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            ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

 

                        Αναρτητέο στο ΚΗΜΔΗΣ 

 

Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφοράς & αποδεικτικών μέσων για την ανάθεση υπηρεσιών 

πιστοποίησης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2015 της Μονάδας Τεχνητού 

Νεφρού, της Μονάδας Εμφραγμάτων και της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου 

Ηλείας – Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου (CPV: 79132000-8) και για την ανάθεση υπηρεσιών 

πιστοποίησης Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων κατά ISO 22000:2018 των Μαγειρείων 

του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας – Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου (CPV: 79132000-8), από 

διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης, έκδοση τριετών πιστοποιητικών, συνολικής δαπάνης μέχρι του 

ποσού των 3.720,00 € κατ’ έτος (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) και με κριτήριο ανάθεσης της 

Σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής». 

 

Έχοντας υπόψη: 

 

 Το Ν. 4412/2016 (Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

 Το Ν. 4622/19 (Α΄ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών 

οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37.  

 Το Ν. 4013/2011 (Α΄ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…». 

 Την υπ’ αρ. 76928/09.07.2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων και Επικρατείας 

(Β΄3075) με θέμα: «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)».  

 Το Ν. 3419/2005 (Α΄ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής 

Νομοθεσίας». 

 Το Ν. 4270/2014 (Α΄143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – 

δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

 Το Π.Δ. 80/2016 (Α΄ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 

 Την 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». 

 Το  Ν. 4727/2020 (Α΄ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 

2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της 

Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις».  

 Το Π.Δ. 28/2015 (Α΄ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία».  

 Το Ν. 2859/2000 (Α΄ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».  

 Το Ν. 2690/1999 (Α΄ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»  και ιδίως των άρθρων 1, 

2, 7, 11 και 13 έως 15. 

 Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών 

προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των 
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δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) 

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119. 

 Το Ν. 4624/2019 (Α΄ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού 

(ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των 

φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία 

της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες 

διατάξεις». 

 Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται 

ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του 

ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση 

της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 Την από 20-06-2019 υπ’ αρ. 13440, την από 28-01-2020 υπ’ αρ. 2108 και την από 14-05-2021 υπ’ αρ. 11380 Σύμβαση 

με την εταιρεία ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. «ΑΡΙΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Ε.» με τη Ν.Μ. Πύργου όσον 

αφορά στη μελέτη και εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της ΜΤΝ, ΜΕΘ και ΤΕΠ και Συστήματος 

Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων των Μαγειρείων. 

 Την από 23-03-2022 υπ’ αρ. 131 Πράξη Διοικητή Γ.Ν. Ηλείας με ΑΔΑ: 6ΚΝΓ46907Ε-ΠΝ2  (ΑΔΑΜ: 

22REQ010302322 2022-03-31) με την οποία αποφασίζεται η προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης 

σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, με πρόσκληση υποβολής προσφοράς για υπηρεσίες 

πιστοποίησης από διαπιστευμένο φορέα (CPV: 79132000-8), συνολικής προϋπολογισθείσας τριετούς δαπάνης η οποία 

ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 11.160,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένων του ΦΠΑ 24% και του συνόλου των εξόδων 

μετακίνησης και διαμονής των συνεργατών του Αναδόχου, με κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης την πλέον συμφέρουσα 

οικονομική προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, και την έκδοση τριετών πιστοποιητικών για τις κάτωθι μονάδες: 

Κατά ISO 9001:2015 

1. Μονάδα Τεχνητού Νεφρού 

2. Μονάδα Εμφραγμάτων   

3. Μονάδα Εντατικής Θεραπείας  

Κατά ISO 22000:2018 

Μαγειρεία   

 Την υπ’ αρ. πρωτ.: 7411/24-03-2022 (ΑΔΑΜ: 22REQ010302477 2022-03-31, ΑΔΑ: ΨΙ6Ρ46907Ε-Ρ1Γ) για την 

ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης για τα οικονομικά έτη 2022, 2023 και 2024 και έλαβε α/α: 1057 καταχώρησης στο 

βιβλίο εγκρίσεων & εντολών πληρωμής του Φορέα. 

