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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 

Λάρισα 01/02/2023 
5η Υγειονομική Περιφέρεια 

Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας 
 Αρ.Πρωτ. 3496 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ                 
«ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» 

   

Ταχ. Δ/νση: Τσακάλωφ 1, 41221, Λάρισα          ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ  
Γραφείο: Γραφείο Προμηθειών  
Πληροφορίες: Δαγκλή Δέσποινα  
Τηλέφωνο: 2413 504379  
FAX: 2410 259679  
E-mail: gnl-promithies@ghl.gr  

 
Θέμα: <<ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ>> 

 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» 
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ανοιχτός με Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και συλλογής 

προσφορών. 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική άποψη Προσφορά Αποκλειστικά 

Βάση της τιμής(Χαμηλότερη τιμή ) 
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ημερομηνία: 13/02/2023 
Ημέρα: Δευτέρα       Ώρα: 10:00 π.μ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ &  
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Ημερομηνία: 13/02/2023 
Ημέρα: Δευτέρα       Ώρα: 10:00 π.μ.  

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Γ.Ν. Λάρισας, Γραφείο Προμηθειών  
Ταχ. Διεύθυνση: Τσακάλωφ 1, 41221, Λάρισα 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΚΑΡΟΤΣΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ , ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

ΚΑΕ 9749 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 34000000-7 (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ) 
30191400-8(ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΤΑΤΕΜΑΧΙΣΜΟΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 8.600,00€ πλέον Φ.Π.Α., ήτοι 10.664,00€ με Φ.Π.Α. 

Χρόνος ισχύος προσφορών έξι(6) μήνες 
Για ότι δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα  ισχύουν οι περί προμηθειών «ΝΟΜΟΙ-ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» 

  
 Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 

 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 
 του Ν.4782/2021(ΦΕΚ 36/09-03-2021) με θέμα: «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του 
ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της 
άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία». 
 του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 
κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37  
 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  
 του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α’ 150) . 
 του άρθρου 5 της  απόφασης με αριθμ.11389/1993(Β’185) του Υπουργείου Εσωτερικών.  
  του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου µε τις 
διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 
2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων και λοιπές διατάξεις» 
 του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.» 
 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115) 
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 της υπ' αριθμ. 57654/22.05.2017 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα : “Ρύθμιση 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 1781)  
 της με αρ. 64233/08.06.2021(Β’ 2453/09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων  και Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση και 
εκτέλεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και 
διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)». 
 της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των 
Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44) 
 της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού 
τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων».  
 της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 14900/21 (Β’ 466) «Έγκριση σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις» 
(ΑΔΑ: ΨΡΤΟ46ΜΤΛΡ-Χ92).  
 του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής 
Νομοθεσίας» 
 του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως  των άρθρων 85 επ. 
 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 
 του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 
 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 
 του ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό 
δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις»  
 του  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό 
Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»,  
 του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία»  
 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»  
 του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»  και ιδίως των 
άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15, 
 του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα»,  
του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των 
φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός 
Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119, 
 του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του 
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για 
την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 
ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» 
 
Β) Τις Αποφάσεις 
 Το απόσπασμα πρακτικών της 16ης/31-08-2022 Τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ», Θ. 27 : Α)Έγκριση σκοπιμότητας & 
διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού προμήθειας ‘ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΚΑΡΟΤΣΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ’ , κατόπιν Πρόσκλησης 
συλλογής προσφορών, προς κάλυψη των αναγκών των τμημάτων Μ/Γ , ΜΤΝ , ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ – ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ», συνολικής προϋπολογιζόμενης 
δαπάνης 7.800,00€ πλέον Φ.Π.Α., 9.672,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. 
Β) Έγκριση του σχεδίου της Πρόσκλησης και όρων αυτής  
Γ) Ορισμό κριτηρίου κατακύρωσης 
Δ) Ορισμό  επιτροπής αποσφράγισης, αξιολόγησης – διενέργειας του εν λόγω διαγωνισμού 
 Το απόσπασμα πρακτικών της 18ης/28-09-2022 Τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ», Θ. 3 : Α)Έγκριση σκοπιμότητας & 
διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού προμήθειας ‘ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ’ , κατόπιν Πρόσκλησης 
συλλογής προσφορών, προς κάλυψη των αναγκών του Οικονομικού Τμήματος και του Γραφείου Διοικητή 
ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ – ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ», συνολικής προϋπολογιζόμενης 
δαπάνης 800,00€ πλέον Φ.Π.Α., 992,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. 
Β) Έγκριση του σχεδίου της Πρόσκλησης και όρων αυτής  
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Γ) Ορισμό κριτηρίου κατακύρωσης 
Δ) Ορισμό  επιτροπής αποσφράγισης, αξιολόγησης – διενέργειας του εν λόγω διαγωνισμού 
 Την αρ. πρωτ. 02-02-2023 (ΑΔΑ: Ψ75Ψ469066-ΓΣΗ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης και αρ. δέσμευσης 

