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  Το  Γ. Ν. Ζακύνθου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 

-του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», καθώς και τις τροποποιήσεις αυτού  

-του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – 

δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

--του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και 

Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και 

ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,, καθώς και τις τροποποιήσεις αυτού  

-της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για 

την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

-του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και ΚΗΜΔΗΣ  …»,  

-του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

-του π.δ  80/2016 (Α΄ 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”,  

-της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση θεμάτων ΚΗΜΔΗΣ    καθώς και   

--- Την υπ’ αρίθμ. πρωτ. 1095/26-2-2020  (ΑΔΑ:  ΩΩ0Γ4690ΒΞ-ΛΥ2),  απόφαση του Διοικητή   του Γ.Ν.Ζ., που 

αφορούσε την έγκριση του Πίνακα Προγραμματισμού Προμηθειών και Υπηρεσιών ανά ΚΑΕ και ανά CPV και 

Φαρμάκων, βάση των ορίων του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Γ.Ν.Ζ. Η απόφαση του Διοικητή 

επικυρώθηκε με την αριθμ.  4/24-4-2020, θέμα 2ον  (ΑΔΑ: Ω67Ρ4690ΒΞ-ΒΣΡ), απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν.Ζ., 

-Την αριθμ. 1/3-4-2020, θέμα 3ον (ΑΔΑ: 665Π4690ΒΞ-Γ5Ψ), απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν.Ζ., εξουσιοδότησης του 

Διοικητή να προβαίνει στην λήψη όλων των απαραίτητων αποφάσεων μέχρι την ολοκλήρωση των Σ.Δ., που διενεργεί 

το Γ.Ν.Ζ, βάση του εγκεκριμένου Προϋπολογισμού δαπανών  

- Την έκθεση ανάληψης δαπάνης: 0/1141,  926/0 , ΑΔΑ: 6ΘΞ74690ΒΞ-4ΨΧ, Ποσού: 500,00 € (για το 2020)   

- Την ανάγκη για  εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου μας 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ  
Την Διενέργεια Συνοπτικού  Διαγωνισμού  για την προμήθεια  

ΕΝΤΥΠΩΝ (CPV   22820000-4)  (ΚΑΕ  1293)                   {Πιθανή ποσότητα:  71485 Τεμ.} 

προϋπολ. δαπάνης  7.096,775 €  προ ΦΠΑ   ή  8.800,00 €  συμπ. ΦΠΑ  24% 

για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους 

 

Με κριτήριο κατακύρωσης την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής 

(ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ). Επί ποινή αποκλεισμού της προσφοράς στην περίπτωση  την οποία η 

προσφερόμενη τιμή που θα δοθεί  υπερβαίνει  την   ανώτατη  τιμή  που θα περιλαμβάνεται στο 

παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ. (www.epromy.gr) για το είδος αυτό, κατά την τελευταία ημέρα υποβολής 

της προσφοράς. 

Η Δαπάνη θα βαρύνει  τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου. 

 

 Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου  του 2020 

και ώρα 13:00 και ενιαία χωρίς διάκριση σταδίων / φάσεων (Ν. 4412/2016,  Άρθρο 117 «ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ»,  παράγρ.   4. «Η αποσφράγιση και αξιολόγηση  των δικαιολογητικών συμμετοχής, των 
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τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, 

κατά την κρίση της επιτροπής).  

 

  Η παρούσα διακήρυξη θα αναρτηθεί:  

-στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ  όπου και θα λάβει τον σχετικό αριθμό ΑΔΑ 

-στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) όπου θα λάβει τον σχετικό αριθμό 

και  θα σταλεί με e-mail στα Επιμελητήρια  

   

 

   Έγγραφα της διαδικασίας κατά την έννοια της περ. 14 της παρ.1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 

είναι η παρούσα Διακήρυξη  καθώς και οι  συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο 

πλαίσιο της  διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

 
ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ  ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καθώς και οι πιθανές 

διευκρινήσεις επί της Διακηρύξεως θα είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 

 Στην περίπτωση που προκύψουν τυχόν διευκρινίσεις ή τροποποιήσεις, θα δημοσιεύονται στους 

ίδιους δικτυακούς τόπους και θα αποτελεί ευθύνη του ενδιαφερόμενου να λάβει γνώση για αυτές.  

  Η αναζήτηση των διευκρινήσεων -τροποποιήσεων θα γίνεται με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου της 

Διακήρυξης. 

 Οι παρεχόμενες από το Νοσοκομείο διευκρινίσεις δεν θα τροποποιούν ουσιωδώς το περιεχόμενο της 

διακήρυξης. 

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στον διαγωνισμό, έχουν οι οικονομικοί φορείς {φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών} που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά 

στο αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης (και σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 1, περ. 11, του ν.4412/2016) 

 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τους  ειδικούς,  γενικούς όρους & προδιαγραφές της παρούσης, 

οι οποίοι  είναι απαράβατοι και η μη συμμόρφωσή τους,  συνεπάγεται αποκλεισμό της προσφοράς. 

 

-- Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο ή μέρος των  ζητουμένων ειδών, 

αλλά  για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας του κάθε είδους. 

 

---Τα υπό προμήθεια είδη και οι υπό προμήθεια ποσότητες θα προσαρμόζονται  κάθε φορά 

ανάλογα με τις ανάγκες του νοσοκομείου. 

 

Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού και την συμμετοχή σε αυτόν 

συντάσσονται στην  ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΛΩΣΣΑ 

 

Άρθρο 1…ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ                                                

Οι προσφορές για όσους επιθυμούν να λάβουν μέρος, θα αποσταλούν σε ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ 

ΦΑΚΕΛΟ στο Γ. Ν. Ζακύνθου «Άγιος Διονύσιος» οδός: Γαϊτάνι, ΤΚ 291 00  ΖΑΚΥΝΘΟΣ Γραμματεία - 

Πρωτόκολλο,   μέχρι και την ίδια  ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, αλλά μια ώρα πριν της ορισθείσης,  

για την αποσφράγιση των προσφορών.   

 Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέχονται στην υπηρεσία μας, με οποιοδήποτε τρόπο 

εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. 

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην 

προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον 

προσφέροντα. Αν υπάρχουν διορθώσεις, η επιτροπή κατά τον έλεγχο θα μονογράψει τις διορθώσεις, 

προσθήκες, κ.λ.π. και γενικά θα επιβεβαιώνει ότι αυτές έγιναν πριν από την αποσφράγιση των προσφορών  

 Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις και την καθιστούν ασαφή κατά την 

κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 

 

Στον σφραγισμένο φάκελο της προσφοράς, πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:  

    Α) Τα στοιχεία του αποστολέα,   

    Β) Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας μας: 

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
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                          6
η
 Υ. ΠΕ. ΠΕΛ/ΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ- ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 

  ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ   « ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ » 

  «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  ΣΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ   

    Γ) Ο αριθμός Πρωτοκόλλου του παρόντος εγγράφου,   

    Δ) Η ονομασία του διαγωνισμού,  

    Ε) Η ημερομηνία και ώρα διενέργειας,   

    Ζ) «Να μην ανοιχθεί ο φάκελος  από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία». 

Κατά την διάρκεια της αποσφράγισης (δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνική - οικονομική 

προσφορά) μπορούν να παρευρίσκονται οι διαγωνιζόμενοι ή εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποί τους. 

Η ανωτέρω αποσφράγιση-αξιολόγηση των προσφορών (δικαιολογητικών - τεχνική – οικονομική) 

ολοκληρώνεται την ίδια ημέρα του διαγωνισμού και αν δεν επαρκέσει ο χρόνος, σε επόμενη συνεδρίαση της 

Επιτροπής. 

Όσοι από τους υποψήφιους προμηθευτές επιθυμούν, μπορούν να πληροφορηθούν το περιεχόμενο 

των άλλων προσφορών ύστερα από σχετική ενημέρωσή τους από την αρμόδια Επιτροπή. Η εξέταση των 

φακέλων των προσφορών των άλλων συμμετασχόντων, θα γίνει ενώπιον της επιτροπής και χωρίς να 

επιτρέπεται η φωτοαντιγραφή. 

 

 

 

Άρθρο 2…ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

Ο  σφραγισμένος φάκελος της προσφοράς θα περιέχει επί ποινή αποκλεισμού: 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  της παρ.4 του άρθρ. 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, με 

ημερομηνία σύνταξης την ημερομηνία αποστολής της προσφοράς, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία 

του διαγωνισμού που συμμετέχουν και ο υποψήφιος προμηθευτής θα δηλώνει :   

1) Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι και είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο    

2) Η επιχείρησή τους δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας.  

3) Δεν έχει εκδοθεί σε βάρος τους απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

4) Δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους  δραστηριότητας. 

5) Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων, όσο και  των 

υποχρεώσεών της εν γένει προς το Δημόσιο τομέα. 

Καθώς και: 

α) Την πλήρη αποδοχή και συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους, όπως  

ορίζονται στο Παράρτημα της παρούσας. 

β) Ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της εργατικής 

νομοθεσίας, δηλαδή: καταβολή των νόμιμων αποδοχών, τήρηση του νόμιμου ωραρίου, ασφαλιστική 

κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφάλειας και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου, των εργαζομένων που θα 

απασχοληθούν για την εκτέλεση του υπό ανάθεση  έργου και ότι ευθύνεται αποκλειστικά για κάθε 

παράβαση της εργατικής νομοθεσίας και των υποχρεώσεων του προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς 

γ) Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.  

δ) Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, για τους οποίους έλαβε 

πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση 

ε) Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού.  

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

Αρχής για αναβολή, ακύρωση,  ματαίωση του διαγωνισμού.  

η) Δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή μέρος αυτής μετά την κατάθεσή της και 

θ) Οποιοδήποτε έγγραφο του ζητηθεί από την Επιτροπή Διεξαγωγής και Αξιολόγησης του διαγωνισμού, θα 

το καταθέσει  εντός τριών (3) ημερών. 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Στην  τεχνική προσφορά συμπεριλαμβάνονται  τα  εξής: 

α) Έντυπο με επικεφαλίδα ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (σε ένα (1) πρωτότυπο και σε ένα (1) αντίγραφο και σε 

ηλεκτρονική μορφή CD- σε επεξεργάσιμη μορφή) όπου περιγράφονται τα προσφερόμενα είδη  και οι τυχόν 

αποκλίσεις των προδιαγραφών των προσφερομένων, από αυτές που θέτουν οι ζητούμενες τεχνικές 

προδιαγραφές  της παρούσης. 

 Οι συμμετέχοντες θα πρέπει απαραίτητα, στην τεχνική τους προσφορά να αναφέρονται για κάθε 

προσφερόμενο είδος  με τον αύξοντα αριθμό, του  πίνακα ζητουμένων ειδών της διακήρυξής μας. 
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Η τεχνική προσφορά πρέπει να φέρει: Ημερομηνία, ονοματεπώνυμο και ιδιότητα υπογράφοντος, υπογραφή 

και σφραγίδα. 

