
ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ 

 Γηαγσληζηηθή Γηαδηθαζία γηα ηελ πξνκήζεηα «ΠΥΙΖΛΑΟΗΑ ΑΗΚΝΙΖΤΗΑΠ», ΑΓΑ:ΤΓΞΛ4690Β4-Θ2Ξ, 

ΘΑΔ1359, CPV  33790000-4, πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο 4.178,80€ κέζσ ηεο ππεξεζίαο ειεθηξνληθήο 

δηαρείξηζεο αηηεκάησλ / πξνζθνξψλ iSupplies(http://isupplies.gr) ηεο εηαηξείαο iSmart P.C. 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΦΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΑΛΑΘΔΡΝΠΑ ΑΟΣΖ: ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΟΓΝΙΗΓΑΠ, Λ.Κ. Λαππιίνπ 

ΈΓΟΑ: ΑΠΘΙΖΞΗΝ &ΘΝΙΝΘΝΡΟΥΛΖ 

ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΑΠ: 
Αξκφδηνη γηα πιεξνθνξίεο: Πηαβειή Αξεηή 
Ρειέθσλν: 2752 361139,  
email:areti.siaveli@gnn.gov.gr 

ΓΗΔΘΛΠΖ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ: http://www.gnn.gov.gr/ 

ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΠΚΒΑΠΖΠ: Ξξνκήζεηα ΠΥΙΖΛΑΟΗΑ ΑΗΚΝΙΖΤΗΑΠ 

(CPV) 
   CPV: 33790000-4 - Δξγαζηεξηαθά είδε, είδε πγηεηλήο ή 
θαξκαθεπηηθά είδε απφ γπαιί 

ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΝΞΝΗΑ ΞΟΝΝΟΗΕΔΡΑΗ ΡΝ 
ΔΗΓΝΠ 

ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΟΓΝΙΗΓΑΠ, Λ.Κ. Λαππιίνπ 

ΔΘΡΗΚΩΚΔΛΖ ΠΛΝΙΗΘΖ ΑΜΗΑΦ.Ξ.Α.: 
Κέσπι ηος ζςνολικού ποζού ηων 4.178,80€ 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ 24% 

ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΑΛΑΘΔΠΖΠ: 
Ζ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κε 

βάζε ηην σαμηλόηεπη ηιμή 

ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΞΝ ΒΑΟΛΔΗ 
Ραθηηθφ Ξξνυπνινγηζκφ ηνπ Φνξέα έηνπο 2022-2023 
 ΘΑΔ: 1359 

ΗΠΣΠ ΠΚΒΑΠΖΠ Γηα (1) έλα  έηνο. 

ΡΝΞΝΠ ΞΑΟΑΓΝΠΖΠ ΑΠΘΙΖΞΗΝ &ΘΝΙΝΘΝΡΟΥΛΖ, ΛΑΞΙΗΝ, ΡΘ21200 

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 

6η ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ 

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΡΓΟΛΙΓΑ 

ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ΝΑΤΠΛΙΟΤ 

ΣΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ 

ΣΑΥ. ΓΙΔΤΘ.: ΑΚΛΗΠΙΟΤ & ΚΟΛΟΚΟΣΡΩΝΗ 

Σ.Κ. 21100 ΝΑΤΠΛΙΟ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ:  ΑΡΔΣΗ ΙΑΒΔΛΗ  

ΣΗΛΔΦΩΝΟ: 27523 61139 

Email : areti.siaveli@gnn.gov.gr 

FAX: 27520 22272 
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ΠΛΝΙΝ ΘΟΑΡΖΠΔΩΛ Όπσο νξίδνληαη ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία 

ΘΑΡΑΙΖΘΡΗΘΖ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΞΝΒΝΙΖΠ & 

ΑΞΝΠΦΟΑΓΗΠΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ 
04-08-2022 Ζμέπα: Ξέμπηη & Ώπα: 10:00 

ΑΛΑΟΡΖΠΖΠ ΡΔΣΝΠ ΞΟΝΘΖΟΜΖΠ 
ΠΡΖΛ ΗΠΡΝΠΔΙΗΓΑ ΡΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ & ΠΡΖΛ 
ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖ ΞΙΑΡΦΝΟΚΑ i-supplies 

 

 

Έρνληαο ππ’ φςηλ: 

