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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
4η Υ.Π.Ε Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
             Υποδιεύθυνση Οικονομικού     
Τμήμα Προμηθειών

              
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Περιοχή Βασιλάκη –

Άγιος Σίλας  
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 65500, Καβάλα
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:   Θ. ΑΚΡΗΤΙΔΟΥ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2513501591    Προς : Κάθε ενδιαφερόμενο 
EMAIL : promithies@ 

kavalahospital.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

          

   Το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας έχοντας υπ΄ οψιν: 

1. Του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων 
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ 
και 2014/25/ΕΕ), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει από τον Ν. 
4782/2021)

2. 38. Ν 4605/2019 άρθρο 43 Τροποποίηση διατάξεων του Ν 4412/2016

3. 39. Ν 4609/2019 άρθρο 56 Τροποποίηση διατάξεων του Ν4412/2016

4.  Του ΠΔ 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”.
5. Την υπ` αριθμ. πρωτ. 9583/27-04-2021, (Πρακτικό 10ο /23-04-2021,θέμα 

4ο), απόφαση του Δ.Σ του Γ.Ν. Καβάλας με την οποία εγκρίνεται ο πίνακας 
προγραμματισμού διαγωνισμών   διαχειριστικού έτους 2021.

6. Την υπ` αριθμ. πρωτ. 27212/22-12-2022, (Πρακτικό 45ο /19-12-2022,θέμα 
13ο), απόφαση του Δ.Σ του Γ.Ν. Καβάλας με την οποία εγκρίνεται η 
διενέργεια Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος  με τη διαδικασία της απευθείας 
ανάθεσης σύμφωνα με τα αρ. 2, παρ 31 και αρ.118 του  ν.4412/2016,όπως 
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αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει από το άρθρο 50 του 4782/2021, που 
αφορά  την προμήθεια «ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ», (CPV: 30197643-5), 
την ανάληψη υποχρέωσης, καθώς και τον ορισμό επιτροπής σύνταξης 
τεχνικών προδιαγραφών (ΑΔΑ ΨΛΣΣ4690ΒΓ-Ε0Φ)

7. Την απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης (ΑΔΑΜ : 22REQ011900942, 
ΑΔΑ: ΨΘΣΠ4690ΒΓ-0ΜΞ) 

8. Το  υπ΄ αρ. 2/24-01-2022 Θέμα 2ο (αριθμ. πρωτ. 1387/26-01-
2022),πρακτικό ΔΣ του Νοσοκομείου μας,  με το οποίο ορίζονται οι 
επιτροπές διενέργειας διαγωνισμών και ενστάσεων έτους 2022.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Για την υποβολή κλειστών προσφορών για την προμήθεια 
«ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ » (CPV: 30197643-5)  με κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει 
τιμής, προϋπολογιστικής δαπάνης:  περίπου 34.658€ συμπεριλαμβανομένου του  
ΦΠΑ (περίπου 27.950€ χωρίς ΦΠΑ), για ένα (1) έτος και μέχρι εξαντλήσεως των 
ποσοτήτων   σε εφαρμογή του προγραμματισμού 2022.

Η σύμβαση δύναται να διακοπεί  από την αναθέτουσα αρχή, εφόσον προκύψει 
υπογραφή σύμβασης από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας 
(ΕΚΑΠΥ) ή και την αρμόδια Υ.ΠΕ. ως Εθνικές Κεντρικές Αρχές Αγορών (ΕΚΑΑ) για 
την κάλυψη των αγαθών που αποτελούν το αντικείμενο της σύμβασης, χωρίς 
ουδεμία υποχρέωση έναντι των αναδόχων. Οι ανάδοχοι δεν δικαιούνται στην 
περίπτωση αυτή  να αξιώσουν αποζημίωση πέραν των παραδόσεων που θα 
έχουν πραγματοποιηθεί και την επιστροφή των εγγυητικών επιστολών.