 

β) Να δηλωθεί ο τόπος που θα κατασκευαστούν τα έντυπα καθώς και υλικό τεκμηρίωσης, από το οποίο θα 

προκύπτει η κάλυψη των απαιτήσεων για την εκτέλεση του ζητουμένου έργου {δηλώσεις, βεβαιώσεις, 

πιστοποιητικά, διάφορες πληροφορίες, κ.λ.π.}  

(Τα ξενόγλωσσα έγγραφα να είναι επίσημα μεταφρασμένα, στην Ελληνική γλώσσα) 

   

==Στην αρχή της τεχνικής προσφοράς, θα  καταγράφονται τα  περιεχόμενα αυτής==. 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Έντυπο με επικεφαλίδα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (σε ένα (1) πρωτότυπο και σε ένα (1) 

αντίγραφο και σε ηλεκτρονική μορφή CD, σε επεξεργάσιμη μορφή) και πρέπει να φέρει ημερομηνία, 

ονοματεπώνυμο, υπογραφή του Νόμιμου Εκπροσώπου και σφραγίδα εταιρείας. 

Οι προσφερόμενες τιμές θα δοθούν σε  €  ολογράφως και αριθμητικώς, ανά μονάδα μέτρησης, για 

παράδοση των υλικών, με ευθύνη και μέριμνα του Προμηθευτή στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου και σε 

χώρο που θα  υποδειχθεί,  ενώπιον Επιτροπής παραλαβής 

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει απαραίτητα, στην οικονομική τους προσφορά να αναφέρονται για κάθε 

προσφερόμενο είδος  με τον αύξοντα αριθμό, του  πίνακα ζητουμένων ειδών της διακήρυξής μας. 

 

 Σημειώνεται ότι: Οι παραπάνω προσφερόμενες τιμές θα παραμένουν σταθερές και δεν θα 

υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως την ημερομηνία ολοκλήρωσης της σύμβασης, που θα 

υπογραφεί. 

Οι  τιμές που θα δοθούν θα περιλαμβάνουν τις κρατήσεις υπέρ τρίτων, ως και κάθε άλλη νόμιμη 

επιβάρυνση που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, εκτός από τον ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ θα δίδεται σε 

ξεχωριστή στήλη, σε περίπτωση δε που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ αυτός θα διορθώνεται από την 

Υπηρεσία. 

Για τη σύγκριση των προσφορών θα λαμβάνεται υπόψη, η προσφερόμενη τιμή ανά μονάδα 

μέτρησης, προ  ΦΠΑ  
 Οι προσφερόμενες τιμές δεν πρέπει να  υπερβαίνουν τις αντίστοιχες τιμές του Παρατηρητηρίου 

Τιμών της Ε.Π.Υ. (www.epromy.gr), όπως καταγράφηκαν κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας 

υποβολής προσφορών (για τα υλικά που έχουν ενταχθεί σε αυτό). Στα υλικά που η προσφερόμενη τιμή τους, 

είναι ανώτερη από τις κατά τα ανωτέρω παραδεκτές τιμές, θα απορρίπτονται. (Ν. 3918/2.04.2011).  

- Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή θα απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

- Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία (άνευ 

ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο 

δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα 

κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε. 

-  Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

- Προσφορές που δε δίνουν τις τιμές σε ευρώ ή που καθορίζουν σχέση ευρώ με ξένο νόμισμα θα 

απορρίπτονται  ως απαράδεκτες. 

- Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

- Σε περίπτωση που ο υποψήφιος προμηθευτής κάνει έκπτωση, οι τιμές που θα αναφέρονται στους Πίνακες 

Οικονομικής Προσφοράς για κάθε υπηρεσία ή προϊόν θα είναι οι τελικές τιμές μετά την έκπτωση. Επίσης 

δεν επιτρέπονται στην Οικονομική Προσφορά συνολικές εκπτώσεις σε επί επιμέρους αθροίσματα ή επί του 

συνολικού τιμήματος της Προσφοράς. 

- Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την 

τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 

- Οι προσφερόμενες τιμές δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά την διάρκεια του χρόνου ισχύος της 

προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος προσφοράς, οι διαγωνιζόμενοι δεν 

δικαιούνται, κατά την συγκατάθεσής τους, να υποβάλλουν νέα οικονομική προσφορά. 

 

 

Άρθρο 3… ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (άρθρο 97, του ν. 4412/2016) ( παρ.3 του άρθρου 33, του 

Ν.4608/2019)   

http://www.epromy.gr/
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 Η ισχύς των προσφορών θα έχει διάρκεια {120} ημερών  από την επομένη της διενέργειας του 

διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου, απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη.  

  

Άρθρο 4… ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει  από  Επιτροπή που έχει ορισθεί για τον 

σκοπό αυτό από την Διοίκηση του Νοσοκομείου  και  ενιαία  χωρίς διάκριση σταδίων / φάσεων 

(αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς και οικονομικής προσφοράς)  

  Για  την τελική επιλογή του προμηθευτή  λαμβάνεται υπόψη η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) εκ των συμμετασχόντων  των οποίων οι προσφορές τους 

έχουν κριθεί ως αποδεκτές, με βάση  τους όρους της διακήρυξης που επισυνάπτονται. 

 Η προσφερόμενη χαμηλότερη τιμή δεν πρέπει να υπερβαίνει την τιμή του παρατηρητηρίου 

τιμών (εάν το είδος που αξιολογείται έχει ενταχθεί στο παρατηρητήριο), κατά την ημερομηνία λήξης 

υποβολής των προσφορών. Σε αντίθετη περίπτωση, η προσφορά για το συγκεκριμένο είδος θα 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη.   

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

απαράδεκτη μετά από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής  

 Ως απαράδεκτες απορρίπτονται επίσης οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις 

τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης μετά από αιτιολογημένη γνώμη του αρμοδίου για την αξιολόγηση 

των αποτελεσμάτων οργάνου  

 

Άρθρο 5…ΚΡΙΣΗ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ    

 Το Νοσοκομείο, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του 

διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα αζημίως να αποφασίσει την οριστική ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή 

του διαγωνισμού. 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 

 Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να 

προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά 

ποσοστό στα εκατό και ως εξής:   Ποσοστό 30% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και  ποσοστό 

50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας (άρθρο 105, Ν. 4412/2016 καθώς και τις τροποποιήσεις αυτού).  

Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται 

προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο-προμηθευτή.  

Στην περίπτωση ΙΣΟΤΙΜΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, ο προμηθευτής  θα επιλεγεί με κλήρωση (Ν. 

4412/2016 Άρθρο 90 «Ισότιμες και ισοδύναμες προσφορές» {Ισότιμες  θεωρούνται οι προσφορές με την 

αυτή ακριβώς τιμή και είναι σύμφωνες με τους ζητούμενους γενικούς όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές}. 

  

 

Άρθρο 6… ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

 Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις του 

άρθρου 127, του  Ν. 4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107, περ. 30,31,32 και 33 του Ν. 

4497/2017 και με το άρθρο 43, εδάφιο 20, του Ν. 4605/2019) 

 

Άρθρο 7…  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΚΑΤΑΘΕΣΗ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Μετά την τεχνική - οικονομική αξιολόγηση υπογράφεται το σχετικό πρακτικό από τα μέλη της  

επιτροπής και κατατίθεται για έγκρισή του. Μετά την σχετική απόφαση έγκρισης του πρακτικού,  

ανακοινώνεται αυτό στις συμμετέχουσες εταιρείες.   

 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την 

παραλαβή της ανακοίνωσης,  για την υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζοντας: 

 

Α... ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : 

--Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, 

ΑΔΑ: 6ΨΞΨ4690ΒΞ-Τ5Ω





--Φορολογική Ενημερότητα, 

--Ασφαλιστική ενημερότητα και  Υπεύθυνη Δήλωση του προσωρινού αναδόχου- προμηθευτή, 

αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους  οφείλει να καταβάλει 

εισφορές (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος- προμηθευτής,  έχει την εγκατάστασή του 

στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, 

--Πιστοποιητικό / βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου με το οποίο να πιστοποιείται 

αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους. 

 Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 

υπoβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας αίτημα  παράτασης της 

προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει 

αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των 

δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. 

(εδ. 12, άρθρο 43, του ν. 4605/2019). 

 

        Σημείωση:  Οι οικονομικοί φoρείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η 

αναθέτουσα αρχή, διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά. (Πρβλ  άρθρο 79 παρ. 6 ν.  4412/2016, καθώς και 

τις τροποποιήσεις αυτού).   

        Σε αυτή την περίπτωση ο συμμετέχων πρέπει να αναγράψει  στην ΠΡΟΣΦΟΡΑ του  ποια έγγραφα   

είναι ήδη κατατεθειμένα στο Νοσοκομείο,  σε ποιόν διαγωνισμό και  ότι  αυτά  βρίσκονται σε ισχύ. 

 

Β… ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ύψους 5 % επί της δαπάνης προ Φ.Π.Α, με 

χρόνο ισχύος (14) μηνών {παρ. 1β & 4,  του  άρθρου 72 «Εγγυήσεις» του  Ν.  4412/2016 καθώς και τις 

τροποποιήσεις αυτού}. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 

ειδικότερα ορίζει. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και 

ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης.  Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 

παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων 

γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

 

  

Άρθρο 8…  ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ -- ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 Η Σύμβαση, που περιλαμβάνει, λεπτομερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την 

υλοποίηση της προμήθειας καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών, 

καταρτίζεται με βάση την κατακύρωση, την σχετική διακήρυξη και την τεχνική- οικονομική προσφορά του 

προμηθευτή, κατά φθίνουσα σειρά ιεραρχίας και κατισχύει αυτών πλην καταδήλων σφαλμάτων ή 

παραδρομών.  

Τυχόν υποβολή σχεδίων Σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις προσφορές τους, δε δημιουργεί 

καμία δέσμευση για την Αναθέτουσα Αρχή. 

  Η χρονική ισχύς της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της, έως εξαντλήσεως του 

συμβατικού ποσού. 
 Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα της αυτοδίκαιας λύσης της σύμβασης, μετά από έγγραφη 

ενημέρωση του προμηθευτή, εφ’ όσον παρουσιαστούν προβλήματα στη χρήση του προϊόντος  ή εφ’ όσον 

ζητηθεί η λύση της από Ανώτερο Κρατικό Φορέα εκτός του Νοσοκομείου,  χωρίς καμιά αξίωση του 

μειοδότη- προμηθευτή, για οικονομική ή άλλη αποζημίωση του,  από την Αναθέτουσα Αρχή (άρθρα 132 & 

133 του ν. 4412/2016 καθώς και τις τροποποιήσεις αυτού).  

  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 

καθώς και τις τροποποιήσεις αυτού και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου (άρθρο 201, 

«Προηγούμενη γνώμη για την τροποποίηση σύμβασης» του ν. 4412/2016), (άρθρο 107 περ. 39 του ν. 4497/2017) 

  Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν παραδοθεί οριστικά το σύνολο της προμήθειας, 

γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις 

από τα συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευτούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση 

(άρθρο 202 του ν. 4412/2016). 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση για την 

απαρέγκλιτη τήρηση των υποχρεώσεων του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το 

εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 
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δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016. Η τήρηση 

των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των 

Δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της 

ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους».  

  Τα έγγραφα της σύμβασης με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί η προμήθεια είναι τα αναφερόμενα 

παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος καθορίζεται ως 

κατωτέρω. 1. Η Σύμβαση. 2. Η Διακήρυξη. 3. Η Τεχνική Προσφορά του προμηθευτή. 4. Η Οικονομική 

Προσφορά του προμηθευτή. 

