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   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
             6η  Υ. ΠΕ                                 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  ΗΛΕΙΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΥΡΓΟΥ                                                                                 
                                                                                                                                                         
Ταχ. Δ/νση: Περιοχή Συντριάδα                                                                           ΠΡΟΣ
Τ.Κ. 27 131– ΠΥΡΓΟΣ                                                                                              Κάθε ενδιαφερόμενο  
Τηλ.: 2621361110
Πληροφορίες: Κατσαφάνας Χρήστος
E-Mail: promithiesgnpyr@gmail.com                                                                                  Αναρτητέο στο ΚΗΜΔΗΣ

         

 Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την προμήθεια του είδους 
«γραφική ύλη» CPV 30192700-8 για τη Ν.Μ. Πύργου του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας συνολικού 
προϋπολογισμού 17.148,00 ευρώ άνευ ΦΠΑ, ήτοι 21.263,52 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
24%, για την κάλυψη των αναγκών της Ν.Μ. Πύργου για ένα (1) έτος. 

Η Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του N.4412/08.08.2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το  Ν. 

4782/2021 (ΦΕΚ 9-3-2021).

2. 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. 

3. 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)».

4. Τις διατάξεις του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α΄/14-02-2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας 

και την αποτροπή καταστρατηγήσεων, κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων, όπως 

τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α΄/10-11-2005) και όπως ισχύει..

5. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010΄) περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικούμενων 
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οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. όπως έχει τροποποιηθεί με το 

Ν.4727/2020 (ΦΕΚ 184/Α/23-09-2020).

6. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους  διατάκτες» και την υπ’ 

αριθ. 2/100018/0026/30-12-2016 εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ περί «κοινοποίησης διατάξεων σχετικά με την 

ανάληψη υποχρεώσεων από  τους διατάκτες και παροχής οδηγιών»

7. Την υπ’ αριθ. 2/42053/0094/2002 απόφαση Υπ. Οικονομίας, με την οποία αναπροσαρμόστηκε το 

χρηματικό ποσό του άρθρου 41 του Ν.Δ. 496/74 για την σύναψη σύμβασης, σε δύο χιλιάδες 

πεντακόσια (2.500) ευρώ.

8. Το  άρθρο 118 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016) κατόπιν αντικατάστασής του  με το 

άρθρο 50 του Ν.4782/2021 και το άρθρο 120 του Ν.4412/2016 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το 

άρθρο 53 του Ν.4782/2021 αντίστοιχα  περί απευθείας αναθέσεων.

9. Την υπ΄αριθ. 40η/22-07-2022 απόφαση ΔΣ  του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας (ΑΔΑ: 6Γ8946907Ε-ΙΓ1) για 

επανάληψη της διαδικασίας με αύξηση προϋπολογισμού για την προμήθεια του είδους «Γραφική ύλη».

10. Την υπ΄αριθ. 44η/03-08-2022 απόφαση ΔΣ  του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας (ΑΔΑ: Ψ7ΙΟ46907Ε-ΨΘ7) για 

τα είδη της Γραφικής ύλης των οποίων οι τιμές υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό.

11. Την αρ. πρωτ. 20245/02-08-2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 6ΣΟ546907Ε-ΓΛ2).

           ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

τους οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της παρούσης να υποβάλλουν 

έγγραφη σφραγισμένη προσφορά για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης της προμήθειας του είδους 

«Γραφική ύλη» συνολικού προϋπολογισμού 17.148,00 ευρώ άνευ ΦΠΑ, ήτοι 21.263,52 ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, για την κάλυψη των αναγκών της Ν.Μ. Πύργου και με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Το αντικείμενο της παρούσας είναι η προμήθεια Γραφικής ύλης, ως ο ακόλουθος πίνακας (CPV: 

30192700-8), συνολικού προϋπολογισμού 17.148,00 ευρώ άνευ ΦΠΑ, ήτοι 21.263,52 ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, για την κάλυψη των αναγκών της Ν.Μ Πύργου για ένα (1) έτος.

