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ΠΡΟ: ΚΑΘΔ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΜΔΝΟ

ΚΟΙΝ:
1. Γξακ. Ννζνθ. Φ/Α/1/
ΔΧΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ:

ΠΡΟΚΛΖΖ ΑΡΗΘΜ. 152/22 ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΑ
ΘΔΜΑ: «ΔΓΚΡΗΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΠΑΚΔΣΧΝ ΦΑΚΟΘΡΤΦΗΑ ΚΑΗ ΤΝΟΓΟΤ
ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΑΤΣΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΛΤΦΖ ΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΓΗΑ
ΥΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΣΖΜΑ ΔΞΗ (6) ΜΖΝΧΝ»

Ο Γιοικηηήρ ηος Νοζοκομείος, αθού έλαβε ςπότη:
(1) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη
Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» όπσο ηζρύεη
(2) Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4782/2021 «Δθζπγρξνληζκόο, απινπνίεζε θαη αλακόξθσζε ηνπ
ξπζκηζηηθνύ πιαηζίνπ ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, εηδηθόηεξεο ξπζκίζεηο πξνκεζεηώλ
ζηνπο ηνκείο ηεο άκπλαο θαη ηεο αζθάιεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο γηα ηελ αλάπηπμε, ηηο
ππνδνκέο θαη ηελ πγεία»
(3) Σν ππ΄ αξηζκ. 12181/13.09.2022 αίηεκα ηνπ ηκήκαηνο ηεο Οθζαικνινγηθήο θιηληθήο
ηνπ Ννζνθνκείνπ
(4) Tελ
αξηζ.
20/14-09-2022(Θ.6)
(ΑΓΑ:
Φ7Ε146906Χ-ΧΜΟ,
ΑΓΑΜ:
22REQ011325230), Απόθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ Έγθξηζεο ηεο πξνκήζεηαο
παθέησλ θαθνζξπςίαο θαη ζπλνδνύ εμνπιηζκνύ απηώλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ
ηνπ ηκήκαηνο γηα ρξνληθό δηάζηεκα έμη (6) κελώλ, θαη Οξηζκνύ ησλ κειώλ ηεο
Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο Πξνζθνξώλ
(5) Σελ αξηζ. πξση. 1101/28.09.2022 Απόθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο κε Α/Α: 1543
θαηαρώξεζεο ζην Μεηξών Γεζκεύζεσλ/Βηβιίν Δγθξίζεσλ & Δληνιώλ Πιεξσκήο
(ΑΓΑΜ: 22REQ011325268, ΑΓΑ: ΦΝΘΗ46906Χ-ΑΑ0)
αρ πποζκαλεί να αποζηείλεηε:
νηθνλνκηθή πξνζθνξά για ηην ππομήθεια παθέησλ θαθνζξπςίαο θαη ζπλνδνύ εμνπιηζκνύ
απηώλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηνπ ηκήκαηνο ηεο Οθζαικνινγηθήο, γηα ρξνληθό δηάζηεκα
έμη (6) κελώλ πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο 31.248 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24%(ΚΑΔ:
1311), νη πξνδηαγξαθέο ηνπ νπνίνπ πεξηγξάθνληαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ παξαθάησ, κέρξη ηελ
Πέμπηη 06-10-2022 και ώπα 10.00 π.μ.
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ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΠΡΟΦΟΡΑ
Η πξνζθνξά ππνβάιιεηαη ζπληαγκέλε ή κεηαθξαζκέλε επηζήκσο ζηελ ειιεληθή γιώζζα
(ελεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα κπνξνύλ λα ππνβάιινληαη θαη ζηελ αγγιηθή γιώζζα ρσξίο
λα ζπλνδεύνληαη από κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή).
Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζώζεηο. Δάλ ππάξρεη
ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε πξνζζήθε ή δηόξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη
κνλνγξακκέλε από ηνλ πξνζθέξνληα, ην δε αξκόδην όξγαλν παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ
πξνζθνξώλ, θαηά ηνλ έιεγρν, κνλνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη ηελ ηπρόλ δηόξζσζε ή πξνζζήθε. Η
πξνζθνξά απνξξίπηεηαη, όηαλ ππάξρνπλ ζε απηήλ δηνξζώζεηο πνπ ηελ θαζηζηνύλ αζαθή, θαηά
ηελ θξίζε ηνπ νξγάλνπ αμηνιόγεζεο ησλ πξνζθνξώλ.
Μέζα ζην θάθειν ηεο ΠΡΟΦΟΡΑ (θπξίσο θάθεινο), ηνπνζεηνύληαη όια ηα ζρεηηθά κε ηελ
πξνζθνξά ζηνηρεία

