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    Θζμα: Ρρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για τθν προμικεια 60 ςετ  λαπαροςκοπικισ 
χολοκυςτεκτομισ μιασ χριςθσ, που κα ςυνοδεφονται από τον απαραίτθτο λαπαροςκοπικό εξοπλιςμό 
(πφργο)(CPV:33162200-5),χρονικισ διάρκειασ ζξι μθνϊν ι μζχρι απορρόφθςθ του οικονομικοφ αντικειμζνου, 
ςυνολικισ  προχπολογιςκείςασ  δαπάνθσ #37.051,20€# ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ, με κριτιριο 
κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο βάςθ τιμισ . 

 

Το Γενικό Νοςοκομείο Λιβαδειάσ ζχοντασ υπόψθ τισ διατάξεισ όπωσ αυτζσ ιςχφουν: 

1. του Ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/04-04-2005) «Εκνικό Σφςτθμα Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και λοιπζσ 
διατάξεισ» όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει,  

2. του Ρ.Δ 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ» όπωσ τροποποιικθκε 
και ιςχφει,  

3. του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) “Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν 
(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, 

4. τθν με αρ 42/14-12-2022 (θζμα 5ο) ΑΔΑ: ΨΞ6Θ4690ΒΝ-ΩΔ απόφαςθ του ΔΣ του Γ.Ν. Λιβαδειάσ – Γ.Ν. 
Θθβϊν 

5. τθ με αρ. πρωτ. 1494/14-12-2022 ΑΔΑ: 6Ι1Μ4690ΒΝ-9Χ0 Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ ςτον ΚΑΕ 1311. 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 
 
 

Ρρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για τθν προμικεια 60 ςετ  λαπαροςκοπικισ χολοκυςτεκτομισ μιασ 
χριςθσ, που κα ςυνοδεφονται από τον απαραίτθτο λαπαροςκοπικό εξοπλιςμό (πφργο)(CPV:33162200-
5),χρονικισ διάρκειασ ζξι μθνϊν ι μζχρι απορρόφθςθ του οικονομικοφ αντικειμζνου, ςυνολικισ  
προχπολογιςκείςασ  δαπάνθσ #37.051,20€# ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ, του Γ.Ν. Λιβαδειάσ  ,προκειμζνου 
να καλυφκοφν οι ανάγκεσ του για χρονικό διάςτθμα ζξι μθνϊν, και με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον 

   

  
 

 Λιβαδειά 
16/12/2022 

Αρ. Πρ.: 
Γ.Π.12559 

        

         

 

 

 

    Σαχ.  
Δ/νςη: 

Σζρμα Αγίου Βλαςίου 
Σ.Κ. 32100 Λιβαδειά 

 ΠΡΟ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

Διεφθυνςη: Γραφείο Προμηθειϊν  

Πληροφορίεσ: ΑΜΑΚΗ ΠΟΛΤΜΝΙΑ  

Σηλζφωνο : 22613 50567  

FAX: 22613 50546  
E-mail: diag@levadiahospital.gr  
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ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο βάςθ τιμισ ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, θ 
οποία αφορά τα κάτωκι είδθ: 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΗΘΤΟΥΜΕΝΘ 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ ΣΕ 
ΣΕΤ 

ΤΙΜΘ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΧΩΙΣ Φ.Ρ.Α. 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΡΟΫΡΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ 
ΔΑΡΑΝΘΣ ΧΩΙΣ 
Φ.Ρ.Α 24% 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΡΟΫΡΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ 
ΔΑΡΑΝΘΣ ΜΕ 
Φ.Ρ.Α 24% 

1. ΣΕΤ  
ΛΑΡΑΟΣΚΟΡΙΚΘΣ 
ΧΟΛΥΣΤΕΚΤΟΜΘΣ 
ΜΙΑΣ ΧΘΣΘΣ ΡΟΥ ΘΑ 
ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΡΟ 
ΤΟΝ ΑΡΑΑΙΤΘΤΟ 
ΛΑΡΑΟΣΚΟΡΙΚΟ 
ΕΞΟΡΛΙΣΜΟ (ΡΥΓΟ) 

 
 
            60 

 
 
    498,00€ 

 
 
     29.880,00€ 

 
 
37.051,20€ 

 ΣΥΝΟΛΟ            60        29.880,00€     37.051,20€ 

 

 

Γίνονται δεκτζσ προςφορζσ για το ςφνολο των  ειδϊν, και για την ςυνολική  προκηρυχθείςα ποςότητα  του κάθε 
είδουσ  οι οποίεσ θα ςυνοδεφονται από Τπεφθυνη Δήλωςη όπωσ το ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ.  

Μειοδότθσ ανακθρφςςεται ο προςφζρων τθν οικονομικότερθ προςφορά για το κάκε είδοσ χωρίσ να μπορεί θ 
ςυνολικι τιμι ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ, να υπερβεί τον προχπολογιςμό ανά είδοσ . 

Εναλλακτικζσ προςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ. 

Ρροςφορζσ που αποκλίνουν και δεν ςυμφωνοφν με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τουσ όρουσ τθσ παροφςασ 
Ρρόςκλθςθσ  απορρίπτονται. 

  Ρροςφορζσ  που  ζχουν  χρόνο  ιςχφοσ  τθσ  προςφοράσ μικρότερο από το ηθτοφμενο απορρίπτονται. 

  Τα λαπαροςκοπικά ςετ  χολοκυςτεκτομισ μιασ χριςθσ πρζπει να είναι ςυμβατά με τον λαπαροςκοπικό πφργο ωσ    
αυτόσ αναφζρεται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α. 

ΣΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΗ 
Γ. Ν. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ – Γ.Ν. ΘΘΒΑΣ 

ΟΓΑΝΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ ΤΘΣ ΕΔΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑ–  

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 

Αγίου Βλαςίου Τζρμα, Λιβαδειά,  

ΤΚ 32100 

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ: 

ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΣΑΜΑΚΘ ΡΟΛΥΜΝΙΑ  τθλ. 2261084267, diag@levadiahospital.gr   

ΚΑΝΟΝΕ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ ΠΡΟΚΛΗΗ 
Θ πρόςκλθςθ αναρτικθκε ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ.), ςτθ διαδικτυακι 
εφαρμογι ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ςτισ 22/07/2022 και ςτθν ιςτοςελίδα του Νοςοκομείου www.levadiahospital.gr, κακϊσ και ςτθν 
ιςτοςελίδα τθσ 5θσ ΥΡΕ: http://civil.dypethessalv.gr/hospitals/LisIs/PP2021     

 

Ημερομηνία Λήξησ Τποβολήσ Προςφορϊν: 27/12/2022 14:00π.μ.  

Θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν κα πραγματοποιθκεί , ςτισ  28-12-2022 ςτισ 10.00π.μ. από τθν αρμόδια Επιτροπι. 

 

Ρροςφορζσ οι οποίεσ κα κατατεκοφν πζραν τθσ προαναφερόμενθσ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν κα λθφκοφν υπόψθ.  

mailto:%20diag@levadiahospital.gr
http://www.levadiahospital.gr/
http://civil.dypethessalv.gr/hospitals/LisIs/PP2021
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Για τθν επιτάχυνςθ των διαδικαςιϊν θ προςφορά κα κατατεκεί  με θλεκτρονικό μινυμα  ςτο εξισ 
mail:diag@levadiahospital.gr 

Πταν πρόκειται για ιατροτεχνολογικά προϊόντα, ςτισ προςφορζσ κα βεβαιϊνεται θ πιςτοποίθςθ των προςφερόμενων 
ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων με τθν επιςφναψθ ι αναφορά των αντίςτοιχων πιςτοποιθτικϊν προτφπων 
εξαςφάλιςθσ τθσ ποιότθτασ CE MARK και ISO και ζγκριςθσ ΕΚΑΡΤΥ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Ε.Ε. ι αντίςτοιχων 
πιςτοποιθτικϊν που εκδίδονται από οργανιςμοφσ εξαςφάλιςθσ τθσ ποιότθτασ. 

Ραρακαλείςκε να ςυμμετάςχετε μόνο εφόςον ζχετε ετοιμοπαράδοτο υλικό και άμεςθ παράδοςθ. 

ΠΑΡΑΚΑΛΟΤΜΕ ΟΠΩ ΣΗΝ ΠΡΟΦΟΡΑ Α ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΣΑΙ ΣΑ ΚΑΣΩΘΙ: 

i. Οι προμθκευτζσ κα πρζπει να αναφζρουν ςτθν προςφορά τουσ τα κάτωκι ςτοιχεία απαραίτθτα: 

1. Κωδικόσ αιτιματοσ του Νοςοκομείου 
2. Κωδικόσ είδουσ Νοςοκομείου 
3. Κωδικόσ είδουσ εταιρείασ 
4. Κωδ. Καταςκευαςτι 
5. Κατθγορία και περιγραφι υλικοφ 
6. REF Number 
7. Καταςκευαςτικόσ οίκοσ 

ii. Στθν προςφορά να αναγράφεται ο κωδικόσ παρατθρθτθρίου είδουσ 
(http://84.205.248.47/front.php/simple/listing) και θ τιμι παρατθρθτθρίου τιμϊν τθσ ΕΡΥ ή να κατατεθεί 
υπεφθυνη δήλωςη ςε περίπτωςη που δεν υπάγεται ςε αυτό. 

iii. Στθν προςφορά είδουσ να αναφζρεται ο κωδικόσ του ΕΚΑΡΤΥ (πρϊθν ΕΚΕΒΥΛ ΑΕ) και ο κωδικόσ GMDN 
απαραίτθτα. Να κατατεκεί υπεφκυνθ διλωςθ ςε περίπτωςθ που δεν υπάγεται ςε αυτό. 

iv. Να δθλϊνεται ότι όλα τα προςφερόμενα είδθ φζρουν πιςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ CΕ. 

v. Να αναφζρεται ςτθν προςφορά ο χρόνοσ ιςχφοσ προςφοράσ και ο χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν. 

vi. Εάν δεν υπάρχουν τα υλικά κατά το χρονικό διάςτθμα του αιτιματόσ μασ, παρακαλοφμε για ζγγραφθ ενθμζρωςθ 
και από ποιο χρονικό διάςτθμα κα είναι αυτά διακζςιμα από τθν εταιρεία ςασ. Σε περίπτωςθ μθ διλωςθσ 
εννοείται ότι υπάρχει ετοιμοπαράδοτο υλικό και κατ επζκταςθ άμεςθ παράδοςθ. 

ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΕ ΠΡΟΦΟΡΕ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΣΑΙ ΔΕΚΣΕ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΣΟΝΣΑΙ 

 
   ΜΕΡΟ Α' 

    ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 

1.ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

Αντικείμενο τθσ παροφςασ είναι θ  προμικεια 60 ςετ  λαπαροςκοπικισ χολοκυςτεκτομισ μιασ χριςθσ, που κα 
ςυνοδεφονται από τον απαραίτθτο λαπαροςκοπικό εξοπλιςμό (πφργο)(CPV:33162200-5),χρονικισ διάρκειασ ζξι μθνϊν 
ι μζχρι απορρόφθςθ του οικονομικοφ αντικειμζνου, ςυνολικισ  προχπολογιςκείςασ  δαπάνθσ #37.051,20€# 
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ, του Γ.Ν. Λιβαδειάσ, και με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι 
άποψθ προςφορά μόνο βάςθ τιμισ . 
Οι οικονομικοί φορείσ κα πρζπει να υποβάλουν προςφορά για το ςφνολο τθσ προμικειασ και ο μειοδότθσ κα προκφψει 
από τθ χαμθλότερθ τιμι ςτο ςφνολο τθσ προμικειασ. 
Εφόςον υφίςτανται ζγκυρεσ οικονομικζσ προςφορζσ που ταυτίηονται απόλυτα, διενεργείται δθμόςια κλιρωςθ από τθν 
Αρμόδια Επιτροπι, κατόπιν προςκλιςεωσ των διαγωνιηομζνων που υπζβαλαν τισ ίδιεσ προςφορζσ (οι οποίοι 
δικαιοφνται να παρίςτανται ςτθ διαδικαςία), με τρόπο που να διαςφαλίηει τθ διαφάνεια τθσ διαδικαςίασ. 

