
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2015-020/ΣΠ

 Πρόχειρος  διαγωνισμός  για  τη  προμήθεια  «ΕΝΤΥΠΑ»  (CPV:22820000-4) 
προϋπολογισθείσας  δαπάνης  20.000,00€  συμπεριλαμβανομένου  αναλογούντος 
Φ.ΠΑ. με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σε εφαρμογή του Π.Π.Υ.Υ. 
2013.

Το Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», έχοντας υπόψη: 

Α. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 
1. Του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», (Φ.Ε.Κ. 150/Α/2007). 

2. Του Π.Δ. 113/10 «Ανάληψη υποχρεώσεων από Διατάκτες» (ΦΕΚ Α΄ 194/22-11-10)

3. Του  Ν.  4250/2014,  «Διοικητικές  απλουστεύσεις  –  Καταργήσεις,  Συγχωνεύσεις 
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων 
του Π.Δ. 318/1992 (Ά 161) και λοιπές ρυθμίσεις»  (ΦΕΚ Ά 74/26.03.2014), άρθρο 1.

4. Του  Ν.  4281/2014  «Μέτρα  στήριξης  και  ανάπτυξης  της  ελληνικής  οικονομίας, 
οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄160/8-
8-2014)όπως ισχύει σήμερα.

5. Του  Ν.4392/2016  (ΦΕΚ  Α΄100/31-5-2016)  «Κύρωση  της  Συμφωνίας  μεταξύ  της 
Κυβέρνησης  της  Ελληνικής  Δημοκρατίας  και  της  Κυβέρνησης  της  Λαϊκής 
Δημοκρατίας της Κίνας για την Αμοιβαία Ίδρυση Πολιτιστικών Κέντρων και άλλες 
διατάξεις»,άρθρο δεύτερο

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

Σ χ έ δ ι ο  ΑΔΑΜ:

4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»

(Εθν. Αντίστασης 161 Τ.Κ. 55134- ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)

Τηλέφωνο: 2313 304464-3
Φαξ: 2313 304452

Πληροφορίες: Κατσάνα Κατερίνα, 
Ευθυμιάδου Ν.

E-mail: promagpavlos  @  outlook.com  
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Β. Τις αποφάσεις - έγγραφα: 
1.  Η υπ. αρίθμ. 6311/29-11-2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 390/τ.Β΄/19-2-2014) με την οποία 

εγκρίθηκε το ΠΠΥΦΥ 2013
2. Το  υπ.  αρίθμ.  5291/23-10-2014  διαβιβαστικό  σημείωμα  της  Επιτροπής 

Προμηθειών Υγείας (Απόσπασμα πρακτικού της υπ΄αριθμ. 49/2-10-2014 (θέμα 
10ο) Συνεδρίασης της Ε.Π.Υ σχετικά με την «Τροποποίηση του Προγράμματος 
Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας  έτους  2013»)

3. Η υπ’ αριθμ. 1159/11-11-2014 (ΑΔΑ: 7ΧΖΣΟΡ1Ο-ΘΗ3) Απόφαση του Διοικητή της 
4ης Υ.ΠΕ  Μακεδονίας  και  Θράκης,  αναφορικά  με  τον  ορισμό  των  Φορέων 
Διενέργειας των διαγωνισμών του ΠΠΥΦΥ 2013

4. Η  υπ’  αριθμ.  569/2-6-2015  (ΑΔΑ:ΩΘ4Δ46906Ι-ΧΣΚ)  Πράξη  Διοικητή  του 
Νοσοκομείου περί ορισμού επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών του εν 
λόγω διαγωνισμού

5. Το υπ’  αριθμ.  πρωτ.  12232/20-10-2015 πρακτικό τεχνικών προδιαγραφών - 
τεχνοοικονομικής μελέτης της αρμόδιας επιτροπής

6. Το  υπ’αριθμ.  Β22/30Η ΣΥΝ/17-12-2015  (ΑΔΑ:  62ΥΟ46906Ι-Α2Ι)  απόσπασμα 
πρακτικού  του  Δ.Σ.  του  Νοσοκομείου  περί  έγκρισης  του  υπ’αριθμ.  πρωτ. 
12232/20-10-2015 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών της αρμόδιας επιτροπής, 
καθώς επίσης και έγκρισης διενέργειας του εν λόγω διαγωνισμού.

7. Το υπ’αριθμ. 78/23-3-2016/30-03-2016 (ΘΕΜΑ 2Ο)  απόσπασμα πρακτικού της 
συνεδρίασης της ΕΠΥ σχετικά με την « Έγκριση τηρηθείσης διαδικασίας επί των 
τεχνικών προδιαγραφών για τις  ανάγκες των Φορέων Υγείας Π.Π.Υ.Υ.  2013 
(ΣΕΙΡΑ 20)»

8. Η με α/α 617/23-6-2016 (ΑΔΑ: 67ΠΖ46906Ι-73Ν) απόφαση ανάληψης δαπάνης
9. Ο Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/27-5-2016) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή 

της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και 
άλλες διατάξεις», άρθρο 52,  αναφορικά με την αλλαγή του Φ.Π.Α. από 23% σε 
24%.

10. Το υπ’αριθμ. πρωτ. 7468/21-6-2016 πρακτικό της επιτροπής σύνταξης τεχνικών 
προδιαγραφών, λόγω αλλαγής Φ.Π.Α.

11. Το  υπ’αριθμ.  Β16/19Η ΣΥΝ/12-07-2016  (ΑΔΑ:  6ΗΦΞ46906Ι-ΟΟ0)  απόσπασμα 
πρακτικού  του  Δ.Σ.  του  Νοσοκομείου  περί  έγκρισης  του  υπ’αριθμ.  πρωτ. 
7468/21-6-2016 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών της αρμόδιας επιτροπής, 
λόγω αλλαγής Φ.Π.Α.

