριασμού για COOFHEA No2. 

 Την υπ’ αρίθμ. 21/24-6-2022, θέμα 3ο (ΑΔΑ: ΨΟΣΝ4690ΒΞ-Γ2Κ),  απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν.Ζ., που αφορούσε την 

οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών, (μετά από διαδικασία Δημόσιας Διαβούλευσης) οι οποίες θα συμπεριληφθούν 

στην διακήρυξη του Διαγωνισμού που θα διενεργήσει το Νοσοκομείο για την προμήθεια του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. 
 Την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 3495/ 18-07-2022, με ΑΔΑ: 6ΟΛΓ4690ΒΞ-ΟΑΧ και ΑΔΑΜ: 22PROC010953193,  με αριθμ. 

15/2022,  διακήρυξη του Γ. Ν. Ζακύνθου.  

 Την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 6267/30-11-2022 με ΑΔΑ: ΨΤΦΥ4690ΒΞ-ΘΘΥ και ΑΔΑΜ: 22PROC011717026 

Επαναληπτική διακήρυξη 15/2022 του Γ. Ν. Ζακύνθου 

 Την σχετική  απόφαση του Γ.Ν.Ζ. συγκρότησης Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού. 
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 Την αρίθμ. πρωτ. 658/06-02-2023 (ΑΔΑ: 6ΖΤΣ4690ΒΞ-ΣΜΟ) απόφαση   Διοικητή του Γ.Ν.Ζ., έγκρισης του                

υπ’ αρ. πρωτ. 519/01-02-2023 κατατεθειμένου πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης της Α΄ φάσης του 

Επαναληπτικού  Ηλ. Δ.Α.Δ. 15/2022 για το Είδος - τμήμα 12. ΦΟΡΗΤΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ, (με α/α 

ΕΣΗΔΗΣ: 178413 ), στο οποίο η Επιτροπή αφού έκρινε την διαγωνιστική διαδικασία ΑΓΟΝΗ (διότι δεν είχε 

κατατεθεί καμία προσφορά), προτείνει την επανάληψη της διαγωνιστικής διαδικασίας , χωρίς αλλαγή των όρων της 

Διακήρυξης. 

 Την αρίθμ. πρωτ. 659/06-02-2023 (ΑΔΑ:ΩΖΣΜ4690ΒΞ-ΞΚ1) απόφαση   Διοικητή του Γ.Ν.Ζ., έγκρισης του υπ’ 

αρ. πρωτ. 520/01-02-2023 κατατεθειμένου πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης της Α΄ φάσης του Επαναληπτικού 

Ηλ. Δ.Α.Δ. 15/2022 για το Είδος - τμήμα 13. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ ΚΟΠΗΣ ΓΑΖΑΣ, (με α/α ΕΣΗΔΗΣ: 178418 ), 

στο οποίο η Επιτροπή αφού έκρινε την διαγωνιστική διαδικασία ΑΓΟΝΗ (διότι δεν είχε κατατεθεί καμία 

προσφορά), προτείνει την επανάληψη της διαγωνιστικής διαδικασίας, χωρίς αλλαγή των όρων της Διακήρυξης. 

 Την Έκθεση Ανάληψης Δαπάνης: 0/235 , 223/0 , ΑΔΑ: ΨΛΜ54690ΒΞ-ΠΞ2,  ποσού: 10.100,00  €  

 Την ανάγκη για  εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου μας 
 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την προμήθεια  
ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (CPV 33141620-2, «Ιατρικοί εξοπλισμοί») (KAE 9349) 

στα πλαίσια του προγράμματος COOFHEA2 για την κάλυψη αναγκών  του Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ  

στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης του κορονοϊού και τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας  

 

Η  παρούσα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  περιλαμβάνει  

δυο  (2) ΤΜΗΜΑΤΑ  όπως παρουσιάζονται  παρακάτω: 
Α/Α 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ – TMHMATA Ζητούμενη ποσότητα 
Μονάδα 

Μέτρησης 

12 ΦΟΡΗΤΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ 2 Τεμ. 

13 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ ΚΟΠΗΣ ΓΑΖΑΣ 3 Τεμ. 

 

Αναθέτουσα Αρχή : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ» 

Αρ. ενάριθμου έργου :  ΣΑΕ 2021ΕΠ32260002 

ΚΩΔΙΚΟΣ MIS : 5146074 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣA   

ΔΑΠΑΝΗ : 
10.100,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

ΚΩΔΙΚΟΙ CPV   

CPV :  33141620-2, 

«Ιατρικοί 

εξοπλισμοί») 

CPV : 39330000-4,    «Εξοπλισμός απολύμανσης» 

CPV : 42992000-6 ,  «ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ» 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Η  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.  

Επί ποινή αποκλεισμού της προσφοράς στην περίπτωση  την οποία η προσφερόμενη τιμή που θα 

δοθεί  υπερβαίνει  την   ανώτατη  τιμή  που θα περιλαμβάνεται στο παρατηρητήριο τιμών για το 

είδος αυτό, κατά την τελευταία ημέρα υποβολής της προσφοράς. 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Για δώδεκα (12) μήνες, {ήτοι  360 ημέρες}  από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας    

υποβολής προσφορών. 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται έως την οριστική παραλαβή του εξοπλισμού σε πλήρη λειτουργία   

και όχι αργότερα των (90) ημερών, από την υπογραφή αυτής και ανάρτησής της στο ΚΗΜΔΗΣ 
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ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 

κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), ξεχωριστή εγγυητική επιστολή 

συμμετοχής ανά είδος - τμήμα  που θα συμμετέχουν (που θα αναλογεί σε ποσοστό 2%  επί της δοθείσας  

προϋπολογισθείσας δαπάνης του  είδους - τμήματος  προ ΦΠΑ).  

Συγκεκριμένα, το αντίστοιχο ποσό της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής για κάθε είδος - τμήμα 

παρουσιάζεται στον πίνακα  του άρθρου   3.1.i.  της παρούσας. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για ένα (1) μήνα  μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της 

προσφοράς, ήτοι μέχρι δεκατρείς (13) μήνες, από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 

προσφορών του διαγωνισμού.            

ΕΓΓΥΗΣΗ  ΚΑΛΗΣ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ:   Πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης θα κατατεθεί από τον 

ανάδοχο  εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, που θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 4%  επί της συμβατικής αξίας  

προ ΦΠΑ, με  ισχύ για τουλάχιστον δύο (2) μήνες επιπλέον του χρόνου ισχύος της σύμβασης,  που έχει δοθεί 

στην παρούσα διακήρυξη, ήτοι (150) ημέρες.  

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ : Μετά την παράδοση του εξοπλισμού σε πλήρη λειτουργία, ο 

προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης με εγγυητική επιστολή 

καλής λειτουργίας, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της αξίας της σύμβασης προ ΦΠΑ για 

διάστημα ισχύος της εγγυητικής ίσο με αυτό της εγγύησης καλής λειτουργίας. Εγγύηση καλής λειτουργίας 

τουλάχιστον για δύο (2) έτη, {εκτός εάν αναγράφεται διαφορετικά στις προδιαγραφές του κάθε είδους (π.χ. για το είδος 

1:  Εγγύηση καλής λειτουργίας ενός (1) έτους}. 

ΤΡΟΠΟΣ  

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

ΕΦ’ ΑΠΑΞ  εντός (90) ημερών, από την υπογραφή της σύμβασης και την ανάρτηση αυτής στο 

ΚΗΜΔΗΣ.  Ο εξοπλισμός θα παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία  στις εγκαταστάσεις του 

Νοσοκομείου με ευθύνη και μέριμνα του προμηθευτή, ενώπιον Επιτροπής παραλαβής, η οποία θα 

έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό από την Δ/νση του Νοσοκομείου.  

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου και σε χώρο που θα υποδειχθεί 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Υποβάλλεται φάκελος ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   , στο Γ. Ν. Ζακύνθου «Άγιος Διονύσιος»  

οδός: Γαϊτάνι, ΤΚ 291 00  ΖΑΚΥΝΘΟΣ, Γραμματεία - Πρωτόκολλο  

 έως  13/03/2023, ώρα 12:00  

 

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα ή για όλα τα είδη- τμήματα. 

Οι προσφορές πρέπει να αφορούν τη συνολική ζητούμενη ποσότητα ανά είδος. Προσφορές για διαφορετική από τη 

ζητούμενη ποσότητα, απορρίπτονται και δε λαμβάνονται υπόψη για το συγκεκριμένο είδος. 

