
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2015-015/ΣΠ

 Πρόχειρος  διαγωνισμός  για  τη  προμήθεια  «ΔΙΑΦΟΡΑ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ» (CPV:39800000-0)   προϋπολογισθείσας  δαπάνης  €11.387,88 
πλέον  Φ.Π.Α.  ήτοι  €14.007,09  συμπεριλαμβανομένου  αναλογούντος  Φ.Π.Α.  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.  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.

4. Του  Ν.4368/2015  (ΦΕΚ  Α΄21/21-2-2016) «Μέτρα  για  την  επιτάχυνση  του 
κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις»

5. 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.

Β. Τις αποφάσεις - έγγραφα: 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

Σ χ έ δ ι ο  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΑΔΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»

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

ΑΔΑΜ

Τηλέφωνο: 2313 304464-3
Φαξ: 2313 304452

Πληροφορίες: Κατσάνα Κατερίνα, 
Ευθυμιάδου Ν.

E-mail: promagpavlos  @  outlook.com  
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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.  12/8-1-2015  (ΑΔΑ:Ω24Ξ46906Ι-ΘΜΖ)  Πράξη  Διοικητή  του 
Νοσοκομείου περί ορισμού επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών του εν 
λόγω διαγωνισμού

5. Το  υπ’  αριθμ.  πρωτ.  7378/19-6-2015  πρακτικό  τεχνικών  προδιαγραφών  - 
τεχνοοικονομικής μελέτης της αρμόδιας επιτροπής

6. Το  υπ’αριθμ.  Δ4/14Η ΣΥΝ/15-07-2015  (ΑΔΑ:  6ΣΘΩ46906Ι-Ρ27)  απόσπασμα 
πρακτικού  του  Δ.Σ.  του  Νοσοκομείου  περί  έγκρισης  του  υπ’αριθμ.  πρωτ. 
7378/19-6-2015  πρακτικού  τεχνικών  προδιαγραφών  της  αρμόδιας  επιτροπής 
αξιολόγησης,  καθώς  επίσης  και  έγκρισης  διενέργειας  του  εν  λόγω 
διαγωνισμού.

7. Το  υπ’αριθμ.  71/13-01-2016  και  19-01-2016  (θέμα  3Ο Ε.Η.Δ.)  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 19)»

8. Η με α/α 452/21-4-2016(ΑΔΑ: 7ΤΑΝ46906Ι-Ε7Ν) απόφαση ανάληψης δαπάνης 
του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»

9. Η με α/α 564/12-04-2016 (ΑΔΑ:78Σ2ΟΡ1Ο-Κ0Σ)  απόφαση ανάληψης  δαπάνης 
της 4ης Υ.ΠΕ Μακεδονίας & Θράκης 

καλεί

τους  ενδιαφερόμενους  να  υποβάλουν  σφραγισμένες  προσφορές  για  τα  είδη  του 
κάτωθι πίνακα:

A/A
Κωδικός 
γραφείου 

προμηθειών

Περιγραφή είδους 
γραφείου προμηθειών

Μονάδα 
Μέτρησης Ποσότητα Προϋπολογισμός 

με Φ.Π.Α. σε €

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑ

ΦΕΣ

1 060913000010004 ΣΠΟΓΓΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΤΕΜ 30 7,38

30 Χ 25 cm ΑΠΟ 
ΒΑΜΒΑΚΙ ΚΑΙ ΦΥΤΙΚΕΣ 

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ, ΝΑ 
ΠΛΕΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ 

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ Ή ΣΤΟ 
ΧΕΡΙ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 90 
ΒΑΘΜΟΥΣ C, ΠΑΧΟΣ 

ΣΕ ΥΓΡΗ ΜΟΡΦΗ 5mm 
ΜΕ  ΑΠΟΚΛΙΣΗ +/- 0,7
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2 060913000010005 ΑΦΡΟΣ ΞΥΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΥΣΚ 15 34,317
ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟΣ. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 300 
ΜL.

3 060913000010007 ΓΑΝΤΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 
(LARGE) ΖΕΥΓΟΣ 30 23,616

ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ LATEX 
ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 
ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΠΟ 
ΒΑΜΒΑΚΙ, ΜΕ 

ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ 
ΥΦΗ, ΜΕΓΕΘΟΣ LARGE

4 060913000010008 ΓΑΝΤΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 
(MEDIUM) ΖΕΥΓΟΣ 50 39,36

 ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ LATEX 
ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 
ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΠΟ 
ΒΑΜΒΑΚΙ, ΜΕ 

ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ 
ΥΦΗ, ΜΕΓΕΘΟΣ 

MEDIUM

5 060913000010016

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 
ΚΑΡΟΤΣΙ 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 
ΜΟΝΟ

