
            
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  49.22 
 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ/ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΤΗΣΙΟΥ/ΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΥ/ΩΝ 
ΧΟΡΗΓΗΤΗ/ΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ  ΔΑΠΑΝΗΣ : 29.969,86€ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α. 
13%), 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 το μείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την 

ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία. 

6. Το από 14/03/2022 email της γενικής χειρουργού του Ψ.Ν.Α. 
7. Το με αριθμ. πρωτ. 12401/27-04-2022 υπηρεσιακό σημείωμα του γραφείου υλικού 

του ΨΝΑ,  με τα είδη και τις τεθείσες τεχνικές προδιαγραφές για την υλοποίηση της 
διαγωνιστικής διαδικασίας.  

8. Το πρωτογενές αίτημα : 22REQ010488679. 
9. Το εγκεκριμένο αίτημα ……22REQ010630591………………………………………….  
10. Τη με αριθμ. 15η/11-05-2022 θέμα 15ο (ΑΔΑ  6ΣΝ8469Η5Ω-ΝΗΡ) Απόφαση Δ.Σ. του 

Ψ.Ν.Α. περί διενέργειας διαγωνισμού για την ανάδειξη χορηγητή προμήθειας 
επιθεμάτων κατακλίσεων. 

 
Απευθύνουμε πρόσκληση στους οικονομικούς φορείς  για την υποβολή :  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

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                                    

Τμήμα    :   Προμηθειών 
Πληροφορίες : Θεοδώρου Ευαγγελή 

                                               Τηλ. 213/2054326              
 

 

 





1. Τεχνικής & οικονομικής προσφοράς καθώς και δικαιολογητικών κατακύρωσης για την 
ανάδειξη αναδόχου/ων προμήθειας επιθεμάτων κατάκλισης συνολικής προυπολογισθείσας 
δαπάνης 29.969,86€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%). 
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 : επιθέματα κατακλίσεων.  
Κωδικός CPV : 3314000-3 -  ΚΑΕ 1311 - Ποσότητα : όπως αναλύεται στον κάτωθι πίνακα:  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ, ΧΡΗΣΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2022 
CPV 3314000-3- ΚΑΕ 1311 

Α/
Α 

ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 
ΕΙΔΩΝ 

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗ

Σ 

ΑΞΙΑ/ΤΕ
Μ 

ΑΞΙΑ/ΤΕΜΑΧΙ
Ο  ΜΕ 

Φ.Π.Α.13% 

ΣΥΝΟΛΙΚ
Η ΑΞΙΑ 

ΜΕ ΦΠΑ 

 1. 

ΑΛΓΗΝΙΚΑ 
ΚΟΡΔΟΝΙΑ ΜΕ 
ΑΡΓΥΡΟ 3ΕΚΑΤ.+-
1ΕΚΑΤ.Χ 
44ΕΚΑΤ.+-1ΕΚΑΤ. 

1200 ΤΕΜΑΧΙΟ 6,65 € 7,51 € 
9.017,40 

€ 

 2. 

ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 
ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΕ 
ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ 
ΠΛΕΓΜΑ ΚΑΙ 
ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ 
ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ 
15 ΕΚΑΤ. Χ 15 
ΕΚΑΤ. 

600 ΤΕΜΑΧΙΟ 6,03 € 6,81 € 
4.088,34 

€ 

 3. 

ΕΠΙΘΕΜΑ 
ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΜΕ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ 
ΣΤΡΩΜΑ 
ΥΔΡΟΤΡΙΧΟΕΙΔΙΚ
ΗΣ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝ
Ο ΠΟΥ ΝΑ 
ΔΕΣΜΕΥΕΙ ΤΟ 
ΕΞΙΔΡΩΜΑ ΚΑΙ 
ΝΑ ΤΟ 
ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΙ ΣΕ 
ΤΖΕΛ 20 ΕΚΑΤ Χ 
20 ΕΚΑΤ. 

800 ΤΕΜΑΧΙΟ 13,17 € 14,88 € 
11.905,6

8 € 

 4. 

ΕΠΙΘΕΜΑ 
ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ 
ΠΟΥ ΝΑ 
ΔΕΣΜΕΥΕΙ ΤΟ 
ΕΞΙΔΡΩΜΑ  15 
ΕΚΑΤ. +- 1ΕΚΑΤ. Χ 

400 ΤΕΜΑΧΙΟ 9,47 € 10,70 € 
4.280,44 

€ 





15ΕΚΑΤ. +- 1 
ΕΚΑΤ. 

 5. 

ΑΦΡΩΔΕΣ 
ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΗ 
ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΜΕ 
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝ
Ο ΠΛΕΓΜΑ 
ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ 
ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ 
ΤΡΑΥΜΑ. 
ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΟ 
ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ 15 
ΕΚΑΤ. Χ 20 ΕΚΑΤ. 

50 ΤΕΜΑΧΙΟ 12,00 € 13,56 € 678,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ: 26.522,00€  Χ 13% ΦΠΑ = 29.969,86€ 

 
 
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 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, HACCP, 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 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  

α. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά, σύμφωνα με τις ανάγκες της χειρουργού 
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.  Η προσφορά θα έχει ισχύ τουλάχιστον εκατόν ογδόντα (180) ημέρες, 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 …14/06/2022……, και ώρα 11: 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.  
Μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού απαιτείται εγγυητική καλής εκτέλεσης ύψους 4% 
επί της καθαρής προυπολογισθείσας αξίας.  
AA 542/22 ποσού 29.969,86€. 
Η παρούσα πρόσκληση είναι «Καταχωριστέα στο ΚΗΜ∆ΗΣ». 
 

 
 

                                      

΅                             ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                                           Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΨΝΑ 

                                     

                        Η  ΠΡΟΪΣΤ. ΤΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ                                                 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΣΑΓΔΗ 

 

 

 




