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    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   59.22 

                                           (ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ) 
 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ   

ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ Ψ.Ν.Α., ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 8.247,86€ 

(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α.) ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠ΄ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ 

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ , ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 50 ΤΟΥ 

Ν.4782/21. 

 

 
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. Τη με αριθμ. πρωτ. 19632/29-06-22 απόφαση Αναπληρωτή Διοικητή του Ψ.Ν.Α. περί 

ματαίωσης της 168.21  πρόσκλησης προμήθειας ειδών ένδυσης ασθενών του Ψ.Ν.Α.  

και  την προμήθεια της απευθείας ανάθεσης ειδών ένδυσης προς κάλυψη των 

αναγκών των ασθενών του Νοσοκομείου συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 

8.247,86€, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με πρόσκληση στο ΚΗΜΔΗΣ 

σύμφωνα με το ν.4782/21, άρθρο 50.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 
Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο   Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο   Α Τ Τ Ι Κ Η Σ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  
ΤΜΗΜΑ    :  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

Πληροφορίες : Θεοδώρου Ευαγγελή 
ΤΗΛ : 213 2054326 
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 Απευθύνουμε πρόσκληση σε κάθε ενδιαφερόμενο φορέα για την υποβολή: 
1. Τεχνικής και οικονομικής προσφοράς, για την προμήθεια ειδών ένδυσης των 

ασθενών του Νοσοκομείου, μέσω της διαδικασίας της απ’ ευθείας ανάθεσης 
(σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν. 4782), με πρόσκληση στο ΚΗΜΔΗΣ, και κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά ζητούμενο είδος και στο σύνολο των 
ζητούμενων ποσοτήτων. 

 
2. Αντικείμενο της προσφοράς ως ακολούθως:  
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ ΜΕ 
Φ.Π.Α.  

1 
Κάλτσες 
αθλητικές 300 ΖΕΥΓΗ 1,75 € 525,00€ 126,00€ 2,17 € 651,00 € 

2 Σλιπάκια  250 ΤΕΜΑΧΙΟ 1,75 € 437,50€ 105,00€ 2,17 € 542,50 € 

3 

Φανέλες ανδρών 
βαμβακερές με 
ράντα 100 ΤΕΜΑΧΙΟ 3,55 € 355,00€ 85,20€ 4,40 € 440,20 € 

4 

Φανέλες ανδρών 
βαμβακερές με 
κοντό μανίκι 100 ΤΕΜΑΧΙΟ 3,55 € 355,00€ 85,20€ 4,40 € 440,20 € 

5 

Εσώρουχα 
βαμβακερά 
γυναικεία 150 ΤΕΜΑΧΙΟ 3,00 € 450,00€ 108,00€ 3,72 € 558,00 € 

6 
Μπλούζες τύπου 
ΠΟΛΟ 100 ΤΕΜΑΧΙΟ 11,00 € 1.100,00€ 264,00€ 13,64 € 1.364,00 € 

7 

Χειμερινές  
πιτζάμες 
ανδρικές ( 15 σετ 
medium, 
 50 σετ large, 70  
σετ extra large) 135 ΣΕΤ 12,70 € 1.714,50€ 411.48€ 15,74€ 2.125,98 € 

8 

Χειμερινές 
πιτζάμες 
γυναικείες ( 15 
σετ medium,  
50 σετ large, 70  
σετ extra large) 135 ΣΕΤ 12,70 € 1.714,50€ 411,48€ 15,74€ 2.125,98 € 

     6.651,50€ 1..596.36  8.247,86 € 

 
 

  
Α/Α 1. Κάλτσες αθλητικές από υλικό βαμβάκι 100%, ενισχυμένες στα δάκτυλα και στις 

φτέρνες, καθώς και με ενισχυμένο ανθεκτικό λάστιχο σε χρώματα μαύρο, γκρι και μπλε. Να  
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είναι ανθεκτικές σε πλύση πλυντηρίου στους 60 ᴼ C για χρωματιστά. Κάθε ζεύγος κάλτσας να 

είναι συσκευασμένο σε ατομική συσκευασία. . Το δείγμα είναι απαραίτητο. 

Α/Α 2. Ανδρικά σλιπ από ύφασμα 100% βαμβακερό, με λάστιχο απαλό για το δέρμα. Να 
αντέχει σε πλύσιμο των 60ᴼC , μονόχρωμα (λευκό, γκρι, μπλε, μαύρο). Το δείγμα είναι 
απαραίτητο. 
 
