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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                     Υίνο: 22/11/2022 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ &                                                           Αξηζ. Πξση.: 57/2022 

ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ                                        

2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ 

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ 

           «ΚΤΛΙΣΔΙΟ»                                        

Γξαθείν Πξνκεζεηψλ                         

Πιεξνθνξίεο: Γ. Αβδειηψδεο                         

Σει.: 22713/50258                                                           

E-mail:promithion@xioshosp.gr 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ  ΜΔ ΑΝΟΙΚΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΛΛΟΓΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ « ΔΠΙΘΔΜΑΣΧΝ» CPV  33140000 - 3   

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ  2.870.59 € ΜΔ ΦΠΑ  

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ  

ΣΗΝ ΠΛΔΟΝ ΤΜΦΔΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΦΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΒΑΔΙ ΣΙΜΗ 

 

Σν Γ.Ν. Υίνπ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» γηα ηελ θάιπςε άκεζσλ θαη επηηαθηηθψλ αλαγθψλ ηνπ,  ιακβάλνληαο  

ππ’ φςηλ ηηο παξαθάησ απνθάζεηο: 

1. Σελ ππ’ αξηζ. 8/11-03-2021 (ΑΓΑ: 612Σ469073-3Ρ) απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Γ.Ν. Υίνπ κε ηελ νπνία 

εγθξίλεηαη ν πίλαθαο πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ δηαρεηξηζηηθνχ έηνπο 2021. 

2. Σελ ππ’ αξηζ. 43/5-11-2021 απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Γ.Ν. Υίνπ κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη ε 

ηξνπνπνίεζε ηνπ πίλαθα πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ δηαρεηξηζηηθνχ έηνπο 2021 

3. Σελ ππ’ αξηζ. 10/6-04-2021 απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Γ. Ν. Υίνπ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» κε ηελ νπνία 

εγθξίλεηαη απφ άπνςε ζθνπηκφηεηαο ε πξνκήζεηα «ΔΠΙΘΔΜΑΣΧΝ» γηα ηε θάιπςε ησλ  αλαγθψλ 

ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

4. Σελ ππ’ αξηζ. 37/30-9-21 (ΑΓΑ: 699Ρ469073-Φ4Υ) απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Γ.Ν. Υίνπ κε ηελ νπνία 

εγθξίλεηαη ε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο κε έξεπλα αγνξάο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Ν.4782/21 αξ.50. 

5. Σελ ππ’ αξηζ. 756/21-04-2021 (ΑΓΑ:6Μ5Φ469073-ΟΡ4) αλάιεςε πίζησζεο. 

6. Σελ ππ’ αξηζ. 43/5-11-21 (ΑΓΑ: Φ49Ρ469073-ΠΗΞ) απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Γ.Ν. Υίνπ 

«ΚΤΛΙΣΔΙΟ» κε ηελ νπνία εγθξίλεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 

7. Σελ ππ’ αξηζ. 39/19-10-2022 (ΑΓΑ: Φ4ΔΟ469073-ΦΜΒ) απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Γ.Ν. Υίνπ 

«θπιίηζεην» κε ηελ νπνία εγθξίλεη ηελ επαλάιεςε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, κε ηελ αλνηρηή 

δηαδηθαζία ζπιινγήο πξνζθνξψλ γηα ηα είδε πνπ δελ θαηαθπξψζεθαλ. 
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Πξνηίζεηαη  λα πξνβεί ζηελ ζχλαςε ζχκβαζεο γηα ηελ πξνκήζεηα  «ΔΠΙΘΔΜΑΣΧΝ»  

(CPV 33140000-3), (ΚΑΔ:1311),  κε ζθνπφ ηελ εηήζηα θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ,  ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα 

πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ δηαρεηξηζηηθνχ έηνπο 2021. Δγθεθξηκέλνο πξνυπνινγηζκφο 2.870,59 € κε ΦΠΑ θαη  

θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο. 

Γηα ην ζθνπφ απηφ απεπζχλεη πξόζθιεζε κε αλνηρηή δηαδηθαζία ζπιινγήο πξνζθνξώλ πξνο θάζε 

ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ επηζπκεί λα ππνβάιιεη νηθνλνκνηερληθή πξνζθνξά, ζχκθσλα κε 

ηνπο παξαθάησ φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο: 
 

 

 

 

 

 

 

Α’  ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ                                                                                                     
 

Αλαζέηνπζα Αξρή Γ. Ν. ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» 

Σίηινο 

πξνκήζεηαο/ CPV 
ΔΠΙΘΔΜΑΣΑ (CPV33140000-3) 

Πξνϋπνινγηζκόο 

Γαπάλεο 
2.870,59 ΔΤΡΧ ΜΔ ΦΠΑ 

Υξεκαηνδόηεζε 

 ΚΑΔ 1311 

 Αλάιεςε Τπνρξέσζεο : 756/21-04-2021 (AΓΑ: 6Μ5Φ469073-ΟΡ4) 

 

Σξόπνο Τπνβνιήο 

Πξνζθνξώλ 
e-mail: promithion@xioshosp.gr 

Καηαιεθηηθή 

Ηκεξνκελία 

Τπνβνιήο 

Πξνζθνξώλ 

29/11/2022, εκέξα Σξίηε θαη ψξα 14:00 κκ. 