402/0 στον ΚΑΕ 9749) 
 Τα αιτήματα προμήθειας ειδών προς κάλυψη των αναγκών και προκειμένου να  προμηθευτεί  τα κάτωθι: 

Α.Α.1 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

ΔΥΟ (2) ΤΕΜΑΧΙΑ 

1. ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ ΑΠΟ 20 ΛΙΤΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 

2. ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΚΟΠΗ ΦΥΛΛΩΝ :ΑΠΟ 15 ΦΥΛΛΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 

3. Ο ΤΡΟΠΟΣ ΚΟΠΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ MICRO CUT (ΚΟΒΕΙ ΣΕ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΚΑΘΙΣΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΑΔΥΝΑΤΟ 

ΝΑ ΕΝΩΘΟΥΝ ΞΑΝΑ) Ή CROSS CUT (ΚΟΒΕΙ ΣΕ ΜΙΚΡΑ ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ) 

4.  Ο ΤΡΟΠΟΣ ΚΟΠΗΣ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ STRIP CUT, ΔΙΟΤΙ ΚΟΒΕΙ ΣΕ ΛΩΡΙΔΕΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΟ 

ΝΑ ΕΝΩΘΟΥΝ ΞΑΝΑ, ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΣ ΕΤΣΙ ΛΙΓΟΤΕΡΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: 400,00 ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ, ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 2 ΤΜΧ Χ 400,00€/ΤΜΧ =800,00€ + 24% Φ.Π.Α. =992,00€ 

Α.Α.2 

 ΤΕΧΝΙΚEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ  ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΚΑΡΟΤΣΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 

ΔΥΟ ΤEΜAΧΙΑ Μ/Γ, ΤΡΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ Μ.Τ.Ν. , ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 900 ΜΗΚΟΣ Χ 500 ΠΛΑΤΟΣ Χ1.100 ΥΨΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: 

1. ΜΕ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕ ΦΡΕΝΟ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΡΟΔΕΣ. 

2. ΜΕ 5 (ΠΕΝΤΕ) ΣΥΡΤΑΡΙΑ ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ  

3. ΤΟ ΠΑΝΩ ΣΥΡΤΑΡΙ ΜΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 700 Χ 400 Χ 100 Η 

ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 

4. 2 (ΔΥΟ) ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ  700 Χ 400 Χ 150 Η 

5. ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 2 (ΔΥΟ) ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 700 Χ 400 Χ 200 Η 

6. ΣΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΛΕΥΡΑ ΘΑ ΦΕΡΕΙΑΝΑΚΛΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. 

7. ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΕΣ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ ΣΤΑ ΤΡΙΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΣΥΡΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΔΟ ΑΧΡΗΣΤΩΝ. 

8. ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΑ. 
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9. ΤΑ ΚΑΠΑΚΙΑ ΤΩΝ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΥΛΙΚΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΠΟΥ ΝΑΠΛΗΡΕΙ ΤΙΣ STANDART 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΩΝ ΚΑΠΑΚΙΩΝ ΝΑ ΖΗΤΗΘΕΙ ΑΦΟΥ ΠΡΟΚΥΨΕΙ Ο 
ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ. 

10. ΝΑ ΣΤΑΛΟΥΝ PROSPECTUS. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ  ΔΑΠΑΝΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 6 ΤΜΧ  Χ 1.300,00€/ΤΜΧ= 7.800,00 + 24% Φ.Π.Α. = 9.672,00€ 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ(PROSPECTUS) 