θαηά πξνηίκεζε θαη πξνο δηεπθόιπλζε ηεο αξκόδηαο Δπηηξνπήο ζε

μερσξηζηνύο ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο ζε δύν αληίηππα, έλα πξσηόηππν θαη έλα αληίγξαθν, κε
ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ θαη σο εμήο:
«ΠΡΟ: Γενικό Νοσοκομείο Θωαννίνων «Γ. Υατζηκώστα»
ΦΑΚΕΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΘΑ την αριθμ 152/22 ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
για την «ΠΡΟΜΗΘΕΘΑ ΠΑΚΕΣΧΝ ΦΑΚΟΘΡΤΦΘΑ ΓΘΑ ΣΘ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΓΕΝΘΚΟΤ
ΝΟΟΚΟΜΕΘΟΤ ΘΧΑΝΝΘΝΧΝ Γ.ΥΑΣΖΗΚΧΣΑ»
ΚΑΣΑΛΗΚΣΘΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΘΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ: 06/10/2022 και ώρα 10.00 π.μ»

1.ΦΑΚΔΛΟ Α με ηην ένδειξη ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ
2.ΦΑΚΔΛΟ Β με ηην ένδειξη ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ
3.ΦΑΚΔΛΟ Γ με ηην ένδειξη ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ

Α. Φάκελορ Γικαιολογηηικών ζςμμεηοσήρ
Πξνο απόδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιόγσλ απνθιεηζκνύ από δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκνζίσλ
ζπκβάζεσλ ησλ παξ.1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016, παξαθαινύκε ζύκθσλα κε ηελ
παξ.1 ηνπ άξζξνπ 305 ηνπ πξναλαθεξζέληνο λόκνπ, καδί κε ηελ πξνζθνξά ζαο, λα καο
απνζηείιεηε ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά:
1ν

Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ όισλ ησλ κειώλ ηνπ Γ κε ρξόλν έθδνζεο έσο ηξεηο (3) μήνερ
ππιν ηην ςποβολή ηοςρ).
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2ν

Πηζηνπνηεηηθό ΓΔΜΗ ή ηζρύνλ θαηαζηαηηθό από όπνπ λα πξνθύπηνπλ εκθαλώο ηα κέιε ηνπ
Γ θαζώο θαη ν λόκηκνο εθπξόζσπνο ηεο εηαηξείαο κε ρξόλν έθδνζεο έυρ 30 επγάζιμερ
ημέπερ ππιν ηην ςποβολή ηοςρ.

3ν

Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα πνπ λα αλαγξάθεη γηα ΚΑΘΔ ΝΟΜΙΜΗ ΥΡΗΗ ΔΚΣΟ
ΔΙΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΔΚΣΟ ΜΔΣΑΒΙΒΑΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ θαη λα είλαη ζε ιζσύ ηον σπόνο
ςποβολήρ ηηρ.

4ν

Αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα πνπ λα αλαγξάθεη ΓΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ
ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΚΑΙ ΣΧΝ ΝΠΓΓ θαη ΓΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ
ΓΗΜΟΠΡΑΙΔ θαη λα είλαη ζε ιζσύ ηον σπόνο ςποβολήρ ηηρ.