 

 

Άρθρο 1…Αντικείμενο προμήθειας και προϋπολογισμός  

 

.1.   Το Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου «Άγιος Διονύσιος» προβαίνει σε πρόσκληση υποβολής προσφοράς για 

την ανάθεση, σύμφωνα (άρθρο 6 παρ. 10  ν 4412/2016) - τροποποιήσεις του Ν.4412/2016 βάσει των 

διατάξεων Ν.4782/2021 (Α΄ 36) - της προμήθειας Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού (CPV 33141620-2, 

«Ιατρικοί εξοπλισμοί») (KAE 9349) στα πλαίσια του προγράμματος COOFHEA2 για την κάλυψη αναγκών  

του Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης του κορονοϊού και τη διασφάλιση της 

Δημόσιας Υγείας. 

Η  παρούσα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ περιλαμβάνει δυο  (2) ΤΜΗΜΑΤΑ όπως παρουσιάζονται  παρακάτω: 
Α/Α 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

Πρόσκλησης 

ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ – ΤΜΗΜΑΤΑ  ΚΑΕ CPV Περιγραφή CPV 
Ζητούμενη  

ποσότητα 
Μονάδα 

Μέτρησης 

12 
ΦΟΡΗΤΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΗΣ 

ΑΙΘΟΥΣΩΝ 
9349   39330000-4  

«Εξοπλισμός 

απολύμανσης» 
2 Τεμ.  

13 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ ΚΟΠΗΣ 

ΓΑΖΑΣ 
9349  42992000-6  

«ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ 

ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ» 
3 Τεμ.  

 

 Διάρκεια σύμβασης : Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται έως την οριστική παραλαβή του εξοπλισμού σε πλήρη 

λειτουργία  και όχι αργότερα των (90) ημερών, από την υπογραφή αυτής και ανάρτησής της στο ΚΗΜΔΗΣ. 

 Τρόπος - Χρόνος παράδοσης  : ΕΦ’ ΑΠΑΞ  εντός (90) ημερών, από την υπογραφή της σύμβασης και την ανάρτηση αυτής 

στο ΚΗΜΔΗΣ. 

 Τόπος υλοποίησης / παράδοσης  : Στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου και σε χώρο που θα υποδειχθεί. 
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.2. Ανάλυση προϋπολογισμού / Συνολική και ανά είδος 

 
Α/Α 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

Πρόσκλησης 

Περιγραφή 

ζητούμενου είδους – τμήμα 

Ζητούμενη  

ποσότητα 

Μονάδα 

Μέτρησης 

Ενδεικτική 

τιμή ανά ΜΜ 

Δαπάνη 

προ ΦΠΑ Αξία ΦΠΑ 

Δαπάνη συμπ. 

ΦΠΑ 24% 

12 
ΦΟΡΗΤΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΗΣ 

ΑΙΘΟΥΣΩΝ  2 Τεμ.  3.629,032 € 7.258,064 € 1.741,935 € 9.000,00 € 

13 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ 

ΚΟΠΗΣ ΓΑΖΑΣ  3 Τεμ.  295,699 € 887,097 € 212,903 € 1.100,00 € 

Σύνολα:  5 

  

  8.145,16 € 1.954,84 € 10.100,00 € 

 

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα ή για όλα τα είδη- τμήματα. 

Οι προσφορές πρέπει να αφορούν τη συνολική ζητούμενη ποσότητα ανά είδος. Προσφορές για διαφορετική 

από τη ζητούμενη ποσότητα, απορρίπτονται και δε λαμβάνονται υπόψη για το συγκεκριμένο είδος. 

 

.3. Εκτιμωμένη αξία σύμβασης 

Η εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των δέκα χιλιάδων εκατό ευρώ και μηδέν  

λεπτών (10.100,00 €) , συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % ύψους χιλίων  εννιακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ 

και ογδόντα τεσσάρων λεπτών (1.954,84€) [προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: οκτώ  χιλιάδες Εκατόν σαράντα πέντε  

ευρώ  και δεκαέξι   λεπτών (8.145,16 €)]  
 

.4. Διάρκεια σύμβασης : Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται έως την οριστική παραλαβή του εξοπλισμού σε 

πλήρη λειτουργία  και όχι αργότερα των (90) ημερών, από την υπογραφή αυτής και ανάρτησής της στο 

ΚΗΜΔΗΣ. 

 

.5. Κριτήριο Ανάθεσης  

5.1. Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  βάσει 

τιμής (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ). 

 

.6. Τεχνικές απαιτήσεις  

Αναλυτική περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης καθώς και οι σχετικές τεχνικές 

προδιαγραφές δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας. 

 

.7. Χρηματοδότηση  

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

(ΕΤΠΑ) και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος interreg V-A 

/Greece-Italy 2014-2020 στο οποίο το Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου  συμμετέχει ως εταίρος στο ενταγμένο έργο 

του με τίτλο Πράξης «Cooperation for Health» και με ακρωνύμιο «COOFHEA2» και ενταγμένο στη ΣΑΕ 

2021ΕΠ32260002. Η σύμβαση αφορά στο Πακέτο Εργασίας 3 Health Equipment ,  MIS 5146074. 

 Την Έκθεση Ανάληψης Δαπάνης: 0/235 , 223/0 , ΑΔΑ: ΨΛΜ54690ΒΞ-ΠΞ2,  ποσού: 10.100,00  €  

 

.8. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

-- Το πλήρες κείμενο της παρούσας Πρόσκλησης κατάθεσης Προσφοράς  θα αναρτηθεί: 

 στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 

 στο  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://et.diavgeia.gov.gr),  

 Στοιχεία ανάρτησης της Πρόσκλησης κατάθεσης Προσφοράς   θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του 

Γ.Ν.Ζ.   http://www.zante-hospital.gr 

 Κοινοποίηση μέσω  email στα Επιμελητήρια  

 

 

 

 

 

http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.zante-hospital.gr/
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Άρθρο 2… Απαιτήσεις συμμετοχής 

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στην διαδικασία κατάθεσης προσφορών, έχουν οι οικονομικοί φορείς (άρθρο 1, 

παρ. 11,  του ν. 4782/2021,  « ως ‘οικονομικός φορέας’ νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή δημόσιος φορέας ή ένωση 

αυτών των προσώπων ή φορέων, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων επιχειρήσεων » που 

δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης.  

 

Η διαδικασία ανάθεσης θα διενεργηθεί σύμφωνα με τους  ειδικούς,  γενικούς όρους & προδιαγραφές της 

παρούσης, οι οποίοι  είναι απαράβατοι και η μη συμμόρφωσή τους,  συνεπάγεται αποκλεισμό της προσφοράς. 

 

-- Γίνονται δεκτές προσφορές μόνο για το σύνολο των ζητουμένων ειδών . 

 

Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν υποβληθούν τυχόν 

εναλλακτικές προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος προμηθευτής, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας 

φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής 

κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών  

 

2.1. Προϋποθέσεις συμμετοχής  

 

▪ Να μην υπάρχει σε βάρος του οικονομικού φορέα αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση 

για έναν από τους λόγους που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 

4412/2016, 

▪ Να μην έχει αθετήσει ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (τόσο της κύριας όσο και της 

επικουρικής ασφάλισης), 

▪ Οι οικονομικοί φορείς ή προσφέροντες θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα 

επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα με συναφή εγγεγραμμένη δραστηριότητα του αντικειμένου της 

παρούσας 

 
Άρθρο 3. Κατάρτιση και υποβολή προσφορών  

 

Οι οικονομικοί φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, οι ενώσεις αυτών των 

προσώπων), καλούνται να υποβάλλουν την προσφορά τους ως εξής:  

• Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται (για διενέργεια και συμμετοχή) συντάσσονται στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΓΛΩΣΣΑ  

• Οι προσφορές για όσους επιθυμούν να λάβουν μέρος, θα αποσταλούν σε ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ 

στο Γ. Ν. Ζακύνθου «Άγιος Διονύσιος» οδός: Γαϊτάνι, ΤΚ 291 00 ΖΑΚΥΝΘΟΣ Γραμματεία - 

Πρωτόκολλο, μέχρι και την ίδια ημέρα διενέργειας της διαδικασία ανάθεσης, αλλά μια ώρα πριν της 

ορισθείσης, για την αποσφράγιση των προσφορών.  

• Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέχονται στην υπηρεσία μας, με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα, 

επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.  

• Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην 

προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον 

προσφέροντα. Αν υπάρχουν διορθώσεις, η επιτροπή κατά τον έλεγχο θα μονογράψει τις διορθώσεις, 

προσθήκες, κ.λ.π. και γενικά θα επιβεβαιώνει ότι αυτές έγιναν πριν από την αποσφράγιση των 

προσφορών . Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις και την καθιστούν ασαφή 

κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.  

Στον σφραγισμένο φάκελο της προσφοράς, πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:  

Α) Τα στοιχεία του αποστολέα  

Β) Ο τίτλος της Υπηρεσίας μας:  

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ»  

«ΠΡΟΣΦΟΡΑ» στην αρίθμ. Πρωτ 1057/24-02-2023, Πρόσκληση για Κατάθεση Προσφοράς  

για την ανάθεση  προμήθειας : «ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (CPV 33141620-2, «Ιατρικοί εξοπλισμοί») (KAE 

9349)στα πλαίσια του προγράμματος COOFHEA2 για την κάλυψη αναγκών  του Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ στο πλαίσιο των μέτρων 

αντιμετώπισης του κορονοϊού και τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας , για το Είδος – τμήμα…….» 
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Α/Α 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

Πρόσκλησης 

ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ – ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΕ CPV Περιγραφή CPV 
Ζητούμενη  

ποσότητα 
Μονάδα 

Μέτρησης 

12 
ΦΟΡΗΤΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΗΣ 

ΑΙΘΟΥΣΩΝ 
9349   39330000-4  

«Εξοπλισμός 

απολύμανσης» 
2 Τεμ.  

13 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ ΚΟΠΗΣ 

ΓΑΖΑΣ 
9349  42992000-6  

«ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ 

ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ» 
3 Τεμ.  

 

Γ) Ημερομηνία και ώρα ανοίγματος των προσφορών: 13 ΜΑΡΤΙΟΥ του 2023 και ώρα 13:00  

Δ) «Να μην ανοιχθεί ο φάκελος από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».  

 

Κατά την διάρκεια της αποσφράγισης (δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνική - οικονομική προσφορά) μπορούν 

να παρευρίσκονται οι διαγωνιζόμενοι ή εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποί τους.  

Η ανωτέρω αποσφράγιση-αξιολόγηση των προσφορών (δικαιολογητικών - τεχνική – οικονομική) ολοκληρώνεται 

την ίδια ημέρα και αν δεν επαρκέσει ο χρόνος, σε επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής.  

Όσοι από τους υποψήφιους αναδόχους επιθυμούν, μπορούν να πληροφορηθούν το περιεχόμενο των άλλων 

προσφορών ύστερα από σχετική ενημέρωσή τους από την αρμόδια Επιτροπή.  

Η εξέταση των φακέλων των προσφορών των άλλων συμμετασχόντων, θα γίνει ενώπιον της επιτροπής και χωρίς 

να επιτρέπεται η φωτοαντιγραφή.  

 

3.1. Περιεχόμενο προσφοράς  

  

Ο σφραγισμένος φάκελος της προσφοράς θα περιέχει επί ποινή αποκλεισμού:  

 

i. Εγγύηση συμμετοχής (Παρ. 1 ,2 και 12 του άρθρου 72 του ν.4412/2016) 

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 

συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), ξεχωριστή εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανά είδος - 

τμήμα  που θα συμμετέχουν (που θα αναλογεί σε ποσοστό 2%  επί της δοθείσας  προϋπολογ.  δαπάνης του  είδους 

προ ΦΠΑ).  

Συγκεκριμένα, το αντίστοιχο ποσό της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής για κάθε τμήμα παρουσιάζεται στον 

πίνακα: 

Α/Α 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΔΙΑΚΗ-

ΡΥΞΗΣ 

ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ - ΤΜΗΜΑΤΑ 

ΠΡΟΫΠ. 

ΔΑΠΑΝΗ 

προ   ΦΠΑ 

ΑΞΙΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΑΡΙΘΜΗ- 

ΤΙΚΩΣ 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

12 ΦΟΡΗΤΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ 7.258,064 € 145,16 € 
Εκατόν Σαράντα Πέντε ευρώ 

και Δεκαέξι λεπτά 

13 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ ΚΟΠΗΣ ΓΑΖΑΣ 887,097 € 17,74 € 
Δεκαεπτά ευρώ και  

Εβδομήντα Τέσσερα λεπτά 

 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις 

υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

• Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για ένα (1) μήνα  μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της 

προσφοράς του άρθρου 3.1.i. της παρούσας, ήτοι μέχρι δεκατρείς (13) μήνες, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η 

αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να παρατείνουν, πριν τη 

λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

 

 

• Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.  

• Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρ. 

3 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 Άρθρο 72 παρ. 3 εδάφιο δεύτερο του ν. 4412/2016. 

• Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει εάν ο προσφέρων:  

α) αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής,  

β) παρέχει, εν γνώσει του, ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες, 

γ) δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά  

ΑΔΑ: 96Ρ34690ΒΞ-ΤΞΖ
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δ) δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή του συμφωνητικού,  

ε) υποβάλει μη κατάλληλη προσφορά, με την έννοια της περ. 46 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016,  

στ) δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής να εξηγήσει την τιμή ή το κόστος της προσφοράς του 

εντός της τεθείσας προθεσμίας και η προσφορά του απορριφθεί (άρθρο 88 σε συνδυασμό με άρθρο 72 ν. 4412/2016  

ζ) στις περιπτώσεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών 

από τον προσωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις αντίστοιχες σχετικές 

παραγράφους   της παρούσας. 

 

ii. ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας 

iii. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε 

ισχύει, σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙΙ η οποία 

υπογράφεται και σφραγίζεται κατά περίπτωση. 

iv. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ της παρ.4 του άρθρ. 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην 

οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία της παρούσας πρόσκλησης για την κατάθεση προσφορών και ο 

υποψήφιος ανάδοχος θα δηλώνει :  

1) Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι και είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο  

2) Η επιχείρησή τους δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας.  

3) Δεν έχει εκδοθεί σε βάρος τους απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4782/2021.  

4) Δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.  

5) Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων, όσο και των 

υποχρεώσεών της εν γένει προς το Δημόσιο τομέα.  

Καθώς και:  

α) Την πλήρη αποδοχή και συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους, όπως ορίζονται 

στο Παράρτημα της παρούσας.  

β) Ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης (εφ’ όσον έχει κριθεί ως 

«ανάδοχος») για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, δηλαδή: καταβολή των 

νόμιμων αποδοχών, τήρηση του νόμιμου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφάλειας και 

πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου, των εργαζομένων που θα απασχοληθούν για την εκτέλεση του υπό 

ανάθεση έργου και ότι ευθύνεται αποκλειστικά για κάθε παράβαση της εργατικής νομοθεσίας και των 

υποχρεώσεων του προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς  

γ) Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.  

δ) Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, για τους οποίους έλαβε πλήρη 

και ανεπιφύλακτη γνώση  

ε) Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας.  

ζ) Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του, σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής 

για αναβολή, ακύρωση, ματαίωση της διαδικασίας.  

η) Δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή μέρος αυτής μετά την κατάθεσή της και  

θ) Οποιοδήποτε έγγραφο του ζητηθεί από την Επιτροπή Διεξαγωγής και Αξιολόγησης, θα το καταθέσει εντός 

τριών (3) ημερών.  

 

3.2. Τεχνική προσφορά 

 

α) Συμπληρωμένο το «ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ» Παραρτήματος Ι που επισυνάπτεται στην παρούσα 

πρόκληση 

-- Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι 

υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο, θεωρούμενη ως απαράβατος όρος σύμφωνα με την παρούσα πρόκληση. 

-- Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η 

αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι. (Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της 

προδιαγραφής)  

-- Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε ενότητα της τεχνικής προσφοράς,  

Η τεχνική προσφορά θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές 

περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας 

εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία 

των Πινάκων Συμμόρφωσης.  
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Είναι απαραίτητη η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το δυνατόν 

συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4, Παράγραφος 4, κ.λ.π.).  

-- Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία του ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και η παροχή 

όλων των πληροφοριών που ζητούνται. 

{Τα κατατεθειμένα prospectus, θα πρέπει να είναι τα πρωτότυπα του κατασκευαστικού οίκου. Σε αντίθετη 

περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από Υπεύθυνη Δήλωση του Προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα 

αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία του prospectus του κατασκευαστικού οίκου}. 