2.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ 
Υποψιφιοι ι προςφζροντεσ και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων, τα μζλθ αυτϊν μποροφν να είναι φυςικά ι νομικά πρόςωπα 
που είναι εγκατεςτθμζνα:  
α) ςε κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 
β) ςε κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ 
καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 ,6 και 7 τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ 
Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και 

http://84.205.248.47/front.php/simple/listing
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 δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γ' τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι 
πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων που απαςχολοφνται με 
τθν παραγωγι ι προμικεια ειδϊν, που αποτελοφν αντικείμενο τθσ παροφςασ Ρρόςκλθςθσ. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν 
φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων των προςωρινϊν ςυμπράξεων δεν υποχρεοφνται να λαμβάνουν οριςμζνθ νομικι 
μορφι προκειμζνου να υποβάλουν τθν προςφορά. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν 
φορζων, όλα τα μζλθ ευκφνονται ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρων.  

 3.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ 

 
Ο προχπολογιςμόσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των είκοςι εννζα χιλιάδων οκτακόςια ογδόντα  
ευρϊ (29.880,00€), μη ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α., ήτοι τριάντα επτά χιλιάδεσ πενήντα ζναι ευρϊ και είκοςι 
λεπτά (37.051,20€) ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α. 

Θ δαπάνθ κα βαρφνει τον  ΚΑΕ 1311 

Στθν τιμι περιλαμβάνονται όλεσ οι εκ του νόμου επιβαλλόμενεσ κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςτθν 
οποία κα υποβλθκεί ο οικονομικόσ φορζασ για τθν προμικεια ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπονται από τθν 
παροφςα. 
Θ πλθρωμι του αναδόχου κα γίνει από τθν αρμόδια υπθρεςία του Νοςοκομείου, φςτερα από τθν κατάκεςθ 
πρακτικοφ ορκισ εκτζλεςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ από επιτροπι που κα οριςτεί για τον ςκοπό αυτό. Ο ανάδοχοσ 
υποχρεοφται να προςκομίςει τα νόμιμα παραςτατικά και δικαιολογθτικά που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του 
άρκρου 200 παρ. 5 του Ν.4412/2016, κακϊσ και κάκε άλλο δικαιολογθτικό που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ 
υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι. 

To Νοςοκομείο δεν ευκφνεται για κακυςτζρθςθ πλθρωμισ του αναδόχου, όταν αυτι οφείλεται ςε υπαιτιότθτα αυτοφ 
όπωσ π.χ. ςε μθ ζγκαιρθ παράδοςθ των τιμολογίων, ςε λανκαςμζνθ ζκδοςθ αυτϊν, ςε ςυμβατικζσ παραβάςεισ κλπ. ι 
όταν άλλοι παράγοντεσ άςχετοι προσ τθν ευκφνθ του Νοςοκομείου τθν προκαλοφν. 

 

4.ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ 
Οι λόγοι αποκλειςμοφ του άρκρου 73 (όπωσ θ παρ. 2 αντικαταςτάκθκε με τθν παρ. 1 και προςτζκθκε θ παρ. 2 του 
άρκρου 267 του Ν.4738/2020) και 74 του Ν.4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 
Σε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, το Νοςοκομείο αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα, 
όταν αποδειχκεί ότι αυτόσ βρίςκεται λόγω πράξεων ι παραλείψεων αυτοφ είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία 
από τισ περιπτϊςεισ των παραγράφων 1-3 του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016 όπωσ ιςχφει. 

 

5. ΧΡΟΝΟ ΙΧΤΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ προςφζροντεσ για 180 θμζρεσ από τθν επόμενθ τθσ καταλθκτικισ 
θμερομθνίασ υποβολισ των προςφορϊν. Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ αναγράφεται ρθτά ςτθν κατατεκείςα 
προςφορά. 
Ρροςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου χρόνου ι δεν ορίηει χρόνο ιςχφοσ 
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 
Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ δφναται να παρατακεί, εφόςον ηθτθκεί από το Νοςοκομείο, πριν από τθ λιξθ τθσ, κατ' 
ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με το προβλεπόμενο από τθ διακιρυξθ. 
Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα αποτελζςματα τθσ 
διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν το Νοςοκομείο κρίνει αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ 
εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να 
επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω ανϊτατου 
ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία ςυνεχίηεται με όςουσ 
παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ. 

6.ΓΛΩΑ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 
Επίςθμθ γλϊςςα τθσ διαδικαςίασ είναι θ Ελλθνικι. Πλα τα ξενόγλωςςα δικαιολογθτικά και ζγγραφα οφείλουν να 
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, εκτόσ από τα τυχόν υποβαλλόμενα τεχνικά 
φυλλάδια που δφνανται να αναφζρονται και ςτθν Αγγλικι. 

7.ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΚΑΙ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ  
Οι προςφορζσ υποβάλλονται μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο ςτη Κεντρική Γραμματεία του Νοςοκομείου, ςτον 
οποίο πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ: 
α) θ λζξθ «ΡΟΣΦΟΑ» 
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β) θ επωνυμία τθσ ανακζτουςασ αρχισ, 
γ) ο τίτλοσ τθσ παροφςασ 
δ) θ θμερομθνία λιξθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφορϊν  
ε) τα ςτοιχεία του οικονομικοφ φορζα. 