5ν

Δθηύπσζε ηεο θαξηέιαο “ηνηρεία Μεηξώνπ/ Δπηρείξεζεο” από ηελ ειεθηξνληθή πιαηθόξκα
ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζόδσλ, όπσο απηά εκθαλίδνληαη ζην taxisnet, από ηελ
νπνία λα πξνθύπηεη ε κε αλαζηνιή ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηάο ηνπο κε εκεξνκελία
εθηύπσζεο κεηά ηελ εκεξνκελία ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο.

6ν

Τπεύθςνη δήλυζη πεξί κε επηβνιήο ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ηεο θύξσζεο ηνπ
νξηδόληηνπ απνθιεηζκνύ, ζύκθσλα ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. (άξζξν 74 παξ.4
Ν.4412/2016, όπσο ηξνπνπνηήζεθε από ην άξζξν 23 ηνπ Ν.4782/2021)

7ν

Τπεύθςνη δήλυζη ηνπ Ν. 1599/1986, όηη ν ππνςήθηνο νηθνλνκηθόο θνξέαο ζα δειώλεη όηη: i)
απνδέρεηαη πιήξσο ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο ii) ηα αλαθεξόκελα ζηελ πξνζθνξά
ηνπ ζηνηρεία είλαη αιεζή θαη αθξηβή, iii) παξαηηείηαη από θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπ
ζρεηηθά κε νηαδήπνηε απόθαζε ηνπ Ννζνθνκείνπ πεξί αλαβνιήο ή αθύξσζεο – καηαίσζεο ηεο
παξνύζεο δηαδηθαζίαο.
Β. Φάκελορ ηεσνικήρ πποζθοπάρ
ηνλ θάθειν ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπνζεηνύληαη όια ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ηελ ηερληθή
πξνζθνξά, ζύκθσλα κε ην Παξάξηεκα (Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο).
Γ. Φάκελορ οικονομικήρ πποζθοπάρ
Η Οηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ ππνςεθίνπ αλαδόρνπ ζα θαηαηεζεί κε ηηκή ζε επξώ. ηελ ηηκή
ζα πεξηιακβάλνληαη νη ηπρόλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, θαζώο θαη θάζε άιιε λόκηκε επηβάξπλζε
πνπ πξνβιέπεηαη από ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο, εθηόο από ηνλ ΦΠΑ, πνπ ζα δίλεηαη μερσξηζηά,
είηε σο πνζνζηό, είηε σο απόιπηε ηηκή.
Η ηηκή ηεο πξνζθνξάο δεν πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηελ πξνϋπνινγηδόκελε δαπάλε.

ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΧΜΖ - ΚΡΑΣΖΔΗ
Όιεο νη πιεξσκέο ζα γίλνληαη ζε επξώ κε ηελ πξνζθόκηζε ησλ λνκίκσλ δηθαηνινγεηηθώλ πνπ
πξνβιέπνληαη από ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο θαηά ην ρξόλν πιεξσκήο θαη ζε ρξόλν
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πξνζδηνξηδόκελν από ηελ αλαγθαία δηνηθεηηθή δηαδηθαζία γηα έθδνζε ησλ ζρεηηθώλ
ρξεκαηηθώλ εληαικάησλ.
Γηα όιεο ηηο πιεξσκέο ζα εθδίδνληαη ηα απαξαίηεηα λόκηκα παξαζηαηηθά/ δηθαηνινγεηηθά. Από
θάζε ηηκνιόγην ηνπ Πξνκεζεπηή ζα γίλνληαη όιεο νη λόκηκεο θξαηήζεηο, ζύκθσλα κε ηνπο
ηζρύνληεο θάζε θνξά Νόκνπο θαη ηηο ζρεηηθέο Δγθπθιίνπο ησλ αξκόδησλ Τπνπξγείσλ.
Οη θξαηήζεηο νη νπνίεο βαξύλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή είλαη νη αθόινπζεο:
α) Τπέξ Οξγαληζκώλ Φπρηθήο Τγείαο (Φ.Δ.Κ. 545 Β’ /24-3-’09): 2,00 %.
β) Ο πξνβιεπόκελνο από ην άξζξν 64 Κεθ. Β παξ. 2 ηνπ Ν. 4172/13 θόξνο εηζνδήκαηνο αμίαο
4% γηα πιηθά, ν νπνίνο παξαθξαηείηαη θαηά ηελ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο επί θαζαξνύ πνζνύ.
γ) Τπέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ: θξάηεζε 0,07% επί ηεο αμίαο
θάζε πιεξσκήο πξν θόξσλ θαη θξαηήζεσλ (Ν. 4146/13 - Ν. 4013/11-Ν. 4412/16).
δ) Σέινο ραξηνζήκνπ πνζνζηνύ 3% επί ηνπ πνζνύ ηεο αλσηέξσ θξάηεζεο, πιένλ εηζθνξάο
ππέξ Ο.Γ.Α. πνζνζηνύ 20%.
ε) Κξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θόξσλ θαη
θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο, θαζώο θαη θάζε άιιεο ζπκπιεξσκαηηθήο ζύκβαζεο ππέξ ηεο Αξρήο
Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθώλ Πξνζθπγώλ (Α.Δ.Π.Π), θαζώο θαη ησλ ινηπώλ ιεπηνκεξεηώλ
εθαξκνγήο ηεο παξ. 3 ηνπ αξ. 350 ηνπ λ. 4412/2016 (Α΄147). ηελ παξαπάλσ θξάηεζε
παξαθξαηείηαη επίζεο ην αλαινγνύλ ραξηόζεκν 3% ππέξ Γεκνζίνπ θαη ΟΓΑ ραξηνζήκνπ
20%.
Ο αλαινγνύλ Φ.Π.Α. επί ηνηο εθαηό (%) βαξύλεη ην Ννζνθνκείν.
ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΤΜΒΑΖ - ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΤΜΒΑΖ
Μεηά ηελ επέιεπζε ησλ ελλόκσλ απνηειεζκάησλ ηεο απόθαζεο θαηαθύξσζεο, ε αλαζέηνπζα
αξρή πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνύ εληόο
δεθαπέληε (15) εκεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο πξόζθιεζεο.
Αλ παξέιζεη ε πξνζεζκία ησλ αλσηέξσ δεθαπέληε (15) εκεξώλ ρσξίο ν αλάδνρνο λα έρεη
παξνπζηαζηεί γηα λα ππνγξάςεη ηε ύκβαζε, θεξύζζεηαη έθπησηνο θαη ε δηαδηθαζία αλάζεζεο
καηαηώλεηαη, ζύκθσλα κε ηηο παξ. 4 θαη 7 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ Ν. 4412/2016.
Δγγπήζεηο ζπκκεηνρήο θαη θαιήο εθηέιεζεο δελ απαηηνύληαη. Γηα ό, ηη δελ πξνβιέπεηαη από
ηελ παξνύζα πξόζθιεζε εθαξκόδνληαη νη πεξί πξνκεζεηώλ ηνπ Γεκνζίνπ δηαηάμεηο, όπσο
ηζρύνπλ θάζε θνξά.
Ο

ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ
ΠΤΡΗΓΧΝ ΓΔΡΓΔΜΔΕΖ
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ

«ΚΑΣΑΣΑΖ ΕΖΣΟΤΜΔΝΧΝ ΔΗΓΧΝ - ΠΟΟΣΖΣΔ-ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ

A/A

ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ ΔΗΓΖ

ΠΟ.

ΣΗΜΖ
ΜΟΝ.

ΤΝ.ΑΞΗΑ

ΦΠΑ
24%

ΤΝΟΛΗΚΖ
ΣΗΜΖ ΜΔ
ΦΠΑ

Π.Σ.

