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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡΙΘΜ.47/21 
 ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. 
 
 

Αφού λάβαμε υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 με τις τροποποιήσεως του. 

2. Το αριθμ.7974/24-06-21 αίτημα της Τεχνικής Υπηρεσίας (ΑΔΑΜ: 21REQ009035518). 

3. Την αριθμ. 977/04-08-21 O.E. με Α/Α: 1229 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΩΓΛΘ46906Ω-ΘΙ3, ΑΔΑΜ: 
21REQ009040737) 

4. Την αριθμ. 9817/05-08-21 απόφαση του  Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ:6ΙΦΜ46906Ω-Κ1Φ) 

 

 
Προσκαλεί 

 
τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν γραπτές σφραγισμένες προσφορές για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΤΩΝ 
ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ προϋπολογισμού δαπάνης 9.027,20 € με ΦΠΑ, 
σύμφωνα με τα είδη και τις ποσότητες του παρακάτω πίνακα: 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ - ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΚΜ 
  
1.    Απόλυτα φίλτρα χειρουργείων τύπου HEPATEX CR-WS αποδόσεως ΕU 13 (99,99%) με ξύλινο πλαίσιο και με 
λάστιχο στεγανοποίησης από την μία πλευρά (6Χ18 mm). Η φιλτραριστική τους μάζα hot melt separator πρέπει να 
είναι κατασκευασμένη από ανθυγρό ειδικό υλικό (water repellent) και να έχει υποστεί περαιτέρω επεξεργασία σε αντί 
– μυκητιασικό διάλυμα (anti – fungicide solution) leak test (oil thread test) included initial pressure drop 250 Pa. 
 Απαραίτητες πιστοποιήσεις: 
•           Πιστοποιητικό ISO846:1997 ώστε να διασφαλίζεται το πρότυπο DIN1946 για τους νοσοκομειακούς χώρους. 
•           Πιστοποιητικό CE για τα απόλυτα φίλτρα. 
•           ISO 9001, ISO14001 και ISO45001 από το εργοστάσιο κατασκευής. 
•           Ατομικό πιστοποιητικό ελέγχου (Scan Test Report) όπου αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία του όπως παροχή 
αέρα, πτώση πίεσης, απόδοση, καθώς επίσης και ημερομηνία δοκιμής του φίλτρου, δείγμα του οποίου θα κατατεθεί 
κατά τη φάση του διαγωνισμού και θα πρέπει να φέρει την ένδειξη CE 
•           Πιστοποιητικό συμμόρφωσης των φίλτρων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Υπουργείου Υγείας (απόφαση 
ΔΥ8/Β/οικ. 49727/26-04-2010)  
Κατά την παραλαβή των φίλτρων και πριν την εγκατάστασή τους, η επιτροπή παραλαβής δύναται να προχωρήσει σε 
δειγματοληπτικό έλεγχο των φίλτρων, έλεγχο των πιστοποιητικών τους και κατόπιν να δοθεί η έγκριση προς 
τιμολόγηση. 
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Διαστάσεις φίλτρων, ποσότητα και εκτιμώμενο κόστος 
 

α/α Διαστάσεις Ποσότητα 
Εκτιμώμενη 

Τιμή/τεμ χωρίς 
ΦΠΑ 

1.1 457Χ457Χ150 mm 660 m3/h 20 τεμ. 65,00 

1.2 610Χ305Χ292 mm 940 m3/h 20 τεμ. 90,00 

1.3 575Χ575Χ 78+8 mm 1065 m3/h 4 τεμ. 80,00 

  
2.    Σακόφιλτρα τύπου SONIQ με πλαστικό πλαίσιο 25mm fully incinerable αποδόσεως EU 9 
(›95%)κατασκευασμένα 100% από συνθετικές ίνες πολυπροπυλενίου το οποίο έχει αναπτυχθεί ειδικά ώστε να 
παρεμποδίζει την ανάπτυξη μικροβίων (anti-mikrobial) ή ακόμη και την εμφάνιση μούχλας (mould or mildew ). 
Eπίσης για την αποφυγή διέλευσης άφιλτρου αέρα από τις ραφές του υφάσματος, όλες οι ενώσεις-κολλήσεις θα 
πρέπει να είναι συγκολλημένες με συσκευή υπερήχων. 
Απαραίτητες πιστοποιήσεις: 
•           ISO 9001, ISO14001 και ISO45001 από το εργοστάσιο κατασκευής. 
•           Πιστοποιητικό EUROVENT 
•           Δήλωση συμμόρφωσης με την οδηγία υγιεινής VDI6022 για Νοσοκομειακούς χώρους 
 
Κατά την παραλαβή των φίλτρων και πριν την εγκατάστασή τους, η επιτροπή παραλαβής δύναται να προχωρήσει σε 
δειγματοληπτικό έλεγχο των φίλτρων, έλεγχο των πιστοποιητικών τους και κατόπιν να δοθεί η έγκριση προς 
τιμολόγηση. 
 