Ριρ διαηάξειρ: 

 ηνπ λ. 4412/2016 (Α’ 147) “Γεκφζηεο Ππκβάζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Νδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 
2014/25/ΔΔ)» 

 ηνπ λ. 4622/19 (Α’ 133) «Δπηηειηθφ Θξάηνο: νξγάλσζε, ιεηηνπξγία & δηαθάλεηα ηεο Θπβέξλεζεο, ησλ θπβεξλεηηθψλ νξγάλσλ & 
ηεο θεληξηθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο» θαη ηδίσο ηνπ άξζξνπ 37  

 ηνπ λ. 4700/2020 (Α’ 127) «Δληαίν θείκελν Γηθνλνκίαο γηα ην Διεγθηηθφ Ππλέδξην, νινθιεξσκέλν λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα ηνλ 
πξνζπκβαηηθφ έιεγρν, ηξνπνπνηήζεηο ζηνλ Θψδηθα Λφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ Ππλέδξην, δηαηάμεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή απνλνκή 
ηεο δηθαηνζχλεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 324-337 

 ηνπ λ. 4013/2011 (Α’ 204) «Πχζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ θαη Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ 
Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ…»,  

 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ π.δ. 118/07 (Α’ 150)  

 ηνπ άξζξνπ 5 ηεο απφθαζεο κε αξηζκ. 11389/1993 (Β΄ 185) ηνπ πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ  

 ηνπ λ. 3548/2007 (Α’ 68) «Θαηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Ρχπν θαη άιιεο 
δηαηάμεηο»,   

 ηνπ λ. 4601/2019 (Α’ 44) «Δηαηξηθνί µεηαζρεµαηηζµνί θαη ελαξµφληζε ηνπ λνµνζεηηθνχ πιαηζίνπ µε ηηο δηαηάμεηο ηεο Νδεγίαο 
2014/55/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππµβνπιίνπ ηεο 16εο Απξηιίνπ 2014 γηα ηελ έθδνζε ειεθηξνληθψλ 
ηηµνινγίσλ ζην πιαίζην δεµφζησλ ζπµβάζεσλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο» 

 ηνπ λ. 3310/2005 (Α’ 30) «Κέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία 
ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ», ηνπ π.δ/ηνο 82/1996 (Α’ 66) «Νλνκαζηηθνπνίεζε  κεηνρψλ Διιεληθψλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ 
πνπ κεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο αλάιεςεο έξγσλ ή πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ ή ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ επξχηεξνπ 
δεκφζηνπ ηνκέα»1, ηεο θνηλήο απφθαζεο ησλ πνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Δπηθξαηείαο κε αξ. 20977/2007 (Β’ 1673) ζρεηηθά κε ηα 
«Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ηήξεζε ησλ κεηξψσλ ηνπ λ.3310/2005, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ.3414/2005», θαζψο θαη ησλ 
ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ, νη νπνίεο εθδίδνληαη, θαη’ εμνπζηνδφηεζε  ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ λ. 4172/2013 (Α’167) γηα ηνλ 
θαζνξηζκφ: α) ησλ κε «ζπλεξγάζηκσλ θνξνινγηθά» θξαηψλ θαη β) ησλ θξαηψλ κε «πξνλνκηαθφ θνξνινγηθφ θαζεζηψο»2.  

 ηνπ π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Θαλνληζκφο εμέηαζεο πξνδηθαζηηθψλ πξνζθπγψλ ελψπησλ ηεο Α.Δ.Ξ.Ξ.» 

 ηεο ππ' αξηζκ. 57654/22.05.2017 Απφθαζεο ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο κε ζέκα : “Οχζκηζε εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ 
ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (ΘΖΚΓΖΠ)” (Β’ 1781)  

 ηεο ππ΄αξηζκ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Θνηλήο Απφθαζεο ησλ πνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ  θαη 
Τεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο κε ζέκα «Οπζκίζεηο ηερληθψλ δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ αλάζεζε ησλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ 
Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ κε ρξήζε ησλ επηκέξνπο εξγαιείσλ θαη δηαδηθαζηψλ ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ 
Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (ΔΠΖΓΖΠ)» 

  ηεο αξηζκ. Θ..Α. νηθ. 60967 ΔΜ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ζιεθηξνληθή Ρηκνιφγεζε ζην πιαίζην ησλ Γεκφζησλ Ππκβάζεσλ 
δπλάκεη ηνπ λ. 4601/2019» (Α΄44) 

 ηεο αξηζκ. 63446/2021 Θ..Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Θαζνξηζκφο Δζληθνχ Κνξθφηππνπ ειεθηξνληθνχ ηηκνινγίνπ ζην πιαίζην 
ησλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ». 

