
 

 

 

 

 

 

 

             ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                        ΔΙΔΤΜΟΣΕΙΧΟ: 29-04-2022 
        4η Τ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ                                ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΣ.:  3474 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΤΜΟΣΕΙΧΟΤ 

ΘΕΜΑ: «Ππόζκληζη εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ, για ηην καηαζκεςή επιγπαθήρ με ηο 
λογόηςπο ηος ΚΕΦΙΑΠ Έβπος «ΚΕΝΣΡΟ ΦΤΙΚΗ ΙΑΣΡΙΚΗ & ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ» (CPV: 

35121600-4), ενδεικηικήρ δαπάνηρ 5.704,00€ με θπα, με κπιηήπιο καηακύπυζηρ ηην πλέον 

ζςμθέποςζα από οικονομική άποτη πποζθοπά αποκλειζηικά βάζει ηιμήρ». 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ – ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ 

ΤΝΣΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
ΕΡΓΟΤ 

Καηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε επηγξαθήο κε ην ινγόηππν ηνπ ΚΔΦΙΑΠ Έβξνπ 

«ΚΔΝΣΡΟ ΦΤΙΚΗ ΙΑΣΡΙΚΗ & ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ», κε θνπηηαζηά γξάκκαηα 

3D, ύςνπο 35 εθ. κε plexiglass ιεπθό θαη θσηηζκό LED. 

ΑΠΟΦΑΕΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Σελ 3461/29-04-2022 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηή κε ηελ νπνία εγθξίζεθε  ε 

δηελέξγεηα δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, γηα ηελ θαηαζθεπή επηγξαθήο κε ην 

ινγόηππν ηνπ ΚΔΦΙΑΠ Έβξνπ «ΚΔΝΣΡΟ ΦΤΙΚΗ ΙΑΣΡΙΚΗ & 
ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ» (CPV: 35121600-4), κε θνπηηαζηά γξάκκαηα 3D, ύςνπο 35 

εθ. κε plexiglass ιεπθό θαη θσηηζκό LED, ελδεηθηηθήο δαπάλεο 5.704,00€ κε 
θπα, κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ ρακειόηεξε ηηκή. 

ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ 
 
          ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

   Παξαθαινύκε όπσο καο θαηαζέζεηε πξνζθνξά (ηερληθή θαη νηθνλνκηθή) έσο 

ηελ Παξαζθεπή 06-05-2022 θαη ώξα 14:00π.κ. Η πξνζθνξά ζαο ζα απνζηαιεί 
κε email.  

ΣΡΟΠΟ ΤΝΣΑΞΗ ΣΗ 
ΠΡΟΦΟΡΑ 

Η προςφορά κα πρζπει: 

 (α) Η προςφορά να φζρει ΦΡΑΓΙΔΑ ΣΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ και ΤΠΟΓΡΑΦΗ του 
νόμιμου εκπροςϊπου. 

(β) Να καλφπτει όλεσ τισ απαιτήςεισ και προδιαγραφζσ. 
(γ) Η προςφορά κα περιλαμβάνει: 

 τθν ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ, με τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ. 

 τθν ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ με τα οικονομικά ςτοιχεία τθσ 
προςφοράσ, ωσ εξισ: 

 υμπεριλαμβάνουν τθν προςφερόμενθ τιμι. τισ τιμζσ αυτζσ είτε 
αναφζρεται ςτθν προςφορά είτε όχι, εννοείται ότι περιλαμβάνονται όλεσ 
οι κρατιςεισ κακϊσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, εκτόσ από τον Φ.Π.Α. 

 Εναλλακτικζσ προςφορζσ ι αντιπροςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ 
και ςε περίπτωςθ υποβολισ τουσ απορρίπτονται. 

 Η προςφερόμενθ τιμι κα δίνεται ςε Euro. Θα αναγράφονται δε 
αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ. 

Σμήμα:  Οικονομικοφ  
Γραφείο: Προμθκειϊν 
Πληρ.: Βαλαςίδου Αγγελικι 
Σαχ.Δ/νςη: 25θσ Μαΐου 152, 68300  
Σηλ.: 25533-50329  
e-mail:Promitheies@1132.syzefxis.gov.gr 

 
 
Προς: 
            
 
 
 

ΚΑΘΕ   ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ  
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 Η τιμι κα δίνεται με Φ.Π.Α. και χωρίσ Φ.Π.Α. Για τθ ςφγκριςθ 
των προςφορϊν κα λαμβάνεται υπόψθ θ τιμι χωρίσ Φ.Π.Α.. 

 Η πποζθεπόμενη ηιμή δεν θα ππέπει να ξεπεπνά  

         ηην πποϋπολογιζθείζα δαπάνη. 

 Οι οικονομικζσ προςφορζσ των εταιρειϊν θα πρζπει να είναι 
εντόσ τησ χαμηλότερησ τιμήσ τησ εγχϊριασ αγοράσ εφόςων αυτή 
καταγράφεται ςτο παρατηρητήριο του άρθρου 24 του ν. 
3846/2010. 