Διαστάσεις φίλτρων, ποσότητα και εκτιμώμενο κόστος 
 

α/α Διαστάσεις Ποσότητα 
Εκτιμώμενη 

Τιμή/τεμ χωρίς 
ΦΠΑ 

2.1 
592Χ592Χ535 mm με δέκα 

(10)τσέπες 
50 τεμ. 20,00 

2.3 298Χ592Χ535 mm με πέντε (5)τσέπες 20 τεμ. 13,00 

  
3.       Φίλτρα τύπου INTERCELL VMA 802, αποδόσεως EU7, με πλαίσιο κατασκευασμένα από γαλβανισμένο υλικό. Η 
φιλτραριστική τους μάζα θα  είναι από glass paper water repellent, και με περαιτέρω επεξεργασία σε αντιμυκητιακό 
διάλυμα, αποτελούμενα από δύο στρώματα, αναπτύσσοντας έτσι υψηλό συντελεστή συγκράτησης. 
 Απαραίτητες πιστοποιήσεις: 
•   ISO 9001, ISO14001 και ISO45001 από το εργοστάσιο κατασκευής. 
•   Πιστοποιητικό EUROVENT 
•   Δήλωση συμμόρφωσης με την οδηγία υγιεινής VDI6022 για Νοσοκομειακούς χώρους 
  
Κατά την παραλαβή των φίλτρων και πριν την εγκατάστασή τους, η επιτροπή παραλαβής δύναται να προχωρήσει σε 
δειγματοληπτικό έλεγχο των φίλτρων, έλεγχο των πιστοποιητικών τους και κατόπιν να δοθεί η έγκριση προς 
τιμολόγηση. 
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Διαστάσεις φίλτρων, ποσότητα και εκτιμώμενο κόστος 
 

α/α Διαστάσεις Ποσότητα 
Εκτιμώμενη 

Τιμή/τεμ 
χωρίς ΦΠΑ 

3.1 12” X 24” X 12” 10 τεμ. 55,00 

3.2 24” X 24” X12” 10 τεμ. 85,00 

 
4.    Φίλτρα ρολό VVF-50 τύπου AMER-GLASS M57 αποδόσεως ΕU2 κατασκευασμένα από συνεχόμενη υάλινα, 
προοδευτικής πυκνότητας, εμποτισμένη με viscosine για αύξηση της δυνατότητας συγκράτησης και με χρωμοδείκτη 
εξόδου αέρα (πράσινο). 
 

Διαστάσεις φίλτρων, ποσότητα και εκτιμώμενο κόστος 

α/α Διαστάσεις Ποσότητα 
Εκτιμώμενη 

Τιμή/τεμ χωρίς 
ΦΠΑ 

4.1 Πλάτος 1,5mm μήκος  20m πάχος  50mm 10 τεμ. 120,00 

 
 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
Άρθρο 1ο.ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 9.027,20 € συμπ. ΦΠΑ για ένα (1) έτος  Για τη 
δέσμευση του ποσού, έχει ληφθεί η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Νοσοκομείου της για το έτος  2021-22 
(ΑΔΑ : ΩΓΛΘ46906Ω-ΘΙ3) 

 

Άρθρο 2ο. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η διάρκεια της σχετικής σύμβασης θα είναι για ένα (1) έτος από την υπογραφή της.  

 
Άρθρο 3ο.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Νοσοκομείου την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  13.08.2021, και 
ώρα 11:00 π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις προσφορές τους μέσα σε 
σφραγισμένο φάκελο στo  Γραφείο Πρωτοκόλλου τoυ Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» με την 
ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο»  μέχρι την 13-08-2021 και ώρα 11:00 
π.μ.  

Η αποστολή των προσφορών θα γίνει ταχυδρομικώς στη Δ/νση: Λεωφ. Μακρυγιάννη 50, ΤΚ 45001, Ιωάννινα και 
ο κυρίως φάκελος θα αναγράφει τα εξής: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Στην προσφορά πρέπει να περιέχονται οι εξής υποφάκελοι εις διπλούν: 
 

ΠΡΟΣ:  Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα» 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ την αριθμ. 47/2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

για την προμήθεια Φίλτρων των Κεντρικών Κλιματιστικών Μονάδων του Νοσοκομείου 

        Ημερομηνία Διενέργειας: 13-08-2021 και ώρα 11:00 π.μ 

 

 