καλεί

τους  ενδιαφερόμενους  να  υποβάλουν  σφραγισμένες  προσφορές  για  τα  είδη  που 
περιλαμβάνονται  στον  κάτωθι  πίνακα, σύμφωνα με  τα  όσα ορίζονται  στην  τεχνική 
περιγραφή  του πίνακα  μορφής  excel «ΠΙΝΑΚΑΣ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ», 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης.
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Α/Α Κωδικός είδους Περιγραφή είδους Μονάδα 
μέτρησης Ποσότητα Προϋπολογισμός 

είδους
Τεχνικές 

προδιαγραφές

1 120818000010003
Δ2 111 ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΣΤΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΠΛ 1000 1612

 ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΦΥΛΛΩΝ ΜΠΛΟΚ: 
50, ΑΡΙΘΜΗΣΗ: 
ΝΑΙ, ΤΡΟΠΟΣ 
ΓΡΑΦΗΣ: ΟΡΘΙΑ, 
ΜΕΓΕΘΟΣ 
ΦΥΛΛΟΥ: Α4, 
ΦΥΛΛΟ ΑΠΛΟ: 
ΓΡΑΦΗΣ ΛΕΥΚΟ-
ΚΙΤΡΙΝΟ  

2 120818000010007
Δ2 132 ΕΞΙΤΗΡΙΟ ΑΠΟ 
ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΠΛ 1000 3348

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΩΝ 
ΜΠΛΟΚ: 50, 
ΑΡΙΘΜΗΣΗ: ΝΑΙ, 
ΤΡΟΠΟΣ ΓΡΑΦΗΣ: 
ΟΡΘΙΑ, ΜΕΓΕΘΟΣ 
ΦΥΛΛΟΥ: Α4, 
ΦΥΛΛΟ ΑΠΛΟ: 
ΓΡΑΦΗΣ ΛΕΥΚΟ-
ΡΟΖ-ΚΙΤΡΙΝΟ 

3 120818000010051

ΠΟΡΕΙΑ ΝΟΣΟΥ & 
ΔΕΛΤΙΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (Ι1 
402+403) ΜΠΛ 40 136,4

 ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΦΥΛΛΩΝ ΜΠΛΟΚ: 
50, ΑΡΙΘΜΗΣΗ: 
ΟΧΙ, ΤΡΟΠΟΣ 
ΓΡΑΦΗΣ: ΟΡΘΙΑ & 
ΠΙΣΩ ΟΨΗ, 
ΜΕΓΕΘΟΣ 
ΦΥΛΛΟΥ: Α3, 
ΦΥΛΛΟ ΑΠΛΟ: 
ΓΡΑΦΗΣ ΛΕΥΚΟ 

4 120818000010053

ΦΥΛΛΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ 
ΑΣΘΕΝΟΥΣ & ΔΕΛΤΙΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (Ι1 
401+403) ΜΠΛ 30 139,5

 ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΦΥΛΛΩΝ ΜΠΛΟΚ: 
50, ΑΡΙΘΜΗΣΗ: 
ΟΧΙ, ΤΡΟΠΟΣ 
ΓΡΑΦΗΣ: ΟΡΘΙΑ & 
ΠΙΣΩ ΟΨΗ, 
ΜΕΓΕΘΟΣ 
ΦΥΛΛΟΥ: Α3 
ΦΥΛΛΟ ΑΠΛΟ: 
ΓΡΑΦΗΣ ΛΕΥΚΟ 
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5 120818000010054

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ 
ΦΑΡΜΑΚΩΝ (Φ4 765) ΜΠΛ 20 116,56

 ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΦΥΛΛΩΝ ΜΠΛΟΚ: 
50, ΑΡΙΘΜΗΣΗ: 
ΝΑΙ, ΤΡΟΠΟΣ 
ΓΡΑΦΗΣ: ΟΡΘΙΑ, 
ΜΕΓΕΘΟΣ 
ΦΥΛΛΟΥ: Α4, 
ΦΥΛΛΟ ΑΠΛΟ: 
ΓΡΑΦΗΣ ΛΕΥΚΟ-
ΡΟΖ-ΚΙΤΡΙΝΟ 
ΑΥΤΟΓΡΑΦΙΚΟ 

6 120818000010055

ΚΑΡΤΑ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗΣ (ΣΙΕΛ 
ΧΡΩΜΑ) TMX 300 111,6  ΟΠΩΣ ΤΟ ΔΕΙΓΜΑ

7 120818000020002

Ν1  521 ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
ΦΥΛΛΟ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 
ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΠΛ 30 156,24

 ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΦΥΛΛΩΝ ΜΠΛΟΚ: 
50, ΑΡΙΘΜΗΣΗ: 
ΟΧΙ, ΤΡΟΠΟΣ 
ΓΡΑΦΗΣ: ΟΡΘΙΑ & 
ΠΙΣΩ ΟΨΗ, 
ΜΕΓΕΘΟΣ 
ΦΥΛΛΟΥ: Α3 
ΦΥΛΛΟ ΑΠΛΟ: 
ΓΡΑΦΗΣ ΛΕΥΚΟ 

8 120818000020015

Ν3 556 ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ 
ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΠΛ 10 55,8

 ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΦΥΛΛΩΝ ΜΠΛΟΚ: 
50, ΑΡΙΘΜΗΣΗ: 
ΟΧΙ, ΤΡΟΠΟΣ 
ΓΡΑΦΗΣ: ΟΡΘΙΑ, 
ΜΕΓΕΘΟΣ 
ΦΥΛΛΟΥ: Α4, 
ΦΥΛΛΟ ΑΠΛΟ: 
ΓΡΑΦΗΣ ΛΕΥΚΟ-
ΚΙΤΡΙΝΟ 