 (δ) Οι προςφορζσ που παρουςιάηουν αποκλίςεισ από τισ 
απαιτιςεισ, προδιαγραφζσ και τουσ όρουσ τθσ παροφςασ 
πρόςκλθςθσ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ Πζντε χιλιάδες εφτακόσια τζσσερα ευρώ   (5.704,00€ ) 
ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. 

ΚΩΔΙΚΟ CPV CPV: 35121600-4 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΧΤΟ ΣΗ 
ΠΡΟΦΟΡΑ 

Τρεις (3)μινεσ. Προςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο του 
παραπάνω αναφερόμενου χρόνου απορρίπτεται ωσ απαράδεκτη. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΧΤΟ ΣΗ 
ΤΜΒΑΗ 

Εξήντα (60) ημέπερ από την ςπογπαυή τηρ σύμβασηρ  

 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ Η πλζον ςυμφζρουςα από οικονομική άποψη προςφορά αποκλειςτικά 
βάςει τιμήσ 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

Με ηην ςποβολή ηηρ πποζθοπάρ, ν ππνςήθηνο αλάδνρνο λα απνδείμεη ηε 
κε ζπλδξνκή ησλ ιόγσλ απνθιεηζκνύ ησλ παξ. 1 θαη 2 ηνπ άξ. 73 θαη ηνπ 
αξ. 74 ηνπ Νόκνπ 4412/2016, όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη. Πξνο 

απόδεημε ηνύηνπ ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ηα παξαθάησ ζρεηηθά 

δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα: 

 Απόζπαζμα Ποινικού Μηηπώος ηελεςηαίος ηπιμήνος. 

Η ππνρξέσζε πξνζθόκηζεο πνηληθνύ κεηξώνπ αθνξά ηδίσο: 

(1) ζηηο πεξηπηώζεηο εηαηξεηώλ πεξηνξηζκέλεο επζύλεο (Δ.Π.Δ.), 

ηδησηηθώλ θεθαιαηνπρηθώλ εηαηξεηώλ (Ι.Κ.Δ.) θαη πξνζσπηθώλ 

εηαηξεηώλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.), ηνπο δηαρεηξηζηέο 

(2) ζηηο πεξηπηώζεηο αλσλύκσλ εηαηξεηώλ (Α.Δ.), ηνλ Γηεπζύλνληα 

ύκβνπιν, θαζώο θαη όια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

(3) ζηηο πεξηπηώζεηο ησλ ζπλεηαηξηζκώλ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ 

 Αζθαλιζηική Ενημεπόηηηα 

 Φοπολογική Ενημεπόηηηα. 

 Νομιμοποιηηικά έγγπαθα εκπποζώπηζηρ: 

i. Γηα Αλώλπκε Δηαηξεία απαηηείηαη: 

α) ηζρύνλ θαηαζηαηηθό απηήο, 

β) ζεηξά Φ.Δ.Κ. ζύζηαζεο, ηξνπνπνηήζεσλ θαηαζηαηηθνύ (όπνπ ππάξρεη 
ππνρξέσζε δεκνζίεπζεο λα θαηαηεζνύλ ηα ΦΔΚ, δηαθνξεηηθά βεβαίσζε 
ηνπ ΓΔΜΗ) θαη 

γ) Φ.Δ.Κ. ή βεβαίσζε ηνπ ΓΔΜΗ ζην νπνίν ππάξρεη δεκνζηεπκέλε νιόθιεξε 
ε αλαθνίλσζε κε ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην θαη ηελ εθπξνζώπεζε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο εηαηξείαο. 

Γηα Δ.Π.Δ., Ι.ΚΔ. θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθό, από ην νπνίν πξνθύπηεη ν 

δηαρεηξηζηήο ηεο Δ.Π.Δ. 

iii. Δάλ ν πξνζθέξσλ είλαη πξνζσπηθή εηαηξεία (Ο.Δ., Δ.Δ.) πξέπεη λα 
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πξνζθνκίζεη επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ ηειεπηαίνπ ηζρύνληνο 

θαηαζηαηηθνύ. 

 

Σα παξαπάλσ λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θαη ζηνηρεία πξέπεη λα απνδεηθλύνπλ 

ηελ ελ γέλεη λνκηθή θαηάζηαζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο θαη από απηά πξέπεη λα 
πξνθύπηνπλ ν Πξόεδξνο, ν Γηεπζύλσλ ύκβνπινο θαη ηα κέιε Γ.. ηεο 

Α.Δ., θαη ηα ππόινηπα πξόζσπα πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα δεζκεύνπλ κε ηελ 
ππνγξαθή ηνπο ην λνκηθό πξόζσπν θαη ηα έγγξαθα ηεο λνκηκνπνίεζεο 

απηώλ, αλ απηό δελ πξνθύπηεη επζέσο από ην θαηαζηαηηθό αλαιόγσο κε ηε 

λνκηθή κνξθή ησλ εηαηξεηώλ ή θάζε άιινπ λνκηθνύ πξνζώπνπ. Σα θπζηθά 
πξόζσπα, ζα ππνβάιινπλ έλαξμε επηηεδεύκαηνο από ηελ αληίζηνηρε 

Γεκόζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία θαη ηηο κεηαβνιέο ηνπ. 
 Τπεύθςνη δήλυζη ηος Ν 1599/86, ςπογεγπαμμένη με 

ημεπομηνία ενηόρ ηυν ηελεςηαίυν ηπιάνηα ημεπολογιακών 

ημεπών ππο ηηρ καηαληκηικήρ ημεπομηνίαρ ςποβολήρ ηυν 
πποζθοπών και ζηην οποία θα  αναγπάθονηαι ηα ζηοισεία ηος 

διαγυνιζμού ζηον οποίο ζςμμεηέσοςν οι πποζθέπονηερ και 

να δηλώνεηαι όηι:  
1. απνδέρεζηε πιήξσο θαη αλεπηθύιαθηα όινπο ηνπο όξνπο ηεο 

παξνύζαο πξόζθιεζεο. 
2. ε πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο 

πξόζθιεζεο θη έρεηε ιάβεη πιήξε θαη αλεπηθύιαθηε γλώζε απηώλ. 
3.  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. 

4. 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. 

5.  ζπκκεηέρεηε κε κία κόλν πξνζθνξά ζην δηαγσληζκό. 
6. ν ρξόλνο ηζρύνο ηεο πξνζθνξάο.  

 

 

ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ Η πιεξσκή ηνπ αλαδόρνπ ζα γίλεη από ηελ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γεληθνύ 

Ννζνθνκείνπ Γηδπκνηείρνπ, κε βάζε ηα λόκηκα δηθαηνινγεηηθά, κεηά από 

θάζε     ηκεκαηηθή νξηζηηθή, πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή από ηελ 

αξκόδηα επηηξνπή ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. Γηα ηελ πιεξσκή 

πξέπεη απαξαηηήησο λα θαηαηεζνύλ από ηνλ αλάδνρν ηα αθόινπζα 

ζηελ  νηθνλνκηθή ππεξεζία ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Γηδπκνηείρνπ: 

(α) Πξσηόθνιιν παξαιαβήο ησλ εηδώλ ππνγεγξακκέλν από 

ηελ αξκόδηα επηηξνπή παξαιαβήο. 

(β) Σηκνιόγην πώιεζεο. 

(γ) Πηζηνπνηεηηθά θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο 

ελεκεξόηεηαο, ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, όηαλ απηά 

δεηεζνύλ από ηελ Τπεξεζία. 

Σνλ αλάδνρν βαξύλνπλ νη λόκηκεο θξαηήζεηο, ήηνη: 

(α) Τπέξ Οξγαληζκώλ Ψπρηθήο Τγείαο 2% (ΦΔΚ 545 Β’/24-3-

09) (β) Ο πξνβιεπόκελνο από ην άξζξν 55 ηνπ Ν. 

2238/1994 θόξνο 

εηζνδήκαηνο, ν νπνίνο παξαθξαηείηαη θαηά ηελ πιεξσκή ηνπ 
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ηηκήκαηνο, όπσο ηζρύεη ζήκεξα. 

(γ) Κξάηεζε 0,07% γηα ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθώλ αλαγθώλ ηεο Δληαίαο 
Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ε νπνία επηβαξύλεηαη κε ην 

λόκηκν ηέινο ραξηνζήκνπ 3% θαη ηεο επ’ απηνύ εηζθνξάο ππέξ ΟΓΑ 20% 

σο θαη θάζε άιιε ηπρόλ πξνβιεπόκελε λόκηκε επηβάξπλζε. 

(δ) Κξάηεζε 0,06% επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θόξσλ θαη 

θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο, θαζώο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζύκβαζεο, 

γηα ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθώλ αλαγθώλ ηεο ΑΔΠΠ (βάζεη ηεο παξ. 3 

ηνπ άξζξνπ 350 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ηεο ΚΤΑ 1191/14-3-2017-ΦΔΚ 

969/22-3- 2017, η. Β΄) 

Ο Φόροσ Προςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Π.Α.) επί τθσ αξίασ του τιμολογίου βαρφνει 
τθν 4θ Τ.Πε. Μακεδονίασ και Θράκθσ. 
Όλα τα τιμιματα τθσ παροφςασ φμβαςθσ παραμζνουν ςτακερά και δεν 
υπόκεινται ςε καμία ανακεϊρθςθ ι αφξθςθ ζωσ τθν ςυμβατικι 
θμερομθνία ολοκλιρωςθσ του ζργου. 

 
ΔΗΜΟΙΕΤΗ Η παξνύζα πξόζθιεζε ζα είλαη αλεξηεκέλε: 

 ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη 

Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο – Πξόγξακκα 
ΓΙΑΤΓΔΙΑwww.et.diavgeia.gov.gr 

 ην Κεληξηθό Μεηξών Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΗΜΓΗ) 

www.eprocurement.gov.gr 

ηελ ηζηνζειίδα  ηνπ Ννζνθνκείνπ www.did-hosp.gr 

 

                                                          ΠΑΠΑΓΗΜΟΤ ΟΦΙΑ 

 

                                                  Η ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ 
                                                       ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ  

 
 
 

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