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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  151.22 
                                                (ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ) 

 

 
    « ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ/ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΤΗΣΙΟΥ/ΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΥ/ΩΝ ΧΟΡΗΓΗΤΗ/ΩΝ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ  ΔΑΠΑΝΗΣ : 16.700,32€ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α.), ΜΕ ΤΗ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ 
(ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ), ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 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 
τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές 
και την υγεία. 

6. Το με αριθμ. πρωτ. 30803/17-10-22 υπηρεσιακό σημείωμα του γραφείου υλικού του 
Νοσοκομείου.  

7. Το πρωτογενές αίτημα  : 22REQ011657756. 
8. Το εγκεκριμένο αίτημα : 22REQ011689246 με ΑΔΑ ΨΓΝΡ469Η5Ω-7Γ9.  
9. Τη με αριθμ. 42η /17-11-22 (οικ.θέμα 30) ( ΑΔΑ: 6Χ39469Η5Ω-Ξ56) Απόφαση Δ.Σ. του Ψ.Ν.Α., 

περί διενέργειας διαγωνισμού για την ετήσια προμήθεια Επιδεσμικού υλικού προς κάλυψη 
αναγκών του Νοσοκομείου, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 16.700,32€, με τη 
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με συλλογή γραπτών σφραγισμένων προσφορών με 
πρόσκληση στο ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με τον ν.4782/21, άρθρο 50. 

 
 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ & 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  
Τμήμα  : Προμηθειών 
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Απευθύνουμε πρόσκληση στους οικονομικούς φορείς  για την υποβολή :  
 

 

 

1. Τεχνικής & οικονομικής προσφοράς καθώς και δικαιολογητικών κατακύρωσης για την 
ανάδειξη αναδόχου/ων ετήσιας προμήθειας επιδεσμικού υλικού προς κάλυψη αναγκών του 
Νοσοκομείου, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 16.700,32€ (συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ 24%). 
Η παρούσα πρόσκληση πραγματοποιείται μέσω της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης με 
συλλογή κλειστών σφραγισμένων προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, 
κατ΄ είδος.  
 

 

 
 

2.  Αντικείμενο της προσφοράς ως ακολούθως:  
 

Α/Α Περιγραφή υλικού : Επιδεσμικό υλικό 
 
Κωδικός  CPV :   33141113-4,  33141116-6,  33141127-6, 33141110-4, 33141111-1, 33141760-5, 
33141117-3, 33141114-2, 33141000-0. 
 
 ΚΑΕ: 1311 - Ποσότητα : όπως αναλύεται στον κάτωθι πίνακα:  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2022-23    -    ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ  ΥΛΙΚΟΥ 

A/A Περιγραφή Είδους-Υπηρεσίας 
ZHTOYMENH 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

Μονάδα 
Μέτρησης 

Τιμή 
Μονάδας 

ΑΝΕΥ  
ΦΠΑ 

Συνολική 
αξία είδους 

Παρατηρήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές 

Ταινία επιδέσμου 33141113-4 

1 
Αυτοκόλλητη από συνθετικό μετάξι, υποαλλεργική 
επιδεσμική ταινία (ΑΥΤΟΚΟΛ ΤΑΙΝΙΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΞΙ 2,5 Χ 
9,14) 

1.500 τμχ 0,500 € 750,00 € Διαστάσεων περίπου 2,5cmΧ9,1m περίπου 

2 
Αυτοκόλλητη υφασμάτινη αντιαλλεργική επιδεσμική 
ταινία χωρίς περίβλημα (ΑΥΤΟΚΟΛ ΕΠΙΔ ΤΑΙΝΙΑ 5M X 5 
CM) 

600 τμχ 0,750 € 450,00 € Διαστάσεων 5mΧ5cm περίπου 

3 
Ελαστική αυτοκόλλητη ταινία σε ρολό 10mX10cm 
(ΑΥΤΟΚΟΛ ΕΠΙΔ ΤΑΙΝΙΑ ΣΕ ΡΟΛΟ 10Χ10) 

10 ρολό 2,000 € 20,00 € 
Αυτοκόλλητη ελαστική ταινία σε ρολό από μη υφασμάτινο υλικό για 
σταθεροποίηση με υποαλλεργιογόνο ουσία , μαλακή και φιλική στο 
δέρμα. Σε συσκευασία του 1 τμχ (ρολό). 