Σόπνο Γηεμαγσγήο 

Γηαγσληζκνύ 

Γ.Ν. ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ»  (Γξαθείν Πξνκεζεηψλ) 

Ηκέξα Γηεμαγσγήο Γηαγσληζκνύ : 30/11/2022 εκέξα Σεηάξηε 

Γεκνζηόηεηα 
 ΚΗΜΓΗ 

 www.xioshosp.gr 

Γηάξθεηα 

ζύκβαζεο 

ΔΝΑ (1) ΔΣΟ  

(Με δηθαίσκα ηξίκελεο παξάηαζεο κεηά απφ απφθαζε ηνπ Γ ηνπ Ννζνθνκείνπ) 

Υξόλνο ηζρύνο 

πξνζθνξώλ 

Δθαηφλ νγδφληα (180) κέξεο (άξζ.97 ηνπ 4412/16), πξνζεζκία πνπ αξρίδεη απφ ηελ 

επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.  

Η ηζρχο ηεο πξνζθνξάο δχλαηαη λα παξαηαζεί, εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή πξηλ απφ ηελ ιήμε ηεο (άξζ.97, Ν.4412/16). 

Σερληθή θαη 

νηθνλνκηθή 

πξνζθνξά 

 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ-Ν.4412/16 άξζξν 94 

Πεξηέρεη ηδίσο ηα έγγξαθα θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηελ ηερληθή 

επάξθεηα, ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ζχκθσλα κε ηηο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ Παξαξηήκαηνο Β΄ 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ-Ν.4412/16 άξζξν 95 

Πεξηιακβάλεη εγγξάθσο ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο (θαζαξή αμία , 

πνζφηεηεο ΦΠΑ, ζπλνιηθή ηηκή). Η ππνβνιή κφλν κίαο πξνζθνξάο δελ απνηειεί 

θψιπκα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ αλάζεζε ηεο 

ζχκβαζεο. (Άξζξν 117 παξ. 3) 

 

Αμηνιόγεζε 

πξνζθνξώλ  

 

Η θαηαθχξσζε γίλεηαη ηειηθά ζηνλ Αλάδνρν κε ηελ ρακειφηεξε πξνζθνξά 

απνθιεηζηηθά βάζεη ηεο ηηκήο, εθ ησλ αλαδφρσλ ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο έρνπλ 

θξηζεί σο απνδεθηέο κε βάζε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο φξνπο ηεο 

πξφζθιεζεο.  

Γηθαηνινγεηηθά 

θαηαθύξσζεο 

 

 

 

Ο «πξνζσξηλφο αλάδνρνο» ζα πξέπεη λα απνζηέιιεη καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο 

ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο, ηα νπνία λα έρνπλ ηζρύ 3 κήλεο πξηλ 

ηελ ππνβνιήο ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα ππνγξαθεί ζχκβαζε:  

-   Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ γηα γεληθή ρξήζε  

-   Βεβαίσζε Φνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο   

-   Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο. 

-   Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ. 

Τπνγξαθή ζύκβαζεο 

 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνγξάςεη εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ (αξ.124 Ν.4782/21) 

απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο ηε ζχκβαζε, απνζηέιινληαο θαη ηελ εγγύεζε 

θαιήο εθηέιεζεο ίζεο κε ην 4% επί ηεο θαζαξήο ζπκβαηηθήο αμίαο (αξ.21 Ν.4782/21). 

 

- Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη – επί πνηλή απόξξηςεο – ν ρξφλνο παξάδνζεο  ησλ πξνζθεξφκελσλ 

εηδψλ. Λφγσ ηνπ επείγνληνο ηεο πξνκήζεηαο, ην λνζνθνκείν επηζπκεί ηα πξνζθεξφκελα είδε λα είλαη 

εηνηκνπαξάδνηα, ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απνξξίςεη ηελ  πξνζθνξά αλ 

θξίλεη φηη ν ρξφλνο παξάδνζεο είλαη κεγάινο ζε ζρέζε κε ηηο αλάγθεο ηνπ. 

- Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο θαη αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο.  