Στον φάκελο τθσ προςφοράσ, οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν τα παρακάτω: 
7.1 Σα κάτωθι «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ»  

i.Τπεφθυνη Δήλωςη του Ν.1599/1986, ςτθν οποία κα αναφζρεται ότι ο οικονομικόσ φορζασ:  
α. δεν εμπίπτει ςτουσ λόγουσ αποκλειςμοφ των άρκρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 
 β. ότι δεν τελεί υπό πτϊχευςθ και υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ, και δεν ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι 
ειδικισ εκκακάριςθσ και πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι προκειμζνου περί αλλοδαποφ διαγωνιηόμενου, ςε 
οποιαδιποτε άλλθ ανάλογθ κατάςταςθ, που προκφπτει από μια παρόμοια διαδικαςία, θ οποία προβλζπεται από 
τθν εκνικι νομοκεςία του Κράτουσ προζλευςισ του, ότι δεν ζχει καταδικαςτεί για αδικιματα ςχετικά με τθν άςκθςθ 
τθσ επαγγελματικισ του δραςτθριότθτασ, ότι δεν ζχει διαπράξει πεικαρχικό παράπτωμα που του ςτερεί το δικαίωμα 
ςυμμετοχισ ςε διαγωνιςμοφσ, ότι αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ εφόςον του ηθτθκοφν για τθν ζγκαιρθ και 
προςικουςα προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν τα παραπάνω 
 γ. ότι ζχει λάβει γνϊςθ για τουσ όρουσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ, τουσ οποίουσ αποδζχεται ανεπιφφλακτα  

ii. Απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που 
εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ 
όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται οι προχποκζςεισ τθσ 
παρ. 1 του άρκρου 73 του Ν.4412/2016, το οποίο να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. 
Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 
εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό. 

Επιςθμαίνεται ότι πλζον εκδίδεται το Ενιαίο Ριςτοποιθτικό Δικαςτικισ Φερεγγυότθτασ ςφμφωνα με το υπ' αρικμ. 
πρωτ. 2440/22-04-2021 ζγγραφο τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων (ΑΔΑ: 9ΒΚΩΟΞΤΒ-7Δ6) και 
το υπ' αρικμ. πρωτ. 13535/29-03-2021 ζγγραφο του Υπουργείου Δικαιοςφνθσ (ΑΔΑ: Ω1ΑΗΩ-41Τ) 

iii. Πιςτοποιητικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ-μζλουσ ι χϊρασ, που να είναι εν ιςχφ 
κατά το χρόνο υποβολισ του, άλλωσ ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει 
εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν τθν υποβολι του, από το οποίο να προκφπτει πωσ οι οικονομικοί φορείσ είναι 
ενιμεροι προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν ειςφορζσ ςε αςφαλιςτικά ταμεία, προσ όλουσ τουσ 
αςφαλιςτικοφσ φορείσ προσ τουσ οποίουσ υποχρεοφνται ςτθν καταβολι ειςφορϊν. Διευκρινίηεται ότι το 
πιςτοποιθτικό αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ: 

■ αφορά τουσ φορείσ κφριασ & επικουρικισ αςφάλιςθσ, 
■ αφορά όλουσ τουσ απαςχολοφμενουσ ςτθν επιχείρθςθ, με οποιαδιποτε ςχζςθ εργαςίασ, που είναι 

αςφαλιςμζνοι ςε οποιονδιποτε αςφαλιςτικό οργανιςμό, 
■ Σε περίπτωςθ ατομικϊν επιχειριςεων, αφορά και όςουσ είναι αςφαλιςμζνοι ωσ εργοδότεσ ι ελεφκεροι 

επαγγελματίεσ ςε αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ, 
■ Σε περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων, αφορά το ίδιο το νομικό πρόςωπο) και όχι τα φυςικά πρόςωπα που τθ 

διοικοφν ι τθν εκπροςωποφν, εκτόσ αν αυτά ζχουν εργαςιακι ςχζςθ με τθ εταιρεία. 
Για τον ζλεγχο των ανωτζρω ςτοιχείων κα προςκομίηεται υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986, που κα αναφζρει 
όλουσ ανεξαιρζτωσ τουσ αςφαλιςτικοφσ φορείσ προσ τουσ οποίουσ υποχρεοφνται ςτθν καταβολι ειςφορϊν 
υπογεγραμμζνθ από το νόμιμο εκπρόςωπο τθσ επιχείρθςθσ. 

iv. Πιςτοποιητικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να είναι εν 
ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του, άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται ςε αυτό χρόνο ιςχφοσ, που να 
ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του, από το οποίο να προκφπτει πωσ οι οικονομικοί 
φορείσ είναι ενήμεροι ωσ προσ τισ φορολογικζσ τουσ υποχρεϊςεισ. 

  v.Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι 
Βιομθχανικό Επιμελθτιριο (το οποίο να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι 
τουσ, εκτόσ αν, ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν, φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ). 

vi. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι νομικό πρόςωπο 
και εγγράφεται υποχρεωτικά ι προαιρετικά, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, και δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ 
μεταβολζσ τθσ ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΜΘ), προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, το οποίο 
πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του,  εκτόσ αν αυτό φζρει 
ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 
 

7.2 «ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» 
Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ και τα περιγραφόμενα ςτο Μζροσ Β 
τθσ παροφςθσ. 
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την προςφορά θα αναγράφεται ρητά ότι οι οικονομικοί φορείσ ζλαβαν γνϊςη των όρων τησ πρόςκληςησ τουσ 
οποίουσ και αποδζχονται πλήρωσ και ανεπιφυλάκτωσ. 

