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             ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΟΙΡΑΣΘΑ                                      ΓΗΓΚΝΡΔΗΣΝ: 24-02-2021 
        4ε Τ.ΠΕ. ΛΑΙΕΔΟΜΘΑ & ΘΡΑΙΗ                              ΑΟΗΘΚ. ΞΟΥΡ.  1524 

ΓΕΜΘΙΟ ΜΟΟΙΟΛΕΘ ΔΘΔΤΛΟΣΕΘΥΟΤ 
      

 
ΘΕΛΑ: «Πξόζθιεζε εθδήιωζεο ελδηαθέξνληνο γηα θαηάζεζε πξνζθνξάο γηα ηελ 

εηήζηα πξνκήζεηα ηνπ Γ.Μ. Δηδπκνηείρνπ κε ηαηξηθά αέξηα (CPV 24111500-0),   
ελδεηθηηθήο πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο 4.645,29€ κε ΦΠΑ ». 

 
  Ρν Γεληθφ Λνζνθνκείν Γηδπκνηείρνπ ζε εθηέιεζε ηεο κε αξηζκ. πξση. 1514/23-02-

2021 απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηή δηελεξγεί  δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία  γηα ηελ πξνκήζεηα ηνπ 

Κνλάδα Γ.Λ.  Γηδπκνηείρνπ κε ηαηξηθά αέξηα CPV 24111500-0, γηα έλα (1) έηνο, ελδεηθηηθήο 
πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 4.645,29€  κε ΦΞΑ. Ζ θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ 

δηαγσληζκνχ ζα γίλεη κε θξηηήξην ηελ ρακειφηεξε ηηκή.  
 Δθφζνλ ελδηαθέξεζηε λα ζπκκεηέρεηε ζηνλ δηαγσληζκφ παξαθαινχκε λα θαηαζέζεηε 

ηελ πξνζθνξά ζαο έσο ηελ 08ε  Καξηίνπ 2021  εκέξα  Γεπηέξα  θαη ψξα 14:30κ.κ. ζην 

Γξαθείν Ξξνκεζεηψλ, αθνχ πξνεγνπκέλσο πξσηνθνιιεζεί απφ ηελ Γξακκαηεία.   
 Ξξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα είλαη 

εθπξφζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζζνχλ. 
Η απνζθξάγηζε ηωλ πξνζθνξώλ από ηελ αξκόδηα  επηηξνπή ζα γίλεη ηελ 

09ε  Λαξηίνπ 2021 εκέξα Σξίηε θαη ώξα 10:30π.κ. ζην Γξαθείν Πξνκεζεηώλ ηνπ 
Μνζνθνκείνπ Δηδπκνηείρνπ. 

Ζ απνζθξάγηζε θη ν έιεγρνο ησλ θαηαηεζεηκέλσλ  πξνζθνξψλ ζα γίλεη απφ αξκφδηα 

ηξηκειή επηηξνπή ηελ αλσηέξσ εκεξνκελία θη ψξα. Πηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ 
δηθαηνχληαη λα παξίζηαληαη φινη φζνη έρνπλ ππνβάιιεη πξνζθνξά. 

Ζ απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη απφ ηελ Δπηηξνπή  εληαία 
ρσξίο δηάθξηζε ζηαδίσλ / θάζεσλ (αμηνιφγεζε δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο , ηερληθήο 

πξνζθνξάο θαη νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ) . Γηα ηελ ηειηθή επηινγή ηνπ πξνκεζεπηή 

ιακβάλεηαη ππφςε , ε ρακειφηεξε ηηκή εθ ησλ ζπκκεηαζρφλησλ ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο 
ηνπο έρνπλ θξηζεί σο απνδεθηέο , κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο πξφζθιεζεο  . Νη πξνζθεξφκελεο 

ηηκέο λα κελ ππεξβαίλνπλ ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο ηνπ Ξαξαηεξεηεξίνπ Ρηκψλ ηεο Δ.Ξ.. , φπσο 
θαηαγξάθεθαλ θαηά ηελ ηειεπηαία εκέξα ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ ζηνλ  

δηαγσληζκφ (φπνπ ππάξρνπλ αληίζηνηρεο). Νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο πνπ είλαη αλψηεξεο απφ 

ηηο θαηά ηα αλσηέξσ παξαδεθηέο ηηκέο, απνξξίπηνληαη.  Γηα φζα είδε έρνπλ εληνπηζηεί ζην 
Ξαξαηεξεηήξην Ρηκψλ, λα  αλαγξαθεί ζηελ πξνζθνξά γηα θάζε πξνζθεξφκελν είδνο ν 

αληίζηνηρνο θσδηθφο ηνπ παξαηεξεηεξίνπ ηηκψλ .  Ξξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη 
αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε κεηά απφ 

γλσκνδφηεζε ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο .  
      Ζ πξνζθνξά ζαο πξέπεη λα θαηαηεζεί ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο ζα θέξεη ηα 