9 120818000030011

Φ4 763 ΣΥΝΤΑΓΗ ΤΟΥ 
Ν.1729/87 (ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΒΣ,ΓΣ &Δ) ΜΠΛ 200 595,2

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΩΝ 
ΜΠΛΟΚ: 50, 
ΑΡΙΘΜΗΣΗ: ΝΑΙ, 
ΤΡΟΠΟΣ ΓΡΑΦΗΣ: 
ΠΛΑΓΙΑ, ΜΕΓΕΘΟΣ 
ΦΥΛΛΟΥ: Α5, 
ΦΥΛΛΟ ΑΠΛΟ: 
ΓΡΑΦΗΣ ΛΕΥΚΟ-
ΡΟΖ 
ΑΥΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΕ 
ΜΙΑ ΚΟΚΚΙΝΗ 
ΓΡΑΜΜΗ 
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10 120818000030012

Φ4 764  ΕΙΔΙΚΟ 
ΣΥΝΤΑΓΟΛΟΓΙΟ 
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ 
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΠΛ 30 111,6

 ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΦΥΛΛΩΝ ΜΠΛΟΚ: 
50 ΑΡΙΘΜΗΣΗ: ΟΧΙ 
ΤΡΟΠΟΣ ΓΡΑΦΗΣ: 
ΠΛΑΓΙΑ ΜΕΓΕΘΟΣ 
ΦΥΛΛΟΥ: Α4 
ΦΥΛΛΟ ΑΠΛΟ: 
ΓΡΑΦΗΣ ΛΕΥΚΟ-
ΡΟΖ-ΚΙΤΡΙΝΟ 
ΑΥΤΟΓΡΑΦΙΚΟ 

11 120818000030017

ΒΕΒΑΙΩΣΗ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 
ΥΛΙΚΩΝ (ΚΑ 135Β 
Π.Κ.) ΜΠΛ 300 204,6

 ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΦΥΛΛΩΝ ΜΠΛΟΚ: 
50 ΛΕΥΚΟ ΟΠΩΣ 
ΤΟ ΔΕΙΓΜΑ

12 120818000040021

Ι4 472 ΙΑΤΡΙΚΗ 
ΒΕΒΑΙΩΣΗ 
-ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΜΠΛ 150 669,6

 ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΦΥΛΛΩΝ ΜΠΛΟΚ: 
50, ΑΡΙΘΜΗΣΗ: 
ΟΧΙ, ΤΡΟΠΟΣ 
ΓΡΑΦΗΣ: ΟΡΘΙΑ, 
ΜΕΓΕΘΟΣ 
ΦΥΛΛΟΥ: Α4, 
ΦΥΛΛΟ ΑΠΛΟ: 
ΓΡΑΦΗΣ ΛΕΥΚΟ 

13 120818000050010

Ε2 612 
ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ 
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΠΛ 1000 3720

 ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΦΥΛΛΩΝ ΜΠΛΟΚ: 
50, ΑΡΙΘΜΗΣΗ: 
ΟΧΙ, ΤΡΟΠΟΣ 
ΓΡΑΦΗΣ: ΟΡΘΙΑ, 
ΜΕΓΕΘΟΣ 
ΦΥΛΛΟΥ: Α4, 
ΦΥΛΛΟ ΑΠΛΟ: 
ΓΡΑΦΗΣ ΛΕΥΚΟ-
ΡΟΖ-ΚΙΤΡΙΝΟ 
ΑΥΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΕ 
ΚΕΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 
ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 
ΕΝΤΥΠΟΥ 

14 120818000050011

Ε2 614 
ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ 
ΕΙΔΙΚΟΥ 
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟΥ 
ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΠΛ 100 186

 ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΦΥΛΛΩΝ ΜΠΛΟΚ: 
50, ΑΡΙΘΜΗΣΗ: 
ΟΧΙ, ΤΡΟΠΟΣ 
ΓΡΑΦΗΣ: ΟΡΘΙΑ, 
ΜΕΓΕΘΟΣ 
ΦΥΛΛΟΥ: Α4, 
ΦΥΛΛΟ ΑΠΛΟ: 
ΓΡΑΦΗΣ ΛΕΥΚΟ-
ΚΙΤΡΙΝΟ 
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15 120818000050017
Α1 802 ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
ΑΙΜΟΔΟΤΗ ΜΠΛ 200 409,2

 ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΦΥΛΛΩΝ ΜΠΛΟΚ: 
50 ΑΡΙΘΜΗΣΗ: ΟΧΙ 
ΤΡΟΠΟΣ ΓΡΑΦΗΣ: 
ΟΡΘΙΑ & ΠΙΣΩ 
ΟΨΗ ΜΕΓΕΘΟΣ 
ΦΥΛΛΟΥ: Α4 
ΦΥΛΛΟ ΑΠΛΟ: 
ΓΡΑΦΗΣ ΤΟ 
ΦΥΛΛΟ ΝΑ 
ΚΟΒΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ 
ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ 

16 120818000050022

Α2 812 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ 
ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ 
Ή ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΕ 
ΑΛΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΠΛ 5 37,2

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΩΝ 
ΜΠΛΟΚ: 50, 
ΑΡΙΘΜΗΣΗ: ΝΑΙ, 
ΤΡΟΠΟΣ ΓΡΑΦΗΣ: 
ΟΡΘΙΑ, ΜΕΓΕΘΟΣ 
ΦΥΛΛΟΥ: Α4, 
ΦΥΛΛΟ ΑΠΛΟ: 
ΓΡΑΦΗΣ ΛΕΥΚΟ-
ΡΟΖ-ΚΙΤΡΙΝΟ 
ΕΓΧΡΩΜΟ ΤΟ 
ΠΡΩΤΟ ΦΥΛΛΟ

