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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Koζάνη  7.10.2015 

3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ             

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ- 

ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ»  

ΦΟΡΕΑΣ: Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ 
 

 

 

Τμήμα: Οικονομικού 

Γραφείο: Προμηθειών 

Πληροφ.: Κωστάκη Κων/νιά 

Ταχ.Δ/νση: Μαματσίου 1 

Τηλέφωνο: 2461352869 

Φαξ:2461352638 

Ε-mail:promithies@mamatsio.gr 

 

 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ 
ΑΡ. 5/2015 

 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ Γ.Ν. «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ»-«ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» (ΦΟΡΕΑΣ: Ν.  
ΚΟΖΑΝΗΣ) ME ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ (CPV 33141420-0)  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 30.000,00€ ΜΕ Φ.Π.Α. 

 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
 Χαμηλότερη τιμή 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ημερομηνία: 19 Οκτωβρίου 2015 

Ημέρα: Δευτέρα ώρα: 10:00 π.μ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ημερομηνία: 16 Οκτωβρίου 2015 

Ημέρα: Παρασκευή ώρα: 14:00 μ.μ.  

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Γ.Ν. «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ»-«ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» Φορέας: Ν. 

Κοζάνης (Γραφείο προμηθειών) 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ανάδειξη προμηθευτών για την προμήθεια του Γ.Ν. 

«ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ»-«ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» - Φορεας: Ν. Κοζάνης  

με χειρουργικά γάντια (CPV 33141420-0), για επτά (7) 
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μήνες. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 

ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 

Τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000,00€)  

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  

(15.000,00€ για το Νοσοκομείο Πτολεμαϊδας & 15.000,00€ 

για το Νοσοκομείο Κοζάνης) 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Επτά (7) μήνες 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ 

ΤΙΜΗΣ ΤΗΣ 

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Η τιμή υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων 

νόμιμες κρατήσεις 

 

      Το Γ. Ν. «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ»-«ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ»  μετά την αριθμ. 374/24-09-2015 απόφαση 

του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, διενεργεί διαπραγμάτευση για την προμήθεια  με χειρουργικά 

γάντια  (CPV 33141420-0) για επτά μήνες, προϋπολογισθείσας δαπάνης 30.000,00€ 

συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. Η κατακύρωση του αποτελέσματος θα γίνει με κριτήριο την 

χαμηλότερη τιμή ανά είδος. 

      Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ειδών αλλά και 

για μέρος αυτών, απαραίτητη όμως προϋπόθεση αποτελεί η κατάθεση προσφοράς για το 

σύνολο της ποσότητας του κάθε είδους.     

  

 

ΑΡΘΡΟ 1ο   
ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΤΟΠΟΣ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Γραφείο 
Προμηθειών 

16 Οκτωβρίου 2015 
Ημέρα: Παρασκευή 
ώρα: 14:00 μ.μ. 

19 Οκτωβρίου 2015 
Ημέρα: Δευτέρα ώρα: 
10:00 π.μ. 

Γραφείο 
Προμηθειών 

 
 

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση  των προσφορών (αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής, 

τεχνικής προσφοράς και οικονομικής προσφοράς) θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια 

επιτροπή την ανωτέρω ημερομηνία κι ώρα. 

 Η επιτροπή θα προβεί στη σύνταξη του πρακτικού αξιολόγησης το οποίο θα αποσταλεί στο 

Δ.Σ. του Νοσοκομείου προς έγκριση. 
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ΑΡΘΡΟ 2o 

ΧΡΟΝΟΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Οι προσφορές να αποστέλλονται στην διεύθυνση: 

Γ.Ν. «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ»-«ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» (ΦΟΡΕΑΣ: Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ)   

ΜΑΜΑΤΣΙΟΥ 1 ΚΟΖΑΝΗ  

Τ.Κ. 50131 

Γραφείο Προμηθειών  

Τηλ: 2461352869, fax: 2461352639 

Οι υποψήφιοι Προμηθευτές πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη στο Γραφείο Προμηθειών του, αφού πρώτα 

πρωτοκολληθούν από την Γραμματεία. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω 

ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο  
ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους σε 

σφραγισμένο φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Π.Δ. 118/07, στην ελληνική γλώσσα 

μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, σε δυο αντίγραφα. Το ένα από τα αντίγραφα θα ορίζεται ως 

πρωτότυπο και ένα αντίγραφο. Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από 

κάθε αντίγραφο της προσφοράς. 