ζηνηρεία ζαο θαη ηελ έλδεημε «ΞΟΝΠΦΝΟΑ» γηα ηελ αλάδεημε κεηνδφηε γηα ηελ πξνκήζεηα ηνπ 

ΓΛ Γηδπκνηείρνπ κε ηαηξηθά αέξηα, θαζψο θαη ηνλ αξηζκφ ηεο πξφζθιεζεο. Νη πξνζθνξέο 
ππνβάιινληαη ή απνζηέιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα κέζα ζε 

ζθξαγηζκέλν θάθειν.  
      Νη πξνζθνξέο λα απνζηέιινληαη-θαηαηίζεληαη ζηελ δηεχζπλζε: 

 

           Γεληθφ Λνζνθνκείν Γηδπκνηείρνπ  
25εο Καΐνπ 152,  Ρ.Θ. 68300 Γηδπκφηεηρν  

Γξαθείν Ξξνκεζεηψλ   
ηειέθσλν 25533-50329.  

Σκήκα:    Νηθνλνκηθνχ  

Γξαθείν: Ξξνκεζεηψλ 

Σαρ.Δ/λζε: 25εο Καΐνπ 152, 68300  
Πιεξνθ.: Βαιαζίδνπ Αγγειηθή 

Σει.: 2553350329 
FΑΥ: 2553350330  

  

Πξνο: 

 
 

 

Ιάζε ελδηαθεξόκελν  
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Ρα πξνο πξνκήζεηα είδε είλαη ηα παξαθάησ:  

Α/Α ΕΘΔΟ ΠΚΗΡΩΗ ΠΟΟΣΗΣΑ Λ/Λ 
ΣΙΜΗ Π.Σ. / 
ΚΩΔ. ΠΑΡ. 

ΣΘΛΗ 
ΥΩΡΘ 
ΦΠΑ 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΥΩΡΙ 
ΦΠΑ  

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 
ΜΕ  ΦΠΑ  

1 

ΞΟΥΡΝΜΔΗΓΗΝ ΡΝ 
ΑΕΥΡΝ ΠΔ ΦΗΑΙΖ 

37,5 ΘΗΙΥΛ 
10 

ΦΗΑΙΥΛ 375  θηιά 
3,53/kg  Θσδ. 

1.45 3,53 1323,75 1641,45 

2 
ΑΔΟΗΝ ΝΜΓΝΛΝ   

ΠΔ ΦΗΑΙΖ 10,7 m3 5 ΦΗΑΙΥΛ 53,5 m3 
1,53/m3  Θσδ. 

1.38 1,53 81,86 101,50 

3 
ΑΔΟΗΝ ΝΜΓΝΛΝ   
ΠΔ ΦΗΑΙΖ 2,1 m3 

80 
ΦΗΑΙΥΛ 80 ΡΔΚ 

5,15/Ξιήξσζε 
θηάιεο  Θσδ. 

1.35 5,15 412 510,88 

4 

ΓΗΝΜΔΗΓΗΝ ΡΝ 
ΑΛΘΟΑΘΑ ΠΔ 

ΦΗΑΙΖ ΡΥΛ 7,5 
ΘΗΙΥΛ 8 ΦΗΑΙΥΛ 8 ΡΔΚ 

2,45/Ξιήξσζε 
θηάιεο  Θσδ. 

1.41 2,45 19,60 24,30 

5 ΑΙΙΑΓΖ ΘΙΔΗΠΡΟΝ   2 ΦΗΑΙΖ ΓΔΛ ΞΑΟΣΔΗ 23 46,00 57,04 

6 
ΓΟΑΙΗΘΖ 

ΓΝΘΗΚΖ   5 ΦΗΑΙΖ ΓΔΛ ΞΑΟΣΔΗ 23 115,00 142,60 

7 
ΒΑΦΖ/ΘΑΘΑΟΗΠΚΝΠ 

ΦΗΑΙΖΠ    4 ΦΗΑΙΖ ΓΔΛ ΞΑΟΣΔΗ 5 20,00 24,80 

8 
ΔΛΝΗΘΗΝ ΦΗΑΙΥΛ 
ΝΜΓΝΛΝ  2,1 m3   10*12 

ΦΗΑΙΖ*     
ΚΖΛΔΠ ΓΔΛ ΞΑΟΣΔΗ 12*10*12 1440,00 1.785,60 

9 

ΔΛΝΗΘΗΝ ΦΗΑΙΥΛ 
ΓΗΝΜΔΗΓΗΝ ΡΝ 

ΑΛΘΟΑΘΑ ΠΔ 
ΦΗΑΙΖ ΡΥΛ 7,5 

ΘΗΙΥΛ   2*12 
ΦΗΑΙΖ*    
ΚΖΛΔΠ ΓΔΛ ΞΑΟΣΔΗ 12*2*12 288,00 357,12 

    
ΣΥΝΟΛΟ 

  
3.746,21 4.645,29 

 
Νη θηάιεο ζα πξέπεη λα έρνπλ ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: 

 Θα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ εηδηθφ ράιπβα, θπιηλδξηθέο γηα ηελ απνζήθεπζε ηνπ 

αεξίνπ ζε ακηγψο αέξηα κνξθή ή πγξνπνηεκέλν ππφ πίεζε. 
 Ζ πίεζε ιεηηνπξγίαο ησλ θηαιψλ, αλάινγα κε ην είδνο ησλ ηαηξηθψλ αεξίσλ πνπ 

πεξηέρνπλ, ηα νπνία βξίζθνληαη ζε αέξηα κνξθή ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηελ 

ηερληθή νδεγία ΡΔΔ 2491/86.  