 

β) Υλικό τεκμηρίωσης, ιδίως έγγραφα και δικαιολογητικά {πληροφορίες, δηλώσεις, πιστοποιητικά 

καταλληλότητας CE, ISO κ.λ.π.} βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων 

ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης (άρθρο 94 παρ. 4 του ν. 4412/2016) και θα προκύπτει η κάλυψη των 

απαιτήσεων των ζητουμένων υλικών.  

(Τα ξενόγλωσσα έγγραφα να είναι επίσημα μεταφρασμένα, στην Ελληνική γλώσσα) 

 

γ) Η τεχνική προσφορά πρέπει να φέρει: Ημερομηνία, υπογραφή, ονοματεπώνυμο και ιδιότητα υπογράφοντος, 

σφραγίδα εταιρείας.  

Όλες οι σελίδες της τεχνικής προσφοράς θα φέρουν συνεχή αρίθμηση από την πρώτη μέχρι την 

τελευταία. Στην αρχή της τεχνικής προσφοράς, θα καταγράφονται τα περιεχόμενα αυτής.  

 

Σημείωση: Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη μετά από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής. 

 

 ==Στην αρχή της τεχνικής προσφοράς, θα  καταγράφονται τα  περιεχόμενα αυτής==. 

 
3.3 Τιμές προσφορών 

 
Έντυπο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Παραρτήματος ΙΙ (σε ένα (1) πρωτότυπο και σε ηλεκτρονική μορφή 

CD, σε επεξεργάσιμη μορφή) και πρέπει να φέρει ημερομηνία, ονοματεπώνυμο, υπογραφή του Νόμιμου 

Εκπροσώπου και σφραγίδα εταιρείας.  

Στην Οικονομική Προσφορά θα αναγράφονται οι τιμές σε € (ολογράφως και αριθμητικώς)  

α) η προσφερόμενη τιμή ανά μηχάνημα – συσκευή και  

β) η συνολική προσφερόμενη τιμή για το σύνολο του.  

Στις παραπάνω τιμές θα περιλαμβάνονται:  

- τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής των τεχνικών της εταιρείας, τα οποία θα απαιτηθούν για την εκτέλεση του 

έργου  

- τα έξοδα της μεταφοράς του απαραίτητου εξοπλισμού  

- οποιαδήποτε άλλη δαπάνη, για την πλήρη εκτέλεση του έργου.  

- τις κρατήσεις υπέρ τρίτων, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός του Φ.Π.Α. ο οποίος θα αναγράφεται 

χωριστά {σε περίπτωση δε, που αναγράφεται εσφαλμένος, αυτός θα διορθώνεται από την υπηρεσία}.  

 

Η προσφερόμενη τιμή ανά μηχάνημα – συσκευή δεν πρέπει να υπερβαίνει την τιμή του παρατηρητηρίου τιμών 

της Ε.Π.Υ. (www.epromy.gr) (εάν η υπηρεσία, έχει ενταχθεί στο παρατηρητήριο), κατά την ημερομηνία 

υποβολής της προσφοράς. Σε αντίθετη περίπτωση, η προσφορά για την συγκεκριμένη υπηρεσία θα απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη. (Ν. 3918/2.04.2011).  

 

Σημειώνεται ότι:  

- Προσφορά που υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη κρίνεται απαράδεκτη  

--Η αναγραφή της τιμής σε €, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία, εφόσον 

χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, 

προς τα άνω εάν το 3ο δεκαδικό ψηφίο είναι = ή > του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι < του πέντε.  

- Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος κάνει έκπτωση, οι τιμές που θα αναγράφονται στους Πίνακες 

Οικονομικών θα είναι οι τελικές τιμές μετά την έκπτωση. Δεν επιτρέπονται στην Οικονομική Προσφορά 

συνολικές εκπτώσεις σε επί επιμέρους αθροίσματα ή επί του συνολικού τιμήματος της Προσφοράς.  

- Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την 

τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε συμμετέχουσες εταιρείες υποχρεούνται να παρέχουν τα στοιχεία 

αυτά και να διευκολύνουν κάθε σχετικό έλεγχο της Αναθέτουσας Αρχής.  
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-.Οι προσφερόμενες τιμές δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά την διάρκεια του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Σε 

περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος προσφοράς, οι διαγωνιζόμενοι δεν δικαιούνται, κατά την 

συγκατάθεσής τους, να υποβάλλουν ΝΕΑ οικονομική προσφορά.  

Η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη εφόσον:  

-- δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή  

-- δεν δίνουν τις τιμές σε ευρώ ή που καθορίζουν σχέση ευρώ με ξένο νόμισμα  

-- θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιμής  

-- θέτει όρο αντιπροσφοράς.  

Σημειώνεται ότι: Οι προσφερόμενες τιμές θα παραμένουν σταθερές και δεν θα υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση 

ή αύξηση έως την ημερομηνία ολοκλήρωσης της σύμβασης, που θα υπογραφεί.  

 

Άρθρο 4. Ισχύς προσφορών 

 

Η προσφορά ισχύει και θα δεσμεύει τον οικονομικό φορέα για δώδεκα (12) μήνες, {ήτοι  360 ημέρες}  

από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της. Εάν η προσφορά αναφέρει ρητά μικρότερο χρόνο 

ισχύος, όπως και σε περίπτωση που υπερβαίνει τον παραπάνω προϋπολογισμό απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

Άρθρο 5. Αξιολόγηση προσφορών 

 

   Για  την τελική επιλογή του προμηθευτή  λαμβάνεται υπόψη η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ,εκ των συμμετασχόντων  των οποίων οι προσφορές τους έχουν κριθεί 

ως αποδεκτές, με βάση  τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. 

Στην περίπτωση ΙΣΟΤΙΜΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, ο προμηθευτής  θα επιλεγεί με κλήρωση (Άρθρο 90, Ν. 

4412/2016)  

 

Άρθρο 6. Κρίση  αποτελεσμάτων --  ανακοίνωση αξιολόγησης 

 Η επιτροπή με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για το (80%) 

μέχρι και το (120%) της ποσότητας αγαθών ή παρεχόμενων υπηρεσιών που αναφέρεται στα έγγραφα της 

σύμβασης (άρθρο 45, Ν. 4782/2021). 

Το Νοσοκομείο, μετά από αιτιολογημένη εισήγησή της Επιτροπής (βάση του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 46, Ν. 4782/2021) διατηρεί το δικαίωμα αζημίως να αποφασίσει την οριστική ή την 

εν μέρει ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή της διαδικασίας.  

Μετά την τεχνική - οικονομική αξιολόγηση υπογράφεται το σχετικό πρακτικό από τα μέλη της  επιτροπής και 

κατατίθεται για έγκρισή του. 

         Μετά την σχετική απόφαση έγκρισης του πρακτικού, κοινοποιείται αυτό στις συμμετέχουσες εταιρείες. 

 

Άρθρο 7. Έννομη προστασία  

Για την έννομη προστασία κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων με εκτιμώμενη αξία ίση ή 

κατώτερη από το όριο των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, ισχύει το άρθρο 55 του  ν. 4782/2021. 

 

Άρθρο 8. Δικαιολογητικά ανάθεσης 

 

Ο προσωρινός ανάδοχος - προμηθευτής υποχρεούται εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την παραλαβή της 

ανακοίνωσης αξιολόγησης, να προσκομίσει: 

 

Α... ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ, σε ισχύ : 

 

Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει τα κάτωθι έγγραφα (δικαιολογητικά) - αποδεικτικά μέσα  : 

1. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 περί μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παρ.1 του άρθρου 73 του 

ν. 4412/2016, ήτοι ότι δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τους λόγους που αναφέρονται στην 

παρ. 1 του άρθ. 73 του ν. 4412/2016 σε βάρος του διευθύνοντα συμβούλου, των μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου καθώς και των  προσώπων  στο οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε. τυχόν έχει 

ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας/φορέα. 

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου 

εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου 

του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό Η 

υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά: 
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α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον 

διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή γ) στις 

περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών 

προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο 

εκπρόσωπο. 

Η άνω υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα (στην περίπτωση 

νομικών προσώπων - εταιρειών) όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α του Ν. 4412/2016 για λογαριασμό όλων 

των υπόχρεων προσώπων. Εναλλακτικά, μπορούν να υποβληθούν χωριστές υπεύθυνες δηλώσεις από έκαστο εκ 

των υπόχρεων προσώπων (διαχειριστών) κατά τα ανωτέρω ή να υποβληθούν αποσπάσματα ποινικού μητρώου για 

τα αντίστοιχα πρόσωπα. 

2. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας δεν 

έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσο αφορά στην: 

α) καταβολή φόρων.( ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ  ) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των 

φορολογικών υποχρεώσεων, υποβάλλεται αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την ΑΑΔΕ το οποίο θα 

πρέπει να αναφέρει ως λόγο έκδοσης «για κάθε νόμιμη χρήση», 

β) καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύρια και επικουρική).( ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ) 

Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, 

υποβάλλεται πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ, το οποίο θα πρέπει να αναφέρει ως λόγο έκδοσης «για 

συμμετοχή σε διαγωνισμούς ανάληψης δημοσίων έργων ή προμηθειών του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ». 

3. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και 

δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης. 

4. Αποδεικτικά νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης (ισχύον καταστατικό και πιστοποιητικό εκπροσώπησης 

από ΓΕΜΗ) τα οποία απαιτούνται να προσκομιστούν στην περίπτωση νομικών προσώπων. 

5. Βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο 

6. Πιστοποιητικό ΕΜΠΑ σε ισχύ 

 

• Χρόνος έκδοσης και διάρκεια ισχύος των αποδεικτικών μέσων 

-Στην περίπτωση υποβολής αποσπάσματος ποινικού μητρώου θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως και τρεις (3) 

μήνες πριν την υποβολή του. 

-Τα πιστοποιητικά της φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την 

υποβολή τους, άλλως , στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί έως τρείς (3) 

μήνες πριν την υποβολή τους. 

-Οι υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας. 

Τα έγγραφα του παρόντος υποβάλλονται σύμφωνα με τον ν. 2690/1999 (Α` 45) και τα άρθρα 13 και 15 του ν. 

4727/2020 (Α`184). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται 

αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η 

ακρίβειά τους. 

 

Εφόσον τα δικαιολογητικά παρουσιάζουν ελλείψεις ή δεν προσκομισθούν, η  αναθέτουσα αρχή καλεί τον 

προσωρινό ανάδοχο – προμηθευτή, για διευκρινίσεις επί των ήδη υποβληθέντων δικαιολογητικών και να 

συμπληρώσει τα τυχόν ελλείποντα δικαιολογητικά, εντός δέκα (10)  ημερών.   

 

        Σημείωση:  Οι οικονομικοί φoρείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα 

αρχή, διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά. (Πρβλ  άρθρο 79 παρ. 6 ν.  4412/2016, καθώς και τις 

τροποποιήσεις αυτού).   

        Σε αυτή την περίπτωση ο συμμετέχων πρέπει να αναγράψει  στην ΠΡΟΣΦΟΡΑ του  ποια έγγραφα   είναι 

ήδη κατατεθειμένα στο Νοσοκομείο,  σε ποιόν διαγωνισμό και  ότι  αυτά  βρίσκονται σε ισχύ. 

 

 

Β… ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ύψους 4% επί της δαπάνης προ Φ.Π.Α, με χρόνο 

ισχύος για τουλάχιστον δύο (2) μήνες επιπλέον του χρόνου ισχύος της σύμβασης,  που έχει δοθεί στην παρούσα 

διακήρυξη, ήτοι (150) ημέρες. {άρθρου 72 του  Ν.  4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 21 του ν. 

4782/2021}. 
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Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά από την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του 

συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 

Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει 

εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και 

του εκπροθέσμου. 

Εφόσον τα δικαιολογητικά κριθούν σωστά, αποστέλλεται στον ανάδοχο – προμηθευτή  το ΣΧΕΔΙΟ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ προς υπογραφή. 

 

Γ... ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ : Μετά την παράδοση του εξοπλισμού σε πλήρη λειτουργία, ο 

προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης με εγγυητική επιστολή καλής 

λειτουργίας, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της αξίας της σύμβασης προ ΦΠΑ για διάστημα 

ισχύος της εγγυητικής ίσο με αυτό της εγγύησης καλής λειτουργίας. Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον για 

δύο (2) έτη, {εκτός εάν αναγράφεται διαφορετικά στις προδιαγραφές του κάθε είδους (π.χ. για το είδος 1:  

Εγγύηση καλής λειτουργίας ενός (1) έτους}. 

 

Άρθρο 8…  ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ -- ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

   Ο προμηθευτής εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την παραλαβή του σχεδίου της σύμβασης,  

υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή  της σύμβασης.  

 

 Η χρονική ισχύς της σύμβασης ορίζεται έως την οριστική παραλαβή του εξοπλισμού σε πλήρη 

λειτουργία  και όχι αργότερα των (90) ημερών, από την υπογραφή αυτής και ανάρτησής της στο 

ΚΗΜΔΗΣ.   

 

Στην σύμβαση προς  υπογραφή θα επισυνάπτεται   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  «σε περίπτωση διαβίβασης προσωπικών 

δεδομένων σε τρίτους». 

 Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα της αυτοδίκαιας λύσης της σύμβασης, μετά από έγγραφη ενημέρωση του 

προμηθευτή, εφ’ όσον παρουσιαστούν προβλήματα στη χρήση του προϊόντος  ή εφ’ όσον ζητηθεί η λύση της 

από Ανώτερο Κρατικό Φορέα εκτός του Νοσοκομείου,  χωρίς καμιά αξίωση του μειοδότη- προμηθευτή, για 

οικονομική ή άλλη αποζημίωση του,  από την Αναθέτουσα Αρχή (άρθρα 132 & 133 του ν. 4412/2016 καθώς και 

τις τροποποιήσεις αυτού).  

  Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 καθώς και τις 

τροποποιήσεις αυτού και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου (άρθρο 201, «Προηγούμενη γνώμη για 

την τροποποίηση σύμβασης» του ν. 4412/2016), (άρθρο 107 περ. 39 του ν. 4497/2017) 

  Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν παραδοθεί οριστικά το σύνολο της προμήθειας, γίνει η 

αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις από τα 

συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευτούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση (άρθρο 202 

του ν. 4412/2016) 

  Τα έγγραφα της σύμβασης με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί η προμήθεια είναι τα αναφερόμενα παρακάτω. Σε 

περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος καθορίζεται ως κατωτέρω. 1. Η 

Σύμβαση. 2. Η πρόσκληση. 3. Η Τεχνική Προσφορά του προμηθευτή. 4. Η Οικονομική Προσφορά του 

προμηθευτή. 

 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016 καθώς και τις 

τροποποιήσεις αυτού, οι όροι της πρόσκλησης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

Σε περίπτωση διαφορών σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής 

της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο προμηθευτής καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, 

σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν 

είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν 

στον Νομό Ζακύνθου.  
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Άρθρο 9 … ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

9.1. ΕΦ’ ΑΠΑΞ  εντός (90) ημερών, από την υπογραφή της σύμβασης και την ανάρτηση αυτής στο ΚΗΜΔΗΣ.  

Ο εξοπλισμός θα παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία  στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου με ευθύνη και μέριμνα 

του προμηθευτή, ενώπιον Επιτροπής παραλαβής, η οποία θα έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό από την Δ/νση του 

Νοσοκομείου. 

Οι προσφέροντες θα πρέπει να δηλώσουν υποχρεωτικά στην τεχνική προσφορά τους ότι έχουν την δυνατότητα  

παράδοσης σε πλήρη λειτουργία στον χώρο του Νοσοκομείου. 

• Χρόνος παράδοσης υλικών άρθρο 206 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 104 του ν. 

4782/2021 

• Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας άρθρο 207 περί κυρώσεων για εκπρόθεσμή παράδοση  

• Παραλαβή υλικών άρθρο 208 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 105 του ν. 4782/2021 

• Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση άρθρο 213 του ν. 4412/2016. 

• Για την παραλαβή προμηθειών και υπηρεσιών αξίας ίσης ή μικρότερης των 30.000 ευρώ, η παραλαβή 

γίνεται με βεβαίωση του προϊσταμένου της υπηρεσίας για την οποία προορίζονται (τα υλικά ή οι 

υπηρεσίες) ή της υπηρεσίας που έχει οριστεί για τον σκοπό αυτό με την απόφαση ανάθεσης, χωρίς να 

απαιτείται συγκρότηση επιτροπής παραλαβής. (άρθρα 105 και 107 του ν. 4782/2021) 

• Όργανα διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων Εξουσιοδοτική 

διάταξη άρθρο 221 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 108 του ν. 4782/2021 

• Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων (άρθρου 205 του ν. 4412/2016 

καθώς και τις τροποποιήσεις αυτού). 