 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016 καθώς και τις 

τροποποιήσεις αυτού, οι όροι της διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

Σε περίπτωση διαφορών σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή 

εξ' αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο προμηθευτής καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική 

επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Για κάθε 

διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα 

δικαστήρια που εδρεύουν στον Νομό Ζακύνθου  

 

Άρθρο 9 … ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

  Η παράδοση των υλικών θα γίνεται με ευθύνη και μέριμνα του Προμηθευτή τμηματικά ανάλογα με 

τις ανάγκες του Νοσοκομείου,  εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών, από την έγγραφη παραγγελία μας, 

στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου και σε χώρο που θα  υποδειχθεί  ενώπιον Επιτροπής παραλαβής η 

οποία θα έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό από την Δ/νση του Νοσοκομείου.    

  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 προμηθευτή 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 προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. 

Σε περίπτωση άρνησης του προμηθευτή το Νοσοκομείο μπορεί να προμηθευτεί τα αναφερόμενα στην 

παρούσα σύμβαση είδη ελεύθερα και η διαφορά τιμής θα καταλογίζεται σε βάρος του προμηθευτή. 

 Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας,  (άρθρο 208  και  την παρ. 

11 εδ. Β,  άρθρου 221,  του ν. 4412/2016 καθώς και τις τροποποιήσεις αυτού), συγκροτείται τριμελής 

Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου  οργάνου  

              Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, 

με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 

εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή 

προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του 

τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 

προβλεπόμενες κυρώσεις. 

  Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3  

του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων 
(Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 205 του ν. 4412/2016 καθώς και τις τροποποιήσεις αυτού). 

 

Άρθρο 10… ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

 Η πληρωμή στον προμηθευτή  θα γίνεται με εξόφληση του 100% της αξίας των παραδοθέντων 

υλικών μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή αυτών από αρμόδια επιτροπή. Ελάχιστα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του προμηθευτή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 200, 

παραγρ. 4, του ν.4412/2016, (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 34 και 35 του ν. 4497/2017), είναι:  

  α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, 

αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 208 του ν. 4412/2016.  

  β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα.  

  γ) Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν  
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  δ) Το τιμολόγιο θα  εκδοθεί στο  ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ»   

        Ταχ.  Δ/νση: Γαϊτάνι Ζακύνθου Τ.Κ. 291 00   ΑΦΜ: 999519547, ΔΟ.Υ.  ΖΑΚΥΝΘΟΥ   

  ε) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  

  ζ) Οποιοδήποτε άλλο παραστατικό ή δικαιολογητικό ζητηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία του νοσοκομείου 

που διενεργεί τον έλεγχο και την πληρωμή, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία. 

 Τον  προμηθευτή βαρύνουν οι υπέρ Δημοσίου & τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλ. Φ.Π.Α., για την εκτέλεση της σύμβασης  στον τόπο και 

με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα αυτής. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς 

και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

επιβάλλεται (άρθρο 4,  Ν.4013/2011, και τις τροποποιήσεις αυτού:  ν. 4605/2019 και του ν, 4610/2019) 

β) 2% υπέρ Ψυχικής Υγείας  επί της αξίας του τιμολογίου της σύμβασης, μετά την αφαίρεση του ΦΠΑ & 

και κάθε άλλου παρακρατούμενου ποσού υπέρ τρίτων σύμφωνα με το άρθρο 3, Ν. 3580/2007 

γ) Ποσοστό 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π.  (Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών) 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 

αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Και κάθε νόμιμη κράτηση υπέρ Δημοσίου & τρίτων 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος αξίας (4% για προμήθεια υλικών) επί του καθαρού ποσού. 

 Όλα τα τιμήματα της Σύμβασης που θα υπογραφεί  (συνολικά και τιμές μονάδος), θα παραμένουν 

σταθερά και δεν θα υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως την συμβατική ημερομηνία 

ολοκλήρωσης της προμήθειας.     ==================== 

 

Ότι άλλο δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι περί των Προμηθειών Νόμοι και   

διατάξεις. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
 

Ζητούμενα είδη, Προδιαγραφές  / Γενικοί- Ειδικοί  όροι 

Προμήθεια   ΕΝΤΥΠΩΝ (CPV   22820000-4)  (ΚΑΕ  1293)    

προϋπολ. δαπάνης  7.096,775 €  προ ΦΠΑ   ή  8.800,00 €  συμπ. ΦΠΑ  24% 

{Πιθανή ποσότητα:  71485 Τεμ.}, για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους 

  

-- Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο ή μέρος των  ζητουμένων ειδών, 

αλλά  για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας του κάθε είδους 

 

ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ   ΕΙΔΗ  

{Οι συμμετέχοντες θα πρέπει απαραίτητα, στην τεχνική και στην οικονομική προσφορά  

να αναφέρονται για κάθε προσφερόμενο είδος  με τον αύξοντα αριθμό,  

του κάτωθι πίνακα ζητουμένων ειδών της διακήρυξής μας}.  

Α/Α Ονομασία εντύπου  Περιγραφή εντύπου 
Μον. 

Μέτρ. 