 Νη θηάιεο Θα θέξνπλ εηδηθά θιείζηξα αζθαιή θαη ζεκάλζεηο (ρξσκαηηζκέλεο θαη 

αλαγξαθφκελεο ελδείμεηο) ζρεηηθέο κε ηελ ηππνπνίεζε ησλ θηαιψλ θαη ηα αέξηα πνπ 
πεξηέρνπλ ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΙΝΡ ΔΛ 1089-3 θαη ηεο Ρ.Ν.ΡΔ.Δ. 2491/86  θαη 

ηελ .Α 10451/929/88 ΦΔΘ 370/Β/9-6-88 φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε θαη 
ζπκπιεξψζεθε κε ηελ .Α. 12502/206/89 (ΦΔΘ 466/Β/13-6-89) 

 
       Λέζα ζηov θπξίωο θάθειν ηεο πξoζθoξάο ζαο ζα πξέπεη λα ππνβάιιεηε ηα 

παξαθάηω  δηθαηνινγεηηθά – ζηνηρεία .  Η κε έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα ππνβνιή 

ηωλ δηθαηνινγεηηθώλ – ζηνηρείωλ ζπληζηά ηoλ απνθιεηζκό ηνπ ζπκκεηέρνληα  από 
ηνλ δηαγωληζκό: 

 

Α) Ξαξαζηαηηθά εθπξνζψπεζεο, εάλ ε ζπκκεηνρή γίλεηαη δηα αληηπξνζψπσλ. 

 

B) Απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηνπ πξνζθέξνληνο ή ηνπ ππνςεθίνπ λνκηθνχ 
πξνζψπνπ. 

 

Γ) Ρν Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεύζπλεο Δήιωζεο (ΣΕΤΔ) ζπκπιεξσκέλν απφ ηνλ 

ζπκκεηέρνληα. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε εκεξνκελία ηεο αλσηέξσ δήισζεο ζα πξέπεη λα θέξεη 

εκεξνκελία εληφο ησλ ηειεπηαίσλ δέθα (10) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξν ηεο θαηαιεθηηθήο 
εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ θαη δελ απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ππνγξαθήο. 
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Νη πξνζθέξνληεο ζπκπιεξψλνπλ ην ζρεηηθφ πξφηππν ΡΔΓ, ην νπνίν έρεη αλαξηεζεί θαη 

ζε επεμεξγάζηκε κνξθή αξρείνπ doc. ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Λνζνθνκείνπ http://www.did-

hosp.gr (πξνκήζεηεο - πξνθεξχμεηο). Απνηειεί ελεκεξσκέλε ππεχζπλε δήισζε, κε ηηο 
ζπλέπεηεο ηνπ Λ. 1599/1986. Σν ΣΕΤΔ θαηαηίζεηαη κε κόλε ηελ ππνγξαθή ηνπ θαηά 

πεξίπηωζε εθπξνζώπνπ ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 79Α ηνπ 
Λ.4412/2016 ην νπνίν πξνζηέζεθε  κε ην άξζξν 107 ηνπ Λ.4497/2017. 

 Ρν TEΓ αθνξά : 

- ηνπο δηαρεηξηζηέο, φηαλ ηα λνκηθά πξφζσπα είλαη Ν.Δ., Δ.Δ,ΔΞΔ, ΗΘΔ 

-ην Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, φηαλ ηα 

λνκηθά πξφζσπα είλαη Α.Δ. 

- ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ. 

-ζε θάζε άιιε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ, νη λφκηκνη εθπξφζσπνί ηνπ.  