Α/Α 3. Φανέλα ανδρική  διαφόρων χρωμάτων ,λευκή  με ελαστική πλέξη για καλύτερη 

εφαρμογή και λεπτή τιράντα πλάτους 2,8εκ. χωρίς πλαϊνές ραφές,100% βαμβακερή, με 

ευχάριστο χνούδι. Σε ατομική συσκευασία, το δείγμα είναι απαραίτητο. 

Α/Α 4. Φανέλα ανδρική διαφόρων χρωμάτων ,λευκή βαμβακερή με κοντό μανίκι,  με 

ελαστική πλέξη για καλύτερη εφαρμογή και λεπτή  χωρίς πλαϊνές ραφές , 100% βαμβακερή, 

με ειδική επεξεργασία για διατήρηση της ελαστικότητας . Σε ατομική συσκευασία, το δείγμα 

είναι απαραίτητο. 

Α/Α 5. Γυναικείο  εσώρουχο (κυλότα) 95% βαμβακερό και 5% elastan των 3/4 σε λευκό ή 

μπεζ χρώμα. Να πλένεται στο πλυντήριο στους 60 -90 βαθμούς. Μαλακό λάστιχο στη μέση 

και άνετη εφαρμογή. Κατάλληλο για καθημερινή χρήση με διάρκεια και αντοχή στο χρόνο. 

Σε ατομική συσκευασία, το δείγμα είναι απαραίτητο. 

Α/Α 6. Ανδρική μπλούζα τύπου πόλο με μανίκι κοντό . Ο γιακάς να είναι  μακό, κουμπί και 

τσέπη. Άνετη γραμμή από 100% πικέ βαμβακερό ύφασμα, βάρους 200 γραμ./m2 (±10%) 

sanforized. Σχέδιο μπλούζας : γιακάς κλασικός V  με 2-3 κουμπιά εμπρός από το λαιμό μέχρι 

το στήθος. Να είναι μονόχρωμα  σε κόκκινο, γαλάζιο, κίτρινο, λευκό ραφ, χακί. Δροσερή 

ύφανση κατάλληλη για καθημερινή χρήση. Σε ατομική συσκευασία, το δείγμα είναι 

απαραίτητο.  

Α/Α  7.  Ανδρικές Χειμερινές Πιτζάμες, σετ από  μπλούζα με λαιμό V ή στρογγυλή λαιμόκοψη 
, μακρύ μανίκι και μονόχρωμο σε σκούρα απόχρωση μακρύ παντελόνι. Το ύφασμα να είναι 
100% βαμβακερό, με ανεξίτηλα χρώματα,  κατάλληλο για άμεση επαφή με το δέρμα και 
ανθεκτικό σε πλύση έως 60 ᴼ Celsiou.  Τα χρώματα κατά προτίμηση να είναι ανθρακί, γκρι, 
μπλε, πετρόλ, πράσινο, μπορντώ. Να προσκομιστεί δείγμα. 
 
Α/Α  8.  Γυναικείες Χειμερινές Πιτζάμες, σετ από  μπλούζα με στρογγυλή λαιμόκοψη,  μακρύ 
μανίκι και μονόχρωμο σε σκούρα απόχρωση μακρύ παντελόνι. Το ύφασμα να είναι 100% 
βαμβακερό, με ανεξίτηλα χρώματα,  κατάλληλο για άμεση επαφή με το δέρμα και ανθεκτικό 
σε πλύση έως 60 ᴼ Celsiou. Σε χαρούμενα χρώματα κατά προτίμηση, ροζ, μωβ, φυστικί, 
τυρκουάζ, κόκκινο, γαλάζιο. Να προσκομιστεί δείγμα. 
 
 
 
3. Η προς αξιολόγηση οικονομική προσφορά, θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ  ́ελάχιστον 
τα ακόλουθα:  
α. Την 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 
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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. 

✓ 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.  
✓  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): 

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 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/07/2022 και ώρα 10.30 π.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.  
AA 195/22, ποσού 8.247,86€, CPV18230000-0. 
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                                                              Ο ΑΝΑΠΛ.  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΨΝΑ 

                                                                                                                                                                                                         

                     Η ΠΡΟΪΣΤ. ΤΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ                                                      ΔΟΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

                                                                                                          

                   




