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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ &ΑΙΓΑΙΟΥ
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΗ
Τηλ. 213/2054326

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 42.22
(ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ)
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
–
ΠΛΑΚΑΔΩΝ
–
ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ,
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ : 5.322.58€ X 24% Φ.Π.Α. (1.277,42€) = 6.600,00€
(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α.), ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠ΄ ΕΥΘΕΙΑΣ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ, ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ
ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ
ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ.

Έχοντας υπόψη:
1. Τον Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα.
2. Τον Ν. 3527/09-02-2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων
εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές
διατάξεις».
3. Τον Ν. 4412/8.8.16 (αρ. φύλλου 147) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/Ε.Ε & 2014/25/Ε.Ε).
4. Τον Ν. 4605/1-4-19, άρθρο 43 «Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4412/16 (Α΄147)».
5. Τον Ν. 4782 ΦΕΚ Α 36/9.3.2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση
του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις
προμηθειών στους το μείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για
την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.
6. Την ανάγκη προμήθειας υλικών και εργαλείων απαραίτητων για εργασίες
ελαιοχρωματισμού κτιρίων του Νοσοκομείου και δομών (χρώματα - εργαλεία
οικοδόμων, πλακάδων και ελαιοχρωματιστών), για ένα (1) έτος, σύμφωνα με την
υπ΄ αριθμ. πρωτ. 3306/02-02-2022 αίτηση προμήθειας της διεύθυνσης τεχνικής
υπηρεσίας του Ψ.Ν.Α.
7. Το πρωτογενές αίτημα 22REQ010281686.
8. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 10543/07-04-2022 – ΑΔΑ : 66ΚΩ469Η5Ω-29Η, απόφαση
Αναπληρωτή Διοικητή του Ψ.Ν.Α., για την προμήθεια των ειδών που
περιγράφονται παρακάτω, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, με
πρόσκληση στο ΚΗΜΔΗΣ.
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1. Απευθύνουμε πρόσκληση σε κάθε ενδιαφερόμενο φορέα : για την υποβολή
τεχνικής, οικονομικής προσφοράς, δειγμάτων (όπου απαιτείται) καθώς και
δικαιολογητικών κατακύρωσης, για την προμήθεια των κάτωθι ειδών, προς κάλυψη
αναγκών του Νοσοκομείου, μέσω της διαδικασίας της απ’ ευθείας ανάθεσης
(σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/16 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο
50 του Ν. 4782/21), με πρόσκληση στο ΚΗΜΔΗΣ.
2. Αντικείμενο της προσφοράς ως ακολούθως:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ

1

ΡΙΠΟΛΙΝΗ ΛΕΥΚΗ
ΝΕΡΟΥ(ΣΥΣΚ 0,75 LT)
Α΄ΠΟΙΟΤ. (οικολογική)

2

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

A/A

ΜΟΝΑΔΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΚΑΘΑΡΗ
ΑΞΙΑ

4

ΔΟΧΕΙΑ

10,500

42,000

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΛΕΥΚΟ (ΣΥΣΚ. 10
LT ) Α΄ΠΟΙΟΤ.

96

ΔΟΧΕΙΑ

30,50

2.928,000

3

ΒΑΣΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΥΣΚ.
0,75 LT ) (διαφόρων
αποχρώσεων)

40

ΔΟΧΕΙΑ

5,80

232,000

4

ΠΑΡΕΤΙΝΑ(ΣΥΣΚ. 20 KGR)

8

ΣΑΚΚΙΑ

9,50

76,000

5

ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΜΙΝΙΟ
(ΣΥΣΚ. 0,75 LT)

4

ΔΟΧΕΙΑ

6,50

26,000

6

ΑΣΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥ(ΣΥΣΚ.
0,75 LT )

4

ΔΟΧΕΙΑ

6,00

24,000

7

ΝΕΦΤΙ ΚΑΘΑΡΟ(ΔΟΧΕΙΑ 15
LT ΠΕΡΙΠΟΥ)

1

ΔΟΧΕΙO

49,00

49,000

8

ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΕΣ 3cm
(ΠΕΡΙΠΟΥ)

40

ΤΕΜΑΧΙΑ

1,70

68,000

9

ΧΑΡΤΙ ΟΝΤΟΥΛΕ (ΡΟΛΛΑ
ΤΩΝ 50Μ)

9

ΡΟΛΛΑ

21,00

189,000

10

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΤΟΚΟ ΝΕΡΟΥ
(ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΚΙΛ.)

