
                                    ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2016-013/Δ
 ανοιχτής  διαπραγμάτευσης  με  σφραγισμένες  προσφορές  σε  ευρώ,  για  την  προμήθεια 
«ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΙΜΟΔΙΑΛΥΣΗΣ» για τις ανάγκες του του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» (CPV:33181000-2) 

        
Αντικείμενο του διαγωνισμού – συνοπτικά στοιχεία

Είδος διαγωνισμού: Διαπραγμάτευση

Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει τιμής

Χρόνος διενέργειας: Ημερομηνία: 16-12-2016
Ημέρα: Παρασκευή 
Ώρα: 11:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφορών: 15-12-2016

Ημέρα: Πέμπτη
Ώρα: 14:00 μ.μ.

Τόπος διενέργειας: Γ.Ν.Θ.  «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» Εθνικής  Αντίστασης 161, Τ.Κ. 
55134, Θεσσαλονίκη

Περιγραφή: Προμήθεια  «Βελόνες  αιμοδιάλυσης» για  το  Γ.Ν.Θ. 
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών. 

Κωδικός CPV: 33141324-7

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 3.254,60€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
4.035,715€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Διάρκεια της σύμβασης: Έξι (6) μήνες
Κρατήσεις επί της τιμής των 
ειδών:

Οι  τιμές  υπόκεινται  στις  υπέρ  του  Δημοσίου  και  τρίτων 
νόμιμες κρατήσεις

Φόρος εισοδήματος:
Κατά  την  πληρωμή  παρακρατείται  φόρος  εισοδήματος 
σύμφωνα  με  το  άρθρο  24  του  Ν.  2198/1994  και  του  Ν. 
4172/2013, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν

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

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

Σ χ έ δ ι ο    

4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»

(Εθν. Αντίστασης 161 Τ.Κ. 55134- ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)
Τηλέφωνο: 2313 304463

Φαξ: 2313 304452

Πληροφορίες: Τζήμα Δ.
Κατσάνα Αικ.. 

E-mail: promagpavlos  @  outlook  .  com  
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 α) την υπ. αρίθμ. 574/20-05-2016 πράξη διοικητή σχετικά με τον ορισμό επιτροπής σύνταξης 
τεχνικών προδιαγραφών
β)  το υπ. αρίθμ. Πρωτ. 9468/04-08-2016 πρακτικό τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια 
«ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΙΜΟΔΙΑΛΥΣΗΣ»
γ)  την  υπ.  αρίθμ.  Β14/26η  ΣΥΝ/05-10-2016  απόφαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  του 
Νοσοκομείου με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια ανοικτής  διαπραγμάτευσης 
δ) την υπ. αρίθμ. 5804/2014 (3261/Β/4-12-2014 ΦΕΚ) Κοινή Απόφαση του Υπουργού Υγείας 
και  του  Αναπληρωτή  Υπουργού  Οικονομικών  με  την  οποία  εγκρίθηκε  το  Πρόγραμμα 
Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας  του έτους 2014
ε) το Ν. 4412 (ΦΕΚ 147/α’/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
στ) τη δέσμευση πίστωσης με α/α 1255/14-11-2016 (ΑΔΑ:704Ο46906Ι-ΣΝ1)
ζ) τις επείγουσες ανάγκες του Νοσοκομείου

καλεί

τους  ενδιαφερόμενους  να  υποβάλουν  σφραγισμένες  προσφορές  για  την  προμήθεια 
«Βελόνες αιμοδιάλυσης»

Τόπος υποβολής 
προσφορών

Καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής 

προσφορών

Τόπος διενέργειας 
διαγωνισμού

Ημερομηνία 
διενέργειας 

διαγωνισμού
Γ.Ν.Θ. ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

15-12-2016
Ώρα: 14:00 μ.μ.

Γ.Ν.Θ. ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
(Τμήμα Προμηθειών)

16-12-2016
Ώρα: 10:00 π.μ.