 

Η Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου προσκαλεί ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης προκειμένου να του 

αναθέσει τις υπηρεσίες πιστοποίησης για τη συμμόρφωση της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού, της Μονάδας 

Εμφραγμάτων και της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας – Νοσηλευτική Μονάδα 

Πύργου με το πρότυπο ISO 9001:2015 (Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας) και των Μαγειρείων του Γενικού 

Νοσοκομείου Ηλείας – Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου με το Πρότυπο ISO 22000:2018 (Σύστημα Διαχείρισης 

Ασφάλειας Τροφίμων). 

 

Η παρούσα Πρόσκληση υπόκειται στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις: 

 

1. Αντικείμενο της υπό ανάθεσης υπηρεσίας  

 

Το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης για τη συμμόρφωση της Μονάδας 

Τεχνητού Νεφρού, της Μονάδας Εμφραγμάτων και της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του Γενικού 

Νοσοκομείου Ηλείας – Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου με το πρότυπο ISO 9001:2015 (Σύστημα Διαχείρισης 

Ποιότητας, CPV: 79132000-8) και των Μαγειρείων του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας – Νοσηλευτική Μονάδα 

Πύργου με το Πρότυπο ISO 22000:2018 (Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων, CPV: 79132000-8) και η  

έκδοση τριετών πιστοποιητικών, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 3.720,00 € κατ’ έτος 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.  

 

Ειδικότερα, η εν λόγω υπηρεσία θα περιλαμβάνει: 

 

α. την αρχική επιθεώρηση, ήτοι τη διενέργεια επιθεώρησης αρχικής αξιολόγησης του Συστήματος Διαχείρισης 

Ποιότητας (ΣΔΠ) της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού, της Μονάδας Εμφραγμάτων και της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας 

του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας – Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου και του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας 

Τροφίμων (ΣΔΑΤ) των Μαγειρείων του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας – Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου από 

αναγνωρισμένο επιθεωρητή.  
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Ο εμπλεκόμενος αριθμός του προσωπικού ανά Τμήμα έχει ως ακολούθως: 

 

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΟ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

ΜΤΝ: 28 

ΜΕΘ: 24 

ΜΕΜ: 19 

ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ: 19 

 

β. τη σύνταξη έκθεσης επιθεώρησης και αξιολόγηση των προς επιθεώρηση στοιχείων για την έκδοση των σχετικών 

πιστοποιητικών, 

 

γ. τη συμπληρωματική επιθεώρηση σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθούν αποκλίσεις στην επιθεώρηση 

Πιστοποίησης,  

 

δ. την έκδοση των Πιστοποιητικών στην ελληνική και αγγλική γλώσσα για τη συμμόρφωση της Μονάδας Τεχνητού 

Νεφρού, της Μονάδας Εμφραγμάτων και της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας – 

Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου με το πρότυπο ISO 9001:2015 (Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας) και των Μαγειρείων 

του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας – Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου με το Πρότυπο ISO 22000:2018 και την 

παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης των Πιστοποιητικών και του λογότυπου για την περίοδο ισχύος των 

Πιστοποιητικών, 

 

ε. την καταχώρηση στο Μητρώο Πιστοποιημένων Οργανισμών και τη δημοσίευση στην ιστοσελίδα του Αναδόχου, 

 

στ. τις δύο ετήσιες επιτηρήσεις, ήτοι τη διενέργεια επιθεώρησης 1ης ετήσιας επιτήρησης ΣΔΠ και ΣΔΑΤ (1 έτος μετά 

την ημερομηνία πιστοποίησης) και διενέργεια επιθεώρησης 2ης ετήσιας επιτήρησης ΣΔΠ και ΣΔΑΤ (1 έτος μετά την 1η 

επιτήρηση). 

 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται στα τρία έτη.  

 

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της υπό ανάθεσης υπηρεσίας. 

 

Η ανωτέρω υπηρεσία κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV) 

79132000-8 – Υπηρεσίες Πιστοποίησης. 

 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Σε 

περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων της μίας αποδεκτών ισότιμων προσφορών, η ανάθεση γίνεται με κλήρωση μεταξύ 

των υποψηφίων Αναδόχων που μειοδότησαν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του αρ. 90 του Ν. 4412/2016 

(ΦΕΚ Α΄147). 