 ηεο αξηζκ. Θ..Α. νηθ. 14900/21 (Β’ 466): «Έγθξηζε ζρεδίνπ Γξάζεο γηα ηηο Ξξάζηλεο Γεκφζηεο Ππκβάζεηο» (ΑΓΑ: ΤΟΡΝ46ΚΡΙΟ-
Σ92).  

 ηνπ λ. 3419/2005 (Α’ 297) «Γεληθφ Δκπνξηθφ Κεηξψν (Γ.Δ.ΚΖ.) θαη εθζπγρξνληζκφο ηεο Δπηκειεηεξηαθήο Λνκνζεζίαο» 

 ηνπ λ. 4635/2019 (Α’167) « Δπελδχσ ζηελ Διιάδα θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη ηδίσο  ησλ άξζξσλ 85 επ. 

                                                      
1 Η υποχρζωςη ονομαςτικοποίηςησ μετοχϊν εταιρειϊν που ςυνάπτουν δημόςιεσ ςυμβάςεισ, απαιτείται ςφμφωνα με το 

άρθρο 8 του ν. 3310/2005, ςε διαδικαςίεσ ςφναψησ δημοςίων ςυμβάςεων εκτιμϊμενησ αξίασ ανϊτερησ του ενόσ 
εκατομμυρίου ευρϊ (1.000.000,00 €) 

2  
 

Επιςημαίνεται ότι, όπωσ προβλζπεται ςτο αρ. 65 του ν. 4172/2013, οι ςχετικζσ υπουργικζσ αποφάςεισ εκδίδονται 
κάθε ζτοσ. Πρβλ. τισ με αριθμ.1024/2018 (Β 542) &  ΠΟΛ1173/2017 (Β 4049) ςχετικζσ αποφάςεισ του Υπουργοφ 
Οικονομικϊν. 



 ηνπ λ. 4270/2014 (Α’ 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Νδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκφζην 
ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

 ηνπ π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο» 

 ηεο παξ. Ε ηνπ Λ. 4152/2013 (Α’ 107) «Ξξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Νδεγία 2011/7 ηεο 16.2.2011 γηα ηελ 
θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο», 

 ηνπ λ. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ 
πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014−2020, Β) Δλζσκάησζε ηεο Νδεγίαο 2012/17 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ 
ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2012 (ΔΔ L 156/16.6.2012) ζην ειιεληθφ δίθαην, ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 3419/2005 (Α' 297) θαη άιιεο δηαηάμεηο»  

 ηνπ  λ. 4727/2020 (Α’ 184) «Τεθηαθή Γηαθπβέξλεζε (Δλζσκάησζε ζηελ Διιεληθή Λνκνζεζία ηεο Νδεγίαο (ΔΔ) 2016/2102 θαη 
ηεο Νδεγίαο (ΔΔ) 2019/1024) – Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο (Δλζσκάησζε ζην Διιεληθφ Γίθαην ηεο Νδεγίαο (ΔΔ) 2018/1972 θαη 
άιιεο δηαηάμεηο»,  

 ηνπ π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Θσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία»,  

 ηνπ λ. 2859/2000 (Α’ 248) «Θχξσζε Θψδηθα Φφξνπ Ξξνζηηζέκελεο Αμίαο»,  

 ηνπ λ.2690/1999 (Α’ 45) «Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο»  θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 1,2, 7, 11 θαη 
13 έσο 15, 

 ηνπ λ. 2121/1993 (Α’ 25) «Ξλεπκαηηθή Ηδηνθηεζία, Ππγγεληθά Γηθαηψκαηα θαη Ξνιηηηζηηθά Θέκαηα»,  

 ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/679 ηνπ ΔΘ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ, ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ 
πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη γηα ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ 
απηψλ θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 95/46/ΔΘ (Γεληθφο Θαλνληζκφο γηα ηελ Ξξνζηαζία Γεδνκέλσλ) (Θείκελν πνπ παξνπζηάδεη 
ελδηαθέξνλ γηα ηνλ ΔΝΣ) OJ L 119,  