Γ.Ν.Ιωαννίνων «Γ.Χατζηκώστα» Σελίδα 4 
 

1. Φάκελος Δικαιολογητικών συμμετοχής 
α. Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ή ισχύον καταστατικό από όπου να προκύπτουν εμφανώς τα μέλη του ΔΣ σε 
περίπτωση ΑΕ, ΑΕΒΕ,ΑΒΕΕ ή του/των διαχειριστή/των σε περίπτωση Ο.Ε, Ε.Ε,ΙΚΕ, με χρόνο έκδοσης έως 30 
εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.                                                                                                                                                                       
β. Απόσπασμα ποινικού μητρώου με χρόνο έκδοσης έως 3 μήνες πριν την υποβολή τους. Η υποχρέωση αφορά 
ιδίως: 1) στις περιπτώσεις εταιρειών(Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.),  τους διαχειριστές, 2) 
στις περιπτώσεις (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Δ.Σ.                     
γ. Φορολογική ενημερότητα που να αναγράφει για ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΗ ΧΡΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ 
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ και να είναι σε ισχύ τον χρόνο υποβολής της. 
δ. Ασφαλιστική ενημερότητα που να αναγράφει ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠΔΔ και ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ  και να είναι σε ισχύ τον χρόνο υποβολής 
της. 
ε. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986, ότι ο υποψήφιος συντηρητής /οικονομικός φορέας: 

 i)  αποδέχεται πλήρως τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. 
  ii) αναφέρει στην προσφορά του στοιχεία αληθή και ακριβή. 
  iii) παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση του Νοσοκομείου 
για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση της διαδικασίας προμήθειας. 
iv) ότι ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από το άνοιγμα των 
προσφορών 

στ. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 ότι ο υποψήφιος συντηρητής /οικονομικός φορέας σε περίπτωση 
κατακύρωσής του, θα αναλάβει τη συντήρηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Γ-Τεχνικές 
Προδιαγραφές της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

 
2. Φάκελος τεχνικής προσφοράς 

Στον φάκελο τεχνικής προσφοράς τοποθετούνται τα κάτωθι: 
i. Αναλυτική περιγραφή των προσφερομένων ειδών.  

Θα γίνεται υποχρεωτικά αντιστοίχιση των προσφερομένων ειδών με τον αύξοντα αριθμό   του είδους της 
πρόσκλησης. Για την τεκμηρίωση της προσφοράς απαραίτητη είναι η προσκόμιση προσπέκτους τεχνικών 
φυλλαδίων ή άλλων εγγράφων του κατασκευαστικού οίκου. 

ii. Τα φίλτρα να είναι Ευρωπαϊκής προέλευσης και να αναφέρεται η χώρα κατασκευής με υπεύθυνη 
δήλωση του προμηθευτή. 

iii. Για τα υπό προμήθεια είδη οι προμηθευτές πρέπει να καταθέσουν με την προσφορά και τα αντίστοιχα 
πιστοποιητικά CE Προϊόντων, ISO 9001 του κατασκευαστή & του προμηθευτή, πιστοποιητικό 
EUROVENT Certification όλων των προϊόντων. Τα πιστοποιητικά θα είναι σε πρωτότυπο ή επικυρωμένο 
και μεταφρασμένο φωτοαντίγραφο. 

iv. Τα παραστατικά του κατασκευαστή ή και του αντιπροσώπου και του προμηθευτή με αναγραφή σε αυτά 
όλων των χαρακτηριστικών αναγνώρισης των προϊόντων συνοδευόμενα από Υπεύθυνη δήλωση του 
προμηθευτή ότι τα προϊόντα δεν είναι πλαστά, είναι καινούργια, αμεταχείριστα και δεν είναι 
ανακατασκευασμένα.  

v. Βεβαίωση του κατασκευαστή των φίλτρων ότι θα παραδοθούν από την ίδια εταιρεία που γίνεται η 
παραγγελία. 

 
3. Φάκελος οικονομικής προσφοράς 

Οικονομική προσφορά του υποψηφίου, με την τιμή σε ευρώ στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων 
κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, εκτός από 
τον ΦΠΑ, που θα δίνεται ξεχωριστά, είτε ως ποσοστό, είτε ως απόλυτη τιμή.  
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση απορρίπτεται.  

 
Άρθρο 4ο. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 
Η κατακύρωση θα γίνει στον προμηθευτή που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή προ ΦΠΑ κατ΄ είδος για το σύνολο της 
ζητούμενης ποσότητας και εφόσον τα προσφερόμενα πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές. 
Η σύμβαση που θα υπογραφεί με τον/τους μειοδότη/ες προμηθευτή/ες θα ισχύσει για δώδεκα (12) μήνες από την 
υπογραφή της ή και νωρίτερα σε περίπτωση που απορροφηθεί η ποσότητα των ειδών. 
 