Μέρος Α΄: Γενικοί όροι

 Ορισμοί και γενικές πληροφορίες 

Άρθρο 1. Αντικείμενο της διακήρυξης
Αντικείμενο της διακήρυξης είναι η  ανάδειξη προμηθευτή σχετικά με προμήθεια 

«Βελόνες αιμοδιάλυσης», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης  4.035,715  € με το 
Φ.Π.Α., σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης   και 
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. 
  Η σύμβαση που θα προκύψει θα είναι εξάμηνης (6) χρονικής διάρκειας και θα μπορεί  
να λυθεί αυτοδίκαια σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή της συμβατικής διάρκειας, εφόσον 
υπογραφεί  σύμβαση  από  κεντρικό  φορέα.  Στη  περίπτωση  αυτή,  της  λύσης  της 

2

16PROC005495421 2016-12-02

ΑΔΑ: 7ΛΩΦ46906Ι-ΙΕΥ



παρούσης σύμβασης, ουδεμία ευθύνη έχει το Νοσοκομείο έναντι του αναδόχου για τη μη 
εκπλήρωση της σύμβασης.
    Το  Νοσοκομείο  διατηρεί  το  δικαίωμα  να  μην  κατακυρώσει  το  αποτέλεσμα  της 
διαγωνιστικής  διαδικασίας,  να  αιτηθεί  βελτίωση  της  προσφοράς  του  επικρατέστερου 
αναδόχου,  να  ματαιώσει  οριστικά  τη  διαδικασία,  ή  να  την  επαναλάβει,  χωρίς 
οποιαδήποτε αποζημίωση του αναδόχου και των λοιπών υποψηφίων που έλαβαν μέρος 
   Η εν λόγω υπηρεσία θα βαρύνει τον ΚΑΕ του προϋπολογισμού του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ 
ΠΑΥΛΟΣ» 1311 
   Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της προμήθειας. 

Άρθρο 2. Στοιχεία αναθέτουσας αρχής
Αναθέτουσα αρχή είναι το Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»
Διεύθυνση αναθέτουσας αρχής: Εθνικής Αντίστασης 161,  Τ.Κ. 55134
Τηλέφωνο: 2313 304463 -4-1 (Τμήμα Προμηθειών) 
E-mail: promagpavlos@outlook.com  
Πληροφορίες:  Τζήμα Δ., Κατσάνα Αικ.

Άρθρο 3. Αποστολή της προκήρυξης - δημοσιότητα 
 Δεν απαιτείται δημοσίευση στον ελληνικό τύπο, σε εφαρμογή του άρθρου 32 του  Ν.4412/2016. 
Η  παρούσα  διακήρυξη,  έχει  αναρτηθεί   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).  Επίσης  στο  διαδίκτυο  και  συγκεκριμένα  στην  ιστοσελίδα  του  Νοσοκομείου  στη 
διαδρομή(URL)
 http://www.agpavlos.gr./ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ/ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ/ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Άρθρο 4. Τρόπος λήψης εγγράφων του διαγωνισμού – παροχή διευκρινίσεων
Προς διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων διατίθενται  σε ηλεκτρονική μορφή στην 
ιστοσελίδα  του Νοσοκομείου στη διαδρομή 
(URL)http://www.agpavlos.gr./ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ/ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ/ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ : 
 Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να επισκέπτονται την ως άνω ιστοσελίδα 
του Νοσοκομείου σε τακτά χρονικά διαστήματα για να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές

Άρθρο 5. Χρόνος – τόπος υποβολής προσφορών
Οι προσφορές είναι δυνατό:
1)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 Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 14:00 
2)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 
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ημέρα  της  ημέρας  διενέργειας  του  διαγωνισμού,  ήτοι  μέχρι  και  τη  Πέμπτη  15 
Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 14:00
Η αναθέτουσα αρχή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην άφιξη 
των προσφορών, από οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλονται με τον ως άνω τρόπο. Οι 
προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία είτε δεν έφθασαν 
έγκαιρα στην υπηρεσία διενέργειας,  θα επιστρέφονται  στους  προσφέροντες χωρίς  να 
έχουν αποσφραγισθεί. 
  Η προσφορά θα πρέπει να φέρει την ένδειξη: 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Βελόνες αιμοδιάλυσης» με αριθμ. διακ. 2016-013/Δ
«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία». 