2. Στο φάκελο της προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα παρακάτω: 

2.1. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ Γ.Ν. «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ»-«ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» ΜΕ 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ. 

2.2. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τη διαπραγμάτευση. 

2.3. Η ημερομηνία διενέργειας της διαπραγμάτευσης. 

2.4. Ο αριθμός της διακήρυξης. 

2.5. Τα στοιχεία του αποστολέα. 

3. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται τα Δικαιολογητικά, Τεχνικά και 

Οικονομικά στοιχεία που αφορούν τα προσφερόμενα είδη. 

4. Όλα τα στοιχεία του Φακέλου της προσφοράς θα πρέπει να είναι συνταγμένα ή επίσημα 

μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση αυστηρά τεχνικούς όρους για τους 

οποίους δεν υπάρχει αντίστοιχη δόκιμη μετάφραση στην Ελληνική και που μπορεί να είναι 

στην Αγγλική γλώσσα. Εξαίρεση αποτελούν και τα συνημμένα στην τεχνική προσφορά 

έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα. 

Αντιπροσφορές  κι εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται  δεκτές. Οι συμμετέχοντες που δεν 

θα συμμορφωθούν με τον ανωτέρω όρο, δεν δικαιούνται σε καμία περίπτωση να 
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διαμαρτυρηθούν ή να επικαλεστούν λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των 

προσφορών τους.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο   
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Οι συμμετέχοντες,  οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά τους 

εγκαίρως και προσηκόντως, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, τα ακόλουθα κατά περίπτωση 

δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στο Π.Δ. 118/2007 και ειδικότερα:  

 
Υπεύθυνη δήλωση  του Ν 1599/86 στην οποία θα: 

Α) Αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο θα συμμετέχετε (π.χ. Αρ. 

Διακήρυξης, τόπος διενέργειας, ημερομηνία διενέργειας κ.λ.π) 

Β) Δηλώνετε ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς σας:  

Β.1. δεν έχετε καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα 

της παρ. 1 του αρ. 43 του Π.Δ. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού 

Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής σας δραστηριότητας ή για κάποιο από τα 

αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας 

της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

Β.2. δεν τελείτε υπό πτώχευση ή ότι δεν τελείτε σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. 

Β.3. είστε ενήμεροι ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) κι 

ως προς τις φορολογικές σας υποχρεώσεις.  

Β.4. είστε εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο. 

Β.5. δεν τελείτε υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική 

εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις 

(μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης 

απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες 

ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). 

Β.6. η επιχείρησή σας δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας, είναι 

συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων όσο και των 

υποχρεώσεών της εν γένει προς το Δημόσιο τομέα. 

Β.7. δεν έχετε κηρυχθεί έκπτωτοι από σύμβαση υπηρεσιών του δημοσίου. 

Β.8. δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή σας από διαγωνισμό του δημόσιου τομέα.  

Β.9. δεν έχετε υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής σας 

δραστηριότητας. 

Β.10.παραιτείστε από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση του 

Νοσοκομείου για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού. 
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Β.11.η προσφορά σας συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης, τους οποίους 

αποδέχεστε ανεπιφύλακτα. 

Β.12. οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στην προσφορά σας είναι αληθή και 

ακριβή ως προς το περιεχόμενό τους. 

Β.13. Αναλαμβάνετε την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των 

δικαιολογητικών που αναφέρονται στην Υπεύθυνη Δήλωση, κατόπιν εγγράφου της 

Υπηρεσίας μας. 

     Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των παραπάνω δικαιολογητικών συνιστά τoν 

αποκλεισμό του προμηθευτή από τον διαγωνισμό. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Μέσα στον κυρίως φάκελο και σε σφραγισμένο υποφάκελο θα περιέχεται η τεχνική  

προσφορά.  Στην Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται επί ποινή 

απόρριψης τα παρακάτω:  

 
  Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη από το 

νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας, στην οποία θα δηλώνετε  

ότι διαθέτετε κατάλληλη και επαρκή υποδομή (ειδικευμένο προσωπικό, τεχνικά μέσα κ.λ.π.) 

για την εκτέλεση της σύμβασης. 