 

Άρθρο 10… ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

 Η πληρωμή στον προμηθευτή  θα γίνεται με εξόφληση του 100% της αξίας των παραδοθέντων υλικών μετά την 

οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή αυτών από αρμόδια επιτροπή.  

Ελάχιστα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του προμηθευτή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 

200, παραγρ. 4, του ν.4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 102 του ν. 4782/2021), είναι:  

α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, σύμφωνα με το άρθρο 208 περί παραλαβής 

υλικών.  

β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα.  

γ) Τιμολόγιο του προμηθευτή.    

δ) Το τιμολόγιο θα  εκδοθεί στο  ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ»   

        Ταχ.  Δ/νση: Γαϊτάνι Ζακύνθου Τ.Κ. 291 00   ΑΦΜ: 999519547, ΔΟ.Υ.  ΖΑΚΥΝΘΟΥ   

ε) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  

ζ) Οποιοδήποτε άλλο παραστατικό ή δικαιολογητικό ζητηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία του νοσοκομείου που 

διενεργεί τον έλεγχο και την πληρωμή, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία. 

Τον  προμηθευτή βαρύνουν οι υπέρ Δημοσίου & τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλ. Φ.Π.Α., για την εκτέλεση της σύμβασης  στον τόπο και με τον τρόπο που 

προβλέπεται στα έγγραφα αυτής. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση ύψους 0,1% υπέρ ΕΑΔΗΣΥ επί όλων των συμβάσεων που υπάγονται στον παρόντα νόμο ν.4912/22 

 (Α΄59) και στον ν.4413/2016 (Α' 148), αξίας άνω των χιλίων (1.000) ευρώ προ ΦΠΑ. 

β) 2% υπέρ Ψυχικής Υγείας  επί της αξίας του τιμολογίου της σύμβασης, μετά την αφαίρεση του ΦΠΑ & και 

κάθε άλλου παρακρατούμενου ποσού υπέρ τρίτων σύμφωνα με το άρθρο 3, Ν. 3580/2007 

γ) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 

αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Και κάθε νόμιμη κράτηση υπέρ Δημοσίου & τρίτων 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος 

αξίας (4% για προμήθεια υλικών) επί του καθαρού ποσού. 

 Όλα τα τιμήματα της Σύμβασης που θα υπογραφεί  (συνολικά και τιμές μονάδος), θα παραμένουν σταθερά και 

δεν θα υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως την συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης της 

προμήθειας.      

 
Άρθρο 10.ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΗΣ (Άρθρο 53 παρ. 9 του ν. 4412/2016 και τις τροποποιήσεις αυτού ) 

Σύμφωνα   με το Άρθρο 7του ν.4965/02.09.2022 (Ρήτρα αναπροσαρμογής των τιμών στις δημόσιες συμβάσεις 

προμηθειών - Τροποποίηση άρθρου53 του ν. 4412/2016παρ. 9 του ν. 4412/2016)   καθώς και των σχετικών  

εγκύκλιων  περί εφαρμογής της ρήτρας αναπροσαρμογής των τιμών στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και 

υπηρεσιών». 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I –Τεχνικές Προδιαγραφές 
 

ΤΜΗΜΑ 12.ΦΟΡΗΤΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ 

 

1..Η φορητή συσκευή απολύμανσης επιφανειών χώρου να είναι κατάλληλη για χειρουργικές 

αίθουσες και τους υπόλοιπους χώρους του νοσοκομείου και να προσφέρει γρήγορη και ασφαλή απολύμανση. 

2..Να είναι μικρών διαστάσεων ώστε να μπορεί να μεταφερθεί εύκολα από τον έναν χώρο στον άλλον από το προσωπικό. 

3..Η συσκευή να χρησιμοποίει απολυμαντικό που να προσφέρει αποτελεσματική προστασία εναντία σε ιούς, βακτηρία, 

μύκητες, μούχλα. Η δημιουργία εκνεφώματος του απολυμαντικού να 

εξασφαλίζει ομοιόμορφη κατανομή στο χώρο, φτάνοντας ακόμη και στις πιο δυσπρόσιτες επιφάνειες. 

4..Ο χώρος να είναι έτοιμος προς χρήση μετά το τέλος της διαδικασίας, χωρίς να χρειάζεται επιπλέον αερισμός ή καθαρισμός 

των επιφανειών. 

 

                                                    ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  (τμήματος …. 12  ….) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ     ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ 
Απαί- 

τηση 

Απάντηση 

ΝΑΙ/ ΟΧΙ 

Παρα-

πομπή 

Σελ.: 

…. 

1..Η φορητή συσκευή απολύμανσης επιφανειών χώρου να είναι κατάλληλη για χειρουργικές 

αίθουσες και τους υπόλοιπους χώρους του νοσοκομείου και να προσφέρει γρήγορη και ασφαλή 

απολύμανση. 

ΝΑΙ    

2..Να είναι μικρών διαστάσεων ώστε να μπορεί να μεταφερθεί εύκολα από τον έναν χώρο στον 

άλλον από το προσωπικό. 
ΝΑΙ   

3..Η συσκευή να χρησιμοποίει απολυμαντικό που να προσφέρει αποτελεσματική προστασία 

εναντία σε ιούς, βακτηρία, μύκητες, μούχλα. Η δημιουργία εκνεφώματος του απολυμαντικού να 

εξασφαλίζει ομοιόμορφη κατανομή στο χώρο, φτάνοντας ακόμη και στις πιο δυσπρόσιτες 

επιφάνειες. 

ΝΑΙ   

4..Ο χώρος να είναι έτοιμος προς χρήση μετά το τέλος της διαδικασίας, χωρίς να χρειάζεται 

επιπλέον αερισμός ή καθαρισμός των επιφανειών. 
ΝΑΙ   

 

ΤΜΗΜΑ 13.ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ ΚΟΠΗΣ ΓΑΖΑΣ  

 

1..Πάχος κοπής 1mm-45mm 

2..Αθόρυβη λειτουργία 

3..Να διαθέτει λάμα κοπής οκτάγωνη 

4..Τάση λειτουργίας 220V 

5..Αυτόματο τροχιστικό λάμας , με πέτρα (ακόνι) Ιαπωνικής κατασκευής 

6..Φυλάχτρα λάμας για αποφυγή ατυχημάτων 

7..Κόντρα μαχαίρι στο πέδιλο κοπής από νιτρίδιο του τιτανίου για υψηλή αντοχή και σκληρότητα στις κοπές. 

8..Γνήσια ρουλεμάν βάσης με ατσάλινους άξονες για τέλειο τροχασμό 

9..Πλήρης παρακαταθήκη όλων τα ανταλλακτικών και αναλώσιμων (λάμες 10 τμχ να συνοδεύεται) 

10..Κατάλληλο για κοπή γάζας 

11..Μοτέρ με θερμική προστασία 250Watt 

12..Διακόπτης On/Off με κάλυμμα στεγανοποίησης 

13..CE - Ευρωπαϊκές προδιαγραφές 

14..Να προσφέρεται από την εταιρεία εγγύηση καλής λειτουργίας  

 

.                                                      ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  (τμήματος …. 13  ….) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ     ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ 
Απαί- 

τηση 

Απάντηση 

ΝΑΙ/ ΟΧΙ 

Παρα-

πομπή 

Σελ.: 

…. 

1..Πάχος κοπής 1mm-45mm ΝΑΙ    

2..Αθόρυβη λειτουργία ΝΑΙ   

3..Να διαθέτει λάμα κοπής οκτάγωνη ΝΑΙ   
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4..Τάση λειτουργίας 220V ΝΑΙ   

5..Αυτόματο τροχιστικό λάμας , με πέτρα (ακόνι) Ιαπωνικής κατασκευής ΝΑΙ   

6..Φυλάχτρα λάμας για αποφυγή ατυχημάτων ΝΑΙ    

7..Κόντρα μαχαίρι στο πέδιλο κοπής από νιτρίδιο του τιτανίου για υψηλή αντοχή και σκληρότητα 

στις κοπές. 
ΝΑΙ   

8..Γνήσια ρουλεμάν βάσης με ατσάλινους άξονες για τέλειο τροχασμό ΝΑΙ   

9..Πλήρης παρακαταθήκη όλων τα ανταλλακτικών και αναλώσιμων (λάμες 10 τμχ να 

συνοδεύεται) 
ΝΑΙ   

10..Κατάλληλο για κοπή γάζας ΝΑΙ   

11..Μοτέρ με θερμική προστασία 250Watt ΝΑΙ    

12..Διακόπτης On/Off με κάλυμμα στεγανοποίησης ΝΑΙ   

13..CE - Ευρωπαϊκές προδιαγραφές ΝΑΙ   

14..Να προσφέρεται από την εταιρεία εγγύηση καλής λειτουργίας  ΝΑΙ   

 

--------------ΓΕΝΙΚΟΙ & ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ--------------- 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :  
Απαιτείται η εκπλήρωση  των κάτωθι όρων,   για κάθε προσφερόμενο είδος, εκτός εάν κάποιος όρος 

διαφοροποιείται στα αναγραφόμενα των προδιαγραφών του κάθε είδους. 