17 120818000050029

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ 
ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ 
ΟΜΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ (ΚΑ 
34) ΤΕΜ 4000 198,4

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ - 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 
ΔΕΙΓΜΑ  

18 120818000050033
ΔΕΛΤΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΗ 
ΑΙΜΟΔΟΤΗ ΤΕΜ 300 55,8

ΚΑΡΤΑ- ΟΠΩΣ ΤΟ 
ΔΕΙΓΜΑ 

19 120818000050034
ΚΑΡΤΕΛΑΚΙΑ ΟΜΑΔΑ 
(Α+) ΚΙΤΡΙΝΑ TEΜ 1000 74,4

ΚΑΡΤΕΛΑΚΙΑ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 
ΔΕΙΓΜΑ

20 120818000050035
ΚΑΡΤΕΛΑΚΙΑ ΟΜΑΔΑ 
(Α-) ΚΙΤΡΙΝΑ TEΜ 500 37,2

ΚΑΡΤΕΛΑΚΙΑ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 
ΔΕΙΓΜΑ

21 120818000050036
ΚΑΡΤΕΛΑΚΙΑ ΟΜΑΔΑ 
(Ο+) ΜΠΛΕ TEΜ 500 37,2

ΚΑΡΤΕΛΑΚΙΑ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 
ΔΕΙΓΜΑ

22 120818000050037
ΚΑΡΤΕΛΑΚΙΑ ΟΜΑΔΑ 
(Ο-) ΜΠΛΕ TEM 500 37,2

ΚΑΡΤΕΛΑΚΙΑ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 
ΔΕΙΓΜΑ

23 120818000050039
ΚΑΡΤΕΛΑΚΙΑ ΟΜΑΔΑ 
(Β-) ΡΟΖ ΤΕΜ 300 22,32

ΚΑΡΤΕΛΑΚΙΑ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 
ΔΕΙΓΜΑ

24 120818000050040
ΚΑΡΤΕΛΑΚΙΑ ΟΜΑΔΑ 
(ΑΒ+) ΜΠΕΖ TEM 300 22,32

ΚΑΡΤΕΛΑΚΙΑ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 
ΔΕΙΓΜΑ

25 120818000050041
ΚΑΡΤΕΛΑΚΙΑ ΟΜΑΔΑ 
(ΑΒ-) ΜΠΕΖ TEΜ 300 22,32

ΚΑΡΤΕΛΑΚΙΑ - 
ΟΠΩΣ ΤΟ ΔΕΙΓΜΑ
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26 120818000050042 ΔΕΛΤΙΟ ΑΙΜΟΔΟΤΗ TEΜ 6000 2008,8
ΚΑΡΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ 
ΜΕ ΤΟ ΔΕΙΓΜΑ

27 120818000050043 ΕΓΙΝΕ ΕΛΕΓΧΟΣ TEΜ 10000 620

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 
ΔΕΙΓΜΑ

28 120818000050044

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΑ 
ΕΡΥΘΡΑ ΜΕ 
ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ 
42 ΗΜΕΡΩΝ TEΜ 9600 380,93

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 
ΔΕΙΓΜΑ (12 
ΤΜΧ/ΦΥΛΛΟ)

29 120818000050046

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ 
ΟΜΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ 
(Α+) TEΜ 1200 74,4

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 
ΔΕΙΓΜΑ

30 120818000050047

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ 
ΟΜΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ 
(Α-) TEΜ 800 49,6

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 
ΔΕΙΓΜΑ

31 120818000050048

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ 
ΟΜΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ 
(Β+) TEΜ 800 49,6

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 
ΔΕΙΓΜΑ

32 120818000050050

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ 
ΟΜΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ 
(Ο+) TEΜ 800 49,6

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 
ΔΕΙΓΜΑ

33 120818000050052

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ 
ΟΜΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ 
(ΑΒ+) TEΜ 700 43,4

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 
ΔΕΙΓΜΑ

34 120818000050053

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ 
ΟΜΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ 
(ΑΒ-) TEΜ 700 43,4

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 
ΔΕΙΓΜΑ

35 120818000070041
ΦΥΛΛΟ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 
ΜΕΘ ΜΠΛ 50 217

 ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΦΥΛΛΩΝ ΜΠΛΟΚ: 
50 ΑΡΙΘΜΗΣΗ: ΟΧΙ 
ΤΡΟΠΟΣ ΓΡΑΦΗΣ: 
ΠΛΑΓΙΑ & ΠΙΣΩ 
ΟΨΗ ΜΕΓΕΘΟΣ 
ΦΥΛΛΟΥ: Α3 
ΦΥΛΛΟ ΑΠΛΟ: 
ΓΡΑΦΗΣ ΛΕΥΚΟ 

36 120818000070042

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΜΕΘ ΜΠΛ 50 217

 ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΦΥΛΛΩΝ ΜΠΛΟΚ: 
50, ΑΡΙΘΜΗΣΗ: 
ΟΧΙ, ΤΡΟΠΟΣ 
ΓΡΑΦΗΣ: ΠΛΑΓΙΑ, 
ΜΕΓΕΘΟΣ 
ΦΥΛΛΟΥ: Α3, 
ΦΥΛΛΟ ΑΠΛΟ: 
ΓΡΑΦΗΣ ΛΕΥΚΟ 

37 120818000070043

ΕΞΕΤΑΣΗ & ΚΛΙΝΙΚΗ 
ΠΟΡΕΙΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ 
ΜΕΘ TEΜ 250 806