 
Επηζεκαίλεηαη όηη : 
1.Όηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο  άιισλ θνξέσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 78 ηνπ Λ.4412/2016 
(Ά147), ην ΡΔΓ πεξηέρεη επίζεο ηηο πιεξνθνξίεο φζνλ αθνξά ηνπο θνξείο απηνχο.  
2. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα δεηεί απφ πξνζθέξνληεο θαη ππνςήθηνπο, ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ 
ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, λα ππνβάιινπλ φια ή νξηζκέλα δηθαηνινγεηηθά, φηαλ απηφ απαηηείηαη γηα ηελ 
νξζή δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο 

 
Δ) πεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Λ.1599/1986 (Α΄75), φπσο εθάζηνηε 

ηζρχεη, ππνγεγξακκέλε ζχκθσλα κε ην άξζξν 73 ηνπ Λ. 4412/2016,  ζηελ νπνία λα 

αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ νη πξνζθέξνληεο θαη 
λα δειψλεηαη φηη: 

  φηη δηαζέηεηε θαηάιιειε θαη επαξθή ππνδνκή (εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, ηερληθά κέζα 

θ.ι.π.) γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

  φηη ηα πξνζθεξφκελα είδε ηθαλνπνηνχλ ηνπο επξσπατθνχο θαη δηεζλείο θαλνληζκνχο 

αζθαιείαο  
  φηη κπνξείηε λα ιάβεηε φια ηα αλαγθαία κέηξα απφζπξζεο ηνπ πξντφληνο απφ ηελ 

αγνξά, ζε πεξίπησζε πνπ ε ρξήζε ηνπ ζέζεη ζε θίλδπλν ηελ πγεία ή θαη ηελ αζθάιεηα 
ησλ ρξεζηψλ ή ελδερνκέλσο θαη άιισλ πξνζψπσλ, θαζψο θαη ηελ αζθάιεηα 

πξαγκάησλ θαη εμνπιηζκνχ. 
  φηη εγγπάζηε θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο  ζχκβαζεο ηελ πξνζθεξφκελε πνηφηεηα ησλ 

πιηθψλ, ηελ θαηαιιειφηεηά ηνπο γηα ηε ρξήζε γηα ηελ νπνία πξννξίδνληαη θαη γεληθά 

ηελ αληαπφθξηζή ηνπο ζηηο ηερληθέο απαηηήζεηο ηεο πξφζθιεζεο , θαζψο θαη φηη 

αλαιακβάλεηε ηελ ππνρξέσζε λα δηαζέζεηε εμεηδηθεπκέλν ππάιιειν, ν νπνίνο ζα 
επηδείμεη ζην πξνζσπηθφ ηνπ Λνζνθνκείνπ, εθφζνλ απαηηείηαη, ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο 

θαη ρεηξηζκνχ ησλ εηδψλ, θαζψο θαη ηα πξνζηαηεπηηθά κέηξα γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ 
πξνζσπηθνχ, ησλ αζζελψλ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Λνζνθνκείνπ. 

  φηη  εγγπάζηε φηη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ζα δηαζέηεηε επαξθή πνζφηεηα 

πιηθψλ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ Λνζνθνκείνπ 
Γηδπκνηείρνπ, γηα ηα νπνίν πξννξίδνληαη ηα ππφ πξνκήζεηα είδε. 

  φηη εγγπάζηε ηελ άκεζε παξάδνζε ησλ ηαηξηθψλ αεξίσλ ζε πεξίπησζε έθηαθηεο 

αλάγθεο. 

 παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζεο ηνπ ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε απφθαζε 

ηνπ Λνζνθνκείνπ γηα αλαβνιή ή αθχξσζε ή καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε 
ην άξζξν 106 ηνπ Λ.4412/2016. 

 δελ έρνπλ επηβιεζεί πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζε 

ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ  πξηλ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο 
πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε ηελ πεξ. γ ηνπ  άξζξνπ 73 ηνπ Λ.4412/2016 φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ην Λ.4488/2017. 

 
 

  Ε)Λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα αλαθνξηθά κε ηελ  ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία εκθηαισηεξίσλ 
ηαηξηθψλ θαη ελ γέλεη πεπηεζκέλσλ αεξίσλ θαζψο θαη γηα ηελ δηαθίλεζε, απνζήθεπζε θαη 

έιεγρν ησλ θηαιψλ ζπζθεπαζίαο ηνπο, ζχκθσλα κε  ηελ ηζρχνπζα Λνκνζεζία  

  Σ)  Ξηζηνπνηεηηθά, βεβαηψζεηο θαη θάζε άιινπ είδνπο έγξαθα πνπ απνδεηθλχνπλ ηε 
ζπκκφξθσζε πξνο ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο απαηηήζεηο ηηο δηαθήξπμεο ζρεηηθά κε ηελ 

http://www.did-hosp.gr/
http://www.did-hosp.gr/
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ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο ηνπ πξνζθέξνληνο ( Ξηζηνπνηεηηθά CE , ISO θ.α.)  .  