7.3 «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» 

Θ τιμι του προσ προμικεια, των 60 ςετ  λαπαροςκοπικισ χολοκυςτεκτομισ μιασ χριςθσ, που κα ςυνοδεφονται από 
τον απαραίτθτο λαπαροςκοπικό εξοπλιςμό (πφργο)(CPV:33162200-5), δίνεται ςε ευρϊ ανά μονάδα.  
Σε περίπτωςθ που το υπό προμικεια είδοσ δεν είναι καταχωρθμζνο ςτο Ραρατθρθτιριο Τιμϊν τότε οι τιμζσ δεν 
επιτρζπεται να είναι ανϊτερεσ από τθν αντίςτοιχθ προχπολογιηόμενθ τιμι τθσ διακιρυξθσ. 
Ρροκειμζνου να γίνει θ ςφγκριςθ των οικονομικϊν προςφορϊν με αυτζσ του Ραρατθρθτθρίου, κα πρζπει οι εταιρείεσ 
ςτθν οικονομικι τουσ προςφορά να αναγράφουν, εκτόσ από τθν τιμι του προςφερόμενου είδουσ, τον α/α, τθν 
παράγραφο και τθν τιμι με τα οποία αυτό ζχει καταχωρθκεί ςτο παρατθρθτιριο τιμϊν. 
 Στθν περίπτωςθ που το προςφερόμενο είδοσ δεν εντάςςεται ςτο Ραρατθρθτιριο τιμϊν αυτό κα πρζπει να 
αναγράφεται ρθτά ςτθν οικονομικι προςφορά. 
Θ αναγραφι τθσ τιμισ ςε Ευρϊ (€) μπορεί να γίνεται μζχρι δφο δεκαδικά ψθφία. Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ 
τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςτθν οποία κα υποβλθκεί ο οικονομικόσ φορζασ για τθν προμικεια . 
Οι οικονομικοί φορείσ θα πρζπει να υποβάλουν προςφορά για το ςφνολο τησ προμήθειασ και ο μειοδότησ θα 
προκφψει από την πλζον ςυμφζρουςα από οικονομική άποψη προςφορά, βάςη τιμήσ, ήτοι η χαμηλότερη τιμή, ςτο 
ςφνολο τησ προμήθειασ. 
Οι τιμζσ τθσ προςφοράσ είναι δεςμευτικζσ για τον προμθκευτι και δεν αναπροςαρμόηονται για κανζνα λόγο, 
ςυμπεριλαμβανομζνων και εκείνων του άρκρου 388 Α.Κ. και των επομζνων του. Ρροςφορζσ που κζτουν όρο 
αναπροςαρμογισ τθσ τιμισ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

8.ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
Θ αποςφράγιςθ τθν προςφοράσ κα πραγματοποιθκεί ενιαία, χωρίσ διάκριςθ ςταδίων/φάςεων ςτισ 28/07/2022 ςτισ 
10.00π.μ.. 
 

9.ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
Το Νοςοκομείο με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, απορρίπτει προςφορά, 
ιδίωσ όταν: 
i. Υποβλικθκε κατά παράβαςθ των όρων τθσ παροφςασ περί ςφνταξθσ και υποβολισ τθσ προςφοράσ, 

κεωροφμενων όλων ωσ ουςιωδϊν. 
ii. Ρεριζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ 

ι, εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί κατά τθν αποςαφινιςθ και τθ 
ςυμπλιρωςθ τθσ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ 

iii. Ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ ι θ 
εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ 

iv. Είναι εναλλακτικι ι τελεί υπό αίρεςθ 
v. το ςυνολικό τθσ τίμθμα υπερβαίνει τον προχπολογιςμό του Νοςοκομείου ι περιλαμβάνει όρο 

αναπροςαρμογισ του τιμιματοσ ι είναι ανϊτερθ από τθν αντίςτοιχθ τιμι του Ραρατθρθτθρίου Τιμϊν του 
άρκρου 24 του Ν. 3846/2010. 

10. ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ 
Θ κατακφρωςθ γίνεται με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Νοςοκομείου. Θ ανακοίνωςθ τθσ κατακφρωςθσ 
τθσ εν λόγω πρόςκλθςθσ γίνεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 105 του Ν.4412/2016. 
Θ υποβολι μόνο μίασ προςφοράσ δεν αποτελεί κϊλυμα για τθ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ του διαγωνιςμοφ και τθν 
ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

 

11.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΣΑΙΩΗ ΣΗ ΑΝΑΘΕΗ 
Το Νοςοκομείο, με ειδικά αιτιολογθμζνθ απόφαςι του, μετά από γνϊμθ τθσ Αρμόδια Επιτροπι Διαγωνιςμοφ τθσ 
πρόςκλθςθσ, ματαιϊνει τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 
106 του Ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, ιδίωσ δε: 

1. Εφόςον θ διαδικαςία απζβθ άγονθ είτε λόγω μθ υποβολισ προςφοράσ είτε λόγω απόρριψθσ όλων των 
προςφορϊν ι αιτιςεων ι αποκλειςμοφ όλων των προςφερόντων ι ςυμμετεχόντων, 

2. Στθν περίπτωςθ που κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ 
3. Λόγω παράτυπθσ διεξαγωγισ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, 
4. Αν οι οικονομικζσ και τεχνικζσ παράμετροι που ςχετίηονται με τθ διαδικαςία ανάκεςθσ άλλαξαν ουςιωδϊσ και 

θ εκτζλεςθ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου δεν ενδιαφζρει πλζον τθν ανακζτουςα αρχι. 
5. Αν λόγω ανωτζρασ βίασ, δεν είναι δυνατι θ κανονικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, 
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6. Αν θ επιλεγείςα προςφορά κρικεί ωσ μθ ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ, 
7. Για άλλουσ επιτακτικοφσ λόγουσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ όπωσ ιδίωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του 

περιβάλλοντοσ. 
Αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, το Νοςοκομείο μπορεί, 
μετά από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ, να ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι 
να αποφαςίςει τθν επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ. 

Το Νοςοκομείο διατθρεί, επίςθσ, το δικαίωμα, μετά από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ, να αποφαςίςει, παράλλθλα με τθ 
ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ, και τθν επανάλθψθ οποιαςδιποτε φάςθσ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ, με 
τροποποίθςθ ι μθ των όρων τθσ ι τθν προςφυγι ςτθ διαδικαςία διαπραγμάτευςθσ των άρκρων 29 και 32 του Ν. 
4412/2016. 
 

12.ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΚΑΙ ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΤΜΒΑΗ 
Μετά τθν επζλευςθ των εννόμων αποτελεςμάτων τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον 
ανάδοχο να προςζλκει για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ 
ζγγραφθσ ειδικισ πρόςκλθςθσ. 
Θ υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα. Εάν ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει τθ ςφμβαςθ, 
μζςα ςτθν προκεςμία που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόκλθςθ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον 
προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά. Αν κανζνασ 
από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, θ διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται. 
 

