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ΑΝΟΙΧΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
ΜΕΩ «ΔΙΑΤΓΕΙΑ» 

ΓΙΑ ΣΗ «ΕΠΙΚΕΤΗ ΑΝΕΚΛΤΣΗΡΑ Νο 41 ΣΟΤ ΙΜΑΝΟΓΛΕΙΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ ΑΣΣΙΚΗ» 
 
 
 

Ζχοντασ υπόψη: 
1. τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016 τ. Αϋ) «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 

Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 
2. τον Ν.4605/2019 (ΦΕΚ 52/1-4-2019 τ.Αϋ) «Εναρμόνιςθ τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ με τθν Οδθγία (ΕΕ) 2016/943 του 

Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 8θσ Ιουνίου 2016 ςχετικά με τθν προςταςία θσ τεχνογνωςίασ και 
των επιχειρθματικϊν πλθροφοριϊν που δεν ζχουν αποκαλυφκεί (εμπορικό απόρρθτο) από τθν παράνομθ απόκτθςθ, 
χριςθ και αποκάλυψι τουσ (EEL 157 τθσ 15.6.2016)- Μζτρα για τθν επιτάχυνςθ του ζργου του Τπουργείου Οικονομίασ 
και Ανάπτυξθσ και άλλεσ διατάξεισ» 

3. το Ν.4152/2013, υποπαρ.Η5 περί ςυναλλαγϊν μεταξφ επιχειριςεων και δθμοςίων αρχϊν 
4. τισ διατάξεισ του N.3329/2005 (ΦΕΚ 81 Α’/4-4-05) «Εκνικό φςτθμα Τγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και λοιπζσ 

διατάξεισ» 
5. τισ διατάξεισ του Ν.3918/11, άρ.13 «Διαρκρωτικζσ αλλαγζσ ςτο ςφςτθμα υγείασ και άλλεσ διατάξεισ» 
6. τισ διατάξεισ  του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 

2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 
7. τισ διατάξεισ   του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων 

των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ 
διατάξεισ”, 

8. τισ διατάξεισ του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ», 
9. τισ διατάξεισ του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ”   
10. τισ διατάξεισ του ν. 4155/2013 (A’ 120/29-5-2013) «Εκνικό φςτθμα Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων και άλλεσ 

Διατάξεισ», 
11. τισ διατάξεισ του ν.δ. 496/1974 (Α’ 204 /19-7-1974) «Περί Λογιςτικοφ των Νομικϊν Προςϊπων Δθμοςίου Δικαίου», 
12. τισ διατάξεισ του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, τθσ 27θσ Απριλίου 

2016, για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και 
για τθν ελεφκερθ κυκλοφορία των δεδομζνων αυτϊν και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 95/46/ΕΚ (Γενικόσ Κανονιςμόσ για 
τθν Προςταςία Δεδομζνων) 

13. τισ διατάξεισ  τθσ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) απόφαςθσ του Τπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Ρφκμιςθ 
ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων 
(ΚΘΜΔΘ) του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ» 

14. το Π.Δ.80/2016 «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ» 
15. το υπ αρικ. 2352/05-08-2019 αίτθμα τθσ Σεχνικισ Τπθρεςίασ 

 
 

ΠΡΟΚΗΡΤΕΣΑΙ 
ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΜΕΩ ΣΗ «ΔΙΑΤΓΕΙΑ» 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

Οι Εργαςίεσ που κα εκτελεςτοφν είναι:  
Προμικεια και αντικατάςταςθ μιασ τροχαλίασ παρζκκλιςθσ. 
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Προμικεια και αντικατάςταςθ ενόσ άξονα τροχαλίασ παρζκκλιςθσ. 
το ποςό του προχπολογιςμοφ περιλαμβάνεται θ προμικεια των απαιτουμζνων υλικϊν και μικροχλικϊν, 
όπωσ περιγράφονται παραπάνω και όλεσ οι προβλεπόμενεσ εργαςίεσ για τθν προμικεια , εγκατάςταςθ και 
παράδοςθ ςε λειτουργία. 
Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να λάβει γνϊςθ των ςυνκθκϊν του χϊρου και των προσ αντικατάςταςθ κυρϊν. 
Οι εργαςίεσ κα εκτελεςτοφν από πιςτοποιθμζνθ εταιρεία ανελκυςτιρων που κα διακζτει το κατάλλθλα 
εκπαιδευμζνο, προσ τοφτο, προςωπικό. 
Μετά το πζρασ των εργαςιϊν κα εκδοκεί δελτίο επίςκεψθσ, ςτο οποίο κα αναγράφονται οι εργαςίεσ ου 
εκτελζςτθκαν και τα υλικά που χρθςιμοποιικθκαν.  
Σα ανταλλακτικά και τα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν κα είναι αυτά που απαιτοφνται, ϊςτε να 
διαςφαλίηεται θ εφρυκμθ λειτουργία τθσ εγκατάςταςθσ.  Θα φζρουν ςιμανςθ CE και κα είναι ςφμφωνα με τισ 
ελλθνικζσ και ευρωπαϊκζσ προδιαγραφζσ. 
 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ: 
φμφωνα με το υπ. αρικμ. 2352/5-8-2019 αίτθμα τθσ Διεφκυνςθσ Σεχνικισ Τπθρεςίασ τα ανωτζρω υλικά εξαιροφνται από τθν 
ςφμβαςθ ςυντιρθςθσ. 
 