       ηνπ Λ.4605/2019 (ΦΔΘ 52Α’/01-04-2019) «Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ Νδεγία (ΔΔ) 2016/943 
ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 8εο Ηνπλίνπ 2016 ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ηεο ηερλνγλσζίαο 
θαη ησλ επηρεηξεκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ δελ έρνπλ απνθαιπθζεί (εκπνξηθφ απφξξεην) απφ ηελ παξάλνκε απφθηεζε, 
ρξήζε θαη απνθάιπςή ηνπο (EEL 157 ηεο 15.6.2016)-Κέηξα γηα ηελ επηηάρπλζε ηνπ έξγνπ ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκίαο 
θαη Αλάπηπμεο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

 ηνπ λ. 4624/2019 (Α’ 137) «Αξρή Ξξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Ξξνζσπηθνχ Σαξαθηήξα, κέηξα εθαξκνγήο ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΔ) 
2016/679 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ 
πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη ελζσκάησζε ζηελ εζληθή λνκνζεζία ηεο Νδεγίαο 
(ΔΔ) 2016/680 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016 θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

 ηνπ λ.4782/2021 ( ΦΔΘ Α’36/09-03-2021 ) «Δθζπγρξνληζκφο , απινπνίεζε θαη αλακφξθσζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ ησλ 
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, εηδηθφηεξεο ξπζκίζεηο πξνκεζεηψλ ζηνπο ηνκείο ηεο άκπλαο θαη ηεο αζθάιεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο γηα 
ηελ αλάπηπμε, ηηο ππνδνκέο θαη ηελ πγεία» 

 ησλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, ησλ ινηπψλ δηαηάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή 
απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο,  θαζψο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, 
εξγαηηθνχ, θνηλσληθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ δηθαίνπ πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, 
έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ. 

 

Ριρ Αποθάζειρ και έγγπαθα: 

1. Ρν ππ’ αξηζ.πξση. 4469/08.06.2022 πξσηνγελέο αίηεκα ηνπ Ρκήκαηνο Γηαρείξηζεο ιηθνχ.  

2. Ζ ππ’ αξηζ. Ξξση. 4524/09.06.2022 Δηζήγεζε πξνο ην Γ.Π. γηα έγθξηζε ζθνπηκφηεηαο. 

3. Ρελ ππ’ αξηζκ. 20ε/15.06.2022 πξάμε Θέκα 40ν απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ  ηνπ Γεληθνχ 

Λνζνθνκείνπ Αξγνιίδαο, έγθξηζε ζθνπηκφηεηαο γηα ηελ πξνκήζεηα κε ΑΓΑ: ΤΓΞΛ4690Β4-Θ2Ξ θαη κε 

ΑΓΑΚ:22REQ010993736. 

4. Ζ ππ’ αξηζ. Ξξση. 963/25.07.2022 Απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο κε ΑΓΑΚ:22REQ010995117. 

5. Ρελ ππ’ αξηζκ. 38ε/29-11-2021 πξάμε Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ κε ζέκα 42ν: Πχζηαζε Δπηηξνπψλ γηα ηελ 

δηελέξγεηα δηαγσληζκψλ, εληφο θαη εθηφο πξνγξάκκαηνο  πξνκεζεηψλ γηα ην έηνο 2022 ηεο Λ.Κ.Λαππιίνπ. 

6. Ρηο άκεζεο θαη επηηαθηηθέο αλάγθεο γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ δεηνχκελσλ εηδψλ, ψζηε λα κελ δεκηνπξγεζεί 

πξφβιεκα ζηελ εχξπζκε θαη απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ Λνζνθνκείνπ.  

 

ΔΓΘΟΊΛΔΡΑΗ  

Γηαγσληζηηθή δηαδηθαζία κέζσ ηεο ππεξεζίαο ειεθηξνληθήο δηαρείξηζεο αηηεκάησλ / πξνζθνξψλ iSupplies 

iSupplies(http://isupplies.gr) ηεο εηαηξείαο iSmart P γηα ηελ επηηάρπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ 

http://isupplies.gr/


ελδηαθεξφκελσλ πξνκεζεπηψλ/αλαδφρσλ, γηα ηελ πξνκήζεηα: «ΠΥΙΖΛΑΟΗΑ ΑΗΚΝΙΖΤΗΑΠ», ΑΓΑ:ΤΓΞΛ4690Β4-

Θ2Ξ, ΘΑΔ1359, CPV  33790000-4, πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο 5.859,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ. 