 

Η πρόσκληση απευθύνεται προς κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. 

 

2. Είδος διαδικασίας 

 

Η Ανάθεση θα γίνει βάσει του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και ιδίως 

βάσει των διατάξεων περί απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του προαναφερθέντος Νόμου. 

 

3. Χρηματοδότηση της σύμβασης 

 

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.Ε 0439 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού της 

Νοσηλευτικής Μονάδας Πύργου του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας των οικονομικών ετών 2022, 2023 και 2024 του 

Φορέα, κατανεμημένη ως εξής: 

• 2022: 3.000,00 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, 3.720,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%  

• 2023:  3.000,00 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, 3.720,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%  

• 2024: 3.000,00 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, 3.720,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%  

Το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών καλύπτει και το σύνολο των εξόδων μετακίνησης και διανομής των 

συνεργατών του Αναδόχου.   
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Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η υπ’ αρ. πρωτ.: 7411/24-03-2022 (ΑΔΑΜ: 22REQ010302477 2022-03-31, 

ΑΔΑ: ΨΙ6Ρ46907Ε-Ρ1Γ) για την ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης για τα οικονομικά έτη 2022, 2023 και 2024 και 

έλαβε α/α: 1057 καταχώρησης στο βιβλίο εγκρίσεων & εντολών πληρωμής του Φορέα. 

 

4. Προθεσμία παραλαβής προσφορών 

 

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν την προσφορά τους έως τις 15/04/2022 και ώρα 14:30 μ.μ. σε κλειστό 

σφραγισμένο φάκελο όπου θα αναγράφονται ευκρινώς η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα, ο πλήρης τίτλος 

του Φορέα  (Ν.Μ. Πύργου του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας, Ε.Ο. Πύργου – Πατρών, Συντριάδα, Τ.Κ. 27 131 Πύργος), 

ο τίτλος και ο αριθμός πρωτοκόλλου της παρούσας Πρόσκλησης, τα στοιχεία του αποστολέα και η σήμανση: ΝΑ ΜΗΝ 

ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ.  

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς βεβαιώνεται από τον αριθμό πρωτοκόλλου. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής 

ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς. Προσφορές που κατατίθενται μετά την 

παραπάνω ημερομηνία & ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 18/04/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ. στο γραφείο Προμηθειών 

του Γ.Ν. Ηλείας-Ν.Μ. Πύργου από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης. 

Οι προσφέροντες δύνανται για την κατάρτιση της προσφοράς τους να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με την αρμόδια 

υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών, κα Χ. Καλογερά, στο 2621361474. 

 

5. Ισχύς των προσφορών 

 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στην πρόσκληση για εκατό είκοσι (120) ημέρες από την 

επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής. Προσφορές που αναφέρουν μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτονται 

ως απαράδεκτες.  

 

6. Οικονομική προσφορά- Τεχνική προσφορά-Αποδεικτικά μέσα 

 

Η Οικονομική προσφορά (βλ. Παράρτημα) των υποψηφίων θα περιλαμβάνει τα ποσά σε ευρώ χωρίς και 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Σε περίπτωση που η προσφερόμενη τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό κατ’ 

έτος όπως ορίζεται στην παρούσα Πρόσκληση η προσφορά του συμμετέχοντα θα απορρίπτεται. 

Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές. 

 

Μαζί με την οικονομική προσφορά θα πρέπει να κατατεθούν/αποσταλούν τα κάτωθι: 

 

1. Πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο φορέα διαπίστευσης για τον Φορέα πιστοποίησης Συστήματος Διαχείρισης της 

Ποιότητας κατά ISO 9001:2015 και Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων κατά ISO 22000:2018. 

2. Ονομαστικός κατάλογος με την ομάδα επιθεωρητών που θα διενεργήσουν τις επιθεωρήσεις μέσα στην τριετία, 

συνοδευόμενος από το βιογραφικό έκαστου, ώστε να αποδεικνύονται τα τυπικά και ουσιαστικά τους προσόντα 

(κατάρτιση, εμπειρία κλπ). 