12

ΚΟΥΤΙΑ

3,50

42,000

11

ΓΥΨΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑΣ

5

ΚΙΛΑ

0,50

2,500

12

AKΡΥΛΙΚΟ ΕΞΩΤ.ΧΩΡΟΥ 10
LT

20

ΔΟΧΕΙΑ

39,70

794,000

13

ΑΣΤΑΡΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΝΕΡΟΥ 3
LT

7

ΔΟΧΕΙΑ

12,20

85,400

14

ΔΙΑΦΑΝΟ ΝΑΫΛΟΝ 12 mic
ΜΕΜΒΡΑΝΗ)

10

ΠΑΚΕΤΑ

1,70

17,000

15

ΚΟΝΤΑΡΟΠΙΝΕΛΑ Νο 2,5
(πάχους 17χιλ)

20

ΤΕΜ

3,50

70,000

16

ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΓΙΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ

12

ΤΕΜ

4,75

57,000

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Σύμφωνα με τις
συνημμένες
τεχνικές
προδιαγραφές
Σύμφωνα με τις
συνημμένες
τεχνικές
προδιαγραφές
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17
18
19

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ
(ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ & ΜΠΑΖΑ)
ΠΙΝΕΛΑ 2΄΄ ΠΑΧΟΥΣ 2ΕΚ
ΠΙΝΕΛΑ 2,5΄΄ ΠΑΧΟΥΣ 2ΕΚ

2

ΚΙΛΑ

3,90

7,800

10
10

ΤΕΜ
ΤΕΜ

3,54
4,40

35,400
44,000

15

ΤΕΜ

15,80

237,000

2

ΚΟΥΛΟΥΡΕΣ

4,00

8,000

10

ΤΕΜ

2,60

26,000

20

ΚΥΛΙΝΔΡΟΥΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ
Α΄ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (μαλλινους 18
εκ. βασ. Δείγματος)

21

ΣΥΡΜΑ ΠΡΟΣΔΕΣΕΩΣ

22

ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΡΙΠΟΛΙΝΗΣ
ΜΕΓΑΛΟΙ

23

ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ(4
δίμετρα , και 4 του 1μ)

8

ΤΕΜ

3,90

31,200

24

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΓΙΑ
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ(0,50Χ1,20)

5

ΚΙΛΑ

12,80

64,000

25

ΒΕΛΑΤΟΥΡΑ ΝΕΡΟΥ ΤΩΝ 2,5
LT

4

ΔΟΧΕΙΑ

26,50

106,000

ΤΕΜ

ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ

2
2
4
2

ΤΕΜ

8,40
7,00
1,70
3,84

16,800
14,000
6,800
7,680

ΠΙΣΤΟΛΙ ΓΙΑ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΗ
ΜΑΣΤΙΧΗ

1

ΤΕΜ

16,00

16,000

26
27
28
29
30

ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ 20 CM
ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ 15 CM
ΣΤΟΚΑΔΟΡΟΥΣ 4 CM

ΤΕΜ
ΤΕΜ

(ΣΙΔΕΡΙΚΑ
ΥΛΙΚΑ)

(ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ
ΥΛΙΚΑ)