ότι το προσφερόμενο είδος ικανοποιεί τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς κανονισμούς 

ασφαλείας ιατρικών μηχανημάτων, φέρει σήμανση CE σύμφωνα με την Οδηγία  

2007/47/EΟK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Σεπτεμβρίου 2007, 

η οποία τροποποιεί την οδηγία 93/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τα ιατροτεχνολογικά 

προϊόντα, όπως έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία  με την Κοινή Υπουργική 

απόφαση  ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ. 130648/30-08-2009 (ΦΕΚ Β2198/2-10-2009).  

ότι συμμορφώνεστε με τις απαιτήσεις μεταφοράς, αποθήκευσης, διατήρησης και γενικά 

διακίνησης των προσφερόμενων ειδών και διαθέτετε βεβαίωση αρμόδιας Αρχής ή 

Κοινοποιημένου Οργανισμού, από την οποία προκύπτει ότι συμμορφώνεστε με την 

ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 1348 Υπουργική Απόφαση «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής 

πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων» (ΦΕΚ 32/16-1-04), καθώς και την 

ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 92334 Υπουργική Απόφαση «Τροποποίηση της ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 1348/2004 

Υπουργικής Απόφασης «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής 

ιατροτεχνολογικών προϊόντων» (ΦΕΚ 1459/22-9-04) 

ότι ο προμηθευτής κι ο κατασκευαστής (εφόσον είναι διαφορετικές εταιρείες) του προϊόντος 

διαθέτουν πιστοποίηση από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα για τη  διαχείριση της 
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ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο EN ISO 9001:2000, ΕΝ ISO 13485:2007 (ή 

όποιο ισοδύναμο πρότυπο αφορά την προκηρυσσόμενη προμήθεια)  

ότι μπορείτε να λάβετε όλα τα αναγκαία μέτρα απόσυρσης του προϊόντος από την αγορά, σε 

περίπτωση που η χρήση του θέσει σε κίνδυνο την υγεία ή και την ασφάλεια των χρηστών ή 

ενδεχομένως και άλλων προσώπων, καθώς και την ασφάλεια πραγμάτων και εξοπλισμού. 

ότι εγγυάστε καθ’ όλη τη διάρκεια της  σύμβασης την προσφερόμενη ποιότητα των υλικών, 

την καταλληλότητά τους για τη χρήση για την οποία προορίζονται και γενικά την ανταπόκρισή 

τους στις τεχνικές απαιτήσεις της διακήρυξης, καθώς και ότι αναλαμβάνετε την υποχρέωση 

να διαθέσετε εξειδικευμένο υπάλληλο, ο οποίος θα επιδείξει στο προσωπικό του 

Νοσοκομείου, εφόσον απαιτείται, τον τρόπο λειτουργίας και χειρισμού των ειδών, καθώς και 

τα προστατευτικά μέτρα για την ασφάλεια του προσωπικού, των ασθενών και των 

εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου. 

ότι  εγγυάστε ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης θα διαθέτετε επαρκή ποσότητα υλικών, 

ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία των Τμημάτων, Μονάδων ή Εργαστηρίων 

του Νοσοκομείου, για τα οποία προορίζονται τα υπό προμήθεια είδη 

ότι εφόσον είστε  η μειοδότρια εταιρεία αναλαμβάνετε την υποχρέωση για την έγκαιρη και 

προσήκουσα προσκόμιση των παραπάνω δικαιολογητικών, τα οποία θα αποδεικνύουν τα 

δηλωθέντα, σε περίπτωση που σας ζητηθεί από την υπηρεσία. 

 
Ο υποφάκελος  θα περιέχει και ένα (1) CD της Τεχνικής προσφοράς καθώς και δύο (2) 

αντίγραφα εκτύπωσης της Τεχνικής προσφοράς που θα παραχθούν μέσω του 

προγράμματος exel. απαραίτητα επί ποινή απόρριψης σύμφωνα με το υπόδειγμα του 

Νοσοκομείου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’. Υποβολή Τεχνικής Προσφοράς χωρίς προσκόμιση CD ή και 

CD με ελλιπή στοιχεία και  με οποιαδήποτε άλλη μορφή εκτός του υποδείγματος 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ δεν γίνεται αποδεκτή και απορρίπτεται. Τα στοιχεία της Τεχνικής 

προσφοράς σε CD για κάθε είδος είναι αναλυτική περιγραφή των ειδών (χώρα προέλευσης, 

κωδικός είδους εταιρείας, διαστάσεις, συσκευασία, κ.λ.π.). Επίσης θα αναγράφετε τον 

αριθμός CE του προϊόντος. Ο πίνακας της προσφοράς θα αναγράφει όλα τα είδη του 

διαγωνισμού και σε αυτά που δεν προσφέρετε θα αναγράφετε τη λέξη «Δεν προσφέρουμε». 