 

Ξξνθεηκέλνπ λα κπνξέζηε λα ζπκκεηέρεηε θαη λα ππνβάιεηε απαληήζεηο ζρεηηθά κε ηηο πξνζθιήζεηο 

ελδηαθέξνληνο ή/θαη ππνβνιήο πξνζθνξάο, ζα πξέπεη λα απνθηήζεηε θσδηθνχο πξφζβαζεο γηα ηελ εθαξκνγή. Ζ 

εγγξαθή ζηελ πιαηθφξκα iSupplies είλαη δσξεάλ θαη γίλεηαη είηε κέζσ ηειεθψλνπ ζηελ iSmart P.C. ζην 

2103601671 είηε ζπκπιεξψλνληαο ηε ζρεηηθή θφξκα εγγξαθήο ζηε δηεχζπλζε: http://isupplies.gr/auth/register. 

Γηα θάζε έξεπλα πνπ θαιείζηε λα ζπκκεηάζρεηε, ζα ελεκεξψλεζηε κέζσ email ζηε δηεχζπλζε ειεθηξνληθήο 

αιιεινγξαθίαο πνπ ζα δειψζεηε θαηά ηελ εγγξαθή ζαο. 

Γηα νπνηαδήπνηε πεξαηηέξσ πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηελ πιαηθφξκα iSupplies κπνξείηε λα απεπζχλεζηε ζηα 

αθφινπζα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο: email: info@isupplies.gr, ηει: 2103601671. 

 

ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΓΗΑ ΡΖ ΠΚΚΔΡΝΣΖ ΠΡΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ: 

 

Α. πνρξεσηηθφ γηα φινπο 

Ν πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη: 

1. Ρερληθή Ξξνζθνξά {λα αλαγξάθεηαη απαξαηηήησο: α) ν θσδηθφο πξντφληνο (product ID) πνπ έρεη δνζεί απ΄ην 

ΔΘΑΞΡ (πξψελ ΔΘΔΒΙ ΑΔ) ή ΔΝΦ β) ν θσδηθφο GMDN} φπνπ απαηηείηαη. 

2. Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά 
 

Β. πνρξεσηηθφ κφλν γηα ηνπο κεηνδφηεο 

1. Ξηζηνπνηεηηθφ Φνξνινγηθήο Δλεκεξφηεηαο (φπνπ απαηηείηαη) 

2. Ξηζηνπνηεηηθφ Αζθαιηζηηθήο Δλεκεξφηεηαο (φπνπ απαηηείηαη) 

3. πεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α' 75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ζηελ 
νπνία αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηεο πξφζθιεζεο ζην νπνίν ζπκκεηέρνπλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο θαη 
δειψλεηαη φηη: 

 Νη νηθνλνκηθνί θνξείο δειψλνπλ φηη απνδέρνληαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο 
πξφζθιεζεο. 

 Κέρξη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δε βξίζθεηαη ζε κηα απφ ηηο 
θαηαζηάζεηο ησλ άξζξσλ 73 θαη 74 ηνπ Λ.4412/2016, γηα ηηο νπνίεο νη νηθνλνκηθνί θνξείο 
απνθιείνληαη ή κπνξνχλ λα απνθιεηζηνχλ απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δηαγσληζκνχο ηνπ Γεκνζίνπ. 

 Όηη ε πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο, ησλ νπνίσλ νη πξνζθέξνληεο 
έιαβαλ πιήξε θαη αλεπηθχιαθηε γλψζε. 

 Ρα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά είλαη αθξηβή θαη αιεζή. 

 Ξαξαηηνχληαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζεο ηνπο ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε απφθαζε ηεο 
Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα αλαβνιή ή αθχξσζε – καηαίσζε ηεο παξνχζαο  πξφζθιεζεο. 

 Ππκκεηέρνπλ ζε κηα κφλν πξνζθνξά ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο  πξφζθιεζεο. 