13.ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΤΜΒΑΗ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΗ 
Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 
μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του Ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ 
Αρμόδιασ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ. 
 

14.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΤ ΛΤΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 
Το Νοςοκομείο μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει τθ ςφμβαςθ κατά τθ 
διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν. 
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 
αναφζρονται ςτα άρκρα 73 και 74 ν. 4412/2016 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία 
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ 

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που υπζχει 
από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο 
πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 

15.ΠΑΡΑΔΟΗ ΕΙΔΩΝ 
Τα υπό προμικεια είδθ κα παραδοκοφν ςτθν αποκικθ του Γ.Ν. Λιβαδειάσ Τζρμα Αγίου Βλαςίου Λιβαδειά, με 
επιμζλεια και ευκφνθ του προμθκευτι κατόπιν ζγγραφθσ παραγγελίασ από το αρμόδιο τμιμα του Νοςοκομείου, εντόσ  
24 ωρϊν απο τθν παραγγελία. 

16.ΠΟΙΝΙΚΕ ΡΗΣΡΕ 
1. Σε περίπτωςθ παράβαςθσ οιοδιποτε όρου τθσ παροφςασ, κεωροφμενων όλων ουςιωδϊν θ αρμόδια επιτροπι 
πιςτοποίθςθσ τθσ ορκισ εκτζλεςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ βεβαιϊνει τθν παράβαςθ. Το Νοςοκομείο είναι δυνατόν να 
επιβάλλει ςε βάροσ του αναδόχου, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Νοςοκομείου, 
ποινικζσ ριτρεσ, ανάλογα με τθ βαρφτθτα τθσ παράβαςθσ. 
3. Θ υποτροπι μπορεί να διπλαςιάςει κάκε φορά το προθγοφμενο επιβλθκζν πρόςτιμο. 
4. Το ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν αφαιρείται/ςυμψθφίηεται από/με τθν αμοιβι του αναδόχου. 
5. Θ επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν αφαιρεί από το Νοςοκομείο το δικαίωμα να κθρφξει τον ανάδοχο ζκπτωτο. 
6.Σε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ είναι ζνωςθ, θ υποχρζωςθ καταβολισ τθσ ποινικισ βαρφνει όλα τα μζλθ τθσ εισ 
ολόκλθρον. 

17.ΚΗΡΤΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΣΩΣΟΤ - ΚΤΡΩΕΙ 
1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν ανάκεςθ που ζγινε ςτο όνομα του και από κάκε 
δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Νοςοκομείου: 

i. ςτθν περίπτωςθ που δεν προςζλκει να υπογράψει τθ ςφμβαςθ εντόσ τθσ προκεςμίασ που του ζχει 
τεκεί. 
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ii. αν δεν εκπλθρϊςει τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ εντολζσ τθσ 
υπθρεςίασ, που είναι ςφμφωνεσ με τθν ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ και 
iii. αν υπερζβθ υπαίτια τθ ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, λαμβανομζνων υπόψθ των 
παρατάςεων. 

2. Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ, ανάκεςθ ι ςφμβαςθ, επιβάλλονται, 
με 
απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προσ παροχι εξθγιςεων, 
ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ: 

i. Ολικι κατάπτωςθ τθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, κατά περίπτωςθ. 
ii. Ρρομικεια τθσ υπθρεςίασ/των ηθτοφμενων ειδϊν ςε βάροσ του εκπτϊτου αναδόχου. 

 

18.ΑΝΩΣΕΡΑ ΒΙΑ 
Ο ανάδοχοσ απαλλάςςεται από τισ υποχρεϊςεισ του μόνο ςτισ περιπτϊςεισ ανωτζρα βίασ, οι οποίεσ παρατίκενται 
περιοριςτικά: 

• Ρυρκαγιά 
• Ρλθμμφρα 
• Σειςμόσ 
• Ρόλεμοσ 
• Τρομοκρατικι ενζργεια 

Ο Ανάδοχοσ, επικαλοφμενοσ υπαγωγι τθσ αδυναμίασ εκπλιρωςθσ υποχρεϊςεϊν του ςε γεγονόσ που εμπίπτει ςτθν 
ζννοια τθσ ανωτζρασ βίασ, οφείλει να γνωςτοποιιςει και επικαλεςκεί προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι τουσ ςχετικοφσ λόγουσ 
και περιςτατικά προ τθσ λιξθσ τθσ θμερομθνίασ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, προςκομίηοντασ τα απαραίτθτα αποδεικτικά 
ςτοιχεία. Θ Ανακζτουςα Αρχι υποχρεοφται να απαντιςει εντόσ είκοςι (20) περαιτζρω θμερϊν ςτο ςχετικό αίτθμα του 
Αναδόχου, διαφορετικά, με τθν πάροδο άπρακτθσ τθσ προκεςμίασ, τεκμαίρεται αποδοχι του αιτιματοσ. 

 

 

 

                 
             Ο Διοικητήσ 

                                                                               του Γ.Ν. Λιβαδειάσ – Γ.Ν. Θηβϊν 

                                                                             

 

 

                                 Αθανάςιοσ Γ. Σςαντήλασ 

 
 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄ : Σεχνικές προδιαγραφές 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΗΘΤΟΥΜΕΝΘ 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ ΣΕ 
ΣΕΤ 

ΤΙΜΘ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΧΩΙΣ Φ.Ρ.Α. 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΡΟΫΡΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ 
ΔΑΡΑΝΘΣ ΧΩΙΣ 
Φ.Ρ.Α 24% 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΡΟΫΡΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ 
ΔΑΡΑΝΘΣ ΜΕ 
Φ.Ρ.Α 24% 

1. ΣΕΤ  
ΛΑΡΑΟΣΚΟΡΙΚΘΣ 
ΧΟΛΥΣΤΕΚΤΟΜΘΣ 
ΜΙΑΣ ΧΘΣΘΣ ΡΟΥ ΘΑ 
ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΡΟ 
ΤΟΝ ΑΡΑΑΙΤΘΤΟ 
ΛΑΡΑΟΣΚΟΡΙΚΟ 
ΕΞΟΡΛΙΣΜΟ (ΡΥΓΟ) 