Ειδικότερα, η εν λόγω προμήθεια θα περιλαμβάνει:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
 ΕΙΔΟΥΣ

ΑΠΑΙΤΟΥ-
ΜΕΝΗ ΠΟΣΟ-

ΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
 ανά τεμάχιο ΣΥΝΟΛΟ % 

ΦΠΑ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
ΦΠΑ

1 ΣΤΥΛΟ ΜΠΛΕ ΤΥΠΟΥ BIC 
CRYSTAL MEDIOUM 3.000,00 0,14 420,00 24 100,80 520,80
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2 ΣΤΥΛΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΤΥΠΟΥ 
BIC CRYSTAL MEDIOUM 1.000,00 0,14 140,00 24 33,60 173,60

3 ΜΕΛΑΝΙ ΜΑΥΡΟ ΓΙΑ 
ΤΑΜΠΟΝ 30ML 150,00 0,24 36,00 24 8,64 44,64

4
ΦΑΚΕΛΟΙ 

ΑΛΗΛΛΟΓΡΑΦΙΑΣ 
Α3(41Χ31) 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ

3.000,00 0,07 210,00 24 50,40 260,40

5 ΝΤΟΣΙΕ ΧΑΡΤΙΝΟ ΜΕ 
ΕΛΑΣΜΑ 26Χ34 2.000,00 0,36 720,00 24 172,80 892,80

6
ΒΙΒΛΙΟ ΜΕ ΧΟΝΔΡΟ  
ΣΚΛΗΡΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ 

300ΦΥΛΛΩΝ
100,00 16,82 1.682,00 24 403,68 2.085,68

7
ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ 

Α4/100ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΜΕ 
ΟΠΕΣ

500,00 1,58 790,00 24 189,60 979,60

8 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ 
Α4/500Φ 80γρ. ΠΑΚ 2.500,00 5,26 13.150,00 24 3.156,00 16.306,00

 ΣΥΝΟΛΟ 12.250  17.148,00 24 4.115,52 21.263,52

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος. 

Προσφορά υποβάλλεται για το σύνολο της υπό ανάθεσης προμήθειας.

Η ανάθεση θα γίνει με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης 
προσφοράς βάσει τιμής.

Η ανωτέρω υπηρεσία κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων 
Συμβάσεων (CPV) 30192700-8.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 21.263,52 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου του Γενικού 

Νοσοκομείου Ηλείας. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.Ε 1261 σχετική πίστωση του 

προϋπολογισμού του  οικονομικού  έτους  2022 και 2023 του Φορέα.

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η ισχύς της προσφοράς είναι εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την υποβολή της προσφοράς.

Αρμόδιος υπάλληλος:  Κατσαφάνας Χρήστος - Tηλ. επικοινωνίας: 2621361110

ΧΡΟΝΟΣ - ΤΟΠΟΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
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Η προσφορά θα πρέπει να έχει σταλεί σε σφραγισμένο φάκελο, μέχρι την Παρασκευή 19-08-2022 και ώρα 
09.00 π.μ. στην Γραμματεία του Νοσοκομείου.
Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. Στον φάκελο της 
προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

• Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα 

•        Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τη Πρόσκληση  (Ν.Μ. Πύργου του Γενικού 
Νοσοκομείου Ηλείας, Ε.Ο Πύργου – Πατρών, Συντριάδα, Τ.Κ. 27 131 Πύργος).

• Τον τίτλο της παρούσης πρόσκλησης  

• Τον αριθμό πρωτοκόλλου της παρούσης πρόσκλησης.

• Την καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών 

• Τα στοιχεία του συμμετέχοντος (τίτλος εταιρείας - ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, FAX, mail)

• 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.

Η Πρόσκληση υποβολής προσφοράς θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΚΗΜΔΗΣ και στον ιστότοπο του 

Γ.Ν.ΗΛΕΙΑΣ «https://nosokomeiopyrgoy.gr/».