 Ζ) Ν πξνζθέξσλ εθφζνλ θαηαζθεπάδεη ν ίδηνο ην ηειηθφ πξντφλ, πξέπεη λα δειψλεη ζηελ 

πξνζθνξά ηνπ ηελ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα ζηελ νπνία ζα θαηαζθεπαζηεί ην πξνζθεξφκελν 
πξντφλ, θαζψο θαη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζήο ηεο (πιήξεο Γ/λζε).  Δθφζνλ ν πξνζθέξσλ δελ ζα 

θαηαζθεπάζεη ν ίδηνο ην ηειηθφ πξντφλ, ζε δηθή ηνπ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα, πξέπεη λα δειψλεη 
ζηελ πξνζθνξά ηνπ ηελ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα ζηελ νπνία ζα θαηαζθεπαζηεί ην 

πξνζθεξφκελν πξντφλ θαη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζεο. Δπίζεο λα επηζπλάςεη ζηελ πξνζθνξά 

ηνπ, ππεχζπλε δήισζε πξνο ηνλ θνξέα, φπνπ (ν πξνκεζεπηήο) ζα δειψλεη φηη ε θαηαζθεπή 
ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο ζα γίλεη απφ ηελ επηρείξεζε ζηελ νπνία αλήθεη ή ε νπνία 

εθκεηαιιεχεηαη νιηθά ή κεξηθά ηε κνλάδα θαηαζθεπήο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο θαη φηη ν 
λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο επηρείξεζεο απηήο έρεη απνδερζεί έλαληί ηνπ ηελ εθηέιεζε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο πξνκήζεηαο, ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνκεζεπηή ππέξ ηνπ νπνίνπ 

έγηλε ε απνδνρή.   
 

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ - Ρα πιηθά πνπ ζα πξνζθέξνληαη ζα έρνπλ ηνλ ίδην αχμσλ 
αξηζκφ κε απηφλ ηεο πξφζθιεζεο, ζε αληίζεηε πεξίπησζε ε πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη.  

       Ζ ηηκή πνπ ζα δνζεί γηα ηα ηαηξηθά αέξηα ζα είλαη ζε € αλά m3 ή αλά θηάιε/ηεκ ή θηιφ 
ζχκθσλα κε ηνλ  πίλαθα.  

            Νη θηάιεο είηε είλαη ηδηνθηεζίαο ηνπ Λνζνθνκείνπ  είηε ηνπ αλαδφρνπ, ζα ππφθεηληαη 

ζε έιεγρν πξηλ ηελ εκθηάισζή ηνπο πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψλεηαη ε θαηαιιειφηεηά ηνπο. 
 Θα δνζεί ηηκή γηα πδξαπιηθή δφθηκε θηαιψλ ζε €/ θηάιε γηα ηηο θηάιεο ηδηνθηεζίαο 

ηνπ Λνζνθνκείνπ. Νη πδξαπιηθέο δνθηκέο θηαιψλ ηνπ αλαδφρνπ βαξχλνπλ ηνλ ίδην. Ρα 
θιείζηξα ησλ θηαιψλ ζα είλαη θαηλνχξγηα θαη ζα πιεξνχλ ηνπο θαλφλεο θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη 

αζθάιεηαο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ ΔΙΝΡ. Θα δνζνχλ ηηκέο γηα φια ηα είδε ησλ θιείζηξσλ 

πνπ ελδέρεηαη λα αγνξαζζνχλ απφ ην Λνζνθνκείν. Πηελ ηηκή ηνπ θιείζηξνπ ζα 
πεξηιακβάλεηαη θαη ε δαπάλε αληηθαηάζηαζήο ηνπο. Πηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά επίζεο ζα 

δνζεί ηηκή θαη γηα ηα θαιχκκαηα θιείζηξσλ πνπ ιφγσ πηζαλήο απψιεηαο ζα πξνκεζεχεηαη ην 
Λνζνθνκείν. 

      Ζ ηηκή πξέπεη λα δίλεηαη ζε επξψ (€), γηα παξάδνζε ησλ εκπνξεπκάησλ ειεχζεξσλ 
ζην Λνζνθνκείν. Νη ηηκέο ζα δίδνληαη σο εμήο: 

    - Ρηκή κε θξαηήζεηο ρσξίο Φ.Ξ.Α. Ν Ξξνκεζεπηήο επηβαξχλεηαη κε θάζε λφκηκε θξάηεζε  

- Ξνζνζηφ Φ.Ξ.Α. επί ηνηο εθαηφ (%) ζην νπνίν ππάγεηαη ην είδνο. Πε πεξίπησζε πνπ 
αλαθέξεηαη εζθαικέλν πνζνζηφ Φ.Ξ.Α., απηφ ζα δηνξζψλεηαη απφ ηελ πεξεζία. Ζ ηηκή κε 

θξαηήζεηο, θαη ρσξίο Φ.Ξ.Α., ζα ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηελ ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ.  