4 
Ελαστική αυτοκόλλητη ταινία σε ρολό 10mX15cm 
(ΑΥΤΟΚΟΛ ΕΠΙΔ ΤΑΙΝΙΑ ΣΕ ΡΟΛΟ 15Χ10)  

100 ρολό 4,000 € 400,00 € 
Αυτοκόλλητη ελαστική ταινία σε ρολό από μη υφασμάτινο υλικό για 
σταθεροποίηση με υποαλλεργιογόνο ουσία, μαλακή και φιλική στο 
δέρμα. Σε συσκευασία του 1 τμχ (ρολό). 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΩΣ ΑΝΩ ΕΙΔΗ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ  
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.              

    1.620,00 €   

Επίδεσμοι ατομικά συσκευασμένοι 33141116-6  

5 
Αποστειρωμένος μετεγχειρητικός ταχυεπίδεσμος με 
ειδική απορροφητική γάζα χωρίς να κολλά στην πληγή 
(ΑΠΟΣΤ ΤΑΧΥΕΠ 9 Χ 20 CM) 

3.000 τμχ 0,120 € 360,00 € 
Διαστάσεων περίπου 9Χ20cm περίπου, σε ατομική συσκευασία με 
ειδικού τύπου χαρτί.  

          360,00 €   
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Απορροφούμενα αιμοστατικά  33141127-6 

6  
Αιμοστατική γάζα 5cm X 7,5cm   
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.              

100 τμχ 14,300 € 1.430,00 € 

Αιμοστατική γάζα από απορροφήσιμο υλικό αομόστασης 
(οξειδωμένη αναγεννημένη κυτταρίνη).Ισχυρό ώστε να μπορεί να 
συρραφεί ή να κοπεί χωρίς να υποστεί φθορά. Σε συσκευασία των 
10 τμχ. X 10 ΣΥΣΚ.  

          1.430,00 €   

Επίδεσμοι 33141110-4 

7 
Επίδεσμοι ελαστικοί 6 cm περίπου (ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ 
ΕΛΑΣΤ.6cm D-IDEAL) 

50 τμχ 1,000 € 50,00 € 
Διαστάσεων 4mX6cm περίπου, με υφασμένα άκρα και ελαστικότητα 
της τάξης του 85% περίπου. 

8 Επίδεσμοι ελαστικοί 10 cm περίπου 200 τμχ 0,250 € 50,00 € 
Διαστάσεων 4mX10cm περίπου, με υφασμένα άκρα και 
ελαστικότητα της τάξης του 85% περίπου. 

9 
Δίχτυ συγκράτησης επιδέσμων - επιθεμάτων 1,00 εκ Χ 
18M (ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΙΧΤΥ) 

2 ρολό 4,000 € 8,00 € 
 Μαλακό, λευκό, ανθεκτικό, ελαστικό, υφασμάτινο δίχτυ 
συγκράτησης επιδέσμων, από πολυεστέρα, πολυαμίδιο και νήματα 
latex. Να είναι εύκολο να εφαρμοστεί και να είναι ιδιαίτερα 
ευέλικτο ώστε να ταιριάζει και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 
διαφορετικές περιπτώσεις. Σε μορφή ρολού να μπορεί να κόβεται 
στο επιθυμητό μέγεθος για λόγους οικονομίας και να πλένεται 
εύκολα. 

10 
Δίχτυ συγκράτησης επιδέσμων - επιθεμάτων 3,8 εκ. Χ 
18Μ (ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΙΧΤΥ) 

1 ρολό 15,00 15,00 € 

11 
Δίχτυ συγκράτησης επιδέσμων - επιθεμάτων 5,9 εκ. Χ18Μ 
(ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΙΧΤΥ) 

1 ρολό 15,000 € 15,00 € 

          138,00 €   

Αυτοκόλλητοι επίδεσμοι 33141111-1  

12 
Αυτοκόλλητος  αποστειρωμένος ταχυεπίδεσμος με ταινία 
από πλαστικό    
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.              