Άρθρο 5ο. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, 
διατηρεί το δικαίωμα: 
α. να αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού και την υπογραφή της σύμβασης, χωρίς να 
αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των προσφερόντων και ανεξάρτητα από το στάδιο οποιαδήποτε 
διαδικασίας που οδηγεί στη σύναψη της σύμβασης ή όταν έκτακτες περιστάσεις καθιστούν αδύνατη την κανονική 
εκτέλεση της σύμβασης.  
β. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των 
προδιαγραφών της Διακήρυξης 





Γ.Ν.Ιωαννίνων «Γ.Χατζηκώστα» Σελίδα 5 
 

γ. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και να προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, εφ’ όσον 
ισχύουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων. 
Οι προσφέροντες αυτοί δε δικαιούνται να αξιώσουν αποζημίωση  δικαιούνται όμως την άμεση αποδέσμευση των 
εγγυήσεων συμμετοχής. 
 
 
Άρθρο 6ο.ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
 

Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από 
τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία 
για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. Η έκδοση του τιμολογίου θα γίνεται ανά τρίμηνο, και η πρώτη 
τιμολόγηση θα γίνει με το πέρας του πρώτου τριμήνου της σύμβασης.  

Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά  δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο 
του Προμηθευτή θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές 
Εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων.  
Οι κρατήσεις οι οποίες βαρύνουν τον προμηθευτή είναι οι ακόλουθες: 
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και 
κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 
Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 
β) 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 επιβάλλεται (άρθρο 350 παρ.3 
του Ν.4412/2016, ΚΥΑ 1191/14.03.2017 - ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεύχος Β'2 
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά 
υπέρ ΟΓΑ 20%. 
γ) Κράτηση ύψους 2% υπέρ των οργανισμών Ψυχικής Υγείας, σύμφωνα με το Ν.3580/2007 και την 
Δ.Υ6α/ΓΠ/οικ.36932/17-3-2009 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ545Β’/24-03-2009). 
δ) Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 4% 
επί του καθαρού ποσού (άρθρο 24 του Ν. 2198/94, όπως ισχύει 
Ο αναλογούν Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) βαρύνει το Νοσοκομείο. Τα έξοδα της μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των  
υλικών θα γίνουν με επιβάρυνση του προμηθευτή. 

Αναπόσπαστο μέρος της πρόσκλησης του διαγωνισμού καθώς και της σύμβασης που θα υπογραφεί με τον 
χορηγητή αποτελούν οι παρακάτω ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. 

 

Άρθρο 7ο ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί 
τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση 
σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. Αν παρέλθει η προθεσμία των ανωτέρω δεκαπέντε (15) ημερών χωρίς ο 
Ανάδοχος να έχει παρουσιαστεί για να υπογράψει τη Σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος και η διαδικασία ανάθεσης 
ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ' της παρ. 2 του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016. Εγγυήσεις συμμετοχής και 
καλής εκτέλεσης δεν απαιτούνται. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης ισχύουν οι διατάξεις του αρ. 206 του 
Ν.4412/2016 και του αρ. 104 του Ν.4782/9-3-2021 Για ό, τι δεν προβλέπεται από την παρούσα πρόσκληση 
εφαρμόζονται οι περί προμηθειών του Δημοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά. 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
 Οι προσφορές θα ισχύουν για εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες.  
 Εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης δεν απαιτούνται. 
 Πέραν της κύριας προσφοράς δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.  Αντιπροσφορές δεν γίνονται 

δεκτές και απορρίπτονται 
 Οι προσφορές για να χαρακτηριστούν καταρχήν αποδεκτές και να αξιολογηθούν θα πρέπει με ποινή 

αποκλεισμού της προσφοράς, να είναι πλήρεις, σαφείς, αναλυτικές, τεκμηριωμένες και δεόντως 
υπογεγραμμένες και να ικανοποιούν τις απαιτήσεις τεχνικές ή πληρότητας, βεβαιώσεων κ.λ.π. που 
αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση. 

 Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου, εντός δέκα (10) 
ημερών από την παραγγελία, με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή στις αποθήκες του Νοσοκομείου. 
Απαράβατος όρος για την παράδοση των υλικών και εξόφλησή τους: Τα παραστατικά του κατασκευαστή ή και 
αντιπροσώπου και του προμηθευτή, με αναγραφή σε αυτά όλων των χαρακτηριστικών αναγνώρισης των 
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προϊόντων, συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή ότι τα προϊόντα δεν είναι πλαστά, είναι 
καινούργια, αμεταχείριστα και δεν είναι ανακατασκευασμένα.  

 Για ό,τι δεν προβλέπεται από την παρούσα πρόσκληση  εφαρμόζονται οι περί προμηθειών του Δημοσίου 
διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά 
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