Στην περίπτωση την οποία κάποιος όρος διαφοροποιείται,  ισχύουν τα αναγραφόμενα στις προδιαγραφές του 

κάθε είδους. 
 

 

1..ΓΕΝΙΚΑ 

 

1.1 O προμηθευτής υποχρεώνεται να παραδώσει το προσφερόμενο μηχάνημα σε λειτουργία, δικό του ειδικευόμενο και 

ασφαλισμένο προσωπικό και δική του ολοκληρωτικά ευθύνη, σύμφωνα με τους τεχνικούς & επιστημονικούς κανόνες, τους 

κανονισμούς του ελληνικού κράτους, με τις οδηγίες και τα σχέδια του κατασκευαστικού οίκου και τέλος τις οδηγίες των 

αρμοδίων υπηρεσιών του φορέα, στο χώρο που διαθέτει. 

1.2  Η παράδοση του μηχανήματος θα γίνει, με την εγκατάσταση σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας, ως ειδικότερα ορίζεται 

από την σχετική κείμενη νομοθεσία εντός 90 ημερών. Οι περιγραφόμενες στην σύμβαση δυνατότητες του μηχανήματος θα 

ελεγχθούν σε κάθε περίπτωση με τα απαιτούμενα εργαλεία και όργανα μετρήσεων και ελέγχου, πάντοτε δε κατά τρόπο 

τεχνικά άρτιο και όπου αυτό δεν είναι δυνατό σε πραγματικές συνθήκες, με την διαδικασία των εξετάσεων σε ασθενείς 

(αφορά την διαδικασία οριστικής παραλαβής). 

1.3 Το υπό προμήθειας μηχάνημα, καθώς και όλα τα είδη και υλικά, που θα προσκομίσει προμηθευτής στο Νοσοκομείο για 

την εγκατάσταση και λειτουργία του μηχανήματος, πρέπει να είναι καινούρια, αμεταχείριστα, χωρίς ελαττώματα και να 

ικανοποιούν όλους τους όρους σύμβασης, που καθορίζουν τον τύπο, την κατηγορία και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του. 

Επίσης, ο κατασκευαστικός οίκος να είναι πιστοποιημένος με ΕΝ ISO 13485: 2016  και το προσφερόμενο είδος να φέρει 

πιστοποιητικό CE. Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά. 

1.4 Στην προσφορά να αναφερθούν παρόμοια μηχανήματα που έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν σε ελληνικά 

Νοσοκομεία, κλινικές κπλ. με ιδιαίτερη έμφαση στα δημόσια Νοσοκομεία. 

 

 

2. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ, 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ- ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΛΠ. 

2.1 Όλοι οι συμμετέχοντες υποχρεωτικά πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση κατά ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 

13485 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων), ISO 27001( Ασφαλή Διαχείριση Πληροφοριών 

και δεδομένων- Data security) και ISO 27701:2019 «Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριών Ιδιωτικότητας». Επιπλέον, να 

πληρούν την ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./1348/2004 και να είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάσει του 

Π.Δ 117/2004 

2.2 Ο προμηθευτής υποχρεούται να διαθέτει στην Ελλάδα κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό για τη συντήρηση των 

αντίστοιχων μηχανημάτων. Η σύνθεση του συνεργείου συντήρησης, καθώς και τα τυπικά κλπ προσόντα των 

απασχολούμενων να αναφερθούν αναλυτικά στην προσφορά, όπως και τα αντίστοιχα διακριβωμένα όργανα. 

2.3 Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του μηχανήματος για δύο (2)  τουλάχιστον έτη από την 

οριστική παραλαβή του κατά τους όρους της διακήρυξης και τις ισχύουσες διατάξεις, ως και την εξασφάλιση διάθεσης 

ανταλλακτικών από 7 (επτά) ως δέκα (10) τουλάχιστον έτη, με έγγραφη επιβεβαίωση. Κατά την διαρκεί της εγγύησης το 
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Νοσοκομείο δεν θα ευθύνεται για καμία βλάβη του όλου μηχανήματος προερχόμενη από τη συνήθη και ορθή χρήση του και 

δεν θα επιβαρύνεται με κανένα με κανένα ποσό για τα εργατικά, ανταλλακτικά, πλην των αναλωσίμων υλικών που 

απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία του. 

2.4 Κατά την υπογραφή πρωτοκόλλου παραλαβής σε κατάσταση λειτουργίας ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει: 

Πλήρη σειρά τευχών (εις διπλούν) με οδηγίες συντήρησης και επισκευής (SERVICE MANUALS) στην ελληνική ή αγγλική 

γλώσσα, καθώς και όλα τα σχεδιαγράμματα των  επιμέρους τμήματος του μηχανήματος. Πριν τη λήξη της εγγύησης θα 

πραγματοποιείται συμπληρωματική εκπαίδευση (χρήστες και μηχανικοί) εάν αυτό κρίνεται απαραίτητο από το Νοσοκομείο. 

 

3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ- ΠΛΗΡΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να συνυπάρξει, με ποινή αποκλεισμού, οπωσδήποτε μετά της προσφοράς του τα παρακάτω: 

3.1 Πλήρες εγχειρίδιο με σαφείς οδηγίες χρήσεως και λειτουργίας του μητρικού κατασκευαστικού οίκου (Οperation 

Manuals) με αναλυτική περιγραφή των αντίστοιχων πρωτοκόλλων και λειτουργιών για όλες τις αντίστοιχες εφαρμογές 

μεταφρασμένο οπωσδήποτε στην ελληνική γλώσσα κατά την παράδοση του μηχανήματος, ενώ στην αρχική προσφορά 

μπορεί να δοθεί στην αγγλική και κατά προτίμηση και στην ελληνική. 

3.2 Πλήρες αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης για τους χρήστες όπως και για τους μηχανικούς του τμήματος  βιοϊατρικής 

τεχνολογίας από εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρίας, καθώς και αντίγραφο των αναγκαίων βοηθημάτων ή πινάκων, στην 

ελληνική ή αγγλική γλώσσα. 

 

4. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ-SERVICE 

4.1 Τόσο κατά την εγγύηση όσο και κατά της ετήσιας σύμβασης πλήρους συντήρησης, θα συμπεριλαμβάνεται το εργατικό 

κόστος, τα ανταλλακτικά συντήρησης, ενώ δεν θα συμπεριλαμβάνονται τα αναλώσιμα υλικά λειτουργίας. 

4.2 Ο διαγωνιζόμενος υποχρεούται να εξασφαλίσει την ύπαρξη αμεταχείριστων ανταλλακτικών, ανταλλακτικών υλικών 

συντήρησης και αναλώσιμων λειτουργίας και κύρια τη διάθεση αυτών, ως και των αντίστοιχων κατάλληλων υλικών για την 

πλήρη λειτουργία και απόδοση  των ειδών του ιατροτεχνολογικού είδους με τον παρελκόμενο εξοπλισμό, επί 10 (δέκα) 

τουλάχιστον έτη. 

4.3 Στο επιμέρους φάκελο τεχνικής προσφοράς, πέρα από την βασική σύνθεση του προσφερόμενου ιατροτεχνολογικού 

είδους θα αναγράφονται οπωσδήποτε σε λίστα όλα τα απαραίτητα υλικά για τη λειτουργία, συντήρηση και επισκευή των 

προσφερόμενων ειδών. Η κοστολόγηση τους θα αναγράφεται στην οικονομική προσφορά. 

 

5. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

5.1 Ο προμηθευτής υποχρεούνται στην οικονομική προσφορά να αναφέρει την συγκεκριμένη ετήσια τιμή των εξόδων 

πλήρους συντήρησης – επισκευής, οπωσδήποτε με ποινή αποκλεισμού, μετά τη λήξη της περιόδου εγγύησης καλής 

λειτουργίας (ανεξάρτητα των λοιπών όρων εγγύησης κάθε προσφοράς, οι οποίοι θα αξιολογηθούν κατά περίπτωση). 

