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ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 

ΤΚΔΤΖ ΠΝΔΤΜΟΠΔΡΗΣΟΝΑΗΟΤ ΣΟΤ Γ. Ν. «ΜΑΜΑΣΔΗΟ»-

«ΜΠΟΓΟΑΚΔΗΟ», ΦΟΡΔΑ Ν.ΚΟΕΑΝΖ 

 

(Προϋποιογησκός 9.000,00€ σσκπερ. ΦΠΑ 24%) 
 

 

Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν «ΜΑΜΑΣΔΗΟ»-«ΜΠΟΓΟΑΚΔΗΟ», ζε εθηέιεζε ηεο αξηζκ. 

138/13-04-2017, απφθαζε ηνπ Γ.. (AΓΑ: 6ΓΔ94690Β-32, ΑΓΑΜ: 17REQ006105328) 

θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο:  

1. Σνπ Ν. 3329/2005 (ΦΔΚ 81/4-4-2005, ηεχρνο Α΄) «Δζληθφ ζχζηεκα Τγείαο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο». 

2. Σνπ Ν.3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ 

θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην 

δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 112/Α/13-07-2010). 

3. Σεο αξηζκ.Π1/3305 η.β. ΦΔΚ 1789/12-11-2010 «χλαςε εθηέιεζε θαη δηαδηθαζίεο 

ζχλαςεο ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ, θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 2 

(παξ.5,12,13 θαη 16) ηνπ Ν.2286/95.  

4. Σνπ  N. 4412/2016 (ΦΔΚ 47/η. Α΄/08.08.2016) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, 

Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο νδεγίεο 2014/24/ΔΔ & 2014/25/ΔΔ)», 

θαζψο θαη ηελ ππ’αξηζκ. 8125/10-07-2017, κε ΑΓΑ: Ω3ΓΠ4690Β-ΣΡ4, αλάιεςε 

ππνρξέσζεο θαη δέζκεπζε πίζησζεο, (α/α: 901). 
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Πξνβαίλεη ζηε δηελέξγεηα πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο πξνκήζεηαο ζπζθεπήο 

πλεπκνπεξηηνλαίνπ γηα ηνλ πχξγν ιαπαξνζθνπηθψλ επεκβάζεσλ ηνπ  Γ. Ν.«Μακάηζεην»-

«Μπνδνζάθεην», (θνξέαο: Ννζνθνκείν Κνδάλεο), πξνυπνινγηζκνχ 9.000,00€ σσκπερ. ΦΠΑ 

θαη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή. 

 

ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

Γηθαίσκα πκκεηνρήο, ζχκθσλα κε ην αξ. 25 ηνπ Ν.4412/2016, έρνπλ νη αλαθεξφκελνη 

θαησηέξσ εθφζνλ αζθνχλ δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο 

πξφζθιεζεο 

α) Όια ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, εκεδαπά ή αιινδαπά. 

β) Δλψζεηο πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά. 

γ) πλεηαηξηζκνί,  

 πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε: 

α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο,  

β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.),  

γ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ 

αλάζεζε δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο 

ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη  

δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ' ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ 

θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ 

αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.  

Οη ελψζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο δελ ππνρξενχληαη λα ιακβάλνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή 

πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ ηελ πξνζθνξά. Ζ επηιεγείζα έλσζε ή θνηλνπξαμία ππνρξενχηαη 

λα πξάμεη ηνχην εάλ θαηαθπξσζεί ζε απηή ε ζχκβαζε εθ φζνλ ε ιήςε νξηζκέλεο λνκηθήο 

κνξθήο είλαη αλαγθαία γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

 

1. Ζ ζπζθεπή λα  είλαη θαηάιιειε γηα ηελ εηζαγσγή CO2 ζηελ πεξηηνλατθή θνηιφηεηα, 

εηδηθά ζρεδηαζκέλε γηα ιαπαξνζθνπηθέο επεκβάζεηο. 

2. Να δηαζέηεη νζφλε αθήο γηα εχθνιν ρεηξηζκφ θαη απνιχκαλζε, κε φιεο ηηο ελδείμεηο λα 

αλαγξάθνληαη ςεθηαθά γηα εχθνιε αλάγλσζε. 

3. Να ζεξκαίλεη ην αέξην ζε ζεξκνθξαζία ζψκαηνο γηα απνθπγή επηπινθψλ. Σν ζεξκαληηθφ 

ζηνηρεί λα είλαη ελζσκαησκέλν ζην ζσιήλα γηα αθξηβή ξχζκηζε ζεξκνθξαζίαο ηνπ 

ζεξκαηλφκελνπ αεξίνπ πνπ εηζάγεηαη ζην πεξηηφλαην. 