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 
ΔΕΙΓΜΑ
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38 120818000090003

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΑ 
ΕΡΥΘΡΑ CPDA1 35 
ΗΜΕΡΩΝ TMX 1500 59,52

 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ - 
ΟΠΩΣ ΤΟ ΔΕΙΓΜΑ

39 120818000090004

ΚΑΡΤΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΥΠΕΡΒΑΡΙΚΗΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΚΑ 163) TMX 1000 186

 ΑΡΙΘΜΗΣΗ: ΟΧΙ, 
ΤΡΟΠΟΣ ΓΡΑΦΗΣ: 
ΟΡΘΙΑ & ΠΙΣΩ 
ΟΨΗ, ΚΙΤΡΙΝΟ ΣΕ 
ΣΚΛΗΡΟ ΧΑΡΤΙ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 
ΔΕΙΓΜΑ 

40 120818000090005

ΦΥΛΛΟ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΥΠΕΡΒΑΡΙΚΗΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΚΑ36) TMX 500 99,2

  ΤΡΟΠΟΣ 
ΓΡΑΦΗΣ: ΟΡΘΙΑ & 
ΠΙΣΩ ΟΨΗ, 
ΚΙΤΡΙΝΟ ΣΕ 
ΣΚΛΗΡΟ ΧΑΡΤΙ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 
ΔΕΙΓΜΑ 

41 120818000090006
ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΣΘΕΝΩΝ 
(ΚΑ 216) TMX 7900 2977,98

 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 
ΔΕΙΓΜΑ
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Το κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού, είναι η χαμηλότερη τιμή.
Οι  υποψήφιοι  προμηθευτές  μπορούν  να  υποβάλλουν  προσφορά  είτε  για  το 

σύνολο της προμήθειας, είτε για μέρος αυτής. Σε κάθε όμως περίπτωση, ο προσφέρων 
θα πρέπει να καταθέσει προσφορά για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας των ειδών 
για τα οποία συμμετέχει

Προς διευκόλυνση των υποψηφίων και πριν υποβληθούν  προσφορές, δύναται 
να δοθούν από το Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, δείγματα των υπό προμήθεια 
ειδών κατόπιν συνεννόησης.

Τρόπος λήψης εγγράφων, διευκρινίσεων– συμπληρωματικών πληροφοριών

Οι προσφορές είναι δυνατό:
I. να  υποβάλλονται  στο  γραφείο  της  γραμματείας  (πρωτόκολλο)  του Γ.Ν.Θ. 

«ΑΓΙΟΣ  ΠΑΥΛΟΣ»,  μέχρι  και  την  προηγούμενη  εργάσιμη  ημέρα  της  ημέρας 
διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι μέχρι και τη  Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2016 
και ώρα 15:00 

II. να  αποστέλλονται  στη  διεύθυνση  του  Γ.Ν.Θ.  «ΑΓΙΟΣ  ΠΑΥΛΟΣ» (Εθνικής 
Αντίστασης  161,  55134,  Θεσσαλονίκη)  στο  γραφείο  της  γραμματείας 
(πρωτόκολλο), με οποιοδήποτε τρόπο και να παραλαμβάνονται με απόδειξη, με 
την απαραίτητη όμως προϋπόθεση να έχουν παραληφθεί από την αναθέτουσα 
αρχή μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ημέρας διενέργειας του 
διαγωνισμού (άρθρο 11 παράγραφος 4 του ΠΔ 118/2007), ήτοι  μέχρι και τη 
Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 15:00 

Η προσφορά θα πρέπει να φέρει την ένδειξη: 
ΦΑΚΕΛΟΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΓΙΑ  ΤΟΝ  ΠΡΟΧΕΙΡΟ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ  ΜΕ  ΤΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΝΤΥΠΑ» ΜΕ ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚ. 2015-020/ΣΠ
 «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία». 

  Η αναθέτουσα αρχή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην 
άφιξη των προσφορών, από οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλονται με τον ως άνω 
τρόπο.  Προσφορές  που  θα  κατατεθούν  μετά  την  παραπάνω  ημερομηνία  δεν 
αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες

Η αποσφράγιση  των  προσφορών για  την  προαναφερόμενη  προμήθεια  θα 
διενεργηθεί την επόμενη μέρα, δηλαδή την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 
10:00 π.μ. στο γραφείο προμηθειών του Νοσοκομείου από την αρμόδια επιτροπή και 
η κατακύρωση θα γίνει στο συμμετέχοντα του οποίου η οικονομική προσφορά είναι η 
χαμηλότερη.

Ολόκληρο το κείμενο της παρούσας διακήρυξης, της λίστας των ειδών καθώς και 
των  απαραίτητων αρχείων  είναι  αναρτημένο  στο  διαδίκτυο  και  συγκεκριμένα  στην 
ιστοσελίδα  του  Νοσοκομείου  στις  διαδρομές  (URL) 
http://www.agpavlos.gr./ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ/ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ/ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 
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και  http://www.agpavlos.gr./ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ/ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ/ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ_ΓΕΝΙΚΑ Τα 
αρχεία περιέχουν την εγκατάσταση  του προγράμματος, το εγχειρίδιο χρήσης  του 
προμηθευτή  που  ονομάζεται  Manual Προμηθευτή.doc και που είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ 
να διαβαστεί πριν ο προμηθευτής προβεί στη χρήση του προγράμματος και τέλος τα 
αρχεία  του  προγράμματος  που  αφορούν  στη  διακήρυξη  του  Διαγωνισμού. 
Χρησιμοποιούνται για να συνταχθεί σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή  USB) η τεχνική 
και οικονομική προσφορά μετά την εγκατάσταση του προγράμματος και ο τρόπος 
χρησιμοποίησής τους περιγράφεται αναλυτικά στο Manual  Προμηθευτή doc. (Τα 
προβλήματα που θα δημιουργούνται από τη μη ορθή δημιουργία των προσφορών σε 
ηλεκτρονικό  αρχείο  (Τεχνική  και  Οικονομική  προσφορά)  από  τους  υποψήφιους 
προμηθευτές  που  συμμετέχουν  στον  διαγωνισμό  πρέπει  να  λύνονται  μέσα  σε  5 
εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία της επικοινωνίας μας.)