3. Τις κυριότερες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών του συγκεκριμένου τύπου, που έχουν εκτελεστεί κατά τη διάρκεια των 

τριών τελευταίων ετών και τον κατάλογο με το πελατολόγιο του οικονομικού φορέα που θα πρέπει να περιλαμβάνει 

και οργανισμούς υγείας (απαιτούνται σχετικές βεβαιώσεις για τρεις τουλάχιστον περιπτώσεις). 

4. Απόδειξη νόμιμης εκπροσώπησης, όπως το ΦΕΚ ίδρυσης, οι τροποποιήσεις του ή κωδικοποιημένο καταστατικό (για 

ΑΕ και ΕΠΕ), αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού και των εγγράφων τροποποιήσεών του (ΟΕ και ΕΕ). Για την 

απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και 

εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία, και δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές 

της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να 

έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του,  εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο 

ισχύος. 

5. Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή 

Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.Μ.Η. των ως άνω 

Επιμελητηρίων. Το ανωτέρω γίνεται αποδεκτό, εφόσον έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την 

υποβολή του, εκτός εάν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

6. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή 

διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 

φορέας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 

οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
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ελέγχου σε αυτό. 

7. Πιστοποιητικά ως αναλύονται ακολούθως, που εκδίδονται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, 

που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, 

που να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.. 

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 

i) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την 

Α.Α.Δ.Ε.  

ii) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης πιστοποιητικό 

εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ. 

iii)   Πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με 

τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης. 

8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του νομίμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα που να έχει συνταχθεί μετά την 

κοινοποίηση της παρούσας ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας και δεν συντρέχουν 

λόγοι αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

 

Τα ανωτέρω υποβάλλονται σύμφωνα με τον Ν. 2690/1999 (Α΄ 45) και τα άρθρα 13 και 15 του Ν. 4727/2020 (Α΄ 184). 

 

7. Ματαίωση Διαδικασίας 

 

Η Αναθέτουσα Αρχή, διατηρεί το δικαίωμα για ματαίωση της διαδικασίας και την επανάληψή της με τροποποίηση ή 

μη των όρων υπό τους όρους του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016.  

Σε αυτή την περίπτωση οι συμμετέχοντες δεν έχουν καμιά οικονομική απαίτηση. 

 

8. Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του 

Ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, ήτοι 360,00 

ευρώ (τριακόσια εξήντα ευρώ) χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης και κατατίθεται μέχρι και την 

υπογραφή του συμφωνητικού.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα 

στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον 

αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του 

οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω 

για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 

παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό 

της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής πρόσκλησης και την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την 

ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε 

(5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) τον αριθμό και τον τίτλο 

της σχετικής σύμβασης.  

Η περ. (αα) του προηγούμενου εδαφίου (ζ) δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων. 

Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της 

σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής στην περίπτωση παραβίασης, από τον ανάδοχο, 

των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο παράδοσης, για 

διάστημα τριών (3) μηνών. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά από την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου 

του αντικειμένου της σύμβασης. 

Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει 

εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της εγγύησης καλής εκτέλεσης γίνεται μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με 

όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.  
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9. Πληρωμή – Κρατήσεις 

 

Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται τμηματικά και συγκεκριμένα:  

A. μετά την προσκόμιση των πιστοποιητικών ISO 9001:2015 και ISO 22000:2018 

B. μετά την διενέργεια των προβλεπόμενων επιθεωρήσεων επιτήρησης 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών 

που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του N. 4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 102 

του Ν. 4782/2021), καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 

διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, 

μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα 

έγγραφα της σύμβασης.  

Σε περίπτωση τροποποίησης των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί νόμιμων κρατήσεων ή/και φόρου 

εισοδήματος ή οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση/συμπλήρωση τυχόν διατάξεων, οι όροι της Πρόσκλησης, καθώς και της 

σύμβασης, συμμορφώνονται με τις νέες διατάξεις. 

 

10.  Συμβατικό πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία 

 

Κατά της εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και 

συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

 

11.  Επίλυση διαφορών 

 

Σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 127 του Ν. 4412/2016, στις διαδικασίες απευθείας 

ανάθεσης του άρθρου 118 του εν λόγω Νόμου, ανεξαρτήτως χρηματικού ορίου αυτής, οι σχετικές διαφορές, υπόκεινται 

μόνο σε δικαστική προστασία ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Εφετείου.  