         Τπνγξακκίδνπκε όηη νη πξνζθεξόκελεο ηηκέο ζαο, δελ  πξέπεη λα μεπεξλνύλ ηηο 

αλαξηεκέλεο ζην παξαηεξεηήξην ηηκώλ ηεο Επηηξνπήο Πξνκεζεηώλ Τγείαο 

(www.epromy.gr). 
       Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, ε πξνζθνξά 

ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Ξξνζθνξέο πνπ ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο 
απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Ζ ππεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηηκψλ, νη δε 

πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ απηά. 
       Νη πξoζθoξέο δεv πξέπεη vα έρoπv μέζκαηα, ζβπζίκαηα, πξoζζήθεο, δηoξζψζεηο. Δάv 

ππάξρεη ζηεv πξoζθoξά oπoηαδήπoηε δηφξζσζε, απηή πξέπεη vα είvαη θαζαξoγξακκέvε θαη 
κovoγξακκέvε απφ ηov πξoζθέξovηα. Ζ πξoζθoξά απoξξίπηεηαη φηαv ππάξρoπv ζε απηή 

δηoξζψζεηο oη oπoίεο ηεv θαζηζηoχv αζαθή θαηά ηεv θξίζε ηεο επηηξoπήο αμηoιφγεζεο ηoπ 
δηαγσvηζκoχ.    Κεηά ηεv θαηάζεζε ηεο πξoζθoξάο δεv γίvεηαη απoδεθηή, αιιά απoξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε θάζε δηεπθξίvηζε ή απφθξoπζε φξoπ ηεο πξφζθιεζεο.  Γηεπθξηvίζεηο πoπ δίvovηαη 

απo ηoπο πξoζθέξovηεο oπoηεδήπoηε κεηά ηε ιήμε ηoπ ρξφvoπ θαηάζεζεο ησv πξoζθoξψv 
ηoπο δεv γίvovηαη δεθηέο θαη απoξξίπηovηαη σο απαξάδεθηεο.  Γηεπθξηvίζεηο δίvovηαη κφvo φηαv 

δεηoχvηαη απo ζπιιoγηθφ φξγαvo,είηε εvψπηov ηoπ, είηε χζηεξα απo έγγξαθo ηεο ππεξεζίαο, 
κεηά απo ζρεηηθή γvσκoδφηεζε ηoπ ζπιιoγηθoχ oξγάvoπ. 

       Απo ηηο δηεπθξηvίζεηο πoπ δίvovηαη ιακβάvovηαη ππφςε κφvo εθείvεο πoπ αvαθέξovηαη ζηα 

ζεκεία πoπ δεηήζεθαv. 
        Αληηπξνζθνξέο θαζψο θαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο. 

        H θαηαθχξσζε ζα γίλεη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηεv ΣΑΚΖΙΝΡΔΟΖ ΡΗΚΖ αθνχ ειεγρζεί: 
 ε ζπκθσλία ηεο πξνζθνξάο κε ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο 

δηαθήξπμεο. 
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 ε  πξνζθεξφκελε ηηκή ζε ζρέζε κε ηηκέο πνπ πξνζθέξζεθαλ ζε πξνεγνχκελνπο 

δηαγσληζκνχο θαη ηελ ηξέρνπζα ζηελ αγνξά ηηκή, γηα φκνην ή παξεκθεξέο πιηθφ  

 ε ηηκή ηνπ είδνπο ζην παξαηεξεηήξην ηηκψλ  
 

             Ζ θαηαθχξσζε ηoπ δηαγσvηζκoχ ζα γίvεη απφ ηo  Λνζνθνκείν θαη ζα αvαθoηvσζεί 
εγγξάθσο ζηνλ αλαθεξπρζέληα πξνκεζεπηή. 

 Ρν Λνζνθνκείν δηθαηνχηαη ζηε βάζε ηνπ έλλνκνπ ζπκθέξνληφο ηνπ θαηά ηελ 

ειεχζεξε θξίζε ηνπ θαη αδεκίσο γη' απηφ, λα απνξξίπηεη ή λα απνδέρεηαη κεξηθψο ή νιηθψο, ηηο 
πξνζθνξέο. Ρν Λνζνθνκείν επίζεο δηθαηνχηαη λα αθπξψλεη κέξνο ή νιφθιεξν ην δηαγσληζκφ, 

ή λα ηνλ αλαβάιιεη, είηε ηέινο λα ππαλαρσξεί απ' απηφλ.  
Ζ ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί  θαη νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο ζα  ηζρχεη  γηα έλα (1) 

έηνο.  Ρν Λνζνθνκείν έρεη ην δηθαίσκα, έπεηηα απφ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή, εθφζνλ θξηζεί 

αλαγθαίν ιφγσ κε νινθιήξσζεο δηαγσληζκνχ απφ ην Λνζνθνκείν ή άιιν θνξέα δηελέξγεηαο 
λα παξαηείλεη κνλνκεξψο ηε ζχκβαζε επί ηξείο (3) αθφκε κήλεο, κε έγγξαθε δήισζή ηνπ 

πνπ απεπζχλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο. Ξαξάηαζε πέξα ησλ 
ηξηψλ κελψλ πξνυπνζέηεη ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ πξνκεζεπηή. Ζ παξάηαζε ηζρχνο ηεο 

ζχκβαζεο δελ ζα κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο θαη πάλησο 
ηνπο δψδεθα (12) κήλεο. 