 

Η μη υποβολή των παραπάνω δικαιολογητικών συνιστά τoν αποκλεισμό του 

προμηθευτή από τον διαγωνισμό.   
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ΑΡΘΡΟ 6ο   

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 Μέσα στον κυρίως φάκελο και σε σφραγισμένο υποφάκελο θα περιέχεται η οικονομική   

προσφορά (πρωτότυπο κι αντίγραφο) . Η προσφερόμενη τιμή πρέπει να προκύπτει με 

σαφήνεια από την οικονομική προσφορά, η οποία πρέπει να είναι διαμορφωμένη σύμφωνα 

με όσα ζητούνται από την παρούσα πρόσκληση. 

 

Η τιμή πρέπει να δίνεται σε ευρώ (€), για παράδοση των εμπορευμάτων ελεύθερων στο 

Νοσοκομείο. Οι τιμές θα δίδονται ως εξής: Τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. Ο Προμηθευτής 

επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη κράτηση.  Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένο ποσοστό 

Φ.Π.Α., αυτό θα διορθώνεται από την Υπηρεσία. Η τιμή με κρατήσεις, και χωρίς Φ.Π.Α., θα 

λαμβάνεται υπόψη για την σύγκριση των προσφορών. Η Οικονομική  προσφορά  θα 

αποστέλλεται σε ένα (1) CD καθώς και σε δύο (2) αντίγραφα εκτύπωσης της οικονομικής 

προσφοράς που θα παραχθούν μέσω του προγράμματος exel. σύμφωνα με το υπόδειγμα του 

Νοσοκομείου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’. Υποβολή Οικονομικής Προσφοράς χωρίς προσκόμιση CD ή 

και CD με ελλιπή στοιχεία και  με οποιαδήποτε άλλη μορφή εκτός του υποδείγματος δεν γίνεται 

αποδεκτή και απορρίπτεται. Στην οικονομική σας προσφορά θα αναφέρετε το κωδικό του 

είδους στο παρατηρητήριο τιμών. Ο πίνακας της προσφοράς θα αναγράφει όλα τα είδη του 

διαγωνισμού και σε αυτά που δεν προσφέρετε θα αναγράφετε τη λέξη «Δεν προσφέρουμε». 

 
 

Υπογραμμίζουμε ότι οι προσφερόμενες τιμές σας, δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 

αναρτημένες στο παρατηρητήριο τιμών (www.epromy.gr).  

 
    

ΑΡΘΡΟ 7ο   

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
       Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές επί εκατόν είκοσι (120) ημέρες 

από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για τον χρόνο που 

αποδέχθηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους.  

       Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα 

πρόσκληση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 
ΑΡΘΡΟ 8ο  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡOΣΦOΡΩΝ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜOΥ 
  

H κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης τηv ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ανά είδος 

αφού ελεγχθεί : 

 η συμφωνία της προσφοράς με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 

διακήρυξης. 
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 η  προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους 

διαγωνισμούς και την τρέχουσα στην αγορά τιμή, για όμοιο ή παρεμφερές υλικό  

 η τιμή του είδους στο παρατηρητήριο τιμών  

 η επιμέρους προϋπολογισθείσα δαπάνη των ειδών 

 Η προηγούμενη συμβατική συμπεριφορά του προμηθευτή αποτελεί στοιχείο που 

συνεκτιμάται.  

 Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση της Επιτροπής του διαγωνισμού. 

 Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας 

διακήρυξης,  απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

 Η κατακύρωση τoυ διαγωvισμoύ θα γίvει απo τo Δ.Σ.  του Νοσοκομείου και θα αvακoιvωθεί 

εγγράφως στον ανακηρυχθέντα προμηθευτή. 

       Ο Προμηθευτής  μετά από έγγραφο του Νοσοκομείου  υπoχρεoύται  να προσκομίσει τηv 

πρoσήκoυσα εγγυητική επιστoλή καλής εκτέλεσης, η oπoία και θα παραμείvει στο 

Νοσοκομείο  μέχρι της πλήρoυς εκτελέσεως της σύμβασης. 

       Εφόσον υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές η ποσότητα του είδους θα 

μοιράζεται ισόποσα σε όλους όσους είχαν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές.  