Πιθανή 

ποσότητα 

Πιθανή 
δαπάνη 

συμπ. ΦΠΑ 

24 % 

1 
«ΒΙΒΛΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ 

ΕΞΩΤ. ΙΑΤΡΕΙΟΥ» 

πανόδετο με χονδρό εξώφυλλο από χαρτί των 80 gr, των 200 

φύλλων, διαστ.:  ύψος 24 εκ * 34 εκ πλάτος,  εκτύπωση διπλής 

όψης,  μονοχρωμία 

ΤΕΜ 30 271,00 € 

2 
ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΣΘΕΝΩΝ 

«ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΕΚΒΑΣΗ» 

πανόδετο με χονδρό εξώφυλλο από χαρτί των 80 gr, των 200 

φύλλων,  διαστ.:   ύψος  40 εκ * 30 εκ πλάτος, εκτύπωση διπλής 

όψης,  μονοχρωμία 

ΤΕΜ 30 394,00 € 

3 

ΚΑΡΤΕΛΑ «ΚΑΡΤΑ 

ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 

ΦΑΡΜΑΚΩΝ΄» 

λευκού χρώματος, διαστάσεων: ύψος  25 εκ. χ 35 εκ πλάτος, 

εκτύπωση διπλής  όψης, μονοχρωμία 
ΤΕΜ 5.000 186,00 € 

4 

ΜΠΛΟΚ  «ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ- 

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ» (ΑΠΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΚΙΝΗΣΗΣ) 

διαστάσεων Α4,  απλό  100 φύλλων, με λεπτό εξώφυλλο, με 

κόλλα στο επάνω μέρος, με διάτρηση σε κάθε σελίδα,  

μονοχρωμία, σύμφωνα με το υπόδειγμα υπουργείου Ι4 (472) 

ΤΕΜ 30 36,00 € 

5 
ΜΠΛΟΚ «ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 

ΥΛΙΚΟΥ» 

διαστάσεων Α4, με λεπτό εξώφυλλο,  50 διπλότυπων φύλλων 

αυτογραφικά, (1ο φύλλο λευκό με διάτρηση στο πλάι – το 2ο 

φύλλο κίτρινο χωρίς διάτρηση), εκτύπωση μονοχρωμία, σύμφωνα 

με το υπόδειγμα υπουργείου Δ4 (201) 

ΤΕΜ 50 91,00 € 

6 

ΜΠΛΟΚ «ΑΠΟΔΕΙΞΗ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

ΠΡΟΣ ΠΛΥΣΗ ΕΙΔΩΝ» 

διαστάσεων: ύψος  21 εκ. χ 12 εκ. πλάτος, με λεπτό εξώφυλλο,  

50 διπλότυπων φύλλων, αυτογραφικά, (1ο φύλλο λευκό με 

διάτρηση στο πλάι – το 2ο φύλλο έγχρωμο χωρίς διάτρηση) 

εκτύπωση μονοχρωμία, 

ΤΕΜ 50 112,00 € 

7 

ΜΠΛΟΚ «ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ 

ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΟΥΜΕΝΟΥ 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣ 

ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ» 

διαστάσεων  Α4, με λεπτό εξώφυλλο, 50 τριπλότυπων φύλλων, 

αυτογραφικά, (1ο φύλλο λευκό με διάτρηση στο πλάι – το 2ο 

φύλλο ροζ με διάτρηση στο πλάι – το 3ο φύλλο κίτρινο χωρίς 

διάτρηση),μονοχρωμία, με αρίθμηση σύμφωνα με το υπόδειγμα 

υπουργείου Φ1 (701β) 

ΤΕΜ 50 241,00 € 

8 
ΜΠΛΟΚ  «ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΤΑΓΟΛΟΓΙΟ - απλό» 

διαστάσεων: ύψος 21 εκ. χ 14,50εκ. πλάτος, απλό 100 φύλλων,με 

κόλλα στο επάνω μέρος, χωρίς εξώφυλλο, μονοχρωμία 
ΤΕΜ 1.000 397,00 € 

9 

ΜΠΛΟΚ «ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΤΑΓΟΛΟΓΙΟ - 

Συγκεντρωτικό» 

διαστάσεων  Α4, με λεπτό εξώφυλλο, 50 τριπλότυπων φύλλων, 

αυτογραφικά, (1ο φύλλο λευκό με διάτρηση στο πλάι - το 2ο 

φύλλο ροζ με διάτρηση στο πλάι - το 3ο φύλλο κίτρινο χωρίς 

διάτρηση) εκτύπωση τριχρωμία, με αρίθμηση σύμφωνα με το 

υπόδειγμα υπουργείου Φ2 (711) 

ΤΕΜ 50 100,00 € 

10 

ΜΠΛΟΚ «ΔΗΛΩΣΗ 

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ 

ΕΓΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ  ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ  

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ» 

διαστάσεων  Α4, με λεπτό εξώφυλλο,  50 διπλότυπων φύλλων, 

αυτογραφικά, (1ο φύλλο λευκό με διάτρηση στο πλάι – το 2ο 

φύλλο κίτρινο χωρίς διάτρηση), εκτύπωση μονοχρωμία, με 

αρίθμηση σύμφωνα με το υπόδειγμα υπουργείου  Ι3 (463) 

ΤΕΜ 60 138,00 € 

11 
ΜΠΛΟΚ «ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ» 

διαστάσεων  Α3, με λεπτό εξώφυλλο, 50 διπλότυπων φύλλων, 

αυτογραφικά, (1ο φύλλο λευκό με διάτρηση στο πλάι – το 2ο 

φύλλο έγχρωμο χωρίς διάτρηση) εκτύπωση μονοχρωμία, με 

αρίθμηση 

ΤΕΜ 50 182,00 € 

12 

ΜΠΛΟΚ «ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

ΜΕΤΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 

ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ» 

διαστάσεων  Α4, με λεπτό εξώφυλλο,50 διπλότυπων φύλλων, 

αυτογραφικά, (1ο φύλλο λευκό με διάτρηση στο πλάι – το 2ο 

φύλλο έγχρωμο χωρίς διάτρηση ), εκτύπωση μονοχρωμία, με 

αρίθμηση 

ΤΕΜ 50 89,00 € 

13 
ΜΠΛΟΚ «ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΣΤΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ» 

διαστάσεων Α4, με λεπτό εξώφυλλο,  50 διπλότυπων φύλλων, 

αυτογραφικά,(1ο φύλλο λευκό με διάτρηση στο πλάι – το 2ο 

φύλλο κίτρινο χωρίς διάτρηση), εκτύπωση μονοχρωμία, σύμφωνα 

ΤΕΜ 200 342,00 € 
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με το υπόδειγμα υπουργείου Δ2 (111) 

14 

ΜΠΛΟΚ «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΟΦΗΣ 

ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ  

ΤΜΗΜΑΤΟΣ…… » 

διαστάσεων Α4,  απλό  100 φύλλων, με λεπτό εξώφυλλο, με 

κόλλα στο πλάι, με διάτρηση σε κάθε σελίδα, μονοχρωμία 
ΤΕΜ 50 72,00 € 

15 
ΜΠΛΟΚ «ΠΡΟΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗ 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ» 

διαστάσεων Α4, απλό  100 φύλλων, με λεπτό εξώφυλλο, με 

κόλλα στο επάνω μέρος, με διάτρηση σε κάθε σελίδα,   εκτύπωση 

διπλής  όψης, μονοχρωμία 

ΤΕΜ 35 394,00 € 

16 

ΜΠΛΟΚ «ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 

ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

ΤΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΤΩΝ 

ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ  

ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΝΟΣΗ-ΛΕΥΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ» 

διαστάσεων Α4, με λεπτό εξώφυλλο, 50 διπλότυπων φύλλων, 

αυτογραφικά, (1ο φύλλο λευκό με διάτρηση στο πλάι – το 2ο 

φύλλο έγχρωμο χωρίς διάτρηση) εκτύπωση μονοχρωμία, με 

αρίθμηση 

ΤΕΜ 100 166,00 € 

17 

ΜΠΛΟΚ «ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ 

ΠΑΡΑΔΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ» 

διαστάσεων  Α4, με λεπτό εξώφυλλο, 50 τριπλότυπων φύλλων, 

αυτογραφικά, (1ο φύλλο λευκό με διάτρηση στο πλάι – το 2ο 

φύλλο ροζ με διάτρηση στο πλάι – το 3ο φύλλο κίτρινο χωρίς 

διάτρηση), μονοχρωμία, με αρίθμηση σύμφωνα με το υπόδειγμα 

υπουργείου Φ4 (765) 

ΤΕΜ 100 213,00 € 

18 
ΜΠΛΟΚ «ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ» 

διαστάσεων Α4, με λεπτό εξώφυλλο, 50 διπλότυπων φύλλων, 

αυτογραφικά,(1ο φύλλο λευκό με διάτρηση στο πλαί – το 2ο 

φύλλο έγχρωμο χωρίς διάτρηση), εκτύπωση μονοχρωμία, 

ΤΕΜ 50 112,00 € 

19 ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΑΣΘΕΝΩΝ 
χρώματος ροζ, χονδρό χαρτί, διαστ. 35 εκ χ 50 εκ. με άνοιγμα στο 

πλάι, ΧΩΡΙΣ αυτοκόλλητο, Με εκτύπωση *** 
ΤΕΜ 6.000 1.190,00 € 

20 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ 
χρώματος λευκού, διαστάσεων 31 εκ. χ 41 εκ. με άνοιγμα και 

αυτοκόλλητο στο πλάι.   Με εκτύπωση *** 
ΤΕΜ 12.000 1.333,00 € 

21 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ 
χρώματος λευκού, διαστάσεων 36,5 εκ χ 45 εκ. με άνοιγμα και 

αυτοκόλλητο στο πλάι.  Με εκτύπωση *** 
ΤΕΜ 20.000 1.984,00 € 

22 
ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΞΟΝΙΚΩΝ 

ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ 

χρώματος λευκού, διαστάσεων 23 εκ. χ 33 εκ. με άνοιγμα και 

αυτοκόλλητο στο πλάι.  Με εκτύπωση *** 
ΤΕΜ 4.000 248,00 € 

23 ΦΑΚΕΛΟΙ ΥΠΕΡΗΧΩΝ 
χρώματος λευκού, διαστάσεων 23 εκ. χ 33 εκ. με άνοιγμα και 

αυτοκόλλητο στο πλάι. Με εκτύπωση *** 
ΤΕΜ 3.000 186,00 € 

24 
ΦΥΛΛΟ «ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ» 

διαστάσεων Α3, εκτύπωση διπλής όψης, δύο χρώματα   σύμφωνα 

με το υπόδειγμα υπουργείου Ι1 (411) 
ΤΕΜ 500 50,00 € 

25 ΦΥΛΛΟ «ΖΩΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ» 
διαστάσεων  Α4, εκτύπωση διπλής όψης, μονοχρωμία , σύμφωνα 

με το υπόδειγμα υπουργείου Ι1 (402) 
ΤΕΜ 10.000 124,00 € 

26 
ΦΥΛΛΟ «ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 

ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ» 
διαστάσεων Α4,  εκτύπωση δύο όψεων, μονοχρωμία ΤΕΜ 5.000 62,00 € 

27 
ΦΥΛΛΟ «ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ 

ΑΣΘΕΝΟΥΣ» 

διαστάσεων Α3, εκτύπωση διπλής όψης, μονοχρωμία  σύμφωνα 

με το υπόδειγμα υπουργείου  Ι1 (401) 
ΤΕΜ 3.000 37,00 € 

28 
ΦΥΛΛΟ «ΠΡΟΣ ΤΟ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ 

….. ΔΗΛΩΣΗ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ» 
διαστάσεων  Α4,  εκτύπωση διπλής όψης, μονοχρωμία ΤΕΜ 1.000 50,00 € 

Σύνολο: 71485 8.800,00 € 

       

*** Για την εκτύπωση : ΤΙΤΛΟ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ – ΤΜΗΜΑ  κ.λ.π. 

θα πρέπει να προηγηθεί συνεννόηση με τον υπεύθυνο του Νοσοκομείου. 