10.000 τμχ 0,180 € 1.800,00 € Στρογγυλό-κυκλικό (22 mm) 

          1.800,00 €   

Νάρθηκες 33141760-5 

13 Νάρθηκας ακινητοποίησης δαχτύλου Zimmer 1cm 1 
KOYTI  των 

10τμχ  
25,000 € 25,000 € 

Ο νάρθηκας ακινητοποίησης δακτύλου τύπου Zimmer είναι ράβδος 
κατασκευασμένη από ελαφρύ εύκαμπτο αλουμίνιο το οποίο 
προσαρμόζεται στην τραυματισμένη άρθρωση και την συγκρατεί. 
Κόβεται με ψαλίδι. Διαθέτει εσωτερική αφρώδη επένδυση. 
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14 Νάρθηκας ακινητοποίησης δαχτύλου Zimmer 1,5cm 1 
KOYTI  των 

10τμχ  
50,000 € 50,000 € 

Ο νάρθηκας ακινητοποίησης δακτύλου τύπου Zimmer είναι ράβδος 
κατασκευασμένη από ελαφρύ εύκαμπτο αλουμίνιο το οποίο 
προσαρμόζεται στην τραυματισμένη άρθρωση και την συγκρατεί. 
Κόβεται με ψαλίδι. Διαθέτει εσωτερική αφρώδη επένδυση. 

15 
Νάρθηκας ακινητοποίησης δαχτύλου Zimmer 2,5cm 
(10TMX) 

1 
KOYTI  των 

10τμχ  
50,000 € 50,000 € 

Ο νάρθηκας ακινητοποίησης δακτύλου τύπου Zimmer είναι ράβδος 
κατασκευασμένη από ελαφρύ εύκαμπτο αλουμίνιο το οποίο 
προσαρμόζεται στην τραυματισμένη άρθρωση και την συγκρατεί. 
Κόβεται με ψαλίδι. Διαθέτει εσωτερική αφρώδη επένδυση. 

          125,00 €   

Υδρόφιλο βαμβάκι 33141117-3 

16 
Βαμβάκι                                                      
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.              

350 Kg 3,300 € 1.155,00 € 

Να είναι υδρόφιλο, απορροφητικό, λευκό,  ποιότητας  Α (χωρίς 
προσμίξεις και ξένες ίνες),μαλακό, άοσμο, 100% φυσικό, με 
συνεχείς ομοιόμορφες ίνες (μέσου μήκους >10mm), που φέρουν 
αντίσταση στην τάση, χωρίς κόμβους και με χαρακτηριστικά 
απόλυτα σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της Ελληνικής 
φαρμακοποιίας, κατάλληλο για κλινική, φαρμακευτική και 
νοσοκομειακή χρήση. Να προσφέρεται σε νοσοκομειακή 
συσκευασία 1 κιλού. Τα υλικά συσκευασίας δεν πρέπει να 
επηρεάζουν το περιεχόμενο, πρέπει να παρέχουν προστασία από 
την υγρασία, την ρύπανση και να αντέχουν στη μεταφορά. 

          1.155,00 €   

Ιατρική γάζα 33141114-2 

17 
Γάζα υδρόφιλη                                          
 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.              

7.000 μέτρα 0,170 € 1.190,00 € 

Διαστάσεων 100m Χ 90cm περίπου. Η απορροφητική γάζα 
βάμβακος, είναι ύφασμα βάμβακος απλής ύφανσης που έχει 
υποστεί πλήρη λεύκανση και κάθαρση. Η υπό προμήθεια γάζα θα 
πρέπει να πληροί τους όρους του εναρμονισμένου προτύπου ΕΝ 
14079:2003 και ειδικότερα να είναι τελείως λευκή , άοσμη, 
απαλλαγμένη από κόλλες, ελαττώματα της ύφανσης (σχίσματα, 
παραφασάδες, συσσωματώματα κλωστών κλπ) και να μην 
παρουσιάζει κατά τόπους ρυπαρή εμφάνιση από οποιεσδήποτε 
ουσίες (μηχανέλαια κλπ).Να είναι σιδερωμένη και να μην είναι ή να 
φαίνεται λοξοϋφασμένη (η γωνία σύγκλισης του στήμονα με την 
κρόκη να είναι 90 μοίρες.)Τα υλικά συσκευασίας δεν πρέπει να 
επηρεάζουν το περιεχόμενο, πρέπει να παρέχουν προστασία από 
την υγρασία, την ρύπανση και να αντέχουν στη μεταφορά. 
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18 
Τολύπια γάζας                                            
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. 