 Η δαπάνη  του διαγωνισμού θα καλυφθεί από πιστώσεις του Γενικού 
Νοσοκομείου στον ΚΑΕ 1731 για τα οικονομικά έτη 2022 και 2023 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 10-01-2023 ΩΡΑ 12:00   

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 09-01-2023  ΩΡΑ 14:00 μμ

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 180 ημέρες.
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ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: Γραφείο Προμηθειών    

Οι προσφορές υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο στο Γραφείο Πρωτοκόλλου 
της Υπηρεσίας, όπου θα παραλαμβάνονται και θα αποδίδονται στο Τμήμα 
Προμηθειών. 

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι 
εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία. 
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ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ  - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ

A/A
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΙΔΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ.  ΜΕΤΡ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΓΙΑ ΈΝΑ ΕΤΟΣ ΕΝΔΕΙΚ.    TIMH 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΦΠΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΓΙΑ ΈΝΑ ΕΤΟΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ 
ΈΝΑ ΕΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ

1 44376
ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ Α4 (500 ΦΥΛΛΩΝ 
80G/M210X297MM) TEM 6.500 4,30 24 27.950 34.658

    6.500   27.950 34.658

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΤΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
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1 44376 ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ Α4 (500 
ΦΥΛΛΩΝ 80G/M210X297MM)

 Μάζα (βάρος):80 gr/m2 ±2%
 Σύσταση :100% χημικός πολτός με ανοχή -5%
 Διεύθυνση μηχανής : Παράλληλα στη μεγαλύτερη διάσταση για φύλλα Α4 
 Πάχος : 100 μm ± 5%
 Περιεκτικότητα σε υγρασία (EN 20287): 4,7 ± 0,9%\
 Αδιαφάνεια (ISO 2471): Μιn 90%
 Λευκότητα (ASTM E-313): Min 110% (λευκό χαρτί)
 Λαμπρότητα: >102%
 Επιφανειακή τραχύτητα κατά Bendtsen:230 ±100 ml/min
 Αντοχή στο χνούδιασμα (ISO 3783): Min 1,2 m/s (μοντέλο εκκρεμές) Min 2,4 m/s (μοντέλο ηλεκτρικό)
 Διαστάσεις (ISO 216): 210 mm X 297 mm (A4) 
 Χρώμα χαρτιού: Λευκό
 Υφή επιφάνειας: Λεία ματ
 Χρήση: Να είναι για επαγγελματική χρήση, κατάλληλο για φωτοτυπίες και εκτυπώσεις σε εκτυπωτές laser και 

inkjet, σε φωτοαντιγραφικά μηχανήματα υψηλής ταχύτητας
 Όψη εκτύπωσης: Κατάλληλο για απευθείας εκτύπωση του πρωτότυπου και στις δύο όψεις.

           Μακροσκοπική εμφάνιση : Τα φύλλα θα είναι λεία χωρίς στίγματα, κηλίδες, αποξέσεις,    ραβδώσεις ή άλλες 
ατέλειες και θα περνούν από τα μηχανήματα χωρίς να αφήνουν χνούδι. 

           Η επιφάνεια των πλευρών θα είναι τέλεια χωρίς υπολείμματα κοπής (ξεφτίσματα). 
           Η κοπή των φύλλων κάθε δεσμίδας θα είναι εντελώς λεία ως προς τις ακμές του και δεν      θα παρουσιάζει 

επικολλημένα ρινίσματα χαρτιού. 
Θα έχει την κατάλληλη σκληρότητα για την αποφυγή δυσλειτουργιών των τροφοδοτών    εγγράφων των 
μηχανημάτων.