 
 
            60 

 
 
    498,00€ 

 
 
     29.880,00€ 

 
 
37.051,20€ 

 ΣΥΝΟΛΟ            60        29.880,00€     37.051,20€ 

 

 1.    60 σετ λαπαροσκοπικής τολοκσστεκτομής μιας τρήσεως αποτελούμενο από: 
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1.Σύζηημα ηποκάπ 5mm μιαρ σπήζηρ, με ζηςλεό ζε ζσήμα νςζηεπιού αμθοηεπόπλεςπηρ κοπηικήρ λάμαρ ςτηλήρ διειζδςηικήρ 

ικανόηηηαρ με αηπαςμαηική αζπίδα πποζηαζίαρ ολόκληπηρ ηηρ λόγσηρ και διαθανή παβδυηή κάνοςλα 100mm (ηεμ.1) 

 

2.Αποζηειπυμένη παβδυηή διαθανή κάνοςλα 5mm μήκοςρ 100 mm με βαλβίδα C02 δςο δπόμυν, (ηεμ.1) 

 

3.Σύζηημα ηποκάπ μίαρ σπήζηρ 5-llmm, με ζηςλεό ζε ζσήμα νςζηεπιού αμθοηεπόλεςπηρ κοπηικήρ λάμαρ ςτηλήρ διειζδςηικήρ 

ικανόηηηαρ και διαθανή παβδυηή κάνοςλα 100mm επιδεσόμενο όλα ηα επγαλεία συπίρ ηην ανάνκη σπήζηρ μεηαηποπέα, (ηεμ. 1) 

 

4.Τποκάπ ηύπος Hasson 5 -12 mm με διάθανη κάνοςλα, με ενζυμαηυμένο αςηόμαηο μεηαηποπέα ανεξαπηήηυρ διαμέηπος, πος να 

επιηπέπει ηην αθαίπεζη ηος παπαζκεςάζμαηορ συπίρ ηην αθαίπεζη ηος μεηαηποπέα, με κυνικό ζηαθεποποιηηή και με βαλβίδα C02 

ηπιών δπόμυν, (ηεμ.1) 

 

5.Επγαλείο ενδοζκοπικήρ απολίνυζηρ διαμέηπος 10 mm, με δςο ξεσυπιζηά ζηάδια λειηοςπγίαρ (θόπηιζηρ και ηοποθέηηζηρ ηος κλίπ 

), δςναηόηηηα μεπικού κλειζίμαηορ ηος κλιπ για ηην διεξαγυγή σολαγγειογπαθίαρ, με 20 κλιπ ηιηανίος μεζαίος-μεγάλος μεγέθοςρ με 

εγκάπζιερ αςλακώζειρ, (ηεμ.1)  

6.Ιζσςπή λαβίδα ζύλλητηρ με μησανιζμό κλειδώμαηορ 5mm. (ηεμ.1)  

7.Λαβίδα ζύλλητηρ αηπαςμαηική με μησανιζμό κλειδώμαηορ 5 mm. (ηεμ.1)  

8.Λαβίδα παπαζκεςήρ ιζηών (dissecter) 5mm με ςποδοσή μονοπολικήρ διαθεπμίαρ (ηεμ.1) 

9.Ενδοζκοπικό ταλίδι ιζηών 5mm με ςποδοσή μονοπολικήρ διαθεπμίαρ, (ηεμ.1) 

 

Η παπαπάνυ ππομήθεια ηυν ζεη θα ζςνοδεύεηαι απαπαιηήηυρ με λαπαποζκοπικό πύπγο ςτηλήρ ανάλςζηρ HD (Full High Definition) 

ηεσνολογίαρ CMOS και ζςζκεςή CO
2
 με ενζυμαηυμένο ζύζηημα θέπμανζηρ. 
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                                                                   ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β.  

 

                                                            ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ  
 

ΥΡΕΥΘΥΝΘ ΔΘΛΩΣΘ (άρκρο 8 Ν.1599/1986) 
 

Θ ακρίβεια των ςτοιχείων που υποβάλλονται με αυτι τθ διλωςθ μπορεί να ελεγχκεί με βάςθ το αρχείο άλλων υπθρεςιϊν 
(άρκρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

 ΡΟΣ(1): ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΛΙΒΑ∆ΕΙΑ 

Ο – Θ Πνομα  Επϊνυμο:  

Πνομα και Επϊνυμο 

Ρατζρα: 
 

Πνομα και Επϊνυμο 

Μθτζρασ: 
 

Θμερομθνία γζννθςθσ(2):  

Τόποσ Γζννθςθσ:  

Αρικμόσ ∆ελτίου 

Ταυτότθτασ: 
 Τθλ:  

Θμερ/νια ζκδοςθσ 

Ταυτότθτασ 
 

Τόποσ 

Κατοικίασ: 
 Οδόσ:  Αρικ:  ΤΚ:  

 Αρ. Τθλεομοιοτφπου 
(Fax): 

 ∆/νςθ Θλεκτρ. Ταχυδρομείου 
(Εmail): 

 

 

Με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ κυρϊςεισ(3), που προβλζπονται από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του άρκρου 22 του 
Ν. 1599/1986, δθλϊνω ότι μζχρι και τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ μου: 

α) Ζλαβα / Λάβαμε γνϊςθ και αποδζχομαι / αποδεχόμαςτε πλιρωσ και ανεπιφυλάκτωσ όλουσ τουσ όρουσ τθσ Ρρόςκλθςθσ 
…………………………. 

β) Δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των υποχρεϊςεϊν 
μου όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ). 