ΤΕΜ 1 73,8 ΚΟΜΠΛΕ, ΜΕ ΠΡΕΣΑ

6 060913000010025
ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 

ΜΕ ΠΕΝΤΑΛ 
ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ, 35 LT

ΤΕΜ 10 221,4
ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ, ΛΕΥΚΟΣ, 

ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ, 
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 35lt

7 060913000010027 ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 
ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ WC ΤΕΜ 10 123,00 πλαστικός, με πενταλ, 

χωρητικότητας 12lt

8 060913000010029 ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΤΕΜ 100 59,04

30m*30cm, μεγάλης 
ελαστικότητας, 

υψηλής αντοχής, 
κατάλληλη για 

τρόφιμα, τεμάχια των 
τριάντα μέτρων

9 060913000010031 ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ ΣΥΣΚ 600 3.771,18

ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ 
100Χ30, 99% ΚΑΘΑΡΟ 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ, ΜΕΓΑΛΗΣ 
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ 

ΟΛΕΣ ΤΙΣ 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ 

ΤΡΟΦΙΜΑ

10 060913000010032
ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 

ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΜΕ 
ΠΕΝΤΑΛ, 95 LT

ΤΕΜ 3 184,5
ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ 

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΡΑΣ 95lt 
ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΙ

11 060913000020001 ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ ΣΠΑΣΤΑ ΣΥΣΚ 70 64,575

ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΠΛΑΣΤΙΚΑ, ΜΗΚΟΥΣ 
22 cm, ΣΕ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 
ΤΕΜΑΧΙΩΝ
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12 060913000020003

ΠΩΜΑΤΑ ΓΙΑ 
ΚΕΣΕΔΑΚΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 240 

ΓΡ.

ΣΥΣΚ 1000 1.107,00

ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ 
ΤΡΟΦΙΜΑ, ΜΕ 

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ 
ΜΕΧΡΙ 80 ΒΑΘΜΟΥΣ C, 
ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 
50 ΤΕΜΑΧΙΩΝ (ΘΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ 
ΜΕ ΤΑ ΚΕΣΕΔΑΚΙΑ)

13 060913000020004
ΚΟΥΤΑΛΑΚΙΑ (ΓΛΥΚΟΥ) 
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΛΕΥΚΑ  ΜΙΑΣ 

ΧΡΗΣΗΣ
ΣΥΣΚ 800 846,24

ΜΗ ΤΟΞΙΚΑ,  ΣΕ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 100 

ΤΕΜΑΧΙΩΝ. 

14 060913000020005 ΠΗΡΟΥΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 
ΛΕΥΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚ 300 291,51

ΜΗ ΤΟΞΙΚΑ,  ΣΕ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 100 

ΤΕΜΑΧΙΩΝ. 

15 060913000020006 ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 
ΛΕΥΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚ 150 158,67

ΜΗ ΤΟΞΙΚΑ,  ΣΕ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 100 

ΤΕΜΑΧΙΩΝ. 

16 060913000020007 ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 
ΝΕΡΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚ 3100 1.696,79

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 250 
ML , ΜΕ ΘΕΡΜΙΚΗ 
ΑΝΤΟΧΗ ΜΕΧΡΙ 80 

ΒΑΘΜΟΥΣ C, 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ 
ΤΡΟΦΙΜΑ, ΣΕ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 50 
ΤΕΜΑΧΙΩΝ

17 060913000020008 ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 
ΜΙΚΡΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚ 1050 594,09

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 125 
ML, ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ 

ΤΡΟΦΙΜΑ, ΣΕ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 50 

ΤΕΜΑΧΙΩΝ

18 060913000020009
ΞΥΡΑΦΑΚΙΑ ΑΠΛΑ 
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ 

ΧΡΗΣΗΣ
ΤΕΜ 1000 221,4  

19 060913000020010

ΛΕΠΙΔΕΣ ΓΙΑ 
ΞΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΜΙΑΣ 
ΧΡΗΣΗΣ

ΤΕΜ 400 196,8  

20 060913000020011 ΞΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΤΕΜ 9 16,605  

21 060913000020013 ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΤΕΜ 30 119,925

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ 
ΤΥΠΟΥΣ ΜΑΛΛΙΩΝ. 
ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ, ΣΕ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ 1 

ΛΙΤΡΟΥ.

22 060913000020014 ΣΑΠΟΥΝΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΤΕΜ 100 31,98 ΜΕ ΟΥΔΕΤΕΡΟ PH, 
ΒΑΡΟΥΣ 125 ΓΡ.