Ρν Λνζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δηαθφςεη ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο πξηλ 

απφ ηε ιήμε ηεο, κεηά φκσο απφ πξνεγνχκελε έγθαηξε έγγξαθε εηδνπνίεζε ηνπ πξνκεζεπηή, 
ρσξίο απνδεκίσζή ηνπ, εθφζνλ γηα ηα είδε ηνπ δηαγσληζκνχ πξνγξακκαηηζηεί θαη πινπνηεζεί 

αληίζηνηρε ελνπνηεκέλε πξνκήζεηα απφ ηελ 4ε Γ..ΞΔ. Καθεδνλίαο & Θξάθεο ή άιιε Θεληξηθή 
πεξεζία (Δ.Ξ.. πνπξγείνπ γείαο θ.α. ) , θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ Λ. 3580/2007, 

Λ. 2286/1995, 2955/2001 ή άιινπ ζρεηηθνχ λνκνζεηήκαηνο πνπ ηπρφλ ηεζεί ζε ηζρχ, ε νπνία 

ζα αθνξά θαη ην Λνζνθνκείν. 

  Πε πεξίπησζε πνπ ην πνπξγείν γείαο ή .Ξε ή άιινο θνξέαο ρνξεγήζεη  ηα 

ζρεηηθά είδε ζην Ίδξπκα κε νπνηνδήπνηε ηξφπν (δσξεά, ζχκβαζε, θ.ι.π.) πνπ θαιχπηεη ζην 
ζχλνιν ή θαηά έλα κέξνο ηηο αλάγθεο ηνπ, κνλνκεξψο ην Λνζνθνκείν θαη ρσξίο δηθαίσκα γηα 

απνδεκίσζε απφ κέξνπο ηνπ αλαδφρνπ κπνξεί λα κεηψζεη ηηο ζπκβαηηθέο πνζφηεηεο κέρξη θαη 
ηνπ ζπλφινπ απηψλ.   

 Ν έιεγρνο ηεο θαζαξφηεηαο θαη θαηαιιειφηεηαο  ησλ ηαηξηθψλ αεξίσλ, πεξηνδηθά 

δηελεξγείηαη κε επζχλε ηνπ Λνζνθνκείνπ, κε δείγκαηα πνπ απνζηέιινληαη ζηνλ ΔΝΦ, θαηφπηλ 
ζπλελλνήζεσο κε ηα εξγαζηήξηα ηνπ ΔΝΦ γηα ηελ δηελέξγεηα ησλ ειέγρσλ απηψλ. Ρα 

δείγκαηα θαη ηα έμνδα ειέγρνπ βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή.      
Ν πξνκεζεπηήο πνπ ζα αλαδεηρζεί ππνρξενχηαη λα παξαδίδεη ηηο πνζφηεηεο ησλ 

αεξίσλ εληφο ζηδεξνθηαιψλ ζηελ απνζήθε ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο ηνπ Λνζνθνκείνπ  θαηά ηηο 

εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο χζηεξα απφ έγγξαθε παξαγγειία. Ζ εθηέιεζε ησλ παξαγγειηψλ ζα 
γίλεηαη ην πνιχ ζε 5 εξγάζηκεο εκέξεο γηα ηηο θηάιεο ηδηνθηεζίαο ηνπ Λνζνθνκείνπ  

(ζπλνιηθφο ρξφλνο γηα ηελ παξαιαβή, γέκηζε θαη επηζηξνθή). 
Ν πξνκεζεπηήο νθείιεη λα δηαζέηεη θαηάιιεια νξγαλσκέλν θαη ζηειερσκέλν ηερληθφ 

ηκήκα, ην νπνίν παξέρεη ηαρεία θαη απνηειεζκαηηθή ηερληθή εμππεξέηεζε. 

Ν Ξξνκεζεπηήο δελ δηθαηνχηαη λα κεηαβηβάζεη ή εθρσξήζεη ηε Πχκβαζε ή κέξνο 
απηήο ή ηηο εμ απηήο πεγάδνπζεο ππνρξεψζεηο ηνπ ρσξίο ηελ έγγξαθε ζπλαίλεζε ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Θαη’ εμαίξεζε ν Ξξνκεζεπηήο δηθαηνχηαη λα εθρσξήζεη, ρσξίο έγθξηζε, 
ηηο απαηηήζεηο ηνπ έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα ηελ θαηαβνιή Ππκβαηηθνχ Ρηκήκαηνο, 

κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο Πχκβαζεο, ζε Ρξάπεδα ηεο επηινγήο ηνπ πνπ ιεηηνπξγεί λφκηκα ζηελ 
Διιάδα. 