 Συσκευασία – Αποθήκευση: Το χαρτί θα είναι συσκευασμένο σε δεσμίδες των 500 φύλλων, ο αριθμός των 
φύλλων θα είναι ακριβής, και τα φύλλα θα είναι όλα της ίδιας διάστασης, ποιότητας και κατηγορίας και δεν 
θα είναι τσαλακωμένα, σχισμένα ή ελαττωματικά. Οι δεσμίδες θα είναι περιτυλιγμένες με αδιάβροχο υλικό 
(πλαστικοποιημένο χαρτί) για την προφύλαξη του χαρτιού από την υγρασία του περιβάλλοντος. Οι δεσμίδες 
θα είναι συσκευασμένες κατά πεντάδες σε κιβώτια από χαρτόνι. Δεν θα επηρεάζεται από το μεγάλο 
χρονικό διάστημα αποθήκευσής, κάτω από τις συνήθεις κλιματολογικές συνθήκες.

 Αναγραφόμενα στοιχεία: Στο περιτύλιγμα κάθε δεσμίδας θα πρέπει να αναγράφεται με τρόπο ευκρινή και 
ανεξίτηλο: - Το είδος του χαρτιού. - Το όνομα ή το εμπορικό σήμα του χαρτιού. - Οι διαστάσεις και ο αριθμός 
των φύλλων. - Η μάζα του (βάρος) σε g/m 2 . - Η ένδειξη (βέλος) για τον τρόπο τοποθέτησης του χαρτιού στο 
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μηχάνημα. Στο εξωτερικό κιβώτιο της συσκευασίας, εκτός από τις παραπάνω ενδείξεις, θα αναγράφεται: - Ο 
αριθμός των δεσμίδων που περιέχονται. - Ο κωδικός προϊόντος του χαρτιού.
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Διευκρινίσεις :Πριν την κατακύρωση του διαγωνισμού θα προηγηθεί μακροσκοπικός έλεγχος και πρακτική δοκιμασία σε φωτοαντιγραφικά μηχανήματα 

και εκτυπωτές της ΕΕΤΤ ώστε να διαπιστωθεί η καταλληλότητά του. Η επιτροπή αξιολόγησης δύναται κατά την κρίση της, κατόπιν των ελέγχων, να 

απορρίψει δείγματα τα οποία παρουσιάζουν προβλήματα

Για τη διενέργεια των ελέγχων, κάθε προμηθευτής που συμμετέχει στο διαγωνισμό είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει 1 κιβώτιο των 5 δεσμίδων των 

500 φύλλων χαρτιού Α4 ως δείγμα του χαρτιού που προσφέρει. Ένα μέρος του δείγματος θα χρησιμοποιηθεί για να εξεταστεί η συσκευασία του, να ένα 

μικρό μέρος θα διατηρηθεί για να συγκριθεί με την τελική ποσότητα που θα παραδώσει ο προμηθευτής στο όνομα του οποίου θα κατακυρωθεί ο 

διαγωνισμός.

Το δείγμα κατά τον μακροσκοπικό έλεγχο δεν θα πρέπει να παρουσιάζει ελαττώματα όπως:

 Σκόνη/ίνες χαρτιού

 Ενωμένα φύλλα

 Τσαλακωμένα/σχισμένα φύλλα

 Οπές/ρυτίδες στην επιφάνεια του χαρτιού

 Ξένα υλικά (κόλλες κλπ)

 Ανομοιόμορφο κόψιμο στις άκρες

 Ανομοιόμορφο μέγεθος στα φύλλα

Οποιοδήποτε ελάττωμα όπως τα παραπάνω αποτελεί λόγο αποκλεισμού από το διαγωνισμό, κατά την κρίση της επιτροπής.
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Στο εξωτερικό κιβώτιο, εκτός από τις παραπάνω ενδείξεις που θα αναφέρονται οπωσδήποτε, θα αναγράφεται και ο αριθμός των δεσμίδων που 

περιέχονται, καθώς και ο κωδικός προϊόντος του χαρτιού. Σε περίπτωση παράδοσης χαρτιού με άλλο