ΚΑΔ

ΠΑΚΔΣΟ ΦΑΚΟΘΡΤΦΙΑ, ΣΟ
ΟΠΟΙΟ ΠΔΡΙΔΥΔΙ ΣΑ ΔΞΗ:
1 Αδηάβξνρν θάιπκκα ηξαπεδηνύ
δηαζηάζεσλ 100εθ x 140εθ πεξίπνπ.
2 Οθζαικνινγηθέο ρεηξνπξγηθέο
κπινύδεο κε θιείζηκν Velcro κε
ρεηξνπεηζέηεο κεγέζνπο XLarge
2 Απνζηεηξσκέλα γάληηα (2)
κηθξνρεηξνπξγηθήο ππναιιεξγηθά
ρσξίο πνύδξα, κέγεζνο 8,0
1 Αδηάβξνρν θάιπκκα 110x195
πεξίπνπ.
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1 Οθζαικνινγηθό θάιπκκα νιόζσκν,
δηαζηάζεσλ 140x244 cm, από
αεξνδηαπεξαηό, πγξναπσζεηηθό πιηθό,
κε δπν ζάθνπο ζπιινγήο πγξώλ, κε
ελζσκαησκέλε απηνθόιιεηε
απνξξνθεηηθή ηαηλία γηα ηελ απνθπγή
ζπγθέληξσζεο πγξώλ ζηνλ
νθζαικνινγηθό θόγρν,κε
ελζσκαησκέλε απηνθόιιεηε άθνπε
δηάθαλε παξαιιειόγξακκε πεξηνρή
ράξαμεο νπήο δηαζηάζεσλ 9cm-10 cm
x 11cm -12 cm
2 Καιύκκαηα βξαρίνλα πνιπζξόλαο
κε ηαλίεο
1 Κάλνπια θαηάιιειε
πδξνδηαρσξηζκνύ κε γσλίσζε, .50 x
22 mm (25G x 7/8 in)
2 ύξξηγα ρσξεηηθόηεηαο 3ml κε
θνπκπνηό ζύλδεζκν
1 Παθέην κε νθζαικνινγηθά
ηξηγσλάθηα 'ή ηζηγαξάθηα 5¬10
ηεκάρηα
2 Παθέηα Οθζαικνινγηθέο γάδεο
10x10 εθαηνζηά (παθέην ησλ 5)
1 Παθέην Οθζαικνινγηθέο γάδεο 5x5
εθαηνζηά (παθέην ησλ 5)
ΔΚΣΟ ΠΑΚΔΣΟΤ :
1 Μαραηξίδην ηύπνπ clearcut 2,75mm
1 BSS 25 ml εθηόο παθέηνπ
απνζηεηξσκέλν.
1 Μαραηξίδην ηύπνπ stiletto 19G
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1 Κάλνπια θπζηενηόκνπ κε έγρπζε
ηύπνπ Pearce, 25G X 5/8
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ΤΝΟΛΑ ΓΑΠΑΝΖ XΧΡΗ ΦΠΑ
ΦΠΑ
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ΤΝΟΛΑ ΓΑΠΑΝΖ ΜΔ ΦΠΑ

31248

Η δαπάλε αλέξρεηαη ζην πνζό 25.200,00€ πξν ΦΠΑ θαη 31.248 € κε ΦΠΑ, θαη ε πξνκήζεηα ησλ αλσηέξσ εηδώλ ζα βαξύλεη
ηνλ ΚΑΔ 1311 ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Ννζνθνκείνπ.

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΤΝΟΓΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ

ηπιεόο πιύζεο-αλαξξόθεζεο θεθακκέλνο, κεγέζνπο 17g, κε νπή αλαξξόθεζεο δηακέηξνπ 0,3 ρηι., πνιιαπιώλ ρξήζεσλ
από αλνμείδσην αηζάιη. (6 ΣΜΥ).»
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