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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Τμήμα : Οικονομικό
Γραφείο : Προμηθειών
Πληροφορίες : Αλεξάνδρα Μωραΐτη
Τηλ. 213/2054126

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (112.21)
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ/ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΗΣ ΚΑΙ
ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ
ΔΑΠΑΝΗΣ: 8.281,34€ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α. 24%), ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ
ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ) ΑΝΑ 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. 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. Το με αριθμ. πρωτ. 14740/28-05-2021 υπηρεσιακό σημείωμα του γραφείου
υλικού του ΨΝΑ, με τα είδη και τις τεθείσες τεχνικές προδιαγραφές για την
υλοποίηση της διαγωνιστικής διαδικασίας.
7. Το πρωτογενές αίτημα : 21REQ008868698
8. Το εγκεκριμένο αίτημα: 21REQ009091434 και με ΑΔΑ: 6ΔΖ5469Η5Ω-ΣΕΚ
9. Τη με αρ. πρωτ. 24019/25-08-2021 απόφαση Αναπληρωτή Διοικητή για τη
διενέργεια του διαγωνισμού και τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειάς του.
Απευθύνουμε πρόσκληση στους οικονομικούς φορείς για την υποβολή :
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1. Τεχνικής & οικονομικής προσφοράς καθώς και δικαιολογητικών κατακύρωσης
για την προμήθεια ΕΙΔΩΝ ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΗΣ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ
ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΜΑΣ, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 8.281,34€ (συμπεριλαμβανομένου του

ΦΠΑ 24%).
Η παρούσα πρόσκληση πραγματοποιείται μέσω της διαδικασίας της απ’ ευθείας
ανάθεσης με συλλογή κλειστών σφραγισμένων προσφορών και κριτήριο
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, κατ΄ είδος.
2. Αντικείμενο της προσφοράς ως ακολούθως:
Α/Α Περιγραφή υλικού : στρώματα κλίνης.
Κωδικός CPV : 39514000-8, 39516120-9 - ΚΑΕ 1139
Κωδικός CPV : 19260000-6 – ΚΑΕ 1529
Ποσότητες : όπως αναλύονται στον κάτωθι πίνακα:

Α/Α

1

2

3

Κωδικοποίησ
η CPV

ΚΑΕ

39514000-8
39514000-8

1139

39516120-9

ΕΙΔΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΥΛΙΚΟΥ

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α

ΠΕΤΣΕΤΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΟΥ

60016823

150 τεμ.

ΠΕΤΣΕΤΕΣ
ΣΩΜΑΤΟΣ

60016827

80 τεμ.

ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ ΜΕ
ΘΗΚΕΣ
(ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ
ΔΟΜΕΣ)

60016833

300 τεμ.

ΣΥΝΟΛΟ

4

19260000-6
1529

5

19260000-6

ΥΦΑΣΜΑ ΠΟΠΛΙΝΑ
ΡΟΖ(ΣΤΟΛΕΣ
ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ)
ΥΦΑΣΜΑ ΠΟΠΛΙΝΑ
ΛΕΥΚΗ(ΣΤΟΛΕΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ)

