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             ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                     ΔΙΔΤΜΟΣΕΙΥΟ  21/01/2022 

        4η Τ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ                              ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΣ.    553 
    ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΤΜΟΣΕΙΥΟΤ 

   

ΘΕΜΑ: «Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος  καηάθεζης προζθοράς για ηην 

προμήθεια με οσροζσλλέκηες κλειζηού κσκλώμαηος». 
 

 

    Σν Γεληθό Ννζνθνκείν  Δηδπκνηείρνπ,  απνθάζηζε ηελ δηελέξγεηα δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο 

γηα ηελ πξνκήζεηα κε 500 νπξνζπιιέθηεο θιεηζηνύ θπθιώκαηνο,  ζύκθσλα κε ηηο παξαθάησ 

πξνδηαγξαθέο. 
Οπξνζπιιέθηεο ηύπνπ θιεηζηνύ θπθιώκαηνο 

- 2000Ml 
- κε ζεκείν δεηγκαηνιεςίαο 

- κε βαιβίδα κε επαλαθνξάο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ ζάθνπ 

- κε θάλνπια εθθέλσζεο 
- κεγάιε δηακέηξνπ ηνπ ξύγρνπο  

 
    Η θαηαθύξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ζα γίλεη κε θξηηήξην ηε ρακειόηεξε ηηκή, αθνύ 

αμηνινγεζνύλ ηα δείγκαηα.  

    Οη ελδηαθεξόκελνη παξαθαινύκε λα θαηαζέζεηε ηελ πξνζθνξά ζαο έσο ηελ 27 Ιαλνπαξίνπ 
2022 εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 14:30κκ. ζην Γξαθείν Πξνκεζεηώλ, αθνύ πξνεγνπκέλσο 

πξσηνθνιιεζεί από ηελ Γξακκαηεία.   
    

   Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ από ηελ αξκόδηα επηηξνπή ζα γίλεη ζηηο  28 Ιαλνπαξίνπ 
2022 εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 10:30π.κ. ζην Γξαθείν Πξνκεζεηώλ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

      Οη πξνζθνξέο λα απνζηέιινληαη-θαηαηίζεληαη ζηελ δηεύζπλζε:  

Γεληθό Ννζνθνκείν Δηδπκνηείρνπ, 25εο Μαΐνπ 152, Σ.Κ. 68300 Δηδ/ρν, Γξαθείν Πξνκεζεηώλ, 
πιεξνθνξίεο ζην ηειέθσλν 25533-50329.  

 

 

   Η πξνζθνξά ζαο πξέπεη λα θαηαηεζεί ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο ζα θέξεη ηα 

ζηνηρεία ζαο θαη ηελ έλδεημε «ΠΡΟΦΟΡΑ ΟΤΡΟΤΛΛΕΚΣΕ». 
Η δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο ησλ πξνζθνξώλ πξαγκαηνπνηείηαη ηελ ίδηα εκέξα όια ηα ζηάδηα. 

 
 

1. ην Ενιαίο Εσρωπαϊκό Ένησπο σμβάζεων (ΕΕΕ) ζπκπιεξσκέλν από ηνλ 

ζπκκεηέρνληα. Επηζεκαίλεηαη όηη ε εκεξνκελία ηεο αλσηέξσ δήισζεο ζα πξέπεη λα θέξεη 
εκεξνκελία εληόο ησλ ηειεπηαίσλ δέθα (10) εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ πξν ηεο θαηαιεθηηθήο 

εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ θαη δελ απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ππνγξαθήο. 

 
2. Σα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θάζε ζπκκεηέρνληνο, όπσο ην Φ.Ε.Κ. ίδξπζεο θαη νη 

ηξνπνπνηήζεηο ηνπ (γηα δηαγσληδόκελνπο κε κνξθή Α.Ε. θαη Ε.Π.Ε.), επθξηλή θσηναληίγξαθν ή 
απόζπαζκα ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηνπ δηαγσληδόκελνπ θαη ησλ εγγξάθσλ ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ 

(γηα Ο.Ε. θαη Ε.Ε.). ηνηρεία θαη έγγξαθα από ηα νπνία πξέπεη λα πξνθύπηνπλ ν Πξόεδξνο θαη 

ν Δηεπζύλσλ ύκβνπινο ΑΕ, ηα ππόινηπα πξόζσπα πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα δεζκεύνπλ κε ηελ 
ππνγξαθή ηνπο ην λνκηθό πξόζσπν θαη ηα έγγξαθα ηεο λνκηκνπνίεζεο απηώλ, αλ απηό δελ 
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πξνθύπηεη επζέσο από ην θαηαζηαηηθό αλαιόγσο κε ηε λνκηθή κνξθή ησλ εηαηξηώλ ή θάζε 
άιινπ λνκηθνύ πξνζώπνπ. 
 
4. Τπεύζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.1599/1986 (Α΄75), όπσο εθάζηνηε 

ηζρύεη, ππνγεγξακκέλε ζύκθσλα κε ην άξζξν 73 ηνπ Ν. 4412/2016,  ζηελ νπνία λα 

αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνύ ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ νη πξνζθέξνληεο θαη λα 
δειώλεηαη όηη:  

 απνδέρνληαη πιήξσο θαη αλεπηθύιαθηα όινπο ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο. 
 ε πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο θη 

έρνπλ ιάβεη πιήξε θαη αλεπηθύιαθηε γλώζε απηώλ. 
 παξαηηείηαη από θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζεο ηνπ ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε απόθαζε 

ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα αλαβνιή ή αθύξσζε ή καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνύ, ζύκθσλα κε 

ην άξζξν 106 ηνπ Ν.4412/2016. 
 δελ έρνπλ επηβιεζεί πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ζε 

ρξνληθό δηάζηεκα δύν (2) εηώλ  πξηλ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο 

πξνζθνξάο, ζύκθσλα κε ηελ πεξ. γ ηνπ  άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016 όπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν.4488/2017. 
 ζπκκεηέρεη κε κία κόλν πξνζθνξά ζηελ έξεπλα.  

 ν ρξόλνο ηζρύνο ηεο πξνζθνξάο.  

 

 
5. Σερληθή θαη νηθνλνκηθή πξνζθνξά. 

 

6. Δείγκαηα: 2 νπξνζπιιέθηεο ηνπιάρηζηνλ.  
 

  
  εκεηώλεηαη, όηη ην Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη ηελ πξνζθόκηζε ησλ 

αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθώλ θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. 
Δηεπθξηλίδεηαη όηη ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα δεηεί από πξνζθέξνληεο θαη ππνςήθηνπο, ζε 

νπνηνδήπνηε ρξνληθό ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, λα ππνβάιινπλ όια ή 

νξηζκέλα δηθαηνινγεηηθά, όηαλ απηό απαηηείηαη γηα ηελ νξζή δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο. 

 

   Γηα όηη δελ αλαθέξεηαη ζηελ πξόζθιεζε ηζρύνπλ ηα αλαθεξόκελα ζηελ πεξί πξνκεζεηώλ 
ηνπ Δεκνζίνπ Ννκνζεζία.  

 

                                                                                                                                                      
Η   ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ 

ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 
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