      Το Νοσοκομείο δικαιούται στη βάση του έννομου συμφέροντός του κατά την ελεύθερη 

κρίση του και αζημίως γι' αυτό, να απορρίπτει ή να αποδέχεται μερικώς ή ολικώς, τις 

προσφορές. Το Νοσοκομείο επίσης δικαιούται να ακυρώνει μέρος ή ολόκληρο το 

διαγωνισμό, ή να τον αναβάλλει, είτε τέλος να υπαναχωρεί απ' αυτόν.  

Η Επιτροπή του διαγωνισμού με εισήγησή της μπορεί να προτείνει ματαίωση των 

αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 21 περ. δ΄, ε΄, στ΄ 

και ζ΄ του Π.Δ. 118/2007. 

Επίσης, το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα κατά την αποκλειστική κρίση του και αζημίως 

για αυτό να ματαιώσει ή να επαναλάβει το διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο της 

διαδικασίας, και ιδίως:  

α)για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της 

διαδικασίας, 

β)εάν το αποτέλεσμα κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό, 

γ)εάν υπήρξε μεταβολή των αναγκών σε σχέση με την υπό ανάθεση προμήθεια 

δ) και για τους λόγους, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 21 περ. δ΄, ε΄, στ΄ και ζ΄ του Π.Δ. 

118/2007. 
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ΑΡΘΡΟ 9ο   

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, o προμηθευτής είναι υποχρεωμένος 

να  καταθέσει με την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει ποσό 

ίσο με ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών που 

κατακυρώθηκαν σ’ αυτόν, χωρίς Φ.Π.Α.  

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι  μεγαλύτερος κατά δύο (2) τουλάχιστον μήνες 

από το συνολικό συμβατικό χρόνο παράδοσης των υλικών.  

  Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον προμηθευτή μετά την οριστική ποσοτική και 

ποιοτική παραλαβή των προϊόντων, την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων και 

την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των συμβαλλομένων. 

        Οι εγγυήσεις πρέπει να προβλέπουν ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής τους, το 

οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.  

 

 
 

ΑΡΘΡΟ 10ο  

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. Ο χρόνος ισχύος της / των συμβάσεων και των προσφερομένων τιμών θα ισχύει για επτά 

(7) μήνες, αρχίζοντας από την ημερομηνία υπογραφής της / των 

2. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα, έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να 

παρατείνει μονομερώς τη σύμβαση επί τρείς (3) ακόμη μήνες, με έγγραφη δήλωσή του που 

απευθύνεται στον προμηθευτή πριν από τη λήξη της σύμβασης. Παράταση πέρα των τριών 

μηνών προϋποθέτει τη σύμφωνη γνώμη του προμηθευτή.   Η παράταση ισχύος της 

σύμβασης δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης και 

πάντως των επτά(7)  μηνών. 

Για κάθε μήνα παράτασης θα ορίζεται ρητά η παραδιδόμενη ποσότητα, η οποία δεν θα 

πρέπει να είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη μηνιαία που προβλέπει η σύμβαση ή που 

προκύπτει από τη σύμβαση κατά αναλογία. 

3. Το Νοσοκομείο θα έχει δικαίωμα υποβολής παραγγελίας από την επομένη της υπογραφής 

της σύμβασης.  

4. Για παραγγελίες που δόθηκαν το αργότερο δύο εργάσιμες ημέρες πριν από τη ημερομηνία 

λήξης της σύμβασης ή του τυχόν χρόνου παράτασης αυτής και δεν εκτελέστηκαν, 

εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του Νοσοκομείου να παραλάβει ή όχι τα είδη που 

παρήγγειλε. Στην περίπτωση αυτή, η προμήθεια των ειδών εκτελείται σύμφωνα με τους 

όρους της σύμβασης. 

5. Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την εκτέλεση της σύμβασης πριν από τη 

λήξη της, μετά όμως από προηγούμενη έγκαιρη έγγραφη ειδοποίηση του προμηθευτή, χωρίς 
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αποζημίωσή του, εφόσον για τα είδη του διαγωνισμού προγραμματιστεί και υλοποιηθεί 

αντίστοιχη ενοποιημένη προμήθεια από την 3η ΥΠΕ Μακεδονίας ή άλλη Κεντρική Υπηρεσία 

(Ε.Π.Υ. Υπουργείου Υγείας κ.α. ), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των Ν. 3580/2007, Ν. 