- Οη εηαηξείεο πνπ ζα απνζηείινπλ πξνζθνξά γηα ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα 

δηαζέηνπλ ηα λφκηκα πηζηνπνηεηηθά γηα ηε δηαθίλεζε θαη δηαλνκή ηνπο, θαη ηα είδε ζα πξέπεη απαξαίηεηα 

λα θέξνπλ ηελ αληίζηνηρε πηζηνπνίεζε CE. 

- Δπί ηεο πξνζθνξάο ηνπο νη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα δειώλνπλ ππεύζπλα όηη δελ βξίζθνληαη ζε       

κία από ηηο θαηαζηάζεηο ησλ άξζξσλ 73 θαη 74 ηνπ Ν. 4412/2016 σο απόδεημε ηεο κε ύπαξμεο 

ιόγσλ απνθιεηζκνύ. 

- Σέινο, ην Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη δείγκαηα πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη ηηο 

πξνζθνξέο θαη νη ζπκκεηέρνπζεο εηαηξίεο ππνρξενχληαη – επί πνηλή απφξξηςεο – λα ηα απνζηείινπλ 

άκεζα. 

 

 

                                                                                                              Ο αλαπιεξσηήο Γηνηθεηήο  

Γηεπζπληήο Ιαηξηθήο Τπεξεζίαο  

                                                                                                            ηνπ Γ.Ν. Υίνπ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» 

 

 

 

                                                                                                                    κπξληνύδεο Νηθόιανο 
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Β’ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

Α/Α ΔΠΙΘΔΜΑΣΑ ΚΑΣΑΚΛΙΔΧΝ ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΔ 

ΦΠΑ 9% 

6 

ΔΠΙΘΔΜΑ ΑΦΡΧΓΔ ΙΛΙΚΟΝΗ 

ΜΔ ΑΡΓΤΡΟ 17,5Υ17,5. Αθξψδεο 

επίζεκα ζηιηθφλεο απηνθφιιεην κε 

άξγπξν νκνηνγελψο θαηαλεκεκέλν ζην 

αθξψδεο ζηξψκα. Με εληαίν δηάηξεην 

ζηξψκα αιιά θαη ηελ θνιιεηηθή 

επηθάλεηα κε νπέο δηακέηξνπ >1,7mm 

γηα άκεζε απνξξφθεζε. Να έρεη 

δπλαηφηεηα κεγάιεο ζπγθξάηεζεο ηνπ 

εμηδξψκαηνο ππν ζπλζήθεο πίεζεο. Σν 

αθξψδεο ζηξψκα λα παίξλεη ην ζρήκα 

ηνπ έιθνπο ζε βάζνο θαη έθηαζε 

θαηάιιειν γηα έιθε κε ρακειφ έσο 

θαη πςειφ βαζκφ εμηδξψκαηνο. 

Γηαζηάζεηο 17,5ρ17,5 εθ 

50 763 

14 

Δπηζέκαηα ειθψλ απηνθφιιεηα κε 

πδξνθνιινεηδή θπηηαξίλεο ζε εηδηθφ 

ζρήκα πεηαινχδαο γηα θαιχηεξε 

εθαξκνγή ζε πηέξλεο, αγθψλα, 

θφθθπγα. Γηαζηάζεηο : 6ρ8εθ     

50 214 

15 

Δπηζέκαηα ειθψλ απηνθφιιεηα κε 

πδξνθνιινεηδή θπηηαξίλεο ζε εηδηθφ 

ζρήκα πεηαινχδαο γηα θαιχηεξε 

εθαξκνγή ζε πηέξλεο, αγθψλα, 

θφθθπγα. Γηαζηάζεηο :  9ρ11 εθ        

70 299,6 

  
ΤΛΙΚΑ ΠΔΡΙΠΟΙΗΗ ΓΔΡΜΑΣΟ 

ΚΑΙ  ΚΑΣΑΚΛΙΔΧΝ 
    

20 

Απνζηεηξσκέλε πδξνγέιε κε >90% 

λεξφ, αιγεληθφ αζβέζηην θαη 

θπηηαξίλε. Να παξέρεη ηαπηφρξνλα 

πςειή ελπδάησζε θαη απνξξφθεζεο 

εμηδξψκαηνο 

80 200 
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30 

Γηαθαλή απηνθφιιεηα επηζέκαηα 

ηξαπκάησλ κε απνξξνθεηηθφ ζηξψκα 

ζην κέζνλ ηνπ πνπ δελ θνιιά ζην 

ηξαχκα 

    

10cm X 10cm +/- 2cm 2.750 172,48 

10cm X 15cm +/- 2cm 1.000 128,4 

20cm X 10cm +/- 2cm 1.400 341,85 

30cm X 10cm +/- 2cm 1.350 411,18 

31 
ΣΑΜΠΟΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ     

ηξηγσλάθηα 600 340,08 

  ΣΥΝΟΛΟ 7350 2.870,59 
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