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Από τον συμμετέχοντα υποβάλλονται, μαζί με την προσφορά του, τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

1. Τεχνική προσφορά, που θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που 

έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή και όπως αυτές περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Α’ της 

παρούσας.

Η τεχνική προσφορά απαιτείται να φέρει την υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου και την σφραγίδα 

της επιχείρησης.

2. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75) περί μη συνδρομής των 

λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/8-8-2016), 

όπως τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 22 του ν.Ν.4782/2021 (παρ. 1,2 & 4)

3. Υπεύθυνη Δήλωση  της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην 

οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία της παρούσας πρόσκλησης και του διαγωνιζόμενου  και να 

δηλώνεται :

α) Ο νόμιμος εκπρόσωπος

β) Ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. 

γ) Ότι δεν έχει καταδικασθεί για αδίκημα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής του 

δραστηριότητας.
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δ) Ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης της οποίας 

έλαβε γνώση και την αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως.

4. Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας τα οποία να είναι σε ισχύ κατά το 

χρόνο υποβολής τους, από το οποία να προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του 

που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις 

φορολογικές του υποχρεώσεις. Στην περίπτωση που τα ανωτέρω πιστοποιητικά δεν αναφέρουν 

χρόνο ισχύος, θα πρέπει να έχουν εκδοθεί ως τρεις μήνες  πριν από την υποβολή τους. 

5. Νομιμοποιητικά έγγραφα (π.χ. καταστατικό, έναρξη επιχείρησης για ατομική κ.α.)

6. Πιστοποιητικό/Βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου, το οποίο να είναι σε 

ισχύ. Στο ανωτέρω πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου ή ισοδύναμης επαγγελματικής 

οργάνωσης, θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την 

ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι 

μέχρι την ημερομηνία κοινοποίησης της έγγραφης πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών 

κατακύρωσης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού 

μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται 

αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα 

δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 

βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη 

δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου 

ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη 

δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. Οι 

εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή 

Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού.

7. Οικονομική προσφορά (όπως στο συνημμένο Παράρτημα Β) με συμπληρωμένη την τιμή σε ευρώ, 

τόσο χωρίς το ΦΠΑ όσο και συμπεριλαμβανομένου αυτού, με την υπογραφή του νόμιμου 

εκπροσώπου και την σφραγίδα της επιχείρησης, με τη χρήση του συνημμένου εντύπου Οικονομικής 

Προσφοράς,  της Πρόσκλησης υποβολής προσφοράς. 

Η  οικονομική προσφορά του υποψηφίου θα αφορά το σύνολο των απαιτήσεων και θα εξασφαλίζει 

επακριβώς τις απαιτούμενες εφαρμογές σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
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Στη τιμή θα πρέπει να περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Σε περίπτωση που η προσφερόμενη τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό η προσφορά του 

υποψηφίου θα απορρίπτεται.

Προσφορά η οποία θα δίδεται για μέρος της προκηρυχθείσας προμήθειας θα απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη.

Η τιμή της προσφοράς σας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την Τιμή Παρατηρητηρίου (όπου υπάρχει).

Προσφορές που αναγράφουν τιμές πάνω από το Π. Τ. της ΕΠΥ (άρθρο 24 του Ν. 3846/2010 θα 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Με το άνοιγμα του φακέλου της προσφοράς, ελέγχονται και αξιολογούνται τα Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά και η Οικονομική Προσφορά του οικονομικού φορέα σύμφωνα με 

την ισχύουσα νομοθεσία και τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν τεθεί. 