2286/1995, 2955/2001 ή άλλου σχετικού νομοθετήματος που τυχόν τεθεί σε ισχύ, η οποία θα 

αφορά και το Νοσοκομείο ή ολοκληρωθεί διαγωνισμός από την ΕΠΥ η οποία έχει 

εξουσιοδοτηθεί να διενεργήσει ενιαίο διαγωνισμό για όλα τα Νοσοκομεία της 3ης  ΥΠΕ 

Μακεδονίας.  

6. Σε περίπτωση που το Υπουργείο Υγείας ή Υ.Πε ή άλλος φορέας χορηγήσει  τα σχετικά 

είδη στο Ίδρυμα με οποιοδήποτε τρόπο (δωρεά, σύμβαση, κ.λ.π.) που καλύπτει στο σύνολο 

ή κατά ένα μέρος τις ανάγκες του, μονομερώς το Νοσοκομείο και χωρίς δικαίωμα για 

αποζημίωση από μέρους του αναδόχου μπορεί να μειώσει τις συμβατικές ποσότητες μέχρι 

και του συνόλου αυτών.   

 

 

 
AΡΘΡΟ 11ο   
ΔΕΙΓΜΑΤΑ 

     Όλοι οι προσφέροντες πρέπει μαζί με τις προσφορές τους να καταθέσουν δείγματα, τα 

οποία θα πρέπει να είναι σε ποσότητα ή μέγεθος απολύτως επαρκή όπως ορίζει το Π.Δ. 

118/2007 άρθρο 36.  

     Τα δείγματα θα γίνονται αποδεκτά από την Υπηρεσία μέχρι και τέσσερις (4) εργάσιμες 

ημέρες από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, με την προϋπόθεση 

ότι το αποδεικτικό αποστολής θα περιέχεται στο φάκελο με τα τεχνικά στοιχεία. 

              Τα δείγματα θα αποστέλλονται μέσα σε ενιαίο φάκελο ή κιβώτιο με την ένδειξη ΔΕΙΓΜΑΤΑ 

και θα αναγράφονται όλα τα στοιχεία της παραγράφου 3.2.του άρθρου 3 του παρόντος 

παραρτήματος . Τα δείγματα πρέπει να κατατεθούν εις διπλούν εκτός κι αν η φύση ή η αξία 

του είδους δεν το επιτρέπει, σε αυτή την περίπτωση ο προσφέρων θα καταθέτει prospectus 

και θα το αιτιολογεί γραπτώς και εφόσον ζητηθεί από την επιτροπή αξιολόγησης θα επιδείξει 

το είδος. Οι προσφέροντες που θα καταθέσουν Prospectus , θα πρέπει να είναι τα 

πρωτότυπα του κατασκευαστικού οίκου. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει τα κατατιθέμενα 

Prospectus να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος , νομίμως 

θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής , στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε 

αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία του Prospectus του κατασκευαστικού οίκου. Τα 

Prospectus θα κατατίθενται στο φάκελο τεχνικής προσφοράς. 

Σε κάθε δείγμα ή Prospectus θα αναγράφονται απαραίτητα τα εξής :  

      1)  To όνομα του προμηθευτή   

      2) O κωδ. αριθ. του είδους σύμφωνα με την συνημμένη κατάσταση της διακήρυξης.               

Δείγματα που δεν είναι κατά τρόπο εμφανή σύμφωνα με τα παραπάνω δεν γίνονται δεκτά.  
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    Εφόσον τα δείγματα ανήκουν σε ευπαθή ή επικίνδυνα υλικά ο προμηθευτής υποχρεούται 

να αναφέρει τούτο εγγράφως επί του δείγματος στην Ελληνική γλώσσα, καθορίζοντας 

συγχρόνως τον τρόπο φύλαξης και συντήρησης τους.  

   Κατά την αξιολόγηση των προσφορών από το αρμόδιο  όργανο, τίθενται υπόψη του και τα 

δείγματα ή Prospectus. Δεν είναι νόμιμη η συμμετοχή των εταιρειών που δεν έχουν 

καταθέσει δείγματα ή Prospectus, η μη κατάθεσή τους συνεπάγεται την απόρριψη των 

προσφορών. Ο ισχυρισμός ότι τα προσφερόμενα είδη είναι δοκιμασμένα γιατί 

χρησιμοποιούνται επί χρόνια από το Νοσοκομείο δεν αναιρεί την παραπάνω υποχρέωση 

των εταιρειών, ούτε δικαιολογείται η παράλειψη καταθέσεως δειγμάτων αφού η κατάθεσή 

τους επιβάλλεται για την σύγκριση με τα προμηθευόμενα είδη και παραμένουν στο 

Νοσοκομείο καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης. Η αξία των δειγμάτων στις 

περιπτώσεις ελέγχου της ποιότητας και γενικά της καταλληλότητας των ειδών, καθώς και το 

κόστος των εργαστηριακών εξετάσεων σε περίπτωση χημικής εξέτασης του είδους, βαρύνει 

τον προμηθευτή. 