κωδικό δεν θα γίνεται η παραλαβή και αυτό θα επιστρέφεται. Ο προμηθευτής θα πρέπει να παρέχει εγγύηση ποιότητας για το. Η εγγύηση θα πρέπει να 

διασφαλίζει ότι σε περίπτωση που κάποια δεσμίδα χαρτιού δεν ανταποκρίνεται στην ποιότητα  (π.χ έχει ελαττώματα στην επιφάνεια, οι άκρες δεν είναι 

κομμένες σωστά, υπάρχουν κατεστραμμένα/ελαττωματικά φύλλα ή φωτοαντιγραφικά μηχανήματα της ΕΕΤΤ, ο ανάδοχος θα επιβαρύνεται με το κόστος 

επισκευής τους.
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Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο 
Φάκελο  σε δύο έντυπα (πρωτότυπο – αντίγραφο).

Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

- Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ.

- Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας (Αναθέτουσας Αρχής) που διενεργεί το 
διαγωνισμό.

- Ο αριθμός πρωτ. της  πρόσκλησης.

-Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης) προθεσμίας υποβολής 
προσφορών   του διαγωνισμού.

-Τα στοιχεία του αποστολέα (οικονομικού φορέα).

Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την 
προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:

ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι συμμετέχοντες οφείλουν να καταθέσουν 
υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά τους στο φάκελο των δικαιολογητικών 
συμμετοχής εγκαίρως και προσηκόντως, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, τα 
ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά:

Β)Υπεύθυνη δήλωση όπου δηλώνεται ότι:

-Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησηςτων 
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 του διαγωνισμού.
-Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού.
-Ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία 

ανήκει ή η οποία
εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος, 

καθώς και ότι ο νόμιμος
εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντι τους την εκτέλεση της 

συγκεκριμένης προμήθειας σε
περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή.
Διευκρινίζεται ότι η απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω δήλωση υπογράφεται από 

τους χειριστές σε περίπτωση ΕΠΕ,
ΟΕ, και ΕΕ και από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και το Δ /ντα Σύμβουλο σε περίπτωση 

Α.Ε.

Γ) Υπεύθυνη δήλωση όπου δηλώνεται ότι:
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αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την προσήκουσα και έγκαιρη προσκόμιση των 
δικαιολογητικών που απαιτούνται κατά το στάδιο της κατακύρωσης σύμφωνα με 
το Ν. 4412.
(Δικαιολογητικά Κατακύρωσης:
-Πιστοποιητικό ποινικού Μητρώου του Διευθύνοντα  Συμβούλου,
-Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου ότι η εταιρεία δεν τελεί υπό πτώχευση,
-Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψηφίου 
νομικού προσώπου,
-Το παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι  οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με 
αντιπρόσωπό τους,
-Βεβαίωση Ασφαλιστικής/Φορολογικής Ενημερότητας,
-Υπεύθυνη δήλωση όπου δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους 
καταβάλλονται εισφορές για το απασχολούμενο προσωπικό,
-Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου με τα οποία πιστοποιείται εγγραφή της 
επιχείρησης στο Μητρώο του Επιμελητηρίου,
- Πιστοποιητικό έγγραφης στο ΕΜΠΑ (ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ )
- Βεβαίωση ανακύκλωσης
-Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία δηλώνεται ότι: 
α) Η επιχείρηση δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας,
β) Δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή της σε διαγωνισμό, με αμετάκλητη  
   απόφαση, 
γ) Δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής 
της δραστηριότητας, 
δ) Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της 
υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεών της εν γένει προς το Δημόσιο τομέα, ε) 
Δεν έχει κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχήπληροφοριών που 
ζητούνται από την Υπηρεσία).
Τα δικαιολογητικά  γίνονται αποδεκτά  όταν είναι σύμφωνα με το άρθρο 80 
παρ. 12 , 13 του  4412/2016  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει .     

- ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς τοποθετούνται σε ξεχωριστό σφραγισμένο 
φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Σε 
αυτόν τοποθετούνται επί ποινή αποκλεισμού, τα κάτωθι  :

Α) Προσφερόμενα είδη και Τεχνικά χαρακτηριστικά (Η τεχνική προσφορά πρέπει 
επίσης να περιλαμβάνει υλικό τεκμηρίωσης για τα προσφερόμενα είδη, 
εγχειρίδια, τεχνικά φυλλάδια κλπ από τα οποία θα προκύπτει η κάλυψη των 
απαιτήσεων της πρόσκλησης). Υποχρεωτικά θα πρέπει να αναφέρεται για κάθε 
είδος ο κωδικός αποθήκης του προμηθευτή και ο κωδικός εργοστασίου.
Β) Συμπληρωμένους Πίνακες Συμμόρφωσης 

Γ) CD με τα προσφερόμενα είδη και τεχνικά χαρακτηριστικά αυτών στο 
πρόγραμμα προμηθειών καθώς και εκτύπωση του παραπάνω CD .

Δ) Πιστοποιητικά εξασφάλισης ποιότητας: (για τα είδη απαιτείται στις τεχνικές 
προδιαγραφές) Πιστοποιητικό της εταιρείας EN ISO, CE MARK και ISO των 
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προσφερομένων προϊόντων με το οποίο θα βεβαιώνουν την τήρηση εκ μέρους 
του ανάδοχου ορισμένων προτύπων εξασφάλισης της ποιότητας. Σε περίπτωση 
που αυτά εκδίδονται από ανεξάρτητους οργανισμούς πρέπει να παραπέμπουν σε 
συστήματα εξασφάλισης της ποιότητας βασιζόμενα στη σχετική σειρά 
Ευρωπαϊκών Προτύπων για πιστοποίηση.

Θα αναγράφεται το GMDN του προσφερόμενου υλικού.

E) Απαραίτητα δείγματα για κάθε προσφερόμενο είδος.

Απαιτούνται δείγματα των προσφερομένων υλικών (εις διπλούν),για όλα τα είδη 
του διαγωνισμού, για τα οποία ο υποψήφιος προμηθευτής θέλει να συμμετάσχει, 
προκειμένου να υποβληθούν σε πρακτική δοκιμασία.
 Τα δείγματα αυτά πρέπει να κατατεθούν  σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές 
της παρούσας διακήρυξης, να φέρουν ετικέτα όπου θα αναγράφεται απαραίτητα:

 η περιγραφή του είδους,

 ο κωδικός του νοσοκομείου για το είδος ,

 το όνομα του προσφέροντος

 Υποχρεωτικά θα πρέπει να αναφέρεται για κάθε είδος ο κωδικός 
αποθήκης του προμηθευτή και ο κωδικός εργοστασίου και

 ότι επιπλέον θεωρεί ο προσφέρον απαραίτητο

Προσφορά υποβαλλόμενη χωρίς τα απαραίτητα δείγματα, κρίνεται ως 
απαράδεκτη και απορρίπτεται.

- ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ τοποθετούνται σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, 
επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 
Στον  φάκελος «Οικονομική Προσφορά» πρέπει να περιλαμβάνει επί ποινή 
απόρριψης, τα κάτωθι  : 

Α) CD με τα προσφερόμενα είδη και τις τιμές τους στο πρόγραμμα προμηθειών 
καθώς και εκτύπωση του παραπάνω CD  

Β) την οικονομική προσφορά 

Η μη κατάθεση CD με καταχωρημένες τις οικονομικές προσφορές σύμφωνα με το 
πρόγραμμα ΕΡΜΗΣ του νοσοκομείου που διατίθεται στο site, αποτελεί λόγο 
απόρριψης.

Επίσης θα αναγράφεται το GMDN του προσφερόμενου υλικού. 

ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - (τιμή τμχ και όχι συσκευασίας)

Η τιμή  του προς προμήθεια υλικού δίνεται σε ευρώ  ανά μονάδα.