Σημειώνεται ότι: 

Η προσφορά και κάθε δήλωση του προσφέροντος που τυχόν απαιτείται, υπογράφεται από τον ίδιο ή 

από τον νόμιμο εκπρόσωπό του. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του 

παρόντος άρθρου, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό 

ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή 

το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για 

διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει οργάνωση, δομή, μέσα και προσωπικό επαρκές σε πλήθος και 

δεξιότητες, με τα οποία να είναι ικανός να ανταπεξέλθει πλήρως, άρτια και ολοκληρωμένα στις 

απαιτήσεις του υπό ανάθεση έργου.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, βάσει των διατάξεων 

της κείμενης νομοθεσίας, όπως αυτές ισχύουν, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, καθώς 

επίσης υποχρεούται να τηρήσει τις ισχύουσες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί μέτρων 

ασφαλείας και υγιεινής και είναι αποκλειστικός υπεύθυνος, ποινικώς και αστικώς, για οποιοδήποτε 

ατύχημα ήθελε προκληθεί εκ παραβάσεως των ισχυουσών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας (Π.Δ. 
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17/96, Π.Δ.159/99 όπως ισχύουν, κλπ.) περί υγείας και ασφάλειας και του Π.Δ. 305/96 (Ελάχιστες 

Απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων), όπως αυτή κάθε φορά 

ισχύει και υπόχρεος για την αποζημίωση οποιουδήποτε, για κάθε φύσεως και είδους ζημιές, που 

τυχόν υποστεί από πράξεις ή παραλείψεις του ιδίου ή των προσώπων που θα χρησιμοποιήσει για την 

εκτέλεση της εν λόγω προμήθειας.

Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και υπόχρεος για την ασφάλιση όλων όσων 

απασχοληθούν κατά την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας καθώς και για την καταβολή 

ασφαλιστικών εισφορών εργοδότου και ασφαλισμένων στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή σε 

οποιοδήποτε άλλο κατά νόμο ασφαλιστικό φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης.

Οι μεταφορές τυχόν αντικειμένων, που υπάρχουν στους χώρους, θα γίνουν με ευθύνη του αναδόχου. 

Η συγκέντρωση, αποκομιδή και απόρριψη όλων των άχρηστων υλικών που θα προκύψουν από τις 

εκτελούμενες εργασίες, θα γίνεται μόνο σε χώρους που επιτρέπεται από τις αρχές, με ευθύνη και 

δαπάνες του αναδόχου. Στα σημεία που προβλέπεται να γίνουν εργασίες, η μεταφορά υλικών θα 

γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή, προκειμένου να μην υπάρξουν ζημιές στους ήδη διαμορφωμένους 

χώρους του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου. Στην περίπτωση, τυχόν, πρόκλησης οιωνδήποτε 

ζημιών ο ανάδοχος θα φέρει την απόλυτη και αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη αποκατάστασή 

τους.

Η παράδοση των υλικών, τα οποία θα πρέπει να είναι απολύτως κατάλληλα για την χρήση που 
προορίζονται, θα γίνεται με έξοδα και ευθύνη του Αναδόχου.

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα είδη σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Σε 
περίπτωση απόρριψης ειδών εκ μέρους της Επιτροπής, εφ' όσον αυτά δεν πληρούν τις τεχνικές 
προδιαγραφές, θα αντικαθίστανται δωρεάν εντός 10 εργασίμων ημερών.

 ΠΛΗΡΩΜΗ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται από συγκεκριμένο ΚΑΕ στον οποίο έχει πραγματοποιηθεί 

δέσμευση και έγκριση δαπάνης, μετά την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών/δικαιολογητικών 

που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά τον χρόνο πληρωμής και τη σύνταξη του σχετικού 

πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής.

Ο προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις.

Σε περίπτωση τροποποίησης των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί νομίμων 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.

Ο χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της  και λήγει σε  ένα (1) έτος
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 και σε κάθε περίπτωση μετά την οριστική παραλαβή του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης και 

την υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα στα άρθρα 221, 217 του Ν. 4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 108 Νόμος 4782/2021.

