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ΘΕΜΑ :  

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ETHΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ (CPV 33198200-6), ΥΠΟΛΟΙΠΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ 18
ης

/2019, ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ  Γ. Ν. ΔΡΑΜΑΣ,ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ 

ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ» 

 

Το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας, έχοντας υπόψη τις Διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν, του Ν. 4412 (ΦΕΚ Α’ 147/ 

08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ)»,  

 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

κάθε ενδιαφερόμενο, Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο, που πληροί τις κάτωθι προδιαγραφές, να καταθέσει την 

προσφορά του, που αφορά στην προμήθεια «ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ (CPV 33198200-6), ΥΠΟΛΟΙΠΟΜΕΝΑ 

ΕΙΔΗ 18
ης

/2019» για την κάλυψη πάγιων αναγκών του, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν  να υποβάλουν  την Οικονομική τους 

προσφορά από 20.05.2020 έως και 28.05.2020 14:00μμ.  

 

 

Διαδικασία Προμήθειας:  

Απευθείας Διαγωνιστική Διαδικασία με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική 

άποψη, βάσει τιμής.  

 

Ανώτατο συνολικό ποσό προσφοράς έως 9.094,78€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Επιτρέπεται και η κατάθεση τμηματικών προσφορών (ανά είδος). 

 

                                                                                                                                               

Περιγραφή Προμήθειας: 
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ΜΕ ΦΠΑ 

5632 6 Θήκες 

θερμοσυγκολούμενες 

επίπεδες μη αυτοκόλλητες 

Να διαθέτουν χάρτινη επιφάνεια 70gm/m2 και άνω, με πλαϊνή 

ραφή μεγάλης αντοχής, με δείκτες εσωτερικά τυπωμένους μεταξύ 

χάρτινης επιφάνειας και films , με δείκτη κατεύθυνσης ανοίγματος 

με πλαστικό film πολλαπλών στρωμάτων , να αναγράφονται οι 

συνθήκες αποθήκευσης. Κατά το άνοιγμα των θηκών να μην 

θρυμματίζεται το φιλμ και να μην αφήνει ρινίσματα. 

Να είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 

ISO 11607. 

NA ΦΕΡΟΥΝ ΣΗΜΑΝΣΗ CE. 

Να έχουν χρόνο ζωής τουλάχιστον 3 έτη. 

Να διατίθενται σε διάφορες διαστάσεις (απόκλιση +/- 10%): 

Α. 100mmΧ200mm 

3.000 0,032 24% 0,00768 0,03968 96,00 119,04 

7196   (Όπως παραπάνω Α/Α 6) 

Γ. 220mmΧ350mm 

1.500 0,098 24% 0,02352 0,12152 147,00 182,28 

5630   (Όπως παραπάνω Α/Α 6) 

Δ. 200mmΧ400mm 

12.000 0,105 24% 0,0252 0,1302 1.260,00 1.562,40 

7127   (Όπως παραπάνω Α/Α 6) 

Ε. 150mmΧ380mm 

6.000 0,0224 24% 0,005376 0,027776 134,40 166,66 

5628   (Όπως παραπάνω Α/Α 6) 

ΣΤ. 250mmΧ420mm 

3.000 0,141 24% 0,03384 0,17484 423,00 524,52 

5631   (Όπως παραπάνω Α/Α 6) 

Ζ. 300mmΧ420mm 

4.500 0,253 24% 0,06072 0,31372 1.138,50 1.411,74 

6108 7.1 Ρολά αποστείρωσης 

ΧΩΡΙΣ ΠΙΕΤΑ 

Ρολό αποστείρωσης με και χωρίς πιέτα  για κλίβανο ατμού και 

οξειδίου του αιθυλενίου. 

Ρολό από χαρτί και διαφανές πολυμερές μεγάλης αντοχής και 

ισχυρού φράγματος κατά των μικροβίων. 

Να φέρουν δύο δείκτες αποστείρωσης (ατμού, οξειδίου του 

αιθυλενίου ) μόνο στις πλαϊνές επιφάνειες. 

Να είναι σε διάφορα μεγέθη (απόκλιση +/- 10%), επίπεδη μορφή, 

να κλείνουν με τριπλή θερμοσυγκόλληση. 

KATA TO ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΑ ΜΗΝ ΘΡΥΜΜΑΤΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΦΙΛΜ 

ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΙ ΡΙΝΙΣΜΑΤΑ. 

ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ. 

Να είναι κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας χαρτί και 

πλαστικό. 

NA ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EN ISO 11607. 

ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΣΗΜΑΝΣΗ CE. 

8 6,50 24% 1,56 8,06 52,00 64,48 



 

 

 

Υποβολή Προσφορών: 

 

Οι προσφορές κατατίθενται Ταχυδρομικώς στη Διεύθυνση:  Γενικό Νοσοκομείο Δράμας, ΤΕΡΜΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΔΡΑΜΑ / Τ.Κ.: 661 32, με την ένδειξη «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ (CPV 33198200-6), ΥΠΟΛΟΙΠΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ 18
ης

/2019», ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΔΡΑΜΑΣ», υπόψη κας Παπαδοπούλου Σοφίας, ΤΗΛ.:2521350228, 

FAX:2521025997. 

 

Κατάθεση προσφορών μέχρι και την Πέμπτη  28.05.2019 και ώρα 14:00 μ. μ. 

 

Χρόνος ισχύος προσφορών:  

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες με την συμμετοχή τους για τριακόσιες εξήντα (360) ημέρες. 

Ζ.  Π.50mm Χ 200Μ 

5497 14 Ειδικά κυτία 

αποστείρωσης 

Για χρήση στον κλίβανο πλάσματος STERAD 30x50x40εκ (ύψος x 

μήκος x πλάτος) περίπου. 

Να είναι κατάλληλα για κλίβανο ατμού. 

3 260,00 24% 62,4 322,4 780,00 967,20 

6414 17 Φύλλα χαρτιού 

περιτύλιξης πακέτων 

χειρουργείου NON-

WOVEN εναλλασσόμενο 

Τύπου  NON-WOVEN, υγροαπωθητικό μαλάκο με συμπεριφορά 

υφάσματος με απώλεια μηχανικής μνήμης, μίγμα κυτταρινούχων 

και συνθετικών ινών. 

Να είναι 50gr/m2 +/- 5% με αντοχή σε βιολογικά υγρά και 

αλκοόλες. 

Να είναι σύμφωνα με το πρότυπο ISO 11607. 

Α.  120Χ120 

6.000 0,288 24% 0,06912 0,35712 1.728,00 2.142,72 

6415   (Όπως παραπάνω Α/Α 19) 

Β.  130Χ150 

1.950 0,388 24% 0,09312 0,48112 756,60 938,18 

5771 36 Καρτέλες αναγραφής 

στοιχείων τύπου 

AESCULAP 

 

39,5  Χ 68mm 

3.000 0,0264 24% 0,006336 0,032736 79,20 98,21 

06767 39 Κάλτσα stocunete Πλεκτή κάλτσα stocunete χωρίς αδιάβροχη επένδυση, σταθερή, 

χρώματος λευκού, με πυκνή ύφανση. 

Α. Σε ρολά 

16cm X 10m 

45 9,00 24% 2,16 11,16 405,00 502,20 

06762   Β.(Όπως παραπάνω Α/Α 41) 

8,5cm X 20m 

36 9,30 24% 2,232 11,532 334,80 415,15 

   ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ      7.334,50  

   ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ       9.094,78 



 

 

 

Τιμή προσφοράς:  

Αναλυτικά σε ΕΥΡΩ και σταθερή μέχρι την οριστική εκτέλεση της υπηρεσίας. Να δηλώνεται και ο ΦΠΑ που 

υπόκειται το είδος. Η τιμή της προσφοράς σας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την Τιμή Παρατηρητηρίου (όπου 

υπάρχει). Προσφορές που αναγράφουν τιμές πάνω από το Π. Τ. θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Ο 

προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις.  

 

 

Χρηματοδότηση και Τρόπος πληρωμής:  

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, κατόπιν έκδοσης σχετικών 

παραστατικών και πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, που θα εκδοθεί στο όνομα 

του από την Αναθέτουσα Αρχή.  

Τον Ανάδοχο θα βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις, εκ της κείμενης ισχύουσας νομοθεσίας. 

 Για εντάλματα πληρωμής άνω των 1.500,00€ απαιτείται η προσκόμιση Φορολογικής Ενημερότητας. 

 Για εντάλματα πληρωμής άνω των 3.000,00€ απαιτείται η προσκόμιση Φορολογικής και Ασφαλιστικής 

Ενημερότητας. 

 

Στην Προσφορά να αναφέρεται ο χρόνος ισχύος προσφοράς και ο χρόνος παράδοσης των εν λόγω ειδών. 

 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ 

 

Οι προσφορές θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τις Απαιτήσεις που  επισυνάπτονται στην πρόσκληση.  

 

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Ενστάσεις  υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται από το Ν.4412/2016: 

 Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των εξήντα χιλιάδων (60.000€) ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), 

σε περίπτωση Ένστασης κατά πράξης της Αναθέτουσας Αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε 

(5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για 

την άσκηση ένστασης κατά Διακήρυξης ή Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος, η Ένσταση υποβάλλεται μέχρι 

πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών (Άρθρο 127, 

Ν.4412/2016). 

 

 
 

  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ (επί ποινή αποκλεισμού): 

Τα προαναφερόμενα είδη θα πρέπει να πληρούν τις συνημμένες Τεχνικές Προδιαγραφές που αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ αυτής, καθώς επίσης και τα παρακάτω: 

            

Στο φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική/ Οικονομική Προσφορά» θα πρέπει να υποβάλλονται, επί ποινή απόρριψης, 

τα κάτωθι: 

1)  Πλήρης τεχνική περιγραφή των προσφερόμενων ειδών. Θα έχουν συνταχθεί στην Ελληνική Γλώσσα και θα 

είναι σε πλήρη ανταπόκριση με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της πρόσκλησης.  

2) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α' 75)  υπογεγραμμένη από τον 

προσφέροντα,  όπου θα δηλώνεται:  

 Η επιχειρηματική μονάδα στην οποία κατασκευάζεται το προϊόν, στην περίπτωση που δεν είναι ο ίδιος 

κατασκευαστής. 



 

 Ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης που κατασκευάζει το τελικό προϊόν έχει αποδεχθεί έναντι του 

την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση Κατακύρωσης. 

 Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του, 

την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο 

εγκατάστασής της 

3)  Πιστοποιητικά   

Οι προμηθευτές οφείλουν να καταθέσουν : 

 Έγκυρο Πιστοποιητικό Διαχείρισης Ποιότητας σειράς ISO 9001  για τον προμηθευτή  καθώς επίσης και 

έγκυρο πιστοποιητικό σειράς ISO 13485 για τον κατασκευαστή.  Διευκρινίζεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή 

(Νοσοκομείο) δεν απορρίπτει προσφορά προμηθευτή που πληροί ένα εθνικό πρότυπο, το οποίο αποτελεί 

μεταφορά ευρωπαϊκού προτύπου, μία ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση, μία κοινή τεχνική προδιαγραφή, ένα 

διεθνές πρότυπο ή ένα τεχνικό πλαίσιο αναφοράς που έχει εκπονηθεί από ευρωπαϊκό οργανισμό 

τυποποίησης, εφόσον τα εν λόγω πρότυπα ή προδιαγραφές καλύπτουν τις απαιτήσεις που έχουν οριστεί 

από την Πρόσκληση Ενδιαφέροντος. Σε αυτή την περίπτωση όμως, ο προσφέρων υποχρεούται να 

αποδεικνύει στην προσφορά του, κατά τρόπον ικανοποιητικό για την Αναθέτουσα Αρχή και με κάθε 

ενδεδειγμένο μέσο, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 56,  ότι το έργο, 

προϊόν ή υπηρεσία, για το οποίο δηλώνει ότι πληροί το ανωτέρω πρότυπο, ανταποκρίνεται πράγματι (ή 

υπερκαλύπτει) στις απαιτήσεις που ορίζει η Πρόσκληση. 

 Πιστοποιητικό συμμόρφωσης, σύμφωνα με την  Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ. Π. οικ./1348/2004  (Φ.Ε.Κ. 32 Β/16-1-

2004) «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων», 

εκτός εάν δεν πρόκειται για ιατροτεχνολογικό προϊόν.  

 Πλήρη τεκμηριωμένα πιστοποιητικά σήμανσης CE (Οδηγία 93/42/Ε.Ε. ή άλλη, εάν δεν πρόκειται για 

ιατροτεχνολογικό προϊόν) που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας με τα οποία 

βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων. 

4)  Δείγματα  

Όλοι οι συμμετέχοντες είναι απαραίτητο, επί ποινή απόρριψης, μαζί με τις προσφορές τους να καταθέσουν 

δείγματα, τα οποία θα πρέπει να είναι σε ποσότητα ή μέγεθος απολύτως επαρκή (Άρθρο 214, Ν.4412/2106). Τα 

δείγματα θα αποστέλλονται μέσα σε συσκευασία πακέτου με την ένδειξη ΔΕΙΓΜΑΤΑ και θα αναγράφονται όλα τα 

στοιχεία του διαγωνισμού.  

Σε κάθε δείγμα θα αναγράφονται τα εξής : 

 Το όνομα του προμηθευτή 

 O κωδικός αριθμός του είδους που θα πρέπει να αντιστοιχεί με τον κωδικό της τεχνικής προσφοράς 

Δείγματα που δεν είναι κατά τρόπο εμφανή σύμφωνα με τα παραπάνω δεν γίνονται δεκτά. 

5) Η συσκευασία του υλικού να είναι τέτοια, ώστε να μην καταστρέφεται εύκολα κατά την μεταφορά και                       

αποθήκευση. 

6) Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για τριακόσιες εξήντα (360) ημερολογιακές ημέρες, 

προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη της λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Προσφορά που 

ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου χρόνου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της 

προσφοράς δύναται να παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο 

όριο για χρονικό διάστημα (05) πέντε μηνών. 

 

Ο υποψήφιος Προμηθευτής θα πρέπει να καταθέσει, πέραν της τεχνικο-οικονομικής, προσφοράς: 

 

Υπεύθυνη Δήλωση της παρ.4 του Άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α/75), στην οποία να αναγράφονται  τα στοιχεία 

του διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχουν οι προσφέροντες καθώς και ότι:  

 Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. 



 

 Ο υποψήφιος Προμηθευτής δηλώνει με την συμμετοχή του ότι φέρει εις το ολόκληρον αλληλεγγύως και 

απεριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του σκοπού μετά των παρεπομένων αυτού υποχρεώσεων. 

Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται την εκτέλεση της υπό ανάθεση προμήθειας και επιβαρύνεται με τις 

ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις σε περίπτωση μη παράδοσης/εκτέλεσης της υπηρεσίας. 

 Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της  παρούσας πρόσκλησης, των οποίων οι 

προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση. 

 Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 

 Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας 

Αρχής για αναβολή ή ακύρωση –ματαίωση της εν λόγω διαγωνιστικής διαδικασίας. 

 Τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις 

υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 

εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 

συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 

απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016. 

 Η παράδοση θα γίνει στις εγκαταστάσεις του νοσοκομείου. 

 

Κατά την ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών, οι τιμές δεν επιτρέπεται να είναι ανώτερες από τις αντίστοιχες 

τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών (Ν. 3918/2011 Άρθρο 13, όπως αυτό τροποποιήθηκε με τον Ν. 4052/2012 Άρθρο 

14). Σε περίπτωση που το υπό προμήθεια είδος/υπηρεσία δεν είναι καταχωρημένο στο Παρατηρητήριο Τιμών, τότε 

οι τιμές δεν επιτρέπεται να είναι ανώτερες από την αντίστοιχη προϋπολογιζόμενη τιμή της Πρόσκλησης, όπως 

επίσης θα πρέπει να αναφέρεται με ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (Άρθρο 8 παρ. 4 Ν.1599/1986) ότι δεν υπάρχει 

αντιστοίχιση με το Π.Τ. 

 

 

 

Για το Γ. Ν. Δράμας 

                                                                                                           Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 

 
 
 
 
 

                                                                            ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΙΑ 

 

 

  

                                           

                                                                