 

====================== 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα ζητούμενα έντυπα 

επικοινωνείτε με το e-mail : anastasiaoikon@gmail.com, ενώ υπάρχουν διαθέσιμα 

δείγματα των ζητουμένων εντύπων,  όπου μπορούν να σας αποσταλούν.  

 
====================== 

----Τα υπό προμήθεια είδη και οι υπό προμήθεια  ποσότητες θα προσαρμόζονται  κάθε φορά ανάλογα με 

τις ανάγκες του  Νοσοκομείου. 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 στην διάρκεια της σύμβασης. 
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ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ  
- Όπου απαιτείται από τις παραπάνω προδιαγραφές κατά την εκτύπωση να χρησιμοποιηθούν χρώματα, 

 ανά κατηγορία εντύπων είναι τα κάτωθι: 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ PANTONE U 

Δ  (διοικητικής υπηρεσίας) Χρώματος εκρού 474 U 

Τ  (τεχνικής υπηρεσίας) Χρώματος μπλε σκούρο REFLEX BLUE 

Ι  (ιατρικής υπηρεσίας) Χρώματος γαλάζιου 284 U 

Ν  (νοσηλευτικής υπηρεσίας) Χρώματος πράσινου σκούρου 3288 U 

Ε  (ιατρικών εργαστηρίων) Χρώματος κόκκινου σκούρου 1945 U 

Φ  (φαρμακείου) Χρώματος πράσινου ανοιχτού 3275 U 

Α  (αιμοδοσίας) Χρώματος κόκκινου ανοιχτού 185 U 

 

Τα έντυπα «σύμφωνα με το υπόδειγμα Υπουργείου» θα τα βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

www.mohaw.gr, ρυθμίσεις χρεών προτυποποίηση εντύπων ενιαίας λειτουργίας των Νοσοκομείων 

 

-Τα ζητούμενα έντυπα που δεν υπάρχουν προδιαγραφές  θα τυπωθούν ως εξής;  

--Τα απλά μπλοκ θα είναι 100 φύλλων 

--Τα διπλότυπα μπλοκ θα είναι 50 διπλότυπων το 1
ο
 στέλεχος θα είναι λευκού χρώματος , αυτογραφικό & 

διάτρητο στο πλάι, το 2
ο
  στέλεχος διαφορετικού χρώματος & χωρίς διάτρηση 

--Τα τριπλότυπα μπλοκ θα είναι 50 τριπλότυπων το 1
ο
  στέλεχος θα είναι λευκού χρώματος και τα 

υπόλοιπα διαφορετικού χρώματος. Το 1
ο
  & 2

ο
  στέλεχος θα είναι αυτογραφικά και  διάτρητα  στο πλάι & το 

3
ο
   χωρίς διάτρηση 

--Τα τετραπλότυπα μπλοκ θα είναι 50 τετραπλότυπων το 1
ο
 στέλεχος θα είναι λευκού χρώματος, τα 

υπόλοιπα διαφορετικού χρώματος. Το 1
ο
 - 2

ο
 - 3

ο
  στέλεχος θα είναι αυτογραφικά και  διάτρητα  στο πλάι & 

το 4
ο
 χωρίς διάτρηση 

--Τα μπλοκ θα είναι με κόλλα & με συρραπτικό στο πλάι, καθώς με  λεπτό εξώφυλλο, εκτός και αν 

αναφέρεται κάτι διαφορετικό 

- Οι φάκελοι θα είναι λευκού χρώματος, με άνοιγμα στο πλάι και όπου ζητείται με αυτοκόλλητο 

- Όπου αναφέρονται  φύλλα αυτά θα είναι λευκού χρώματος 

- Όπου απαιτείται αρίθμηση αυτή θα γίνεται σε συνεννόηση με τη Διαχείριση υλικού. 

- Όπου χρειάζεται ημερομηνία θα αναγραφεί ως εξής: Ζάκυνθος ……./……/20..… 

- Όπου αναφέρεται η φράση Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ   να αντικατασταθεί με τη φράση Ο/Η  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ 

- Όπου χρειάζεται τηλέφωνο  & διεύθυνση θα αναγραφεί ως εξής:  

Γαϊτάνι - Ζάκυνθος, Τ.Κ.  291 00, Τηλ: 26953-60500 

- Όπου χρειάζεται ο τίτλος του Νοσοκομείου θα αναγραφεί ως εξής:                  

ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΥΓΕΙΑΣ 

6
η
 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

‘ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ’ 

ΔΕΙΓΜΑΤΑ .  Υποχρεωτική η κατάθεση δειγμάτων των χαρτιών που θα χρησιμοποιηθούν για την 

παραγωγή των ζητούμενων ειδών, για αξιολόγησή τους όσον αφορά την ποιότητα, τον τύπο, το χρώμα, το 

πάχος των εξωφύλλων κτλ. από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.  

Τα δείγματα πρέπει να κατατεθούν μαζί με τον κυρίως φάκελο της  προσφοράς,  

Μετά την κατάθεση των προσφορών και εφ’ όσον  ζητηθεί από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης τους να 

κατατεθούν επιπλέον δείγματα οι προσφέροντες υποχρεούνται να τα καταθέσουν εντός της προθεσμίας που 

θα τους υποδειχθεί από την επιτροπή, η αξία των οποίων θα βαρύνει τους προσφέροντες.  

 

=================== 

 

Με την συμμετοχή στον διαγωνισμό και χωρίς άλλη δήλωση ή ειδική μνεία στην κατατεθειμένη 

προσφορά, αποδεικνύεται η ανεπιφύλακτη αποδοχή  από τον συμμετέχοντα όλων των όρων (ειδικών και 

γενικών) της παρούσης διακήρυξης. 

 
Ο  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ   Χ.  ΓΕΩΡΓΙΟΣ   

http://www.mohaw.gr/
ΑΔΑ: 6ΨΞΨ4690ΒΞ-Τ5Ω
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