Επισημαίνεται  ότι  οι  ενδιαφερόμενοι  οφείλουν  να  επισκέπτονται  την  ως  άνω 
ιστοσελίδα του Νοσοκομείου σε τακτά χρονικά διαστήματα για να ενημερώνονται  για 
τυχόν αλλαγές. Κανένας  υποψήφιος  δεν  μπορεί  σε  οποιαδήποτε  περίπτωση  να 
επικαλεστεί  προφορικές  απαντήσεις  εκ  μέρους  της  αναθέτουσας  αρχής. Επίσης  η 
παρούσα διακήρυξη, έχει αναρτηθεί  και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης  και  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης  –  Πρόγραμμα  Διαύγεια 
http://et.diavgeia.gov.gr,  καθώς  και  στο  Κεντρικό  Ηλεκτρονικό  Μητρώο  Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

  Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Δικαίωμα  συμμετοχής  στο  διαγωνισμό  έχουν  φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα  ή 
ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο 
του υπό ανάθεση έργου, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες 
χώρες  που  έχουν  υπογράψει  τη  Συμφωνία  Δημοσίων  Συμβάσεων  του  Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997, ή προέρχονται από 
τρίτες  χώρες  που έχουν συνάψει  ευρωπαϊκές  συμφωνίες  με  την  Ε.Ε.  και  τα οποία 
πληρούν τους όρους που καθορίζονται στη συνέχεια της παρούσας.

Οι  ενώσεις  προσώπων  δεν  υποχρεούνται  να  περιβληθούν  ορισμένη  νομική 
μορφή  για  την  υποβολή  της  προσφοράς  τους.  Όμως,  η  επιλεγείσα  ένωση  ή 
κοινοπραξία  υποχρεούται  να  πράξει  τούτο  εάν  κατακυρωθεί  σ’  αυτήν  η  σύμβαση, 
εφόσον, κατά την κρίση της διοίκησης του νοσοκομείου, η περιβολή ορισμένης νομικής 
μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.

Τα  εγκατεστημένα  στην  Ελλάδα  φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα  πρέπει  να  είναι 
εγγεγραμμένα  στα  οικεία  επαγγελματικά  ή  εμπορικά  μητρώα και  να  προσκομίζουν 
ανάλογο πιστοποιητικό. Οι υποψήφιοι που δεν έχουν εγκατάσταση στην Ελλάδα πρέπει 
να αποδεικνύουν την εγγραφή τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο του κράτους 
εγκατάστασής  τους  προσκομίζοντας  ανάλογο  πιστοποιητικό.  Οι  συμμετέχοντες 
οφείλουν να καταθέσουν υποχρεωτικά:
.

       1. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το 
οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι  
ως  προς  τις  υποχρεώσεις  τους  που  αφορούν  στις  εισφορές  κοινωνικής  ασφάλισης 
(κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
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      2.  Πιστοποιητικό  του οικείου  Επιμελητηρίου  ή ισοδύναμης  επαγγελματικής 
οργάνωσης, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό 
επάγγελμά  τους,  κατά  την  ημέρα  διενέργειας  του  διαγωνισμού,  και  αφετέρου  ότι 
εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης 
ειδοποίησης.
       3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνουν ότι:

i. Η  επιχείρησή  τους  δεν  υπόκειται  σε  τυχόν  νομικούς  περιορισμούς 
λειτουργίας,

ii. δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση, για κάποιο αδίκημα από 
τα αναφερόμενα στην 1 του άρθρου 43 του ΠΔ 60/2007

iii. δεν  τελούν  σε  κάποια  από  τις  αναφερόμενες  στην  περίπτωση  (2)  του 
εδαφίου α της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007 καταστάσεις, 
δηλαδή σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης

iv. δεν  έχει  αποκλεισθεί  η  συμμετοχή  τους  σε  διαγωνισμό,  με  αμετάκλητη 
απόφαση,

v. δεν  έχουν  υποπέσει  σε  σοβαρό  παράπτωμα  κατά  την  άσκηση  της 
επαγγελματικής τους δραστηριότητας,

vi. η  επιχείρηση  είναι  συνεπής  στην  εκπλήρωση  τόσο  των  συμβατικών  της 
υποχρεώσεων όσο  και  των  υποχρεώσεών της  εν  γένει  προς  το  Δημόσιο 
τομέα 

vii. δεν  έχουν  κάνει  ψευδείς  ή  ανακριβείς  δηλώσεις  κατά  την  παροχή 
πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία.

viii. η  προσφορά  συντάχθηκε  σύμφωνα  με  τους  όρους  της  παρούσας 
διακήρυξης, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη 
γνώση

Διευκρινίζεται ότι η απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από τα 
ακόλουθα πρόσωπα:
 αν πρόκειται για Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης (στο εξής Ε.Π.Ε.), Ομόρρυθμη εταιρία (στο 