 Η επιστροφή των δειγμάτων θα γίνει ως εξής: 

1. Των προμηθευτών στους οποίους δεν κατακυρώθηκαν ή δεν ανατέθηκε η προμήθεια, 

γίνεται μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία κατακύρωσης ή ανάθεσης, μετά από έγγραφη 

δήλωσή τους, η δε επιστροφή τους θα γίνει με μέριμνα και ευθύνη δική τους,  σε αντίθετη 

περίπτωση τα δείγματα θα παραμένουν στο Ίδρυμα, εφόσον δεν  έχουν καταστραφεί  

μερικώς ή ολικώς κατά την διαδικασία του ελέγχου.  

2. Των συμβασιούχων προμηθευτών που κατατέθηκαν με την προσφορά τους και δεν 

καταστράφηκαν μερικώς ή ολικώς κατά την διαδικασία των ελέγχων , μέσα σε τριάντα (30) 

ημέρες μετά από έγγραφη δήλωσή τους , εφόσον έχει συντελεστεί η οριστική παραλαβή των 

ειδών,  με μέριμνα και ευθύνη τούτων.  

Η αξία των δειγμάτων που λαμβάνονται από την Υπηρεσία, βαρύνει τους προμηθευτές και 

δεν καταβάλλεται. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο 

ΆΛΛΟΙ ΌΡΟΙ 

1. Ο Προμηθευτής δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής ή 

τις εξ αυτής πηγάζουσες υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας 

Αρχής. Κατ’ εξαίρεση ο Προμηθευτής δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις 

του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή Συμβατικού Τιμήματος, με βάση τους 

όρους της Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. 
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2. Η πληρωμή του προμηθευτή 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 θα προσδιορίζονται αναλυτικά στην τεχνική και οικονομική του 

προσφορά.  Η πληρωμή θα γίνεται με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας της 

ποσότητας που παραδόθηκε, μετά την οριστική παραλαβή των ειδών (άρθρο 35 παρ. 1α  

Κ.Π.Δ.) και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση παραλαβής των ειδών με έκπτωση ή 

περίπτωση επιβολής προστίμων ή άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του 

προμηθευτή.  H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€), μετά από προηγούμενη θεώρηση των 

σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου.  Χρόνος εξόφλησης: Εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την 

επομένη της υποβολής του τιμολογίου πώλησης από τον προμηθευτή.  

3. Ο Προμηθευτής επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ 

νομικών προσώπων ή άλλων Οργανισμών η οποία κατά νόμο βαρύνει τον Προμηθευτή. Τον 

προμηθευτή  βαρύνουν οι παρακάτω κρατήσεις: 

 

1 Υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας, Υπουργείου Υγείας  

 & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (άρθ.3 του Ν. 3580/07 (ΦΕΚ 134Α /18-06-

2007) και αρ. 24 Ν3846/2010 (ΦΕΚ 66Α /11-05-2010) και αρ. 77 παρ.1 

Ν 3918/2011 (ΦΕΚ 31Α/02-03-2011): 

2% 

2 Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεως 

επιβάλλεται κράτηση 0,10% επί του καθαρού ποσού της αξίας των 

ειδών (αρ. 4 Ν4013/2011, ΦΕΚ 204/Α’ /15-09-2011) 

0,10% 

 

   

Επί της κράτησης 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. ποσοστού 20% επί αυτού, 

το οποίο παρακρατείται και αποδίδεται στο Δημόσιο από το Νοσοκομείο. (σχετ.  αρ. πρωτ. 