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι παρακάτω κρατήσεις:

Παρακράτηση φόρου ποσοστού 4% επί της πώλησης αγαθών ή 8% επί παροχής υπηρεσιών, 

σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2αα,2ββ του άρθρου 64 του Ν4172/2013 (ΦΕΚ 167Α΄) 

επί του καθαρού ποσού της αξίας του τιμολογίου Κράτηση 2% υπέρ της Ψυχικής Υγείας

Κράτηση 0,07% υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. πλέον ΧΑΡΤ. 3% & ΟΓΑ ΧΑΡΤ. 20%

Κράτηση 0,06% υπέρ Α.Ε.Ε.Π. πλέον ΧΑΡΤ. 3% και ΟΓΑ ΧΑΡΤ. 20%.

- Όλες οι κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων είναι σε βάρος του αναδόχου

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

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 και κατόπιν γνωμοδότησης της καθ’ ύλην αρμόδιας υπηρεσίας.

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ-ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

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

Η παρούσα Πρόσκληση υποβολής προσφοράς θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΚΗΜΔΗΣ και στον 

ιστότοπο του Γ.Ν.ΗΛΕΙΑΣ «https://nosokomeiopyrgoy.gr/».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες για τον διαγωνισμό στα τηλέφωνα 2621361110 και 

2621361206.

                                                                                               Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΗΛΕΙΑΣ                                                                         

                                                                                 

                                                                                         