4. Να έρεη κεγάιε δπλαηφηεηα ξνήο ηνπιάρηζηνλ 45 ι/ιεπηφ γηα άξηζηε ιεηηνπξγία ζε 

πεξηπηψζεηο δηαξξνήο αεξίνπ. Μεγαιχηεξε δπλαηφηεηα ζα εθηηκεζεί. 
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5. Να δηαζέηεη πξνεπηινγή ηεο επηζπκεηήο ελδνθνηιηαθήο πίεζεο απφ 3 mmHg έσο 25 

mmHg πεξίπνπ ζε βήκαηα ηνπ 1 mmHg. 

6. Να θέξεη  ζπζηήκαηα αζθαιείαο κε αθνπζηηθή εηδνπνίεζε. 

7. Να πεξηιακβάλνληαη ν ζσιήλαο ζχλδεζεο αεξίνπ κε ηνλ αζζελή, απαξαίηεηα πνιιαπιψλ 

ρξήζεσλ γηα νηθνλνκία, θίιηξα αεξίνπ θαη φια ηα απαξαίηεηα γηα ηελ πιήξε ιεηηνπξγία 

ηεο ζπζθεπήο. 

 

 

ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ έγγξαθε ζθξαγηζκέλε πξνζθνξά, ζην Γξαθείν 

Πξνκεζεηψλ ηνπ Γ.Ν. «ΜΑΜΑΣΔΗΟ»-«ΜΠΟΓΟΑΚΔΗΟ» , ΝΟ.ΜΟΝ.ΚΟΕΑΝΖ, 

κέρξη ηελ  26-07-2017 εκέρα Σετάρτε  θαη ώρα 10:00 π.κ. 

ε θαιά ζθξαγηζκέλν θάθειν ζα αλαγξάθεηαη ε ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ», ν ηίηινο 

«ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΚΔΤΖ 

ΠΝΔΤΜΟΠΔΡΗΣΟΝΑΗΟΤ ΣΟΤ Γ.Ν. «ΜΑΜΑΣΔΗΟ»-«ΜΠΟΓΟΑΚΔΗΟ», ΦΟΡΔΑ 

Ν.ΚΟΕΑΝΖ», ν ηίηινο ηεο αξκφδηα Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηελ πξνκήζεηα: «Γ.Ν. 

«ΜΑΜΑΣΔΗΟ – ΜΠΟΓΟΑΚΔΗΟ» ηνπ Ν.Κνδάλεο» θαη ηα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα. 

Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ή πεξηέξρνληαη θαζ'νηνλδήπνηε άιιν ηξφπν ζηελ Τπεξεζία 

καο κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα, ζεσξνχληαη εθπξφζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη 

ρσξίο λα απνζθξαγηζηνχλ.  

Οη πξνζθνξέο ζα ππνβιεζνχλ ζπληαγκέλεο ζηελ ειιεληθή γιψζζα, κέζα ζε θαιά 

ζθξαγηζκέλν θάθειν, (θπξίσο θάθεινο) ν νπνίνο ζα πεξηέρεη δχν (2) επηκέξνπο 

αλεμάξηεηνπο ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο. 

 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΦΑΚΔΛΩΝ:  

 

Α. «ΦΑΚΔΛΟ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΩΝ ΤΜΜΔΣΟΥΖ-ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» 

 

Ο θάθεινο απηφο πεξηέρεη: 

1. Βεβαίσζε απφ ην νηθείν Δπηκειεηήξην, κε ηελ νπνία ζα πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπ 

ελδηαθεξνκέλνπ ζε απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπ ζε ζρέζε κε ηηο ππφ παξνρή 

ππεξεζίεο. 

2. Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη: 

- Να δειψλεη ν ππνςήθηνο φηη, κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, είλαη 

θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνο σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ θαη σο πξνο ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη 

επηθνπξηθήο). 
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- Γελ έρεη δηαπξάμεη θαλέλα ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα. 

- Γελ έρεη θεξπρζεί έθπησηνο απφ ζχκβαζε πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ. 

- Γελ έρεη ηηκσξεζεί κε απνθιεηζκφ απφ δηαγσληζκνχο πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ηνπ 

δεκνζίνπ ηνκέα 

- Όηη κέρξη ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, ε επηρείξεζή ηνπ ππήξμε ζπλεπήο σο 

πξνο ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ή άιισλ λφκηκσλ ππνρξεψζεψλ ηεο έλαληη 

θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα.  

- Όηη ε πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο ηεο 

νπνίαο έιαβαλ γλψζε, θαη ηελ απνδέρνληαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα. 

3. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ.  Η υποχρζωςη αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτώςεισ 

εταιρειών περιοριςμζνησ ευθφνησ (Ε.Π.Ε.) και προςωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), 

τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτώςεισ ανωνφμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθφνοντα 

Σφμβουλο, καθώσ και όλα τα μζλη του Διοικητικοφ Συμβουλίου. 

4. Φορολογική Ενημερότητα. 

5. Αςφαλιςτική Ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016). 

 

 

Β. «ΦΑΚΔΛΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ»: 

 

ε μερσξηζηφ θάθειν ζα θαηαηεζεί ε ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ, ζε δχν (2) αληίηππα 

πξσηφηππν θαη αληίγξαθν. 

 Ζ πξνζθεξφκελε ηηκή πξέπεη λα πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα απφ ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά, ε 

νπνία πξέπεη λα είλαη δηακνξθσκέλε ζχκθσλα κε φζα δεηνχληαη απφ ηελ παξνχζα 

πξφζθιεζε.  

Με ηελ πξνζθνξά, ε ηηκή πνπ ζα δνζεί θαιχπηεη ην ζχλνιν ησλ απαηηήζεσλ ηεο ελ ιφγσ 

πξνκήζεηαο, φπσο θαζνξίδεηαη ζηελ πξφζθιεζε. 

Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα ζπλνδεχεηαη απφ Τπεχζπλε Γήισζε ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη 

φηη ηεξείηαη ε εξγαηηθή λνκνζεζία. 

Οη ηηκέο πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ην ζχλνιν ησλ επηβαξχλζεσλ (πξνβιεπφκελνη θφξνη, 

δαζκνί, αζθάιηζηξα, λφκηκεο θξαηήζεηο θαη άιιεο ζρεηηθέο δαπάλεο) εθηφο ηνπ Φ.Π.Α., ν 

νπνίνο ζα αλαθέξεηαη ρσξηζηά. Ζ ζπλνιηθή ηηκή ρσξίο Φ.Π.Α. ζα ιεθζεί ππφςε γηα ηε 

ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ. 

Πξνζθνξέο πνπ νη ηηκέο ηνπο ππεξβαίλνπλ ηελ πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε απνξξίπηνληαη. 

Ζ αποσυράγησε θαη ο έιεγτος τωλ προσυορώλ ζα γίλεη από τελ επητροπή τοσ 

Νοσοθοκείοσ,  στης 27-07-2017 εκέρα Πέκπτε θαη ώρα 12:00 π.κ. 
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Πιερωκή:  Ζ δαπάλε ζα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 

Ννζνθνκείνπ Κνδάλεο (ΚΑΔ 9749). 

Ζ πιεξσκή ζα γίλεη ππφ ηνλ φξν φηη δε ζπληξέρεη πεξίπησζε επηβνιήο πξνζηίκνπ ή άιισλ 

νηθνλνκηθψλ θπξψζεσλ εηο βάξνο ηνπ αλαδφρνπ. 

Ζ πιεξσκή ζα γίλεη ζε επξψ (€), κεηά απφ πξνεγνχκελε ζεψξεζε ησλ ζρεηηθψλ ρξεκαηηθψλ 

εληαικάησλ πιεξσκήο απφ ηνλ αξκφδην Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ. 

Κρατήσεης:  Σνλ πξνκεζεπηή βαξχλνπλ φιεο νη λφκηκεο θξαηήζεηο πνπ ηζρχνπλ ή ζα 

επηβιεζνχλ, ε παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο, φπσο θάζε θνξά απηή πξνβιέπεηαη απφ ηηο 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, θαζψο θαη θάζε δαπάλε απαηηνχκελε γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο 

πξνκήζεηαο, πιελ ηνπ Φ.Π.Α., ν νπνίνο βαξχλεη ην Ννζνθνκείν. 

Κάζε δηαθνξά πνπ ήζειε πξνθχςεη κεηαμχ ηνπ αλαδφρνπ θαη ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζηα πιαίζηα 

ηεο ζχκβαζεο, ζα γίλεη πξνζπάζεηα λα επηιπζεί κε θηιηθφ δηαθαλνληζκφ, πάληα κέζα ζηα 

πιαίζηα ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ θαη ηεο ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε απνηπρίαο απηήο ηεο 

πξνζπάζεηαο, αξκφδηα γηα ηελ επίιπζε ηνπ ζέκαηνο είλαη ηα Γηθαζηήξηα Κνδάλεο. 

    

 

                                                                                             Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ  

 

 

                       

                                                                                        ΓΔΩΡΓΗΟ ΥΗΩΣΗΓΖ            
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