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ:  

Χίλια διακόςια ευρϊ (1.200,00 ευρϊ) ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠA  και (967,75)  χωρίσ ΦΠΑ 
 

ΚΑΕ ΔΕΜΕΤΗ:   0879 
 

ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ : κ. Γ. Θεοδϊρου (τθλ.επικ. 2132058015 – 2132058390) 
 
ΛΟΙΠΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΣΗ ΠΡΟΦΟΡΑ: 

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα ι ενϊςεισ/κοινοπραξίεσ αυτϊν ι 
ςυνεταιριςμοί που πλθροφν τουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ. Ο οικονομικόσ φορζασ δεν μπορεί να ςτθριχκεί ςτισ 
ικανότθτεσ άλλων φορζων και δεν μπορεί να ανακζςει οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό τθ 
μορφι υπεργολαβίασ. 

2. Οι προςφορζσ αναγραφοφν τθν τιμι χωρίσ ΦΠΑ.  

τισ τιμζσ κα περιλαμβάνονται όλεσ οι κρατιςεισ, εκτόσ ΦΠΑ. Προςφορζσ που ηθτοφν απαλλαγι τουσ από τισ κρατιςεισ δεν 
γίνονται δεκτζσ.  

Σον Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ 
ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ: 

α) Κράτθςθ φψουσ 2% υπζρ Οργανιςμϊν Ψυχικισ Τγείασ (Ν.3580/2007) 

β) Κράτθςθ φψουσ 0,07% υπζρ ΕΑΑΔΘΤ. Επί τθσ εν λόγω κράτθςθσ επιβάλλεται χαρτόςθμο 3% και κράτθςθ υπζρ ΟΓΑ 
ποςοςτοφ 20% επί του χαρτοςιμου. 

γ) Κράτθςθ φψουσ 0,06% υπζρ Α.Ε.Π.Π.  Επί τθσ εν λόγω κράτθςθσ επιβάλλεται χαρτόςθμο 3% και κράτθςθ υπζρ ΟΓΑ 
ποςοςτοφ 20% επί του χαρτοςιμου. 

δ) Παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ 4% ι/και 8% 

Σα ζξοδα μεταφοράσ των υλικϊν ςτο Νοςοκομείου βαρφνουν τον προμθκευτι 

3. Οι τιμζσ είναι δεςμευτικζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ. 

4. Οι προςφορζσ κα κατατεκοφν ςτθν ελλθνικι γλϊςςα μζςα ςε κλειςτό ςφραγιςμζνο φάκελο ο οποίοσ κα περιλαμβάνει 
τθν τεχνικι προςφορά και τθν οικονομικι προςφορά,  κακϊσ και Τπεφκυνθ Διλωςθ εκ μζρουσ του οικονομικοφ φορζα 
ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 73 του Νόμου 4412/2016. 

5. Ο κυρίωσ φάκελοσ κα φζρει τα πλιρθ ςτοιχεία του αποςτολζα, κακϊσ και τα ςτοιχεία τθσ Πρόςκλθςθ (τίτλοσ, τθν 
επωνυμία του διενεργοφντοσ το διαγωνιςμό και τθν θμερομθνία και ϊρα υποβολισ). 

6. Κριτήριο κατακφρωςησ την πλέον ςυμφέρουςα από οικονομική άποψη βάςει τιμήσ προςφορά (χαμηλότερη 
Σιμή). 

7. Σρόποσ Πλθρωμισ: Όλεσ οι πλθρωμζσ κα γίνονται ςε ευρϊ (€) μετά τθ διαδικαςία τθσ οριςτικισ παραλαβισ των 
παρεχόμενων υπθρεςιϊν από τθν Επιτροπι Παραλαβισ και τθν προςκόμιςθ των νομίμων δικαιολογθτικϊν που 



 

 

προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ κατά το χρόνο πλθρωμισ και ςε χρόνο προςδιοριηόμενο από τθν αναγκαία 
διοικθτικι διαδικαςία για ζκδοςθ των ςχετικϊν χρθματικϊν ενταλμάτων, ςφμφωνα με τα όςα ορίηονται ςτθν 
υποπαρ.Η5 του Ν.4152/13 «περί ςυναλλαγϊν μεταξφ επιχειριςεων και δθμοςίων αρχϊν». 

8. Οι προςφορζσ μποροφν να κατατίκενται μζχρι και τθν ΔΕΤΣΕΡΑ 09/09/2019 και ϊρα 12:00 π.μ. ςτο Γραφείο 
Προμθκειϊν, αφοφ προθγουμζνωσ πρωτοκολλθκοφν ςτθ Γραμματεία του Νοςοκομείου. Προςφορζσ που 
κατατίκενται ςτθν Τπθρεςία μετά τθν παραπάνω θμερομθνία και ϊρα κα  είναι εκπρόκεςμεσ και κα 
επιςτρζφονται χωρίσ να αποςφραγιςκοφν. 

9. Ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν είναι 90 θμερολογιακζσ θμζρεσ, από τθν θμζρα διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ. 
Προςφορά που ορίηει χρόνο μικρότερου του αναφερόμενου απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.  

10. Θ κατακφρωςθ γίνεται με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ φςτερα από ειςιγθςθ του αρμόδιου τμιματοσ με 
γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου (Επιτροπι Αξιολόγθςθσ αιτθμάτων Σεχνικισ Τπθρεςίασ). 

 

 
    

    
    

    

 
 
 

Ο ΔΙΟΙΚΘΣΘ 
 
 

ΕΜ. ΚΟΤΣΑΛΑ 
 
 
 
 
 
Ε. ΔΙΑΝΟΜΘ  
ΣΜΘΜΑ ΠΡΟΜΘΘΕΙΩΝ 