                                                                                         Δρ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ  MD PhD
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. Το φωτοτυπικό χαρτί θα πρέπει να είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους των φωτοαντιγραφικών 
μηχανημάτων και των εκτυπωτών. 
2. Το φωτοτυπικό χαρτί θα πρέπει να είναι κατάλληλο για την απευθείας φωτοαντιγραφή του 
πρωτοτύπου και από τις δυο όψεις του
3. Το φωτοτυπικό χαρτί δε θα πρέπει να επηρεάζεται από τυχόν μεγάλο διάστημα αποθήκευσης, 
κάτω από τις συνήθεις κλιματολογικές συνθήκες.
4. Το φωτοτυπικό χαρτί θα πρέπει να παραδίδεται σε λευκά ορθογωνισμένα φύλλα διαστάσεων 
σύμφωνα με τις αναφερόμενες στο α/α 5
5. Το φωτοτυπικό χαρτί Α4 θα έχει διαστάσεις 21εκ.Χ29,7εκ.
6. Σύσταση: από χημικό πολτό
7. Μάζα: 80 gr
8. Χρώμα: Λευκό
9. Αδιαφάνεια: άνω του 90%
10. Λευκότητα: άνω του 90%
11. Ανθεκτικότητα σε υγρασία: ως 65%
12. Κοπή: εντελώς λεία, άριστη από πλευράς ποιότητας ακμών. Νερά χάρτου παράλληλα προς τη 
μεγαλύτερη διάσταση
13. Απόκλιση των διαστάσεων: 0,75 mm. Γωνία 90 μοίρες ακριβώς
14. Επιφάνεια πλευρών: πρέπει να είναι τέλεια χωρίς υπολείμματα κοπής (ξεφτίσματα)
15. Επιφάνεια χαρτιού: Ματ επεξεργασμένη, χωρίς κηλίδες, στίγματα ή ραβδώσεις
16. Το φωτοτυπικό χαρτί Α4 πρέπει να είναι συσκευασμένο σε δεσμίδες (πακέτα) των 500 φύλλων η 
καθεμία οι οποίες δεν πρέπει να περιέχουν σκισμένα, τσαλακωμένα ή ελαττωματικά φύλλα. Ο 
ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να αντικαταστήσει τις δεσμίδες που θα βρεθούν με 
ελαττωματική κατασκευή κατά την παραλαβή ή στο στάδιο της χρήσης.
17. Οι δεσμίδες θα πρέπει να είναι περιτυλιγμένες με αδιάβροχο υλικό (πλαστικοποιημένο ή 
κερωμένο χαρτί, εξωτερικά ή εσωτερικά), για την προφύλαξη του φωτοτυπικού χαρτιού από την 
υγρασία του περιβάλλοντος και συσκευασμένες σε χαρτοκιβώτιο, το οποίο θα περιέχει πέντε (5) από 
αυτές.
18. Στο περιτύλιγμα κάθε δεσμίδας πρέπει να αναγράφονται κατά τρόπο ευκρινή και ανεξίτηλο:
Η επωνυμία του προϊόντος
Το είδος και οι διαστάσεις του χαρτιού (για παράδειγμα: Α4 21mmX297mm)
O αριθμός των φύλλων που περιέχει.
Η μάζα (g/m2)
19. Στο χαρτοκιβώτιο πρέπει να αναγράφονται οι ακόλουθες ενδείξεις:
Η επωνυμία του προϊόντος
Οι διαστάσεις των φύλλων (Α4)
Ο αριθμός των φύλλων
Η μάζα (g/m2)
20. Εφόσον κάποιο από τα παραδοθέντα προϊόντα αποδειχθεί ελαττωματικό, θα αντικατασταθεί ενός 
5 ημερών με νέο. Εφόσον αποδειχθούν ελαττωματικά περισσότερο από το 10% της ποσότητας της 
συγκεκριμένης παρτίδας, θα αντικατασταθεί άμεσα όλη η ποσότητα, χωρίς οικονομική επιβάρυνση 
του φορέα.
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 ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. Τα είδη γραφικής ύλης πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και οι πρώτες ύλες, αλλά και οι ουσίες 
στο σύνολό τους που έχουν χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή τους, θα πρέπει να συμφωνούν 
απόλυτα με τις απαιτήσεις της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας.
2. Τα είδη θα πρέπει κατά την παραλαβή να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση, να μην είναι 
παραμορφωμένα ή σπασμένα και να μην παρουσιάζουν ενδείξεις προηγούμενης χρήσης.
3. Η γραφική ύλη θα τοποθετηθεί ανά είδος σε κατάλληλες συσκευασίες, οι οποίες θα πρέπει να 
είναι καινούριες, κλειστές και σφραγισμένες. Δε θα πρέπει να είναι σκισμένες και να παρουσιάζουν 
ίχνη παραβίασης.
4. Εφόσον κάποιο από τα παραδοθέντα προϊόντα αποδειχθεί ελαττωματικό, θα αντικατασταθεί ενός 
5 ημερών με νέο. Εφόσον αποδειχθούν ελαττωματικά περισσότερο από το 10% της ποσότητας της 
συγκεκριμένης παρτίδας, θα αντικατασταθεί άμεσα όλη η ποσότητα, χωρίς οικονομική επιβάρυνση 
της Αναθέτουσας Αρχής.
5. Τα είδη θα πρέπει να είναι ΜΗ ΤΟΞΙΚΑ, να φέρουν τη σήμανση CE και να τηρούν τις προδιαγραφές 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6. Όπου αναφέρονται είδη συγκεκριμένου τύπου, για να περιγραφούν πιο συγκεκριμένα οι τεχνικές 
προδιαγραφές αυτών, γίνονται δεκτά και ισοδύναμα αυτών.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣ: ΓΝ ΗΛΕΙΑΣ ΝΜ ΠΥΡΓΟΥ, 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ               :…………………………………………..……………………..……………….…………..

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ   :………………………………….…….………….………….………………….…………..

ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ :…………………………………….…………….…….………………………….………..

Α. Φ. Μ.  – Δ.Ο.Υ.     :………………………………….…………….…..………………………………………..

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – Τ. Κ.    :….………………………………….……….…….………………………………………..

ΤΗΛΕΦΩΝΟ – ΦΑΞ  :…..………………………………….………………….………………………….………..

EMAIL                         :……………………………………………………………………….…………………….

Η παρούσα προσφορά αφορά την …………………………………………….. ως ακολούθως:

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ         ΤΙΜΗ
    ΜΟΝΑΔΑΣ

        ΑΞΙΑ ΣΕ
(€)

ΤΜΧ

     

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ  ..%

ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ
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