 Όηη αλαιακβάλνπλ ηελ πξνκήζεηα «ΠΥΙΖΛΑΟΗΑ ΑΗΚΝΙΖΤΗΑΠ» γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ 
ηεο Λ.Κ.Λαππιίνπ φπσο απηή αλαθέξεηαη ζην ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ I ηεο παξνχζαο, γηα ηελ νπνία 
ππνβάινπλ πξνζθνξά. 

4. Απφζπαζκα Ξνηληθνχ Κεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ (3κήλνπ) πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε 
ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη: 

 δελ έρεη θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε  

o α) γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ αξ. 73 ηνπ Λ.4412/2016 
o β) γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο 

ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξενθνπίαο  

 δελ έρεη θαηαδηθαζηεί βάζεη απφθαζεο πνπ έρεη ηζρχ δε δηθαζκέλνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 
ρψξαο πνπ εθδφζεθε ε απφθαζε, γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ δηαγσγή. Ζ 
ππνρξέσζε απνθιεηζκνχ νηθνλνκηθνχ θνξέα εθαξκφδεηαη επίζεο φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ 
νπνίνπ εθδφζεθε ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή 
επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο 
απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ. Ζ ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά: αα) ζηηο 
πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Ξ.Δ.), ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ (Η.Θ.Δ.) 
θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ν.Δ. θαη Δ.Δ.), ηνπο δηαρεηξηζηέο, ββ) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ 

http://isupplies.gr/auth/register
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εηαηξεηψλ(Α.Δ.), ηνλ δηεπζχλνληα ζχκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, 
γγ) ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ. 

5. Ξιζηοποιηηικό απμόδιαρ δικαζηικήρ ή διοικηηικήρ Απσήρ, έθδνζεο ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ 

(3κήλνπ) πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη 
ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ ηειεί ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ Θ.Λ.2190/1920,φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή 
εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ Λ. 1892/1990 (Α’ 101), φπσο ηζρχεη, άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο θαη φηη δελ 
ηειεί ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ. 
Ρα ελ ιφγσ πηζηνπνηεηηθά εθδίδνληαη ζχκθσλα κε ην Λ. 4412/2016. 

6.  Ξιζηοποιηηικό απμόδιαρ δικαζηικήρ ή διοικηηικήρ Απσήρ, έθδνζεο ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ 
(3κήλνπ) πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη 
ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, παχζε εξγαζηψλ, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, 
πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ θαη δελ έρεη θηλεζεί ζε βάξνο ηνπ δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο, 
εθθαζάξηζεο, αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο, πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ, αίηεζε γηα ππαγσγή ζην θαζεζηψο 
εμπγίαλζεο θαη πεξί κε ππαγσγήοζην άξζξν 99. Πε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπ ζηελ αιινδαπή, ην ελ 
ιφγσ πηζηνπνηεηηθφ εθδίδεηαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο, 
απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ. 

7.  Ξιζηοποιηηικό μέλοςρ ζε ιζσύ ηηρ απμόδιαρ πηπεζίαρ Γ.Δ.Κ.Ζ., αν ππόκειηαι για Λομικά 
Ξπόζωπα. 

8.  Αποδεικηικά Έγγπαθα Λομιμοποίηζηρ ηνπ πξνζθέξνληνο ή ηνπ ππνςήθηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ 
ηα νπνία ζα πξέπεη λα απνδεηθλχνπλ ηελ ελ γέλεη λνκηθή θαηάζηαζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο , θαη απφ απηά 
πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ν Ξξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο ΑΔ, ηα κέιε ηνπ ΓΠ θαη ηα ππφινηπα 
πξφζσπα πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα δεζκεχνπλ κε ηε ππνγξαθή ηνπο ην λνκηθφ πξφζσπν θαη ηα έγγξαθα 
λνκηκνπνίεζεο απηψλ αλ απηφ δελ πξνθχπηεη επζέσο απφ ην θαηαζηαηηθφ αλαιφγσο κε ηε λνκηθή 
κνξθή ησλ εηαηξεηψλ ή θάζε άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ. 

9.  πεύθςνη Γήλωζη ηος Λ.1599/86 ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα φηη δελ έρεη αζεηήζεη ηηο 
ηζρχνπζεο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, 
θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ 
λ.4412/2016. 