1500 τμχ 0,30 € 450,00 € 

Διαστάσεων 20cm Χ 20cm περίπου, τολύπια γάζας βάμβακος 
στρογγυλά απορροφητικά μη αποστειρωμένα για την περιποίηση 
τραυμάτων και για χρήση σε χειρουργικές επεμβάσεις. Διαθέτουν 

εξαιρετική απορροφητικότητα .Για αιμόσταση και καθαρισμό 
τραυμάτων καθώς και για την απολύμανση μεγάλων περιοχών 

δέρματος. 

          1.640,00 €   

Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά (33141000-0) 

19 

Χαρτοβάμβακας από λευκασμένο χημικό ή μηχανικό 
πολτό, καλής ποιότητας, απορροφητικός, μαλακός, σε 
φύλλα διαστάσεων 40Χ60cm                                          
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.              

2.000 κιλά 2,600 € 5.200,00 € 

Χαρτοβάμβακας λευκός, 100% αγνός πολτός, πολύ απορροφητικός, 
απαλός και ανθεκτικός στη χρήση. Σε συσκευασία των 5 κιλών τα 
οποία θα είναι συσκευασμένα σε απαραβίαστη πλαστική 
συσκευασία η οποία θα προστατεύεται από σκληρό χάρτινο κουτί ή 
χαρτοκιβώτιο.                  

          5.200,00 €   

Ταινία επιδέσμου 33141113-4 1.620,00 €   

Επίδεσμοι ατομικά συσκευασμένοι 33141116-6  360,00 €   

Απορροφούμενα αιμοστατικά  33141127-6 1.430,00 €   

Επίδεσμοι 33141110-4 138,00 €   

Αυτοκόλλητοι επίδεσμοι 33141111-1  1.800,00 €   

Νάρθηκες 33141760-5 125,00 €   

Υδρόφιλο βαμβάκι 33141117-3 1.155,00 €   

Ιατρική γάζα 33141114-2 1.640,00 €   

Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 33141000-0 5.200,00 €   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ  13.468,00€ Χ 24% Φ.Π.Α. (3.232,32€) = 16.700,32€ 
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3.   Η προς αξιολόγηση οικονομική προσφορά, θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ  ́ ελάχιστον τα 

ακόλουθα:  

α. Την καθαρή τιμή  για κάθε ζητούμενο είδος, σύμφωνα με τον ως άνω πίνακα. 
β. Τον αναλογούντα ΦΠΑ. 
Τη 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.) και περιλαμβάνει κρατήσεις υπέρ τρίτων, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για την παροχή της υπηρεσίας , με τον τρόπο που θα 
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.. 

✓ Υποβολή προσφοράς τεχνικής η οποία θα πρέπει να συμφωνεί με τις ως άνω ζητούμενες 
τεθείσες από την υπηρεσία τεχνικές προδιαγραφές, (επί ποινή απόρριψης της προσφοράς).  

✓ 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 

      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. Δικαιολογητικά, τα οποία δεν αναφέρουν ημερομηνία ισχύος, ισχύουν για 
τρείς (3) μήνες από την ημερομηνία έκδοσής τους.   

 
        ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ  

α. Η παράδοση των ειδών θα  γίνεται τμηματικά  έπειτα από σχετική παραγγελία του γραφείου 
υλικού του Νοσοκομείου.  

β. Η πληρωμή του αναδόχου/ων θα γίνεται τμηματικά, έπειτα από την παράδοση των ειδών στην 
αποθήκη υλικού του Νοσοκομείου.   
γ. Τον προμηθευτή θα βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις. 
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4.  Παρακαλούμε όπως η προσφορά σας υποβληθεί στην Υπηρεσία μας σε κλειστό σφραγισμένο 
φάκελο έως   την  ΠΕΜΠΤΗ   29-12-22,   και ώρα 13.00  μ.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. 
Ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να συμφωνεί πλήρως και ανεπιφύλακτα με τις Τεχνικές   

Προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της παρούσας. 
Μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού απαιτείται εγγυητική καλής εκτέλεσης ύψους 4% επί της 
καθαρής προυπολογισθείσας αξίας.  

 
 α/α: 1169/22  ποσού: 0,01€ έτους 2022,   α/α: 152/23   ποσού: 16.700,31€ έτους 2023. 

  

 
   Η παρούσα πρόσκληση είναι «Καταχωριστέα στο ΚΗΜ∆ΗΣ». 

 
 
 

 

 

 

 

 
                   ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                                          Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΨΝΑ 

                                       

 

                  Η  ΠΡΟΪΣΤ. ΤΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ                                           ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΣΑΓΔΗ 
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