   
Σας καλεί  να υποβάλετε προσφορά κλειστή (ΤΕΧΝΙΚΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ), με τη διαδικασία της συλλογής 
προσφορών  
Η κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά(χαμηλότερη τιμή) 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 
Η τεχνική καθώς και η οικονομική προσφορά τοποθετούνται σε χωριστούς σφραγισμένους φακέλους μέσα 
στον κυρίως φάκελο, με τις αντίστοιχες ενδείξεις, «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και «ΦΑΚΕΛΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». 
Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς να περιέχει εκτός των άλλων που αφορούν την τεχνική περιγραφή του 
προσφερόμενου, τα κάτωθι έγγραφα: 
(1)Υπεύθυνη Δήλωση εκ μέρους του οικονομικού Φορέα, για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της 
παραγράφου 1 & 2 του άρθρου 73 του ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε σύμφωνα με το Ν. 4782/2021 
(Άρθρο 22). Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται: 
α) στην περίπτωση φυσικού προσώπου,  
β)στην περίπτωση νομικού προσώπου εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως ορίζεται στο ν.4605/2019 
άρθρο 43.  
(2) Όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος για την απόδειξη των ιδιοτήτων τους . 
Από τα έγγραφα θα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι σχετικές 
τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α  που δεσμεύει/ουν  νόμιμα την εταιρεία κατά την 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού(νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κ.λ.π.), τυχόν 
τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης , καθώς  και η θητεία του/των ή και των  
μελών του οργάνου διοίκησης /νόμιμου εκπροσώπου. 
(3)Υπεύθυνες Δηλώσεις με την οποία οι προμηθευτές πρέπει να δηλώσουν στην τεχνική τους προσφορά τη 
χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρουν(ν. 4605/2019 άρθρο 43) 
(4)Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο προσφέρων είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος και ότι θα 
προσκομίσει άμεσα οποιοδήποτε επιπλέον δικαιολογητικό ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. 
(5)Στις περιπτώσεις που με την αίτηση συμμετοχής ή την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά 
γίνονται αποδεκτά είτε σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον ν. 2690/1999 (Α’ 45) είτε και σε απλή 
φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η 
οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης.( Ν. 4782/2021 Άρθρο 34 παρ.8.). 
(6)Όλα τα προσφερόμενα είδη να διαθέτουν διεθνή πιστοποίηση (CE). 
 
Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη 

 
Οι συμμετέχοντες μπορούν να δώσουν προσφορά για το σύνολο των ειδών της προμήθειας ή για κάθε 
είδος ξεχωριστά, αλλά υποχρεωτικά για το σύνολο της ποσότητας ανά είδος προμήθειας.  
Οι εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.  
Προσφορές που αποκλίνουν και δεν συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της 
παρούσας Πρόσκλησης απορρίπτονται.  
 
Προσφορές που έχουν χρόνο ισχύος της προσφοράς μικρότερο από το ζητούμενο απορρίπτονται.  

 
Ο εξωτερικός φάκελος να αναγράφει την λέξη Προσφορά για τα είδη που συντάχθηκε η πρόσκληση, 
διαφορετικά η Προσφορά θα απορρίπτεται.  

Παρακαλούμε η προσφορά σας να έχει ισχύ έως την ολοκλήρωση της  διαγωνιστικής διαδικασίας των  
ανωτέρω υλικών, οι δε τιμές τους να είναι εναρμονισμένες με αυτές του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε.Π.Υ. 

ΑΔΑ: 9329469066-Η6Μ



[5] 

 

(με παραπομπή στο υλικό ίδιο ή αντίστοιχο, τον α/α, περιγραφή, τιμή κ.λ.π.), και αυτές που έχουν οριστεί 
από τα ασφαλιστικά Ταμεία(Ι.Κ.Α., ΟΓΑ, κ.λ.π.) και  αφορούν τα εν’ λόγω υλικά.  
Ο προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. 
Ο ΦΠΑ βαρύνει το Νοσοκομείο. 

      
    Παρακαλείσθε να συμμετάσχετε στην πρόσκληση μόνο και εφόσον έχετε ετοιμοπαράδοτο υλικό και 

άμεση παράδοση. 
 

Εγγυήσεις  (προκαταβολής, καλής εκτέλεσης) 

1. Εγγυητική συμμετοχής στο διαγωνισμό δεν απαιτείται.  
 
 
Ή εναλλακτικά 
 
2.Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το 
άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης 
αξίας της σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης 

 
Τρόπος Υποβολής  Προσφορών: μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να 
αναγράφονται ευκρινώς «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» / Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας  «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ-
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»/ ΑΡ. ΠΡΩΤ…….. /Α/Α του είδους για τον οποίο προσφέρουν / Η ημερομηνία 
διενέργειας / Τα στοιχεία του  συμμετέχοντος (τίτλος εταιρείας - ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, 
FAX, email). 
Μέσα στον κυρίως φάκελο θα περιλαμβάνονται δύο υποφάκελοι: α) των Δικαιολογητικών 
Συμμετοχής-Τεχνικής Προσφοράς και β) Οικονομικής προσφοράς. Η μορφή ξεχωριστού φακέλου για 
τα δικαιολογητικά συμμετοχής - τεχνική προσφορά γίνεται για διευκόλυνση της επιτροπής και δεν  
συνιστά λόγο απόρριψης της προσφοράς. Αντίθετα, τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς 
τοποθετούνται, επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως 
φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική προσφορά» και να παραδίδονται στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας  
«ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» (Τσακάλωφ 1, Λάρισα ΤΚ 41221, Τμήμα Πρωτοκόλλου) 
 Τα έγγραφα της προσφοράς που έχουν συνταχθεί από τον αποστολέα, να φέρουν και φυσική   
υπογραφή. 
 Προσφορά που κατατίθεται μετά την ορισθείσα ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού 
επιστρέφεται στον προσφέροντα ως εκπρόθεσμη. 
 Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα 
 Δεν απαιτείται η προσκόμιση αντιγράφων των προσφορών και των δικαιολογητικών 

Δημοσιότητα: ΔΙΑΥΓΕΙΑ/ ΚΗΜΔΗΣ/ www.dypethessaly.gr 

Διενέργεια Διαγωνισμού: Η αποσφράγιση των δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής προσφοράς και 
της οικονομικής προσφοράς γίνεται την ημερομηνία και ώρα που προβλέπεται στον παρόντα διαγωνισμό. 
Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιμα μόνο στα μέλη 
του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου και την αναθέτουσα αρχή. 
Το αρμόδιο όργανο προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία 
στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων. Στη συνέχεια αξιολογούνται οι 
οικονομικές προσφορές των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική 
προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά. Συντάσσεται πρακτικό στο οποίο καταχωρεί όσους υπέβαλαν 
προσφορές, τα αποτελέσματα του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και της αξιολόγησης των 
τεχνικών προσφορών, τους λόγους τυχόν απόρριψης συμμετεχόντων από τη συνέχεια του διαγωνισμού 
καθώς και τις οικονομικές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας. 
Θα ακολουθήσει η διαβίβαση του πρακτικού προς το Δ.Σ. του Γ.Ν. Λάρισας προς έγκριση. Η αρμόδια 
επιτροπή δύναται να διατυπώνει επαρκώς αιτιολογημένη τη γνώμη της και μπορεί να προτείνει στο 
αρμόδιο όργανο του Γ.Ν. Λάρισας: 
- είτε την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. 
-είτε τη ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με τροποποίηση ή 
  μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. 
-είτε την οριστική ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όταν συντρέχουν λόγοι 
δημοσίου συμφέροντος και την έκδοση απόφασης. 
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Μετά την έγκριση του πρακτικού από το Διοικητικό Συμβούλιο ακολουθεί η έκδοση και ανάρτηση της 
απόφασης στη Διαύγεια (https://diavgeia.gov.gr), στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ (http://www.eprocurement.gov.gr 
και για ενημέρωση των ενδιαφερομένων 
Μετά την εν λόγω ανάρτηση και κοινοποίηση, οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών 
συμμετεχόντων στη διαδικασία και των οικονομικών στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, με την 
επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές 
 
Χρόνος πρόσβασης συμμετεχόντων στις προσφορές: Έως δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία 
ανάρτησης & κοινοποίησης της απόφασης 

 
Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Ν.4412/2016, ο Προμηθευτής θα βαρύνεται και για κάθε 
ζημιά που τυχόν θα προκύψει στο Νοσοκομείο από τη μη εκτέλεση ή κακή εκτέλεση της σχετικής 
σύμβασης.  
Λόγοι απόρριψης προσφορών: 
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:  
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα 
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση 
ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την 
αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της  
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή  
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά  
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές .Ο 
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 
4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, 
καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.  
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,  
η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  
θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης 
διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της Πρόσκλησης  
 
Σε περίπτωση που υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές τελικός Ανάδοχος επιλέγεται ο μειοδότης 
μετά από κλήρωση (ν.4412/2016 Άρθρο 90)  
Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού 
και την ανάθεση της σύμβασης (ν.4412/2016 άρθρο 117 παρ.3)  
Η κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Νοσοκομείου.  
Στον ανάδοχο που θα γίνει κατακύρωση το Νοσοκομείο αποστέλλει σχετική ανακοίνωση που αναφέρει και 
την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης, σε περίπτωση που απαιτείται .  
Σε περίπτωση που περάσει άπρακτη η πιο πάνω προθεσμία ή ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη 
σύμβαση κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση φορέα οργάνου, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 203 του Ν.4412/2016.  

 

                  

Ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας  
«ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»  

 
 
 
 
 
 

 
                  ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΒΛ. ΒΛΑΧΑΚΗΣ  

 

ΑΔΑ: 9329469066-Η6Μ


		2023-02-02T14:40:46+0200
	Athens