γ) Ο οικονομικόσ φορζασ που εκπροςωπϊ:  

i. δεν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ 
νομοκεςίασ, 

ii. δεν ζχει ςυνάψει ςυμφωνίεσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ, άλλωσ, ότι τυγχάνει ςτθ περίπτωςι του 
εφαρμογισ θ περίπτωςθ βϋ τθσ παρ. 3 του άρκρου 44 του ν. 3959/2011 (Αϋ 93), και δεν ζχει υποπζςει ςε επανάλθψθ 
τθσ παράβαςθσ, 

iii. δεν γνωρίηει τθν φπαρξθ τυχόν κατάςταςθσ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων λόγω τθσ ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 

iv. οφτε και επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν, δεν ζχει παράςχει ςυμβουλζσ ςτθν ανακζτουςα αρχι ι δεν ζχει με άλλο 
τρόπο εμπλακεί ςτθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ,  

v. δεν ζχει υποςτεί πρόωρθ καταγγελία προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ, ι επιβολι αποηθμιϊςεων ι άλλων παρόμοιων κυρϊςεων ςε ςχζςθ 
με προθγοφμενθ ςφμβαςθ. 

vi. δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν απατθλϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που απαιτοφνται για τθν 
εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ και δεν ζχει αποκρφψει τισ 
πλθροφορίεσ αυτζσ,  

vii. ιταν ςε κζςθ να υποβάλει, χωρίσ κακυςτζρθςθ, τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον 
ανακζτοντα φορζα, και  

viii. δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του 
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ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα 
ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν 
ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ. 

ix. δεν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα και β) δεν ζχει επιβλθκεί ςε βάροσ του πεικαρχικι ποινι ι 
άλλουσ είδουσ κφρωςθ ςτο πλαίςιο του επαγγζλματόσ του από αρμόδια εποπτικι αρχι/φορζα με πεικαρχικζσ-
κυρωτικζσ αρμοδιότθτεσ. 

δ) Δεν υπάρχει εισ βάροσ μου ποινικζσ καταδίκεσ  για τα αδικιματα που ορίηονται ςτο άρκρο 73 παρ. 1 Ν. 4412/2016, όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει, δθλαδι για: 

i. Συμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ 
ii. Ενεργθτικι δωροδοκία κατά το ελλθνικό δίκαιο και το δίκαιο του οικονομικοφ φορζα 

iii. Απάτθ εισ βάροσ των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ζνωςθσ 
iv. Τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ 
v. Νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ 

vi. Ραιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων 

 

ε) μθ επιβολισ ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα που εκπροςωπϊ  θ κφρωςθσ του οριηόντιου αποκλειςμοφ από δθμόςιεσ 
ςυμβάςεισ και ςυμβάςεισ παραχϊρθςθσ. 

ςτ) δεν τελϊ ςε πτϊχευςθ ι δεν ζχω υπαχκεί ςε διαδικαςία ειδικισ εκκακάριςθσ ι δεν τελϊ υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ 
από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι δεν ζχω υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι δεν ζχω αναςτείλει 
τισ επιχειρθματικζσ μου δραςτθριότθτεσ ι δεν ζχω υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ και δεν τθρϊ τουσ όρουσ αυτισ ι 
δεν βρίςκομαι ςε  οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ που προκφπτει από  παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ 
διατάξεισ νόμου. 

η) είμαι εγγεγραμμζνοσ ςτο οικείο Επιμελθτιριο και το ειδικό επάγγελμά μου είναι     ……………….…………………………..   με 
πιςτοποίθςθ του αρμόδιου φορζα. 

θ) κατζχω τισ απαραίτθτεσ άδειεσ από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ για τθν πϊλθςθ των ςχετικϊν υλικϊν και τθν παροχι των 
αντίςτοιχων υπθρεςιϊν, κακϊσ και το κατάλλθλα εξειδικευμζνο προςωπικό για τθν πραγματοποίθςθ των εργαςιϊν. 

κ) ςε περίπτωςθ φπαρξθσ ελαττωματικοφ προϊόντοσ, κα προβϊ ςε άμεση αντικατάςταςι του με νζο, που να πλθροί τουσ 
όρουσ και τισ προδιαγραφζσ που αναφζρονται ςτθν πρόςκλθςθ. 

ι) ζλαβα υπόψθ τισ υποχρεϊςεισ ςχετικά με τισ διατάξεισ περί προςταςίασ του περιβάλλοντοσ και των ςυνκθκϊν εργαςίασ 
που ιςχφουν ςτον τόπο όπου πρόκειται να εκτελεςκεί θ ςφμβαςθ. 

ια) είμαι ςε κζςθ, εφόςον μου ηθτθκεί και χωρίσ κακυςτζρθςθ, να παράςχω κάκε δικαιολογθτικό ι ζγγραφο που 
αποδεικνφει τισ πλθροφορίεσ και δθλϊςεισ που περιλαμβάνονται ςτθν παροφςα διλωςι μου . 

ιβ)το ΦΕΚ ή καταςτατικό ςφςταςησ τησ εταιρείασ είναι  ………………………………………………………………………….. 

ιγ) το ΦΕΚ ή καταςτατικό νόμιμησ ιςχφουςασ εκπροςϊπηςησ τησ εταιρείασ είναι  ………………………………………………………….. 

 

Θμερομθνία:       /        /  
Ο – Θ Δθλ. (Υπογραφι) 

 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτθ ι Αρχι ι θ Υπθρεςία του δθμόςιου τομζα, που απευκφνεται θ αίτθςθ.  
(2) Αναγράφεται ολογράφωσ. 
(3) «Πποιοσ εν γνϊςει του δθλϊνει ψευδι γεγονότα ι αρνείται ι αποκρφπτει τα αλθκινά με ζγγραφθ υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 τιμωρείται με φυλάκιςθ 
τουλάχιςτον τριϊν μθνϊν. Εάν ο υπαίτιοσ αυτϊν των πράξεων ςκόπευε να προςπορίςει ςτον εαυτόν του ι ςε άλλον περιουςιακό όφελοσ βλάπτοντασ τρίτον ι 
ςκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάκειρξθ μζχρι 10 ετϊν. 



ΑΔΑ: Ψ9ΤΙ4690ΒΝ-ΩΕΜ
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