εξής Ο.Ε.) και Ετερόρρυθμη Εταιρία (στο εξής Ε.Ε.) από τους διαχειριστές.
  αν πρόκειται για Ανώνυμη Εταιρία (στο εξής Α.Ε.)  από τον Πρόεδρο ή από το Διευθύνοντα 

Σύμβουλο.
Προς  απόδειξη  των  ανωτέρω  ιδιοτήτων  και  της  εξουσίας  έκδοσης  παραστατικού 

εκπροσώπησης απαιτείται η προσκόμιση των κάτωθι νομιμοποιητικών εγγράφων:
Προς  απόδειξη  της  ιδιότητας  του  διαχειριστή,  του  προέδρου  και  του  διευθύνοντα 

συμβούλου απαιτείται η προσκόμιση των κάτωθι:
Α) Αν το νομικό πρόσωπο έχει τη μορφή της Α.Ε. τότε η υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να 

συνοδεύεται  με  ΦΕΚ  εκπροσώπησης  της  εταιρίας  στο  οποίο  αναγράφονται  τα  ονόματα  του 
προέδρου και διευθύνοντα συμβούλου.

Β) Αν το νομικό πρόσωπο έχει τη μορφή Ο.Ε. , Ε.Ε., Ε.Π.Ε  ,   τότε η υπεύθυνη δήλωση θα 
πρέπει να συνοδεύεται με ευκρινές φωτοαντίγραφο του συμφωνητικού σύστασης της εταιρίας 
(καταστατικό) στο οποίο αναγράφεται το όνομα του διαχειριστή.

 Η ως άνω υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία εντός 30 ημερολογιακών ημερών 
προ  της  καταληκτικής  ημερομηνίας  υποβολής  των  προσφορών  και  δεν 
απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή 
ή τα ΚΕΠ (Ν. 4250/2014, άρθρο 1)

 Όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά πρέπει να κατατίθενται επί ποινή απόρριψης, 
σε  πρωτότυπη  μορφή  ή  σε  ευκρινή  φωτοαντίγραφα  των  πρωτότυπων 
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εγγράφων  που  εκδόθηκαν  από  τις  υπηρεσίες  ή  τους  φορείς  αυτούς  ή  των 
ακριβών αντιγράφων τους.

 Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά, η προσφορά 
δεν αξιολογείται και απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Τρόπος σύνταξης προσφορών

Οι προσφορές θα υποβληθούν σε σφραγισμένο φάκελο που θα φέρει εξωτερικά την 
ένδειξη: ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΝΤΥΠΑ» ΜΕ ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚ. 2015-020/ΣΠ,  ο οποίος  θα περιέχει  τρείς 
σφραγισμένους  υποφακέλους,  ο  πρώτος  με  την  ένδειξη  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ο  δεύτερος με  την  ένδειξη  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ και  ο τρίτος  με  την 
ένδειξη  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ.  Στο  φάκελο  κάθε  προσφοράς  πρέπει  να 
αναγράφονται ευκρινώς: 

Α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», με κεφαλαία γράμματα. 
Β) Τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου (επωνυμία, δ/νση, τηλ, φαξ, e-mail). 
Γ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 
Δ) Τα στοιχεία της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί  την ως άνω διαγωνιστική 

διαδικασία.
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. 

Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι 
καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, και τίθεται στην κρίση της 
επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού. Η προσφορά απορρίπτεται 
όταν υπάρχουν σ'  αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της 
επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης της διαγωνιστικής διαδικασίας. 

Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους, σε δυο 
αντίγραφα  υποχρεωτικά  στην  Ελληνική  γλώσσα.  Το  ένα  από  τα  αντίγραφα  αυτά 
ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα αυτού πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η 
λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ». Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από κάθε 
αντίγραφο της προσφοράς.  Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα 
σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής: 

 Τα δικαιολογητικά συμμετοχής, πρωτότυπα και αντίγραφα, τοποθετούνται σε 
χωριστό  σφραγισμένο  φάκελο  μέσα  στον  κυρίως  φάκελο,  με  την  ένδειξη 
«ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ».

 Στο  φάκελο  που  τιτλοφορείται  «ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  πρέπει  να 
περιλαμβάνονται  το  cd   της  Τεχνικής  προσφοράς  ,  καθώς  και  η  Τεχνική 
Περιγραφή, όπως προκύπτει από την εκτύπωση του cd, στην οποία αφενός θα 
αναγράφονται  τα  είδη  για  τα  οποία  θέλει  ο  υποψήφιος  προμηθευτής  να 
υποβάλλει  προσφορά  και  αφετέρου  θα  περιγράφονται  όλα  τα  τεχνικά  τους 
στοιχεία σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, χωρίς τιμές.

 Ο  σφραγισμένος  φάκελος  με  τον  τίτλο  «Οικονομική  Προσφορά»  πρέπει  να 
περιλαμβάνει  το  cd της  οικονομικής  προσφοράς,  καθώς  και συμπληρωμένο 
πίνακα οικονομικής προσφοράς, όπως προκύπτει από την εκτύπωση του cd. Οι 
προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων: το κόστος 
του προϊόντος, το κόστος μεταφοράς, τις τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, έξοδα 
μεταφοράς, και κάθε τέλος, δασμό, ασφάλιστρα ή επιβάρυνση, εκτός του ΦΠΑ. 
Είναι δηλαδή τελικές τιμές προ ΦΠΑ
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Επισημαίνεται  ότι  οι  οικονομικές  προσφορές  πρέπει  να  έχουν  σαν  βάση  τη 
χαμηλότερη τιμή της εγχώριας αγοράς όπως καταγράφεται στο παρατηρητήριο τιμών 
του άρθρου 24 του ν. 3846/2010. Προσφορές που αναγράφουν τιμές πάνω από το 
παρατηρητήριο του άρθρου 24 του ν. 3846/2010 θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Αντιπροσφορές  δεν  γίνονται   δεκτές  και  απορρίπτονται  ως  απαράδεκτες. 
Επίσης δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