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.
24 %

6.085,30€

250
μέτρα
60034997

450
μέτρα
ΣΥΝΟΛΟ

2.196,04€

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1.Πετσέτα προσώπου λευκή από 100% βαμβάκι, να είναι υδρόφιλη, ιδιαίτερα
απορροφητική, μονόχρωμη, ανθεκτική στην έντονη πλύση έως 90 0 C, στον ιδρώτα,
στην τριβή, στο ηλιακό φως και το χλώριο. Διαστάσεων 50Χ90 cm, το δείγμα κρίνεται
απαραίτητο.
2.Πετσέτα σώματος λευκή από 100% βαμβάκι, να είναι υδρόφιλη, ιδιαίτερα
απορροφητική, μονόχρωμη, ανθεκτική στην έντονη πλύση έως 90 0 C, στον ιδρώτα,
στην τριβή, στο ηλιακό φως και το χλώριο. Διαστάσεων 70Χ140 cm, το δείγμα
κρίνεται απαραίτητο.
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3.Μαξιλάρι ύπνου βαμβακερό λευκό με τις θήκες τους, διαστάσεων 0,45cm χ
0,65cm ειδικά για Νοσοκομειακή χρήση κατασκευασμένα ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ γέμιση από
Hollow Fiberς διάτρητο πολυεστέρα (υαλοβαμβακοειδή ποιότητα) ειδικά
κατασκευασμένο να επανέρχεται μετά το πλύσιμο ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ βαμβακερό περίβλημα
, μαλακό αντι-μικροβιακό υποαλλεργικό. ΕΞΤΡΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΘΗΚΗ με φερμουάρ
αντοχής στα πλυσίματα, από ύφασμα αδιάβροχο αντιολισθητικό, αντι-μικροβιακό,
αντι-αλλεργικό, υψηλής αντοχής η μια πλευρά μπουρνουζέ ,100% βαμβακερή για να
αναπνέει και την άλλη αδιάβροχη έτσι ώστε να είναι δυνατόν να πλένεται η θήκη
ξεχωριστά και ανεξάρτητα από το μαξιλάρι.
4.Ποπλίνα σταθερή, βαμβακερή 100% ροζ χρώματος με βάρος 175 σε γραμ/Μ2,
πλάτος σε μέτρα 1,5. Αντοχή στήμονος σε χλγρ ελάχιστον 75, αντοχή κροκής σε χλγρ
ελάχιστο 40, απώλεια δι εκπλύσεως επί % μέγιστον 1%, ύφανση απλή 1/1, τίτλος
νήματος (στημόνος Ν.Ε 40/2 Πενιέ), σταθερότης χρωματισμού ελάχιστον σε ύδωρ 45, σε τριβή ελάχιστον 4-5, σε ιδρώτα ελάχιστον 4-5, σε ηλιακό φως ελάχιστον 6-7, σε
χλώριο ελάχιστο 4. Το βαμβάκι να είναι καλής ποιότητας καλά εκκοκισμένο, καθαρό,
απαλλαγμένο ξένων ουσιών, μακρόινο, ομοειδή, χρώματος φυσικού. (Απόφαση ΔΣ
27ης/22.11.2017 Θέμα 3ο). Δείγμα απαραίτητο
5.Ποπλίνα σταθερή, βαμβακερή 100% λευκού χρώματος με βάρος 175 σε γραμ/Μ2,
πλάτος σε μέτρα 1,5. Αντοχή στήμονος σε χλγρ ελάχιστον 75, αντοχή κροκής σε χλγρ
ελάχιστο 40, απώλεια δι εκπλύσεως επί % μέγιστον 1%, ύφανση απλή 1/1, τίτλος
νήματος (στημόνος Ν.Ε 40/2 Πενιέ), σταθερότης χρωματισμού ελάχιστον σε ύδωρ 45, σε τριβή ελάχιστον 4-5, σε ιδρώτα ελάχιστον 4-5, σε ηλιακό φως ελάχιστον 6-7, σε
χλώριο ελάχιστο 4. Το βαμβάκι να είναι καλής ποιότητας καλά εκκοκισμένο, καθαρό,
απαλλαγμένο ξένων ουσιών, μακρόινο, ομοειδή, χρώματος φυσικού. (Απόφαση ΔΣ
27ης/22.11.2017 Θέμα 3ο). Δείγμα απαραίτητο
3. Η προς αξιολόγηση οικονομική προσφορά, θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ ́
ελάχιστον τα ακόλουθα:
α. Την καθαρή τιμή για κάθε τεμάχιο, σύμφωνα με τον ως άνω πίνακα.
β. Τον αναλογούντα ΦΠΑ, κατ΄ είδος.
Την συνολική αξία της οικονομικής προσφοράς .
Ο ενδιαφερόμενος ανάδοχος δύναται να προσφέρει όποια είδη διαθέτει (στις
ζητούμενες από το Νοσοκομείο ποσότητες) ή και συνολικά, ενώ ο ανάδοχος θα
προκύψει με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά
(χαμηλότερη τιμή), για κάθε ζητούμενο είδος.
Κατά την υποβολή της προσφοράς απαιτείται υποχρεωτικά κατάθεση:
✓ Δείγματος , επί ποινή απόρριψης της προσφοράς.
✓
Οικονομικής προσφοράς, η τιμή της οποίας δίνεται
σε ευρώ (μη
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), ανά τμχ και περιλαμβάνει υπέρ τρίτων
κρατήσεις, 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..
✓ Τεχνική προσφορά η οποία θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις
προδιαγραφές όπως αυτές αναφέρονται στον ως άνω πίνακα των ζητουμένων
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ειδών και έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται
να δηλώσουν κάθε στοιχείο σχετικό με την αναφερόμενη προμήθεια, με
πληροφοριακά έντυπα (πιστοποιήσεις ISO, κ.λ.π.) και να δηλώνουν το όνομα ή την
Εμπορική Επωνυμία και Διεύθυνση του παραγωγού συσκευαστή.
✓ Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με το άρθρ. 23 του ν. 4782/2021 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 :
Ποινικό μητρώο
Φορολογική & ασφαλιστική ενημερότητα
ΓΕΜΗ
Πιστοποιητικό εκπροσώπησης
Έγγραφα 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.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Η παράδοση των ειδών θα γίνει εφάπαξ , έπειτα από σχετική παραγγελία του γραφείου
υλικού του Νοσοκομείου μας.
Η πληρωμή του αναδόχου/ων θα γίνει, έπειτα από την παράδοση των ειδών στην
αποθήκη υλικού του Νοσοκομείου μας και την κατάθεση του σχετικού/ών
παραστατικών.
γ. Η προσφορά θα έχει ισχύ τουλάχιστον ένα (1) έτος, από την επόμενη της
αποσφράγισης.
δ. Ο προσφέρων υποχρεούται για τη ρητή συμφωνία για τις τεθείσες από την Υπηρεσία
τεχνικές προδιαγραφές και τις απαιτήσεις διασφάλισης της ποιοτικής κατάστασης του
προσφερόμενου αντικειμένου.
ε. Τον προμηθευτή θα βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις.
4. Παρακαλούμε όπως η προσφορά σας υποβληθεί στην Υπηρεσία μας σε κλειστό
σφραγισμένο φάκελο έως την 14/09/2021, ημέρα ΤΡΙΤΗ, και ώρα 10: 00π.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)
Η υποβολή προσφοράς δεν είναι δεσμευτική για την Υπηρεσία ως προς την ανάθεση της
σύμβασης.
Σε περίπτωση σύναψης της σύμβασης ισχύουν κατά τα λοιπά τα καθοριζόμενα στο
σχετικό (δ) & στις ως άνω τεχνικές προδιαγραφές.
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AA 933/2021 ποσού 8.281,34 €
Η παρούσα πρόσκληση είναι «Καταχωριστέα στο ΚΗΜ∆ΗΣ».

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤ. ΤΜΗΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΨΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΟΥΡΟΣ

