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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ» (CPV: 33191100-6), ΓΙΑ TΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:  Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών 

ΕΔΡΑ Περιοχή Στρατοπέδου Τ.Κ. 51 100  Γρεβενά 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ www.nosgrevenon.gr  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΚΩΔΙΚΟΣ (CPV)  Δείκτες Αποστείρωσης   33191100-6 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ Φ.Π.Α. 7.000,00€  με ΦΠΑ  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά, με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας- 

τιμής . 

ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Τακτικό Προϋπολογισμό του Φορέα έτους 2020, 

ΚΑΕ: 1311 

ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  Ένα (1) έτος  

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά μέσα σε είκοσι 

τέσσερις (24) ώρες  από  την διαβίβαση της 

αντίστοιχης παραγγελίας του Νοσοκομείου προς 

τον Προμηθευτή  

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών ,Περιοχή Στρατοπέδου 

Τ.Κ. 51 100 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ  Όπως ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία  

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 30-10-2020 Ημέρα: Παρασκευή  Ώρα: 14:30μ.μ 



ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  02-11-2020  Ημέρα: Δευτέρα Ώρα: 11:00π.μ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΥΧΟΥΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  et.diavgeia.gov.gr (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ),  

www.eprocurement.gov.gr (Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.), 

www.nosgrevenon.gr  

 

Το Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών λαμβάνοντας υπόψη: 

 την υπ΄αριθμ 287
η
/10-08-2020 (ΑΔΑ:6ΖΤΕ4690ΒΨ-Χ6Δ) Απόφαση του Δ.Σ του Νοσοκομείου και 

 Τις διατάξεις της παρ. 2 περ. α) του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016,    

 την υπ’ αριθμ. 200
η
/10507/20-10-2020 (ΑΔΑ:ΩΖ3Β4690ΒΨ-ΠΡΖ) απόφαση ανάληψης νομικής 

δέσμευσης. 

 

προβαίνει στη διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με την υποβολή σφραγισμένων 

προσφορών, για την προμήθεια του είδους «ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ» του Γ.Ν. 

ΓΡΕΒΕΝΩΝ CPV:33191100-6 προϋπολογισμού 7.000,00€ συμπερ. ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συμφέρουσα τιμή από οικονομικής άποψης προσφορά, με βάση τη βέλτιστη σχέση 

ποιότητας- τιμής . 

 

 

ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

 

  Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους, στην ελληνική γλώσσα μέσα σε 

σφραγισμένο φάκελο, σε δυο αντίγραφα. Ένα από τα αντίγραφα ορίζεται ως πρωτότυπο και πρέπει 

να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ».  

Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:  

 Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ.  

 Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την διαγωνιστική διαδικασία 

 Ο αριθμός της πρόσκλησης και το αντικείμενο της διαγωνιστικής διαδικασίας  

 Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.  

 Τα στοιχεία του αποστολέα  

 

  Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά 

στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:  

 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α' 75) όπως εκάστοτε ισχύει όπου να 

δηλώνεται ότι:  

 

 Ο οικονομικός φορέας παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με 

οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση - ματαίωση της 

διαγωνιστικής διαδικασίας. 



 Δεν συντρέχουν εις βάρος του οικονομικού φορέα οι λόγοι αποκλεισμού των παρ. 1 και 2 του 

άρθρου 73 του Ν.4412/16 

 

 

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ  

 Η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο και διαχειριστή της 

εταιρίας ή πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένο. 

 Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την 

κοινοποίηση της εν λόγω πρόσκλησης, δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής. 

 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή 

ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί.  

 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Ο προσφέρων στην τεχνική προσφορά θα πρέπει να καταγράφει το είδος για το οποίο συμμετέχει 

και να περιγράφει σύμφωνα με τις προδιαγραφές των τροφίμων. 

 

Στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να περιληφθούν:  

1) Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή στην οποία  να βεβαιώνεται:   

- ‘Oτι έλαβε γνώση όλων των όρων της παρούσας πρόσκλησης και τους αποδέχεται πλήρως, 

σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος I και η προσφορά του ισχύει για 

διάστημα τουλάχιστον διακοσίων εβδομήντα (270) ημερών.  

2) Αναλυτικός πίνακας της οικονομικής προσφοράς, χωρίς τιμές, θα πρέπει να συμπεριληφθεί, και 

στην Τεχνική Προσφορά. Προσοχή: η αναγραφή οικονομικών στοιχείων στην τεχνική προσφορά 

αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς. 

 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Στον φάκελο της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να περιληφθεί:  

-  Η τιμή του προς προμήθεια είδους σε ευρώ (EURO) ανά μονάδα, χωρίς ΦΠΑ. 

- Η οικονομική προσφορά του συμμετέχοντα  η οποία θα συνταχθεί λαμβάνοντας υπόψη το 

επισυναπτόμενο υπόδειγμα συμπλήρωσης οικονομικής προσφοράς  για κάθε είδος για το οποίο 

υποβάλλει προσφορά με βάση το κριτήριο κατακύρωσης:  

Την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας- 

τιμής . 

 

Στην οικονομική προσφορά θα αναγράφεται επίσης το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό στο οποίο 

υπάγονται τα προσφερόμενα είδη. 

 



Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του είδους στον τόπο 

και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ 

αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Η αξιολόγηση των προσφορών περιλαμβάνει τα παρακάτω επιμέρους βήματα:  

 Παραλαβή των φακέλων και αποσφράγιση προσφορών.  

 Αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών προσφορών και 

αξιολόγηση οικονομικών προσφορών.  

 Το αποτελέσματα των εν λόγω σταδίων (Δικαιολογητικά Συμμετοχής, Τεχνική & Οικονομική 

Προσφορά) επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας 

αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, στους προσφέροντες μαζί με αντίγραφο 

των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω 

σταδίων.  

 Κατακύρωση-σύναψη σύμβασης. 

 

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

  Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, απορρίπτεται προσφορά σε κάθε μία από τις κάτωθι 

περιπτώσεις: 

1. Μη έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση δικαιολογητικών.  

2. Προσφορά που δεν καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές.  

3. Προσφορά που περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα. 

4. Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή και δεν δίνεται τιμή σε   

ΕΥΡΩ.  

5. Προσφορά που υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη. 

6. Προσφορά που τα είδη δεν έχουν αντιστοιχηθεί με τον κωδικό του Παρατηρητηρίου Τιμών, 

εφόσον αντιστοιχίζονται. 

7. Η οποία είναι υπό αίρεση. 

8. Η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής. 

 9. Εναλλακτικές προσφορές, απορρίπτονται. 

10. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού. 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ:  

  Κατά της πρόσκλησης, πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής προβλέπεται η άσκηση 

ένστασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127, του Ν. 4412/2016. 

 

 

 



ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ- ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

  Ο ανάδοχος θα κληθεί εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης 

ειδοποίησης σε αυτόν, να προσκομίσει σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα περιέχει τα κάτωθι: 

1. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας (σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην 

περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή 

του). 

2. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας (σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην 

περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή 

του). 

3. Αντίγραφο ποινικού μητρώου ( να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή του) 

4. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος (να έχουν εκδοθεί έως (30) εργάσιμες 

ημέρες πριν από την υποβολή τους). 

  Το αποτέλεσμα θα κατακυρωθεί με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, το οποίο και θα λάβει την 

απόφαση για υπογραφή σύμβασης, για την ανάθεση της εν λόγω υπηρεσίας. 

  Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα 

αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) 

ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 

  Σε περίπτωση που ο Προμηθευτής, δεν παρουσιαστεί για την υπογραφή της σύμβασης, κηρύσσεται 

έκπτωτος με απόφαση του Αρμοδίου Οργάνου.  

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

  Με την υπογραφή της σύμβασης θα προσκομισθεί εγγυητική καλής εκτέλεσής της. Το ύψος της 

εγγυητικής θα ανέρχεται στο 5% της αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης 

πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1) τουλάχιστον μήνα από τον συμβατικό χρόνο. Στην 

περίπτωση που η αξία της σύμβασης που θα προκύψει είναι μικρότερη ή ίση των 2.500,00€ εκτός 

ΦΠΑ, δεν απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης. 

 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ  

  Τα ζητούμενα είδη θα παραδίδονται το αργότερο μέσα σε είκοσι τέσσερις (24) ώρες από την 

διαβίβαση της αντίστοιχης παραγγελίας του Νοσοκομείου προς τον Προμηθευτή. Η παράδοση των 

ειδών θα γίνεται τμηματικά, σύμφωνα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου, τα οποία θα πρέπει να 

είναι απολύτως κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται, θα γίνεται στις αποθήκες του 

Νοσοκομείου ή στο Τμήμα και στον χώρο που θα υποδεικνύεται από το Νοσοκομείο, με έξοδα και 

ευθύνη του Προμηθευτή.  

  Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του 

αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να 

συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς 

αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 

207 του ν. 4412/2016. 



  Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν 

λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται 

έκπτωτος. 

  Μετά από κάθε προσκόμιση είδους στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να 

υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο 

αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε 

εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. 

  Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα διενεργείται από Επιτροπή οριζόμενη από την 

Υπηρεσία, συντασσομένου προς τούτο σχετικού πρωτοκόλλου. Ο έλεγχος της ποσότητας και της 

ποιότητας θα γίνεται σύμφωνα με τα άρθρα 208 & 209 του Ν.4412/2016, τα προβλεπόμενα στους 

σχετικούς όρους της πρόσκλησης, την προσφορά του Προμηθευτή και τα παραστατικά που θα 

συνοδεύουν τα είδη. 

 

ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

  Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται μετά από κάθε τμηματική οριστική, ποιοτική και ποσοτική 

παραλαβή από το Νοσοκομείο, με βάση τη συσκευασία, την περιγραφή και την τιμή των ειδών, όπως 

αυτά προσδιορίζονται αναλυτικά στην τεχνική και οικονομική του προσφορά και υπό τον όρο ότι δεν 

συντρέχει περίπτωση παραλαβής των ειδών με έκπτωση ή περίπτωση επιβολής προστίμου.  

  Η υποβολή του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει πριν από την εκπλήρωση των συμβατικών 

υποχρεώσεων. 

  Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται σε ευρώ, εντός (60) εξήντα ημερών 

υπολογιζόμενων από την επόμενη της υποβολής του τιμολογίου πώλησης από τον προμηθευτή, με 

την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις 

διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που 

τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

  Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών ή εξώδικων 

διενέξεων μεταξύ του Νοσοκομείου και του Ανάδοχου, που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης, 

καθώς και στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο σχετικό άρθρο του Ν. 4412/2016. Επίσης, 

δεν προσμετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής, που οφείλεται σε υπαιτιότητα του 

παρόχου (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών κ.λ.π.). 

  Ο Προμηθευτής υπόκειται στις εκάστοτε υπό του νόμου οριζόμενες κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 

επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την 

εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα 

της σύμβασης.  

 

ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

 

  Ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 

απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν 

επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του 



δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και στους όρους της 

παρούσας πρόσκλησης. 

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη 

σύμβαση. 

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση του 

αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά 

καλεί τον προμηθευτή προς παροχή εξηγήσεων, η  κύρωση της ολικής κατάπτωσης της εγγύησης 

καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι 

λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, 

επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

  Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων 

υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των 

υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της 

συνολικής ποσότητας αυτών. 

 

  Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 

αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση 

του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα 

διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, 

αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης – παράδοσης. 

  Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε 

περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης 

και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 

 Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε 

όλα τα μέλη της ένωσης. 

 

ΜΑΤΑΙΩΣΗ  

  Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη 

διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά 

από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή 

παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του 

αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το 

αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το 

σφάλμα ή η παράλειψη.  

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 

 Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 

4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 

4412/2016. 

 



ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

  Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 

τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 

4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης.  

β) ο προμηθευτής, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις 

που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε 

να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων 

που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση 

του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

Για ότι δεν αναφέρεται στην παρούσα πρόσκληση, ισχύουν οι περί προμηθειών του Δημοσίου 

νόμοι και διατάξεις (Ν.4412/2016). 

 

 

 

 

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 

ΤΟΥ Γ.Ν.ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

 

 

Δρ. ΕΥΤΥΧΙΑ Π. ΚΑΠΑΤΟΥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(TEMAXIA) 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1 

ΔΕΙΚΤΕΣ 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 

ΞΗΡΟΥ 

ΚΛΙΒΑΝΟΥ 

 

2500 

 

Οι δείκτες αποστείρωσης ξηρού κλιβάνου να είναι χάρτινοι. 

Το χρώμα των δεικτών να αλλάζει για να πιστοποιηθεί ότι το 

περιεχόμενο εκτέθηκε σε ξηρή αποστείρωση άνω των 160
o 

C 

Να χρησιμοποιούνται σε όλα τα προγράμματα  αποστείρωσης 

ξηρού κλιβάνου. 

Να αναγράφει ημερομηνία παραγωγής και λήξης. 

Να έχει ISO 11140-1:2014. 

 

2 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΤΜΟΥ 

BOWIE DICK  

ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΚΛΙΒΑΝΟΥ 

 

600 

 

Να αποτελείται από κάρτα ή φύλλα. 

Να φέρει δείκτη με χρωματική αλλαγή στους 134
o 

C μετά από 3,5 

λεπτά (minutes) έκθεσης. 

Η χρωματική αλλαγή να είναι εμφανής και ολοκληρωτική ώστε να 

αποδεικνύεται η σωστή λειτουργία του κλιβάνου. 

Η μελάνη να παραμένει αναλλοίωτη στο χρόνο. 

Να αναγράφεται ημερομηνία παραγωγής και λήξης. 

Να ελέγχει όλους τους παραμέτρους κλιβανισμού στον ατμό ( 

χρόνος, θερμοκρασία, υγρασία και παρουσία αέρος). 

Να πληροί τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές και οδηγίες. 

 

3 

 

 

ΤΑΙΝΙΕΣ 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 

ΑΤΜΟΥ 3/4 ΜΕ 

ΔΕΙΚΤΗ 

 

300 

 

Να είναι εξωτερικής χρήσης, αυτοκόλλητες με ένδειξη 

αποστείρωσης στον ατμό. 

Να διαθέτει δείκτη με ρίγες που να αλλάζει χρώμα σε όλο το 

μήκος της ρίγας και να είναι ολοκληρωτική και εμφανής . 

Η κόλλα πρέπει να είναι κατάλληλη για χρήση σε ύφασμα και χαρτί 

και να μην αφήνει υπολείμματα κόλλας. 

Να φέρει σήμανση με τα στοιχεία παραγωγής και λήξης και  να 

είναι ατομικά συσκευασμένες. 

Να διαθέτει ISO 9001:2000 και να πληρούν τα Ευρωπαϊκά 

πρότυπα ΕΝ-867-1-2 και να φέρουν σήμανση CE . 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κατάλληλοι για κύκλους αποστείρωσης σε κλιβάνους ατμού 

υψηλού κενού σε θερμοκρασίες 121
o 

C και 134
o 

C. 

Το τελικό αποτέλεσμα του βιολογικού ελέγχου να δίνεται σε 



 

 

 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΔΕΙΚΤΕΣ 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 

ΑΤΜΟΥ ΑΜΕΣΗΣ 

ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ 

(ΕΝΤΟΣ 3 ΩΡΩΝ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000 

χρονικό διάστημα τριών ωρών περίπου και να είναι άμεσα και με 

εύκολο τρόπο διαθέσιμο. 

Να είναι αυτοπεριεχόμενο σε μορφή φιαλιδίου (θρεπτικό υλικό, 

λωρίδα σπόρων B. Stearoth). 

Ο πληθυσμός των σπόρων ανά λωρίδα  να είναι μεγαλύτερος από 

1 X 10
5 

cfu σύμφωνα με την ευρωπαϊκή φαρμακοποιία. 

Οι σπόροι θα πρέπει να είναι BacillusStearothermophilus 

σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ATCC 7953. 

Σε κάθε συσκευασία δεικτών να υπάρχει πιστοποιητικό ποιοτικής 

διασφάλισης της παρτίδας όπου να αναγράφεται ο αριθμός των 

σπόρων ανά λωρίδα, η ημερομηνία λήξης της αποθήκευσης του 

προϊόντος καθώς και ο αριθμός παρτίδας. 

Να εναρμονίζεται με τα στάνταρ CEN 866-1-2 ISO 11138. 

Η συσκευή του επωαστήρα για τους βιολογικούς δείκτες να 

διαθέτει τουλάχιστον 10 θέσεις επώασης, να φέρει φωτεινή 

ένδειξη λειτουργίας, να αναγράφεται η θερμοκρασία λειτουργίας 

της συσκευής καθώς και τα χαρακτηριστικά λειτουργίας στο 

ηλεκτρικό ρεύμα (Amper - Volt- 50Hz). 

Η συσκευή να φέρει σήμανση CE. 

Να κατατεθεί πιστοποιητικό εναρμόνισης με το ISO 11138: 1-3 

καθώς και πιστοποιητικό από ανεξάρτητο κοινοποιημένο 

οργανισμό ή ισοδύναμο. 

Να κατατεθεί φυλλάδιο οδηγιών στα Ελληνικά επί ποινή 

απόρριψης 

 

5 

ΧΗΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 

ΚΛΙΒΑΝΟΥ 

ΑΤΜΟΥ 

 

4000 

 

Να είναι κατάλληλοι για τον έλεγχο της αποστείρωσης στο 

εσωτερικό του πακέτου.  

Να είναι μη τοξικοί  ελεύθεροι μολύβδου και βαρέων μετάλλων, 

να αντιδρά σε όλες τις σημαντικές παραμέτρους (χρόνο, 

θερμοκρασία, ατμό) της αποστείρωσης για τα προγράμματα 

θερμοκρασίας 121
ο
C έως 134

ο
C βαθμών Κελσίου. 

Να είναι συσκευασμένοι σε σακούλα αλουμινίου για την 

προστασία από το ηλιακή ακτινοβολία και υγρασία. 

Να είναι πλαστικοποιημένοι. 

Να υπάρχει διαγράμμιση για κοπή στη μέση ,σε δύο μικρότερους 

δείκτες.  

Να αλλάζει χρώμα κατά την αποστείρωση και η αλλαγή να είναι 

εμφανή ,ολοκληρωτική και μόνιμη. 

Να κατατεθεί φυλλάδιο οδηγιών στα ελληνικά & πιστοποιητικό 

συμμόρφωσης με το ENISO 11140-1 επί ποινή απόρριψης.  

Να πληροί τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές και οδηγίες.  

 



Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο ή για μέρος των ζητούμενων ειδών αλλά σε κάθε 

περίπτωση, για το σύνολο των ζητούμενων ποσοτήτων. 

Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει προσκόμιση πιστοποιητικών και δειγμάτων των 

ζητούμενων ειδών. 

Οι αναγραφόμενες πιο πάνω ποσότητες είναι ενδεικτικές και έχουν προσδιοριστεί κατ’ εκτίμηση των 

αναγκών του Νοσοκομείου, με βάση την κατανάλωση αντίστοιχων ειδών κατά τα προηγούμενα έτη. 

Το Νοσοκομείο δεν έχει υποχρέωση να εξαντλήσει τις ποσότητες αυτές ή τον προϋπολογισμό της 

προμήθειας, εφόσον τούτο δεν επιβάλλεται από τις ανάγκες του, όπως αυτές θα διαμορφωθούν στη 

διάρκεια της σύμβασης.  

Παρακαλούμε να αναφέρεται εάν τα υλικά είναι ετοιμοπαράδοτα.   

 

 

 

 

 

                                                                                                                    Γρεβενά  06 – 10 – 2020 

 

 

   Η Επιτροπή        

1. Πέτρου Άννα, υπάλληλος κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής , ως Πρόεδρο.  

2. Βανιώτης Χρήστος, υπάλληλος κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής, ως Μέλος.  

3. Παπαδοπούλου Ολυμπία, υπάλληλος κλάδου ΔΕ Βοηθών. 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ:  

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ  ΕΙΔΩΝ 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1. …….. 
 

2. ……… 
 

 

Ο Προσφέρων 

ΓΡΕΒΕΝΑ ….. /….. / 2020 

 

 



 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Οι προσφορές των συμμετεχόντων θα υποβληθούν με βάση τη συμπλήρωση του παρακάτω πίνακα  

 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ  

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

Φ.Π.Α. 

(….%) 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α. 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ ΜΕ 

Φ.Π.Α. (%) 

       

       

       

       

    ΣΥΝΟΛΟ:   

 

 

Ο Προσφέρων 

ΓΡΕΒΕΝΑ ….. /….. / 2020 