Άρθρο 6. Χρόνος – τόπος διενέργειας διαγωνισμού 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο τμήμα προμηθειών της αναθέτουσας αρχής, δηλαδή 
του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», στις 16/12/2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.

Άρθρο 7. Δικαίωμα συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
Υποψήφιοι ή προσφέροντες και σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να 
είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε:
α) Κράτος - μέλος της Ένωσης,
β) Κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ΕΟΧ
γ) Τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων 
στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 
4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του  σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως 
άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου 
και  έχουν  συνάψει  διμερείς  ή  πολυμερείς  συμφωνίες  με  την  Ένωση  σε  θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

Άρθρο 8. Δικαιολογητικά συμμετοχής 
     Οι συμμετέχοντες οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά τους 
στο φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής εγκαίρως και προσηκόντως, τα ακόλουθα 
δικαιολογητικά:
      1. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή , από το 
οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, είναι ενήμεροι 
ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας 
και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
      2.  Παραστατικό  εκπροσώπησης  ,  αν  οι  οικονομικοί  φορείς  συμμετέχουν  με 
αντιπρόσωπο τους.
      3.  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.
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      4 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ((να φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων 
τριάντα  ημερολογιακών  ημερών  προ της  καταληκτικής  ημερομηνίας  υποβολής  των 
προσφορών  και  δεν  απαιτείται  βεβαίωση  του  γνησίου  της  υπογραφής  από  αρμόδια 
διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ)  στην οποία θα δηλώνουν ότι:
       α) Η επιχείρησή τους δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας,
       β) δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμό, με αμετάκλητη απόφαση,
       γ) δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής 
τους δραστηριότητας,
       δ)  η  επιχείρηση  είναι  συνεπής  στην  εκπλήρωση  τόσο  των  συμβατικών  της 
υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεών της εν γένει προς το Δημόσιο τομέα και
       ε) δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών 
που ζητούνται από την Υπηρεσία.
       στ) δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της 
υπεξαίρεσης,  της  απάτης,  της  εκβίασης,  της  πλαστογραφίας,  της  ψευδορκίας,  της 
δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
        ζ)  τους ασφαλιστικούς φορείς στους οποίους είναι υποχρεωμένος ο υποψήφιος, 
κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, να καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές.

    Εφόσον τα δημόσια ή ιδιωτικά έγγραφα που υποβάλλονται με την προσφορά ή την 
αίτηση  συμμετοχής  δεν  είναι  συνταγμένα  στην  ελληνική  γλώσσα,  συνυποβάλλεται 
επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Χρόνος ισχύος προσφορών
   Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενος επί εκατόν είκοσι (120) 

Επισημαίνεται πως τα δικαιολογητικά που εκδίδονται σε κράτος εκτός της Ελλάδας θα πρέπει 
να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι:
 Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις φέρουν 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, σε πρωτότυπη μορφή ή 
σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες ή 
τους φορείς αυτούς ή των ακριβών αντιγράφων τους.

Άρθρο 9. Χρόνος ισχύος προσφορών
Οι  προσφορές  ισχύουν  και  δεσμεύουν  τους  προσφέροντες  για  εκατόν  είκοσι  (120) 
ημερολογιακές  ημέρες  από  την  επόμενη  της  διενέργειας  του  διαγωνισμού  (άρθρο  97 
παράγραφος 4 του  Ν.4412/2016).
Προσφορά  που  ορίζει  χρόνο  ισχύος  μικρότερο  του  παραπάνω  αναφερόμενου  χρόνου 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη (97 παράγραφος 1 του  Ν.4412/2016). 
Οι Υποψήφιοι προμηθευτές δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους, ή μέρος 
της, μετά την κατάθεσή της. 
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Άρθρο 10. Τρόπος σύνταξης προσφορών