 

 

ΞΑΟΑΘΑΙΝΚΔ ΝΞΩΠ ΠΡΖΛ ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΠΑΠ ΛΑ ΑΛΑΦΔΟΝΛΡΑΗ ΡΑ ΘΑΡΩΘΗ: 

• Θσδηθφο είδνπο εηαηξείαο 

• Θαηαζθεπαζηηθφο νίθνο, φπνπ απαηηείηαη. 

• Ν θσδηθφο παξαηεξεηεξίνπ είδνπο (http://84.205.248.47/front.php/simple/listing) θαη ε ηηκή παξαηεξεηεξίνπ 

ηηκψλ ηεο ΔΞ ή λα θαηαηεζεί ππεχζπλε δήισζε ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππάγεηαη ζε απηφ. 

• Όηαλ πξφθεηηαη γηα ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα, λα δειψλεηαη φηη φια ηα πξνζθεξφκελα είδε θέξνπλ 

πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο CE. 

• Λα αλαθέξεηαη ζηελ πξνζθνξά ν ρξφλνο ηζρχνο πξνζθνξάο θαη ν ρξφλνο παξάδνζεο ησλ πιηθψλ. 
 

Ρεσνική πποζθοπά 

H ηερληθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα θαιχπηεη φιεο ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή, πεξηγξάθνληαο αθξηβψο πψο νη ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο θαη πξνδηαγξαθέο πιεξνχληαη.  

 

Γείγμα 

Όπνπ δεηείηαη δείγκα είλαη ςποσπεωηική ε απνζηνιή ηνπ. 

 

ΔΛΑΙΙΑΘΡΗΘΔΠ ΞΟΝΠΦΝΟΔΠ ΓΔΛ ΓΗΛΝΛΡΑΗ ΓΔΘΡΔΠ ΘΑΗ ΑΞΝΟΟΗΞΡΝΛΡΑΗ 

 

Ν πξνκεζεπηήο/αλάδνρνο ππφθεηηαη ζηηο λφκηκεο θξαηήζεηο. Ν ΦΞΑ βαξχλεη ην λνζνθνκείν. 

Σξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ: Νη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνζθέξνληεο κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπο 

γηα εθαηφλ είθνζη κέξεο (120) εκέξεο 

Ρξφπνο παξάδνζεο - παξαιαβήο: 

• Ζ παξάδνζε ησλ πιηθψλ ζηελ απνζήθε ηνπ Ρκ. Γηαηξνθήο ζα ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ ηα αληίζηνηρα 

δειηία παξαγγειηψλ είηε αθνξνχλ ζε νινθιεξσκέλεο παξαγγειίεο είηε ζε ηκεκαηηθέο παξαγγειίεο. 

• Ζ παξάδνζε ησλ πιηθψλ, ηα νπνία ζα πξέπεη λα είλαη απνιχησο θαηάιιεια γηα ηελ ρξήζε πνπ πξννξίδνληαη, ζα 

http://84.205.248.47/front.php/simple/listing)
http://84.205.248.47/front.php/simple/listing)


γίλεηαη κε έμνδα θαη επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ. 

• Ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ηα είδε ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Πε πεξίπησζε 

απφξξηςεο εηδψλ εθ κέξνπο ηεο Δπηηξνπήο, εθ' φζνλ απηά δελ πιεξνχλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ζα 

αληηθαζίζηαληαη δσξεάλ εληφο 10 εξγαζίκσλ εκεξψλ. 

 

Διδικοί Όποι ζςμμεηοσήρ: 

Ν Ξξνκεζεπηήο κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπ δειψλεη φηη θέξεη εηο ην νιφθιεξσλ αιιειεγγχσο θαη απεξηνξίζησο ηελ 

επζχλε γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ κεηά ησλ παξεπνκέλσλ απηνχ ππνρξεψζεσλ. Θαηά ηνλ απηφ ηξφπν 

εγγπάηαη ηελ εθηέιεζε ηεο ππφ αλάζεζε πξνκήζεηαο θαη επηβαξχλεηαη κε ηηο ελδερφκελεο θπξψζεηο ή εθπηψζεηο 

ζε πεξίπησζε κε παξάδνζεο ησλ πιηθψλ. 

 

ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ  

 

Λ.Κ. ΛΑΞΙΗΝ 

 

 

 

 

 

 