 

 

Η παρούσα αναρτάται στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.nosokomeiopyrgoy.gr, στο Κεντρικό 

Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/  

(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). 

                                                                                       

 

 

 

 

                                                                                                 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΗΛΕΙΑΣ                                                                              

           

                                                                        

 

                                                                                           Δρ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ  MD PhD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nosokomeiopyrgoy.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ της υπ’ αρ. 8947/11-04-2022 Πρόσκλησης υποβολής 

προσφοράς & αποδεικτικών μέσων για την ανάθεση υπηρεσιών πιστοποίησης Συστήματος Διαχείρισης 

Ποιότητας κατά ISO 9001:2015 της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού, της Μονάδας Εμφραγμάτων και της 

Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας – Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου 

(CPV: 79132000-8) και για την ανάθεση υπηρεσιών πιστοποίησης Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας 

Τροφίμων κατά ISO 22000:2018 των Μαγειρείων του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας – Νοσηλευτική 

Μονάδα Πύργου (CPV: 79132000-8), από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης 

 

ΠΡΟΣ 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ  

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΥΡΓΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Ημερομηνία:…………………….... 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

Επωνυμία Υποψηφίου:  

Διεύθυνση, Τ.Κ., Πόλη έδρας:  

Τηλέφωνο/e-mail:  

ΑΦΜ-Δ.Ο.Υ:  

Νόμιμος Εκπρόσωπος:  

Α.Δ.Τ. (Νομίμου Εκπροσώπου):  

Υπεύθυνος Επικοινωνίας:  

Κωδικός Πιστοποίησης:  

 

 

 

 

Α/Α 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΟΣΤΟΣ 

ΠΡΟ 

ΦΠΑ 

 

ΦΠΑ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΣΥΜΠ/ΜΕ-

ΝΟΥ ΦΠΑ 

 

 

 

 

 

1 

• Διενέργεια επιθεώρησης αρχικής αξιολόγησης του 

Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) της 

Μονάδας Τεχνητού Νεφρού, της Μονάδας 

Εμφραγμάτων και της Μονάδας Εντατικής 

Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας – 

Ν.Μ. Πύργου και του Συστήματος Διαχείρισης 

Ασφάλειας Τροφίμων (ΣΔΑΤ) των Μαγειρείων του 

Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας – Νοσηλευτική 

Μονάδα Πύργου. 

• Τη σύνταξη έκθεσης επιθεώρησης και αξιολόγηση 

των προς επιθεώρηση στοιχείων για την έκδοση των 

σχετικών πιστοποιητικών. 
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• Συμπληρωματική επιθεώρηση σε περίπτωση κατά 

την οποία διαπιστωθούν αποκλίσεις στην 

επιθεώρηση Πιστοποίησης. 

• Έκδοση των Πιστοποιητικών στην ελληνική και 

αγγλική γλώσσα για τη συμμόρφωση της Μονάδας 

Τεχνητού Νεφρού, της Μονάδας Εμφραγμάτων και 

της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του Γενικού 

Νοσοκομείου Ηλείας – Νοσηλευτική Μονάδα 

Πύργου με το πρότυπο ISO 9001:2015 (Σύστημα 

Διαχείρισης Ποιότητας) και των Μαγειρείων του 

Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας – Νοσηλευτική 

Μονάδα Πύργου με το Πρότυπο ISO 22000:2018 

και την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης των 

Πιστοποιητικών και του λογότυπου για την περίοδο 

ισχύος των Πιστοποιητικών. 

• Καταχώρηση στο Μητρώο Πιστοποιημένων 

Οργανισμών και δημοσίευση στην ιστοσελίδα του 

Αναδόχου. 

2 
• Διενέργεια 1ης επιτήρησης  

(1 έτος μετά την ημ/νια πιστοποίησης) 

   

3 
• Διενέργεια 2ης επιτήρησης  

(1 έτος μετά την 1η επιτήρηση) 
   

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟ ΦΠΑ:  

ΦΠΑ 24%  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΣΥΜΠ/ΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%: 

 

 

ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής 

ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 

 

 

 

 

 

Ημ/νία ……………… 

 

 

Υπογραφή- Σφραγίδα 
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