καθαρή αξία 5.322,580
ΦΠΑ 1.277,420
σύνολο 6.600,000

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
1.ΡΙΠΟΛΙΝΗ ΛΕΥΚΗ ΝΕΡΟΥ(ΣΥΣΚ.0,75LT)Α΄ΠΟΙΟΤ.(οικολογική)
Το υδατοδιαλυτό οικολογικό αντιμικροβιακό βερνικόχρωμα νερού από 100%
ακρυλικές ρητίνες θα είναι πιστοποιημένο από το Ανώτατο Συμβούλιο Απονομής
Οικολογικού Σήματος της Ελλάδος σύμφωνα με τα κριτήρια του Συμβουλίου
Απονομής Οικολογικού Σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υποαλλεργικήαντιμικροβιακή του δράση σύμφωνα με τα πρότυπα BS3900 &ISO 22196/2007. Θα
έχει μεγάλη καλυπτικότητα, άριστη πρόσφυση ακόμα και σε βαμμένες επιφάνειες από
λαδομπογιά, εξαιρετική αντοχή στο πλύσιμο, χαμηλής οσμής διότι δεν θα περιέχει
αμμωνία ή άλλες επικίνδυνες ουσίες. Λόγω της ειδικής του σύστασης θα αποτρέπει την
ανάπτυξη μικροβίων στον υμένα του χρώματος με αποτέλεσμα να είναι ιδανικό σε
χώρους που απαιτούνται αντισηπτικές υγιεινές συνθήκες όπως νοσοκομεία, ιατρεία,
χειρουργεία, αποθήκες τροφίμων κλπ.
Θα προσκομιστούν, από τους προμηθευτές, δείγματα συσκευασιών (σφραγισμένα
δοχεία) σημασμένα με ετικέτες όπου θα αναγράφεται το όνομα του κατασκευαστή, η
εμπορική ονομασία, το είδος και η ποσότητα του υλικού, η ημερομηνία παραγωγής και
η ημερομηνία λήξης, τα πρότυπα στα οποία ανταποκρίνεται το υλικό και θα
συνοδεύονται από τα επίσημα πιστοποιητικά συμμόρφωσης από αναγνωρισμένο
εργαστήριο. Τα δείγματα θα πρέπει να προσκομισθούν έγκαιρα ώστε να υπάρχει η
δυνατότητα διενέργειας δοκιμασιών ελέγχου από την Τεχνική Υπηρεσία του ΨΝΑ. Το
νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να ζητήσει την διενέργεια δοκιμασιών σε πιστοποιημένο
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εργαστήριο αν υπάρχουν αμφιβολίες ως προς τη συμμόρφωση των υλικών προς τα
πρότυπα και τις απαιτήσεις του παρόντος (ΕΛΟΤ 788 κλπ).
Σχετικά με τις εργαστηριακές δοκιμές θα πρέπει να έχουν εφαρμογή στο πρότυπο
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 2810.
Αναλυτικότερα θα πρέπει να πληρούν τις εξής τεχνικές προδιαγραφές:
Απόδοση: 9-12 τμ/lt για κάθε επίστρωση σε κατάλληλα προετοιμασμένη
επιφάνεια(ISO6504/1)
Στέγνωμα: Στην αφή σε 30-60 λεπτά ανάλογα με τις ατμοσφαιρικές συνθήκες.
Επαναβαφή: Μετά από 6-8 ώρες ανάλογα με τις ατμοσφαιρικές συνθήκες.
Αραίωση : 5 -10% με νερό με εφαρμογή ρολού ή πινέλου.
Ιξώδες:90+-10KU(στους 25ο C) γυαλιστερό
Πυκνότητα: 1,24 +-0,02 kg/l (γυαλιστερό)
Στερεά (% κ.β) 47 περίπου (γυαλιστερό) ΕΛΟΤ 1028
PH: 8-9
Δείκτης λευκότητας:89 περίπου (ASTM E313-98)
Δείκτης κιτρινίσματος: περίπου 0,5(ASTM E313-98)
Φωτεινότητα: 97περίπου
Στιλπνότητα: γυαλιστερό> 82μονάδες στους 60 ο C ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 2813
Επαναβαψιμότητα: Άριστη (ΕΛΟΤ 788)
Τέστ αντοχής σε αλκάλια: Καμιά μεταβολή (ΕΛΟΤ 788)
Τεστ αντοχή πλυσίματος: Το υπόστρωμα δεν θα αποκαλύπτεται μετά από 750
κύκλους (ΕΛΟΤ 788)
Τέστ αντοχής στο νερό: Δεν θα αλλοιώνεται ή επαναγαλακτώνεται (ΕΛΟΤ 788),
χωρίς ίχνη προσβολής
Αντοχή στην επίδραση καιρικών συνθηκών: Άριστη. Να μην παρατηρούνται
οποιεσδήποτε είδους αλλοιώσεις του επιχρίσματος (φούσκωμα, σκάσιμο, ξεφλούδισμα
κλπ). Να μη παρατηρούνται μεταβολές απόχρωσης και στιλπνότητας του επιχρίσματος
(ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 2810)
Λόγος καλυπτικής αντίθεσης (16τμ/lt) >0,93 (ΕΛΟΤ 721)
Ελάχιστη θερμοκρασία εφαρμογής: στους 5 ο C(ΕΛΟΤ 788)