2894/08-07-2014 έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.  και Δ.ΤΕΦ. Α΄1087988 ΕΞ 2013/30-05-2013  

έγγραφο της Διεύθυνσης Τελών κι Ειδικών Φορολογιών του Υπουργείου Οικονομικών) 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ σύμφωνα με το αρ. 55 του Ν. 2238/94 (ΦΕΚ 151Α/16-09-1994) 

όπως τροποποιήθηκε από τον Ν 2992/2002 (ΦΕΚ 54Α/20-03-2002): Κατά την πληρωμή θα 

παρακρατείται 4% φόρος εισοδήματος. Η παρακράτηση φόρου υπολογίζεται επί της καθαρής 

αξίας αφού αφαιρεθούν οι κρατήσεις.  Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας 

των τιμολογίων βαρύνει το Νοσοκομείο 

Απαιτήσεις του Αναδόχου για οιαδήποτε πληρωμή δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ μέρους 

του καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων (τιμολόγια, 

αποδείξεις, πιστοποιητικά κ.λπ.) που αφορούν στην εξόφληση των φόρων, ασφαλιστικών 
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εισφορών και λοιπών δαπανών που τον βαρύνουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές 

και κανονιστικές Διατάξεις. 

4. Τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των ειδών βαρύνουν τον προμηθευτή. 

5. Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα 

δύο συμβαλλόμενα μέρη μπορεί να τροποποιηθεί η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμοδίου οργάνου.    

6. Για ότι δεv πρoβλέπεται από τηv παρoύσα διακήρυξη ισχύoυv oι περί προμηθειών τoυ 

Δημοσίου Νόμοι και διατάξεις και οι τροποποιήσεις αυτών , όπως ισχύoυv κάθε φoρά. 

7.  Η διακήρυξη θα διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Γ.Ν. 

«ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ»-«ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» Φορέας Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ (www.mamatsio.gr), την  

ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.diavgeia.gov.gr) και την ιστοσελίδα 

(www.eprocurement.gov.gr)  στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων.  

                                                                            

 
 
 
 
 

                                                                                          O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  
 

                                          
                                                         
 
                                                                                      ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΠΑΥΛΟΥ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ 

 
A/A ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

N.KOZANHΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
Ν.ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 

1. Χειρουργικά γάντια αποστειρωμένα, 

χωρίς πούδρα με μακριά μανσέτα και 

ελάχιστο ολικό μήκος  300 mm, ειδικής 

επεξεργασίας, αντοχής, ελαστικότητας, 

υποαλλεργικά,  συνθετικά από 

πολυισοπρένιο. 

 1.500  

ζεύγη 

 

2. Χειρουργικά γάντια αποστειρωμένα από 

100% φυσικό λάτεξ για Ορθοπεδική 

Χρήση (duplex) με Dual protection set 

 1.500  

ζεύγη 

 

3. Εξεταστικά γάντια (μη αποστειρωμένα) 

από άλλα υλικά ( μη λάτεξ) όλα τα 

μεγέθη 

 250.000  

Τεμάχια 

 

4. Γάντια Χειρουργικά απλά. 

Αποστειρωμένα από 100% φυσικό λάτεξ 

με ελάχιστη πούδρα, με μακριά μανσέτα 

και ελάχιστο ολικό μήκος 300mm No 

6,5-7-7,5-8-8,5 

9.000  

ζεύγη 

 

 

12.000 

ζεύγη  

 

 

 

5. Γάντια εξεταστικά μ.χ. διαφανή 10.000  

Τεμάχια 

10.000  

Τεμάχια  

6. Γάντια εξεταστικά (μη αποστειρωμένα) 

από λάτεξ, ανατομικού, σχήματος με 

ελάχιστη πούδρα που έχουν ολικό μήκος 

270 mm, όλα τα μεγέθη  

90.000 

Τεμάχια 

 

 

130.000 

Τεμάχια 

 

7. Γάντια Εξεταστικά (μη αποστειρωμένα) 

από λάτεξ, ανατομικού σχήματος χωρίς 

πούδρα που έχουν ολικό μήκος 270mm, 

όλα τα μεγέθη 

 150.000 

Τεμάχια 

 

8. Γάντια Εξεταστικά νιτρυλίου χωρίς 

πούδρα 

 6000 

Τεμάχια 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΕΡ. ΦΠΑ 30.000,00€  
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(15.000,00€ για το 

Νοσοκομείο Κοζάνης 

& 15.000,00€ για το 

Νοσοκομείο 

Πτολεμαϊδας) 

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

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

Νοσοκομείο δεν έχει  την 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.  

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

          

          

          

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ ολογράφως 
και αριθμητικός 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗ

ΤΗΡΙΟΥ 
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