5.2 Η προσφερόμενη αρχική ετήσια τιμή πλήρους συντήρησης - επισκευής συμπεριλαμβανόμενων όλων των ανταλλακτικών 

για το πρώτο έτος μετά από τη λήξη της συμβατικής  εγγύησης καλής λειτουργίας και μέχρι τη συμπλήρωση δεκαετίας από 

τη λήξη της συμβατικής περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας θα πρέπει να είναι συγκεκριμένη και σαφής χωρίς ετήσιες 

αναπροσαρμογές. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II  – ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ»  

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ-ΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ                               

ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

Ταχ. Δ/νση:  Γαϊτάνι Ζακύνθου Τ.Κ. 291 00  

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

Για την προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού (CPV 33141620-2, «Ιατρικοί εξοπλισμοί») (KAE 9349) 

στα πλαίσια του προγράμματος COOFHEA2 , για την κάλυψη αναγκών  του Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ  

στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης του κορονοϊού και τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΗΣ   ΔΑΠΑΝΗΣ: 

Προ ΦΠΑ 8.145,16  € Οκτώ Χιλιάδες Εκατόν Σαράντα Πέντε ευρώ ευρώ και Δεκαέξι λεπτά 

ΑΞΊΑ ΦΠΑ 24 % 1.954,84  € Χίλια Εννιακόσια Πενήντα Τέσσερα ευρώ και Ογδόντα Τέσσερα  λεπτά 

Συμπεριλ.  ΦΠΑ 10.100,00  € Δέκα Χιλιάδες Εκατό ευρώ και Μηδέν λεπτά 

 

Της επιχείρησης ……………………………………………..…………………… με έδρα 

………………….…………………. και   Α.Φ.Μ: …………………… Δ.Ο.Υ. …………………….  

Τηλ: ………………… e-mail: ……………..…………………………………. 

 

 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ  

     
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 

Ανά  Μονάδα Μέτρησης ΠΡΟ ΦΠΑ 

Α/Α  

ζητούμενου 

είδους – τμήματος 

της διακήρυξης  

CPV  
Περιγραφή 

CPV 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ  
ΕΙΔΟΥΣ - ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

Μονάδα 

Μέτρησης 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

{αναγράφεται στην σελ. 3 

της παρούσας διακήρυξης} 
    

……       

Στην τιμή προ ΦΠΑ περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,  ως και κάθε άλλη 

επιβάρυνση για την παράδοση του εξοπλισμού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη. 

  

Η προσφερόμενη τιμή προ Φ.Π.Α. , θα λαμβάνεται υπόψη για την σύγκριση των προσφορών. 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  

Α/Α  ζητούμενου 

είδους – τμήματος 

της διακήρυξης 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ  ΕΙΔΟΣ 

– ΤΜΗΜΑ  

Ζητούμενη  

ποσότητα  

Μονάδα 

Μέτρησης 

ΠΡΟΣΦΕ-

ΡΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ/ Μ.Μ 

ΔΑΠΑΝΗ 
Ποσοστό 

ΦΠΑ 

Αξία 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΜΠ. 

ΦΠΑ 

…….         

 

……………………………………………(Τόπος και ημερομηνία) 

 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα προμηθευτή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙI  – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 
8,παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. :……………………………………..ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΠΡΟΣ(1): ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ»  

Ο – Η Όνομα: 
 

Επώνυμο: 
 

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:  
 

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: 
 

Ημερομηνία γέννησης(2):  
 

Τόπος Γέννησης: 
 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: 
 

Τηλ: 
 

Τόπος Κατοικίας: 
 

Οδός: 
 

Αριθ: 
 

ΤΚ: 
 

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): 

 

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 

(Ε-mail): 

 

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 
1599/1986, δηλώνω ότι: 

Ως νόμιμος εκπρόσωπος/ διαχειριστής της εταιρείας με την επωνυμία «…………………………» και το διακριτικό τίτλο «……………………..» που 
εδρεύει στην ……………………….…., στην οδό ………………., Τ.Κ. ………….. με Α.Φ.Μ.: ……………………., Δ.Ο.Υ.: ………………………. δηλώνω ότι:  

1. δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 
2. αποδέχομαι τους όρους της παρούσας πρόσκλησης με την υποβολή της προσφοράς 
3. τα υπό προμήθεια προϊόντα που θα παραδοθούν, πληρούν τις (τεχνικές) προδιαγραφές όπως αυτές ορίζονται στο 
     ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης καθώς και τους λοιπούς όρους της υπό ανάθεση 
    σύμβασης 
4. έχουν εκπληρωθεί όλες οι υποχρεώσεις της ανωτέρω εταιρείας όσον αφορά την καταβολή φόρων και εισφορών  
     Κοινωνικής ασφάλισης  
5. η ανωτέρω εταιρεία πληροί τις απαιτήσεις συμμετοχής του άρθρου  2 της πρόσκλησης  
6. αναλαμβάνω την υποχρέωση προσκόμισης των αναφερόμενων δικαιολογητικών ανάθεσης στην ανωτέρω πρόκληση ως 
     απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 73 του ν. 4412/2018 και των ειδικότερα οριζόμενων στην 
     παρούσα πρόσκληση, καθώς και της εκπλήρωσης των εν λόγω κριτηρίων επιλογής. 

Ημερομηνία:      …….. /……/ 20….… 

Ο – Η Δηλών 

 

(Σφραγίδα & Υπογραφή) 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 

(2) Αναγράφεται ολογράφως.  

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 

8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή 

σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα 
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======================= 

Με την συμμετοχή στον διαγωνισμό, οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι  τηρούν και θα  εξακολουθήσουν να 

τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις 

διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το 

δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος 

Α΄ του ν. 4412/2016..Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που 

επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των 

ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους (Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016). 

 
Σημείωση: Εάν διαπιστωθεί από την Υπηρεσία ανυπαρξία της επιχειρηματικής μονάδας που δηλώθηκε με την 

προσφορά, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, η προσφορά απορρίπτεται και επιβάλλονται εις βάρος 

του προσφέροντος κυρώσεις  

Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στην επιχειρηματική μονάδα που δηλώνεται για την κατασκευή του 

τελικού προϊόντος έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής του ν. 2286/1995, η οποία ισχύει κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.  

Έπειτα από την υποβολή της προσφοράς, τόσο πριν όσο και μετά τη σύναψη της σύμβασης, απαγορεύεται η αλλαγή της 

επιχειρηματικής μονάδας, στην οποία δηλώθηκε ότι θα προμηθεύεται το προϊόν και με βάση την οποία έγινε η 

κατακύρωση.  

Κατ’ εξαίρεση, πριν τη σύναψη της σύμβασης, μπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω αλλαγή μόνον σε περίπτωση ανωτέρας 

βίας ή διακοπής λειτουργίας του δηλωθέντος εργοστασίου για οποιονδήποτε λόγο, ενώ μετά τη σύναψη της σύμβασης η 

αλλαγή αυτή μπορεί να εγκριθεί μετά από αιτιολογημένο αίτημα του προμηθευτή.  

Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις απαιτείται απόφαση του αρμοδίου αποφασίζοντος οργάνου, μετά από γνώμη της 

Επιτροπής του διαγωνισμού.  

Η υποβολή της αναφερόμενης σχετικής υπεύθυνης δήλωσης απαιτείται και στην περίπτωση αλλαγής της 

επιχειρηματικής μονάδας. Προμήθεια ειδών που κατασκευάστηκαν σε άλλη επιχειρηματική μονάδα από εκείνη που 

δηλώθηκε χωρίς προηγούμενη έγκριση του Νοσοκομείου, συνεπάγεται αντιστοίχως τον αποκλεισμό του προμηθευτή ή 

την κήρυξη αυτού έκπτωτου από τη σύμβαση, με τις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

 

Με την συμμετοχή στον διαγωνισμό και χωρίς άλλη δήλωση ή ειδική μνεία στην κατατεθειμένη προσφορά, 

αποδεικνύεται η ανεπιφύλακτη αποδοχή  από τον συμμετέχοντα όλων των όρων (ειδικών και γενικών) της 

παρούσης. 

 

 

Ο  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

α/α 

 

 

                                                                                                                                                   ΕΡΑΤΩ ΠΑΛΛΗ 

Δ/ΝΤΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Ζ. 
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