Πρόσφυση: Άριστη. Δεν θα παρουσιάζει καμία αποκόλληση μετά τη χάραξη σε ξύλο,
αστάρι μετάλλων κλπ(ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 2409)
Ευκαμψία σε κυλινδρικό άξονα: Δεν θα παρουσιάζει κανένα ίχνος σκασίματος σε
κυλινδρικό άξονα 2mm, μετά από 1εβδομάδα ξήρανσης (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 1519 Ε2)
Σκληρότητα: χρόνος απόσβεσης αιωρήσεως εκκρεμούς(γυαλιστερό) >70sec μετά από
1εβδομάδα ξήρανσης (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 1522)
Αποθήκευση:1 χρόνος σε κατάλληλες συνθήκες αποθήκευσης (ιδανικές συνθήκες από
5 ο C έως 38 ο C)
2. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΛΕΥΚΟ (ΣΥΣΚ. 10LIT) Α΄ΠΟΙΟΤ.
Το πλαστικό χρώμα (λευκό) θα είναι υψηλής ποιότητας κατάλληλο για εσωτερική
χρήση με βάση συμπολυμερείς ρητίνες. Θα είναι άοσμο κατά την εφαρμογή του ( δεν
θα περιέχει αμμωνία), με μεγάλη καλυπτικότητα και εξαιρετική αντοχή στο πλύσιμο
και στις δυσμενής καιρικές συνθήκες. Θα απλώνεται πολύ καλά δίνοντας λεία ματ
επιφάνεια. Θα προσκομιστούν, από τους προμηθευτές, δείγματα συσκευασιών
(σφραγισμένα δοχεία) σημασμένα με ετικέτες όπου θα αναγράφεται το όνομα του
κατασκευαστή, η εμπορική ονομασία, το είδος και η ποσότητα του υλικού, η
ημερομηνία παραγωγής και η ημερομηνία λήξης, τα πρότυπα στα οποία
ανταποκρίνεται το υλικό και θα συνοδεύονται από τα επίσημα πιστοποιητικά
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συμμόρφωσης από αναγνωρισμένο εργαστήριο. Τα δείγματα θα πρέπει να
προσκομισθούν έγκαιρα ώστε να υπάρχει η δυνατότητα διενέργειας δοκιμασιών
ελέγχου από την Τεχνική Υπηρεσία του ΨΝΑ. Το νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να
ζητήσει την διενέργεια δοκιμασιών σε πιστοποιημένο εργαστήριο αν υπάρχουν
αμφιβολίες ως προς τη συμμόρφωση των υλικών προς τα πρότυπα και τις απαιτήσεις
του παρόντος (ΕΛΟΤ 788 κλπ).
Σχετικά με τις εργαστηριακές δοκιμές θα πρέπει να έχουν εφαρμογή στο πρότυπο
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 2810.
Αναλυτικότερα θα πρέπει να πληρούν τις εξής τεχνικές προδιαγραφές:
Απόδοση: 15-18 τμ/lt για κάθε επίστρωση σε κατάλληλα προετοιμασμένη επιφάνεια
Στέγνωμα: Στην αφή σε 30-60 λεπτά ανάλογα με τις ατμοσφαιρικές συνθήκες.
Επαναβαφή: Μετά από 3-4 ώρες ανάλογα με τις ατμοσφαιρικές συνθήκες.
Αραίωση : έως 10% με νερό.
Ιξώδες:110+-10KU(στους 25ο C)
Πυκνότητα: 1,45 +-0,02 kg/l
Στερεά (% κ.β) 64,5 περίπου
PH: 8-8,5
Δείκτης λευκότητας: 90 περίπου (ASTM E313-98)
Δείκτης κιτρινίσματος: περίπου 0 (ASTM E313-98)
Φωτεινότητα: 97περίπου
Στιλπνότητα: < 5μονάδες στους 60 ο C
Επαναβαψιμότητα: Άριστη (ΕΛΟΤ 788)
Τέστ αντοχής σε αλκάλια: Καμιά μεταβολή (ΕΛΟΤ 788)
Τεστ αντοχή πλυσίματος: Το υπόστρωμα δεν θα αποκαλύπτεται μετά από 750
κύκλους (ΕΛΟΤ 788)
Τέστ αντοχής στο νερό: Δεν θα αλλοιώνεται ή επαναγαλακτώνεται (ΕΛΟΤ 788)
Αντοχή στην επίδραση καιρικών συνθηκών: Άριστη. Να μην παρατηρούνται
οποιεσδήποτε είδους αλλοιώσεις του επιχρίσματος (φούσκωμα, σκάσιμο, ξεφλούδισμα
κλπ). Να μη παρατηρούνται μεταβολές απόχρωσης και στιλπνότητας του επιχρίσματος
(ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 2810)
Λόγος καλυπτικής αντίθεσης (16τμ/lt) >0,94 (ΕΛΟΤ 721)
Ελάχιστη θερμοκρασία εφαρμογής: στους 5 ο C(ΕΛΟΤ 788)
Αποθήκευση:1 χρόνος σε κατάλληλες συνθήκες αποθήκευσης (ιδανικές συνθήκες από
5 ο C έως 38 ο C)