1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους, στην ελληνική 
γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, σε δυο αντίγραφα. Το ένα από τα αντίγραφα αυτά 
ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα αυτού πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη 
«ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ». 
2. Στο φάκελο της προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 
− Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ ή ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
− Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής
− Ο τίτλος της σύμβασης
− Η  καταληκτική  ημερομηνία  (ημερομηνία  λήξης  προθεσμίας  υποβολής 
προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής
− Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα
3. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία 
και ειδικότερα τα εξής: 
3.1.  Τα δικαιολογητικά  συμμετοχής,  πρωτότυπα  και  αντίγραφα,  τοποθετούνται  σε  χωριστό 
σφραγισμένο  φάκελο  μέσα  στον  κυρίως  φάκελο,  με  την  ένδειξη  «ΦΑΚΕΛΟΣ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ».
3.2.  Τα  τεχνικά  στοιχεία  της  προσφοράς,  πρωτότυπα  και  αντίγραφα,  τοποθετούνται  σε 
χωριστό  σφραγισμένο  φάκελο  μέσα  στον  κυρίως  φάκελο,  με  την  ένδειξη  «ΦΑΚΕΛΟΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω 
μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και 
ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις
3.3.  Τα  οικονομικά  στοιχεία,  πρωτότυπα  και  αντίγραφα,  τοποθετούνται  σε  χωριστό 
σφραγισμένο  φάκελο,  επίσης  μέσα  στον  κυρίως  φάκελο  με  την  ένδειξη  «ΦΑΚΕΛΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». 
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.

Προσοχή: Οι φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα 
φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

Άρθρο 11. Τιμές προσφορών - νόμισμα
1. Οι τιμές των προσφορών θα εκφράζονται σε ευρώ. Προσφορές που δε δίνουν τις τιμές σε 
ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
2. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη νόμιμη 
επιβάρυνση που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, εκτός από το Φ.Π.Α.
3. Η τιμή της προσφοράς δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια του χρόνου ισχύος της. 
Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς, οι διαγωνιζόμενοι 
δε δικαιούνται κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους, να υποβάλλουν νέο πίνακα με 
την τιμή προσφοράς. 
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Άρθρο 12. Διαδικασία διενέργειας διαγωνισμού
 Η  αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την ημέρα και ώρα που ορίζεται στην 
παρούσα  πρόσκληση  από  επιτροπή  αξιολόγησης  που  θα  ορισθεί   μετά  από  Πράξη  της 
Διοικήτριας  του  Νοσοκομείου.  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 (σύμφωνα με το ν.4412/2016).
  Η Επιτροπή του Διαγωνισμού μπορεί να ζητήσει διευκρινίσεις από τους διαγωνιζομένους επί 
των υποβληθέντων στοιχείων. 

Άρθρο 13. Αξιολόγηση προσφορών
Κριτήριο για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού είναι η πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)  και η κατακύρωση γίνεται 
τελικά στον ανάδοχο με τη χαμηλότερη τιμή, εκ των συμμετεχόντων των οποίων οι προσφορές 
έχουν  κριθεί  ως  αποδεκτές  με  βάση τους  όρους  της  διακήρυξης  και  τις  υποχρεώσεις  του 
αναδόχου.
Η τιμή για την προμήθεια θα δίνεται χωρίς το ΦΠΑ, το οποίο και βαρύνει το νοσοκομείο. Αν 
στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ, αυτό θα πρέπει να αναφέρεται ρητά.

Άρθρο 14. Κατακύρωση του διαγωνισμού
Τα αποτελέσματα  των  ανωτέρω σταδίων  επικυρώνονται  με  απόφαση  του  αποφαινόμενου 
οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται στους προσφέροντες. Η αναθέτουσα 
αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών 
της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο 
και σε κάθε προσφέροντα με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει.

Άρθρο 15. Κατάρτιση και υπογραφή σύμβασης 
 Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα 
αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι 
(20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.
Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει 
να υπογράψει  το συμφωνητικό,  μέσα στην προθεσμία που ορίζεται  στην ειδική πρόκληση, 
κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 
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Άρθρο 16. Διοικητικές προσφυγές – ένδικα μέσα 
Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται 
από το Ν.4412/2016. 

Άρθρο 17. Εγγυήσεις
Εγγυητική  συμμετοχής  δεν  απαιτείται.  Ο  ανάδοχος  όμως  οφείλει  πριν  την 

υπογραφή της σχετικής σύμβασης να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Το 
ύψος της θα ισούται με το 5% του συνολικού συμβατικού τιμήματος μη συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α.
 Η  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  καταπίπτει  στην  περίπτωση  παράβασης  των  όρων  της 
σύμβασης,  όπως αυτή  ειδικότερα  ορίζει.  Ο  χρόνος  ισχύος  της  εγγύησης  καλής  εκτέλεσης 
πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά ένα μήνα. 
Η  εγγύηση καλής  εκτέλεσης επιστρέφεται  στο  σύνολό  της  μετά  την  οριστική  ποσοτική  και 
ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 

Άρθρο 18. Τρόπος πληρωμής – κρατήσεις 
Η τιμολόγηση θα γίνεται στο Νοσοκομείο για το μέρος της ποσότητας που θα παραδίδεται με 
τον αναλογούντα Φ.Π.Α. μετά από κάθε τμηματική, οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή. 
Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής  και  λοιπά  στοιχεία, καθώς και σε περίπτωση που η 
πληρωμή  του  συμβασιούχου  καθυστερήσει  από  την  αναθέτουσα  αρχή  ισχύουν  τα   όσα 
αναφέρονται στην ισχύουσα κείμενη νομοθεσία. 
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με τις νόμιμες  κρατήσεις:
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»   
Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών που 
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής. Για όλες τις πληρωμές 
θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά / δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο του 
ανάδοχου  θα γίνονται  όλες  οι  νόμιμες  κρατήσεις,  σύμφωνα  με  τους  ισχύοντες  κάθε  φορά 
νόμους και σχετικές εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων.  

Άρθρο 19. Εφαρμοστέο δίκαιο
Η σύμβαση διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών σχετικά με την ερμηνεία 
ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της σύμβασης ή με αφορμή αυτή, 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. 
          Επισημαίνεται ότι η σύμβαση που θα προκύψει από την διακήρυξη του Νοσοκομείου 
«Αγιος Παυλος»,  θα μπορεί να λυθεί αυτοδίκαια σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή της 
συμβατικής διάρκειας , σε περίπτωση που υπογραφεί σύμβαση για την προμήθεια βελόνες 
αιμοδιάλυσης από κεντρικό φορέα διενέργειας.
 

                                                                            

Μέρος Β:     Τεχνικές προδιαγραφές     
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΙΜΟΔΙΑΛΥΣΗΣ»

Ποσότητα 8.580 τεμάχια

Διάμετρος αυλού βελόνας 15G και 16G και να ακολουθούν το διεθνές πρότυπο ISO 
9626,1995(E)ή ισοδύναμο ΕΝ2.

Μήκος μεταλλικού τμήματος βελόνας 20 mm και 25 mm και να ακολουθούν το διεθνές 
πρότυπο ISO 9626,1995(E)ή ισοδύναμο ΕΝ2.

Μήκος πλαστικής προέκτασης 15 cm

Η αρτηριακή βελόνα να φέρει οπή (back-eye)

Clips για ασφάλεια στους χειρισμούς 

Περιστρεφόμενη πεταλούδα και να είναι σιλικονούχα για σωστή παρακέντηση

Αιχμηρή βελόνα για ελαχιστοποίηση πόνου και ουλής

Τα  προϊόντα  να  φέρουν  τη  σήμανση  «CE»  σύμφωνα  με  την  κοινοτική  οδηγία 
93/42/ΕΟΚ/14-6-94  που  αφορά  τα  ιατροτεχνολογικά  προϊόντα  και  αυτό  να 
αποδεικνύεται  μα  αντίγραφο  πιστοποιητικού  σήμανσης  «CE»  της  παραγωγού 
εταιρείας από αναγνωρισμένο κοινοποιημένο οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Οι προμηθευτές-διακινητές των ανωτέρων ειδών να συμμορφώνονται με την 
Υ.Α.Ε3/833/99 «Περί συστήματος ποιότητας των Εταιρειών διακίνησης 
Ιατροτεχνολογικών  προϊόντων» Τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης να κατατεθούν με την 
προσφορά

         

  
                                                             Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

     

                                                                        ΠΑΤΕΡΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
MSc ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

                                                             MSc ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
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