  Ζ πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή ζα γίλεηαη κεηά απφ θάζε ηκεκαηηθή νξηζηηθή, πνηνηηθή θαη 

πνζνηηθή παξαιαβή απφ ην Λνζνθνκείν, κε βάζε ηε ζπζθεπαζία, ηελ πεξηγξαθή θαη ηελ ηηκή 
ησλ εηδψλ, φπσο απηά ζα πξνζδηνξίδνληαη αλαιπηηθά ζηελ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή ηνπ 

πξνζθνξά.  Ζ πξνζεζκία πιεξσκήο αλαζηέιιεηαη α) θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο ειεγ-
θηηθήο δηαδηθαζίαο β) θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηπρφλ δηθαζηηθψλ δηελέμεσλ. Δπίζεο, δελ 

πξνζκεηξείηαη ν ρξφλνο θαζπζηέξεζεο ηεο πιεξσκήο πνπ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ πξν-

κεζεπηή (κε έγθαηξε ππνβνιή ησλ αλαγθαίσλ δηθαηνινγεηηθψλ, παξαιαβή ησλ πιηθψλ κε 
έθπησζε ιφγσ απνθιίζεσλ απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θ.ι.π.). 

 
Ρνλ πξνκεζεπηή  βαξχλνπλ νη παξαθάησ θξαηήζεηο: 

1 πέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ επηβάιιεηαη 

θξάηεζε 0,07% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν 

0,07% 
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θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθή ζχκβαζεο 
(άξζξν 4ν ηνπ  Λ.4013/2011 φπσο ηζρχεη). 

2 πέξ Νξγαληζκψλ Τπρηθήο γείαο, πνπξγείνπ γείαο. 2% 
3 πέξ ηνπ Γεκνζίνπ επηβάιιεηαη θξάηεζε 0,02% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο 

αμίαο εθηφο θπα, ηεο αξρηθήο θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. Ρν 

πνζφ παξαθξαηείηαη ζε θάζε πιεξσκή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζην φλνκα 

θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ θαη 
Ξξνκεζεηψλ (άξζξν 36ν ηνπ Λ.4412/2016 φπσο ηζρχεη) 

0,02% 

4 πέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Ξξνδηθαζηηθψλ Ξξνζθπγψλ επηβάιιεηαη θξάηεζε   
0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη 

θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο (άξζξν 

350 ηνπ Λ.4412/2016 φπσο ηζρχεη) 

0,06% 

 

     

 Κε θάζε πιεξσκή ζα γίλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία 
παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο αμίαο 4% επί ηνπ θαζαξνχ πνζνχ. Ν Φφξνο Ξξνζηηζέκελεο 

Αμίαο (Φ.Ξ.Α.) επί ηεο αμίαο ησλ ηηκνινγίσλ βαξχλεη ην Λνζνθνκείν. 
     Απαηηήζεηο ηνπ Αλαδφρνπ γηα νηαδήπνηε πιεξσκή δελ ζα γίλνληαη δεθηέο άλεπ ηεο εθ 

κέξνπο ηνπ θαηαζέζεσο ησλ αληίζηνηρσλ παξαζηαηηθψλ ζηνηρείσλ θαη εγγξάθσλ (ηηκνιφγηα, 
απνδείμεηο, πηζηνπνηεηηθά θ.ιπ.) πνπ αθνξνχλ ζηελ εμφθιεζε ησλ θφξσλ, αζθαιηζηηθψλ 

εηζθνξψλ θαη ινηπψλ δαπαλψλ πνπ ηνλ βαξχλνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο λνκνζεηηθέο θαη 

θαλνληζηηθέο Γηαηάμεηο.  

 H δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα ηεο δεκνπξαηνχκελεο πξνκήζεηαο ζα θαιπθζεί απφ ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ  ηνπ Γ.Λ. Γηδπκνηείρνπ. 

  Πε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο εθφζνλ ζπκθσλήζνπλ πξνο ηνχην θαη ηα 

δχν ζπκβαιιφκελα κέξε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη ε ζχκβαζε, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ 

αξκνδίνπ νξγάλνπ.    
 Γηα φηη δεv πξoβιέπεηαη απφ ηεv παξoχζα πξφζθιεζε ηζρχoπv oη πεξί πξoκεζεηψv ηoπ 

Γεκoζίoπ Λφκνη θαη δηαηάμεηο θαη νη ηξνπνπνηήζεηο απηψλ , φπσο ηζρχoπv θάζε θoξά. 
Ζ πξφζθιεζε δηαηίζεηαη ζε ειεθηξνληθή  κνξθή απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

Γ.Λ.Γηδπκνηείρνπ (www.did-hosp.gr), ηελ  ηζηνζειίδα ηνπ Δζληθνχ Ρππνγξαθείνπ 
www.et.diavgeia.gov.gr θαη απφ ην Θεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Κεηξψν Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ 

www.eprocurement.gov.gr   .  

                                                                             
 

                                               Ο  ΔΘΟΘΙΗΣΗ 

                                                     Γ.Μ. ΔΘΔΤΛΟΣΕΘΥΟΤ 

                                                                                                                                                            

  

                                                                                  ΙΑΠΕΣΑΜΘΔΗ ΥΡΗΣΟ  

 
 

http://www.did-hosp.gr/
http://www.et.diavgeia.gov.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
ΑΔΑ: Ω1ΠΩ4690Β9-ΓΞΝ
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