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ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

  

 Ανάρτηση στο διαδίκτυο 
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 74/18 - YΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

Σχετικά: 

1. Οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», καθώς και τις λοιπές διατάξεις της 

κείμενης νομοθεσίας 

2. Οι διατάξεις του άρθρου 21-35 του Ν. 4472/2017 (ΦΕΚ Α΄47) όπως ισχύει σήμερα 

3. Το αριθμ. 853/27-03-2018 έγγραφο της Ε.Κ.Α.Π.Υ. σχετικά με διευκρινιστικές οδηγίες για τις 

διατάξεις του Ν. 4472/2017 και τις συμβάσεις Προμηθειών και Υπηρεσιών των Φορέων 

Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας» 

4. Οι διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 4542/2018 (ΦΕΚ Α΄95) όπως ισχύει σήμερα 

5. Η αριθμ. 15/20-06-2018 (Θ.20) απόφαση του Δ.Σ του Νοσοκομείου 

6. Το αριθ. 15027/05-11-2018 έγγραφο της Διαχείρισης Εντύπων.  

7. Η αριθμ. 15071/06-11-2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 6ΗΣ246906Ω-5ΕΟ) 

8. Η αριθμ. 15369/09-11-2018 απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου 

 

 

Το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα» προκειμένου να καλύψει άμεσα τις 

ανάγκες του για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, προϋπολογισμού 24.356,00 € με 

ΦΠΑ, καλεί τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή κλειστών τεχνοοικονομικών προσφορών στο 

Γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν.Ι. «Γ. Χατζηκώστα» έως τις 19-11-2018 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 

11.00 π.μ.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ         :   OIKONOMIKO 

ΓΡΑΦΕΙΟ       :   ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 Πληροφ.       :   Μ. Βουζώνη 

Ταχ. Δ/νση : Λεωφόρος Μακρυγιάννη 

Τ.Κ. : 450 01 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

Τηλέφωνο : 2651080624 

Fax : 2651029470 

Email : promithies1@gni-hatzikosta.gr 

http://www.gni-hatzikosta.gr/
mailto:promithies1@gni-hatzikosta.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

-Οι κατατιθέμενες προσφορές  θα αποσφραγιστούν και θα αξιολογηθούν ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του 

Νοσοκομείου την Δευτέρα, 19-11-2018, και ώρα 11:00 π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών.  

-Λήξη προθεσμίας παραλαβής των προσφορών: 19-11-2018 και ώρα 11:00 π.μ. 

-Η κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής 

(χαμηλότερη τιμή). Η επιτροπή αξιολόγησης μπορεί να προτείνει κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη, 

μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό μέχρι 30%, σύμφωνα με το άρθρο 104 του Ν. 4412/16.  

- Η διάρκεια της σύμβασης που θα προκύψει θα είναι ένα (1) έτος και το Νοσοκομείο θα έχει δικαίωμα πρόωρης 

διακοπής της σε περίπτωση που στο μεταξύ υπογραφεί η σύμβαση με τον ανάδοχο του διεθνούς διαγωνισμού 

Παροχής Υπηρεσιών Καθαριότητας που βρίσκεται σε εξέλιξη. 

- Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά και εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την  παραγγελία του 

από το αρμόδιο τμήμα του Νοσοκομείου, στις αποθήκες αυτού, με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή. 

-Να κατατεθεί σε ξεχωριστό φάκελο η ΤΕΧΝΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ προσφορά σε δύο αντίτυπα (πρωτότυπο & 

αντίγραφο). 

-Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής και καλής εκτέλεσης δεν απαιτούνται. 

-Ισχύς προσφοράς: Εκατόν είκοσι (120) ημέρες. 

-Τον προμηθευτή θα βαρύνουν οι προβλεπόμενες από τον νόμο κρατήσεις  

α) Υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (ΦΕΚ 545 Β’ /24.3.2009) : 2,00 %.  

β) Ο προβλεπόμενος από το άρθρο 64 Κεφ. Β, παραγ.2 του Ν. 4172/2013 φόρος εισοδήματος, ο οποίος 

παρακρατείται κατά την πληρωμή του τιμήματος. (ΦΕΚ 167Α’ /23.7.2013) 

γ) Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων: κράτηση 0,06% επί της αξίας κάθε πληρωμής προ 

φόρων και κρατήσεων (Ν. 4146/2013 -ΦΕΚ 90/18.4.2013 και Ν. 4013/2011 - ΦΕΚ 204/Α΄/15.9.2011- Ν. 

4412/2016 - ΦΕΚ 147/Α΄/8.8.2016). 

δ) Τέλος χαρτοσήμου ποσοστού 3% επί του ποσού της ανωτέρω κράτησης, πλέον εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. 

ποσοστού 20%. 

ε) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, 

καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π), 

καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄147). 

Στην παραπάνω κράτηση παρακρατείται επίσης το αναλογούν Χαρτόσημο 3% υπέρ Δημοσίου και ΟΓΑ 

χαρτοσήμου 20% επί του χαρτοσήμου 

Ο αναλογούν ΦΠΑ επί τοις εκατό (%) βαρύνει το Νοσοκομείο και θα υπολογίζεται χωριστά. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει μαζί με την προσφορά τους να επισυνάψουν και τα παρακάτω:  

1. Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρεται ότι ο συμμετέχων στο διαγωνισμό αποδέχεται πλήρως τους όρους 

της πρόσκλησης  

2. Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας 

αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών 

περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις 

περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου, γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

β. Φορολογική ενημερότητα. 

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016). 

Αναπόσπαστο μέρος της πρόσκλησης του διαγωνισμού καθώς και της σύμβασης που θα υπογραφεί με τον 

χορηγητή αποτελούν οι παρακάτω ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

ΛΙΣΤΑ ΕΙΔΩΝ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

ΠΟΣO 

TΗΤΑ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ /ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ(€) 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

1 

Σάκοι πλαστικοί (μεγάλοι) απορριμμάτων μιας χρήσης. 

Διαστάσεων 70χ100 εκ., άριστης ποιότητας, μεγάλης αντοχής και 

αδιαφανείς. Χρώματος μαύρου. Τεμάχια 14-15 ανά κιλό. 15.000 

ΚΙΛΑ 1,140 17.100 

2 

Σάκοι πλαστικοί (μικροί) απορριμμάτων μιας χρήσης. 

Διαστάσεων 52χ54 εκ., άριστης ποιότητας, μεγάλης αντοχής και 

αδιαφανείς. Χρώματος μαύρου. Τεμάχια 43-45 ανά κιλό. 2.000 

ΚΙΛΑ 1,083 2.166,4 

3 

Σακουλάκια τυπωμένα γαλακτούχα (δίχρωμα) αιμοδοσίας 31χ23 εκ. 

Προδιαγραφές σύμφωνα με το δείγμα που διατίθεται από το 

Νοσοκομείο 5.000 

ΤΕΜ. 0,075 375,5 

 

 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 19.641,94 € 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 24% 24.356,00 € 

 

  

 

 

 

Η προσφορά να συνοδεύεται απαραιτήτως από δείγματα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