23 060913000020015
ΣΥΡΜΑ ΧΟΝΤΡΟ 
ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΣΕ 
ΣΠΟΓΓΟΥΣ

ΤΕΜ 200 19,68  
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24 060913000020021 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ 
ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΣΥΡΜΑ ΤΕΜ 324 87,6744

16Χ10, ΠΑΧΟΥΣ 2,8 
CM ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ 

ΣΥΡΜΑ, ΜΕ ΤΡΥΠΕΣ

25 060913000020022
ΚΕΣΕΔΑΚΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 240 

ΓΡ.
ΣΥΣΚ 1500 1.891,13

μίας χρήσης, 
κατάλληλα για 

τρόφιμα με θερμική 
αντοχή μέχρι 80ο C, 
σε συσκευασία των 
πενήντα τεμαχίων 

26 060913000030001 ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 
ΧΕΡΙΩΝ ΣΥΣΚ 424 1.043,04

ΜΕ ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΡΗ, 
ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ, ΣΕ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΛΙΤΡΟΥ

27 060913000030006 ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΑ ΣΥΣΚ 50 123,00

ΜΕ ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΡΗ, 
ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ, ΓΙΑ 

ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ 
ΔΕΡΜΑΤΟΣ, ΣΕ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ 1 
ΛΙΤΡΟΥ

28 060913000040003 ΠΙΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ 
ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚ 600 959,40

λευκά από υλικό 
κατάλληλο για 

τρόφιμα σε 
συσκευασία των 20 

τεμαχίων
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 14.007,09€

 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.

Διευκρινίζεται  ότι  για  τα  είδη  με  κωδικό  060913000020003 «ΠΩΜΑΤΑ  ΓΙΑ 
ΚΕΣΕΔΑΚΙΑ  ΠΛΑΣΤΙΚΑ  ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  240  ΓΡ»  και  α/α:  060913000020022 «ΚΕΣΕΔΑΚΙΑ 
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 240 ΓΡ.» οι υποψήφιοι προμηθευτές θα πρέπει να προσφέρουν 
και  για  τα  δύο  είδη  και  μειοδότης  θα  ανακηρυχθεί  αυτός  που  θα  προσφέρει  τη 
χαμηλότερη τιμή για το σύνολό τους.

Το κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού, είναι η χαμηλότερη τιμή.

Τρόπος λήψης εγγράφων του διαγωνισμού – παροχή διευκρινίσεων

 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 17 Μαΐου 2016 και ώρα 
15:00 
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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 17 Μαΐου 2016 και ώρα 15:00 

Η  προσφορά  θα  πρέπει  να  φέρει  την  ένδειξη:  ΦΑΚΕΛΟΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΓΙΑ  ΤΟΝ 
ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ  ΜΕ  ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΔΙΑΦΟΡΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ» ΜΕ ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚ. 2015-015/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 18 Μαΐου 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  στη  διαδρομή  (URL) 
http://www.agpavlos.gr./ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ.  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 τη 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).

6

16PROC004279267 2016-04-22

http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.agpavlos.gr./%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%9A%CE%97%CE%A1%CE%A5%CE%9E%CE%95%CE%99%CE%A3/%CE%94%CE%99%CE%91%CE%93%CE%A9%CE%9D%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A5%CE%A3
ΑΔΑ: 7ΔΣΛ46906Ι-Ρ2Η



  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  τις  εισφορές  κοινωνικής  ασφάλισης 
(κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
      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.
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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 
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 «ΔΙΑΦΟΡΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ»  ΜΕ  ΑΡΙΘ.  ΔΙΑΚ.  2015-
015/ΣΠ, «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία»,   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 
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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».

 Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, πρωτότυπα και αντίγραφα, τοποθετούνται 
σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο,  με την ένδειξη 
«ΦΑΚΕΛΟΣ  ΤΕΧΝΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»,  ο  οποίος  θα  περιέχει  την  Τεχνική 
Περιγραφή, 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

 Τα οικονομικά στοιχεία, πρωτότυπα και αντίγραφα, τοποθετούνται σε χωριστό 
σφραγισμένο  φάκελο,  επίσης  μέσα  στον  κυρίως  φάκελο  με  την  ένδειξη 
«ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».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. 

 Η κατακύρωση θα γίνει στον ανάδοχο με τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή. 
Αντιπροσφορές δεν γίνονται  δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Επίσης δεν 
γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

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.

Χρόνος παράδοσης – Χρόνος ισχύος προσφορών

Διευκρινίζεται ότι τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να είναι άμεσα παραδοτέα μετά 
την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και τη διαβίβαση της αντίστοιχης παραγγελίας 
του Νοσοκομείου προς τον προμηθευτή.

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

Διαδικασία Διενέργειας του Διαγωνισμού
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  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 

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 
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 
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τα  παραπάνω  οριζόμενα,  αρμόδια  θα  είναι  τα  δικαστήρια  που  εδρεύουν  στη 
Θεσσαλονίκη.

                                               
  

O ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΠΕΤΡΟΣ ΣΕΡΙΔΗΣ
MSc ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
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