Χρόνος παράδοσης – Χρόνος ισχύος προσφορών

Μετά  την  υπογραφή  της  σύμβασης  και  πριν  την  παράδοση  της  προμήθειας 
σημειώνεται ότι ο/οι προμηθευτής/ες θα πρέπει να έρθει σε επικοινωνία με το Τμήμα 
Διαχείρισης Υλικού του Νοσοκομείου,  όπου θα του/ς δοθεί το δείγμα προς υλοποίηση. 
Οι προμηθευτές θα πρέπει να προσκομίσουν δείγμα του παραγόμενου είδους  προς 
έγκριση πριν την εκτέλεση της προμήθειας. Ο χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια 
ειδών ορίζεται σε τριάντα (30) ημέρες από τη λήψη της έγγραφης παραγγελίας

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί εκατόν είκοσι (120) 
ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Διαδικασία Διενέργειας του Διαγωνισμού

  Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την ημέρα και ώρα που 
ορίζεται στην παρούσα πρόσκληση από την επιτροπή που θα οριστεί με Πράξη Δ/ΤΗ 
του  Νοσοκομείου,  ενιαία,  δηλαδή  χωρίς  διάκριση  σταδίων  (δικαιολογητικά 
συμμετοχής, τεχνική και οικονομική προσφορά ταυτόχρονα)

Η αποσφράγιση ολοκληρώνεται την ίδια ημέρα και αν δεν επαρκέσει ο χρόνος σε 
επόμενη συνεδρίαση.

Η  Επιτροπή αριθμεί,  αποσφραγίζει  τους  φακέλους  των  προσφορών  και 
μονογράφει ανά φύλλο το περιεχόμενό τους. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών 
η Επιτροπή δεν είναι υποχρεωμένη να ελέγχει τη συμμόρφωση των διαγωνιζόμενων, 
δηλαδή των προσφορών τους προς τους όρους της παρούσας. 

 Στη συνέχεια η Επιτροπή ελέγχει  τα δικαιολογητικά συμμετοχής,  τις τεχνικές 
προσφορές και  αξιολογεί  τις  οικονομικές προσφορές.  Η επιτροπή του διαγωνισμού 
συντάσσει πρακτικό στο οποίο προτείνει την απόρριψη των εταιρειών που δεν πληρούν 
τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και την κατακύρωση της προσφοράς με την 
χαμηλότερη  τιμή.  Η  απόφαση  του  φορέα  διενέργειας  κοινοποιείται  στους 
συμμετέχοντες.  Μετά  την  ανακοίνωση,  καλείται  ο  προμηθευτής  να  υπογράψει  τη 
σχετική σύμβαση, διάρκειας ενός έτους.  Η προαναφερθείσα σύμβαση θεωρείται  ως 
συναφθείσα,  το  δε  έγγραφο  της  σύμβασης  που  ακολουθεί  έχει  αποδεικτικό  μόνο 
χαρακτήρα.  Σε  περίπτωση  μη  εξάντλησης  των  συμβατικών  ποσοτήτων  εντός  της 
συμβατικής χρονικής διάρκειας, το Νοσοκομείο διατηρεί μονομερές δικαίωμα τρίμηνης 
παράτασης, με τους ίδιους όρους και τιμές κατόπιν αποφάσεως του αρμοδίου οργάνου 
του Νοσοκομείου.

Η  Επιτροπή  του  Διαγωνισμού  μπορεί  να  ζητήσει  διευκρινίσεις  από  τους 
διαγωνιζομένους επί των υποβληθέντων στοιχείων. 

Εγγύηση συμμετοχής-καλής εκτέλεσης  - λειτουργίας 

Εγγυητική  συμμετοχής  δεν  απαιτείται.  Ο  ανάδοχος  όμως  οφείλει  κατά  την 
υπογραφή  της  σχετικής  σύμβασης  να  προσκομίσει  εγγυητική  επιστολή  καλής 
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εκτέλεσης. Το ύψος της θα ισούται με το 5% του συνολικού συμβατικού τιμήματος μη 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
 Η  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  της  σύμβασης,  επιστρέφεται  μετά  τη  λήξη  της 
ισχύος της σύμβασης και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους δύο 
συμβαλλομένους. 

Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης 
της προς υπογραφή σύμβασης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά τουλάχιστον τρεις 
μήνες από το συνολικό συμβατικό χρόνο παράδοσης της προμήθειας.

Στην περίπτωση που ανάδοχος αναδεικνύεται ένωση αναδόχων ή κοινοπραξία, η 
εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  πρέπει  να  περιλαμβάνει  και  τον  όρο  ότι  καλύπτει  τις 
υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Για ό,τι δεν προβλέπεται στην παρούσα εφαρμόζονται οι περί προμηθειών του 
Δημοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά. Η εφαρμογή των διατάξεων αυτών δεν 
αποκλείει την άσκηση άλλων δικαιωμάτων του Νοσοκομείου, που απορρέουν από τις 
συναφείς  με  τη  σύμβαση  διατάξεις  του  Αστικού  Κώδικα  και  της  λοιπής  ισχύουσας 
νομοθεσίας.

Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών σχετικά 
με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, η 
Αναθέτουσα  Αρχή  και  ο  Ανάδοχος  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  στη 
Θεσσαλονίκη.

                                               
  

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΠΑΤΕΡΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Msc Ιατρικής Φυσικής

MSc Διοίκησης Μονάδων Υγείας
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