Η ΤΙΜΗ βάσει του Ν. 3918/11 άρθρο 13 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με την 
παρ. 7 του άρθρου 14 του Ν.4052/2012 θα είναι επί ποινής αποκλεισμού ίση ή 
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κατώτερη του ισχύοντος παρατηρητηρίου κατά την κατάθεση της προσφοράς. 
Οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις τιμές του Π.Τ. 
απορρίπτονται.

Για τα είδη που δεν είναι καταχωρημένα στο Π.Τ. καταθέτεται σχετική 
υπεύθυνη δήλωση  

- Οι τιμές θα δίδονται ως εξής:

Ι. Τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ .Π .Α.

ΙΙ. Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις %, στο οποίο υπάγεται το είδος (Σε περίπτωση που 
αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία).

Η τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των 
προσφορών.

- Προσφορές που δε δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς 
ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Τα τεχνικά και οικονομικά (Πρωτότυπα και αντίγραφα) και τα λοιπά 
στοιχεία της προσφοράς υποβάλλονται και σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή DVD) με 
το πρόγραμμα Hermes.

Για να κατεβάσετε το πρόγραμμα Hermes με τη βοήθεια του οποίου μπορείτε να 
υποβάλλετε τις προσφορές σας σε ηλεκτρονική μορφή, πρέπει να ανοίξετε το 
Internet Explorer και να πληκτρολογήσετε το site www.or-co.gr. Επιλέξτε το 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ και μετά επιλέγετε την ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ όπου 
μπορείτε να κατεβάσετε το συγκεκριμένο αρχείο.

Αυτή η επιλογή δημιουργεί 3 δισκέτες: 1. Στοιχεία Προμηθευτή, 2.Τεχνική 
Προσφορά, 3.Οικονομική Προσφορά.

Η κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής 
άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για  180 ημέρες.

Οι προσφέροντες αποδέχονται πλήρως τους όρους της Πρόσκλησης. 

Τον προμηθευτή θα βαρύνουν οι προβλεπόμενες από το νόμο κρατήσεις.

Εγγυητική συμμετοχής δεν απαιτείται.

Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης:

Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης, οι προμηθευτές είναι 
υποχρεωμένοι να καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 4% της  
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α.
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- Επισημαίνεται ότι οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους 
μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του 
αντικειμένου της σύμβασης.
- Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση 
κατάπτωσης τους το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 
χαρτοσήμου και θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τα συνημμένα υποδείγματα.

 Η παράδοση  θα γίνεται ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου. Το 
νοσοκομείο θα παραδίδει εγγράφως την παραγγελία στον προμηθευτή με Φαξ ή 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Ο προμηθευτής υποχρεούται  να εκτελέσει την 
παραγγελία μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίηση του.

ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ένα  (1) έτος  και  μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Η σύμβαση δύναται να διακοπεί  από την αναθέτουσα αρχή, εφόσον προκύψει 
υπογραφή σύμβασης από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας 
(ΕΚΑΠΥ) ή και την αρμόδια Υ.ΠΕ. ως Εθνικές Κεντρικές Αρχές Αγορών (ΕΚΑΑ) για 
την κάλυψη των αγαθών που αποτελούν το αντικείμενο της σύμβασης, χωρίς 
ουδεμία υποχρέωση έναντι των αναδόχων. Οι ανάδοχοι δεν δικαιούνται στην 
περίπτωση αυτή  να αξιώσουν αποζημίωση πέραν των παραδόσεων που θα 
έχουν πραγματοποιηθεί και την επιστροφή των εγγυητικών επιστολών.

  Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο Ν. 4412/2016 και τις 
τροποποιήσεις αυτού.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου 
(www.kavalahospital.gr)

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Χ. ΚΛΕΙΤΣΙΩΤΗΣ

http://www.kavalahospital.gr/
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