3. Η προς αξιολόγηση οικονομική προσφορά, θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ ́
ελάχιστον τα ακόλουθα:
α. Την καθαρή τιμή, (η οποία δεν θα υπερβαίνει την ορισθείσα καθαρή τιμή) για κάθε
ζητούμενο είδος του ως άνω πίνακα.
β. Τον αναλογούντα ΦΠΑ.
Την συνολική αξία της οικονομικής προσφοράς .

4. Κατά την υποβολή της προσφοράς απαιτείται υποχρεωτικά κατάθεση:
✓ Οικονομικής προσφοράς, η τιμή της οποίας δίνεται σε ευρώ (μη
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και περιλαμβάνει κρατήσεις υπέρ τρίτων, ως
και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για την παράδοση
των ειδών στον τόπο και με τον τρόπο που θα προβλέπεται στα έγγραφα της
σύμβασης.
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✓ Τεχνικής προσφοράς, η οποία θα πρέπει να συμφωνεί με τις ως άνω ζητούμενες
τεθείσες από την υπηρεσία τεχνικές προδιαγραφές.
✓ ΔΕΙΓΜΑ, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΟΠΟΥ
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ).
✓ Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με το άρθρ. 23 του ν. 4782 σε αντικατάσταση του
άρθρ. 74 του ν. 4412/2016, περί μη επιβολής σε βάρος σας της κύρωσης του
οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
✓ Υπεύθυνη δήλωση, περί αποδοχής των όρων που τέθηκαν στο παρόν έγγραφο
πλήρως και ανεπιφύλακτα.
✓ Δικαιολογητικά κατακύρωσης (προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων
αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων των παρ. 1 και 2
των άρθρων 73 και 74 του ν. 4412/16), ήτοι :
Ποινικό μητρώο - Φορολογική & ασφαλιστική ενημερότητα - ΓΕΜΗ Πιστοποιητικό εκπροσώπησης και Έγγραφα του πρωτοδικείου περί : 1) μη
πτώχευσης, 2) λύσης, 3) αναγκαστικής διαχείρισης, 4) συνδιαλλαγής –
εξυγίανσης, 5) διορισμού εκκαθαριστή-συν εκκαθαριστή, 6) υπαγωγής στο
καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης, 7) σχεδίου αναδιοργάνωσης, 8) υπαγωγής α) στην
έκτακτη διαδικασία ρύθμισης υποχρεώσεων εμπόρων με δεσμευτική δύναμη για
το σύνολο των πιστωτών β) καθεστώς ειδικής διαχείρισης του Ν. 4307/2014. Τα
δικαιολογητικά κατακύρωσης θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία
υποβολής τους. Δικαιολογητικά, τα οποία δεν αναφέρουν ημερομηνία ισχύος,
ισχύουν για τρείς (3) μήνες από την ημερομηνία έκδοσής τους.
5. Παρακαλούμε όπως η προσφορά σας υποβληθεί στην Υπηρεσία μας σε κλειστό
σφραγισμένο φάκελο έως την Πέμπτη 05/05/2022 και ώρα 10:30μ.μ., στο πρωτόκολλο
του Νοσοκομείου – Λεωφ. Αθηνών 374, Χαϊδάρι, και πρέπει να είναι συντεταγμένη στην
Ελληνική γλώσσα, χωρίς ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις στο κείμενο και στα
ποσά. (Στην αποσφράγιση των προσφορών μπορούν να παρευρίσκονται οι συμμετέχοντες
κατά την ημερομηνία και ώρα που αναφέρεται στο παρόν έγγραφο, ως καταληκτική).
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ:
Προσφορά μπορεί να υποβληθεί για όλα τα ζητούμενα είδη του πίνακα ή μέρος αυτών
(αλλά στο σύνολο της ζητούμενης ποσότητας) και ο μειοδότης θα προκύψει με κριτήριο
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος.
Αριθμός ανάληψης υποχρέωσης έτους 2022 :363.
Η υποβολή προσφοράς δεν είναι δεσμευτική για την Υπηρεσία ως προς την ανάθεση της
σύμβασης.
Η παρούσα πρόσκληση είναι «Καταχωριστέα στο ΚΗΜ∆ΗΣ».

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΙΣΤ. ΤΜΗΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ Ψ.Ν.Α.
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΣΑΓΔΗ

