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Αρ. διακήρυξης 66 / 2010 
 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ 
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ∆ΗΜΟΣIEYΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ- 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ – ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΟ ΤΥΠΟ 
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ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Πρόχειρος  

 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ (%) ΕΠΙ ΤΩΝ 

ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ  ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΩΝ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ 

ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ 

∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠ∆∆        

  
ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ηµεροµηνία: 24 Σεπτεµβρίου 2010  

Ηµέρα: Παρασκευή 
΄Ωρα:12:30 

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΑΪΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ 

10-9-2010 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ 14.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 
 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο Παράρτηµα Α 
 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο Παράρτηµα Α 
 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  Ένα έτος 
 

ΧΡΟΝΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ Σύµφωνα µε τις εκάστοτε ανάγκες του 
Νοσοκοµείου 

ΓΛΩΣΣΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ  ΚΑΝΟΝΙΚΗ    
             

ΝΟΜΙΣΜΑ ΕΥΡΩ 
 

ΗΜΕΡΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 120 Ηµερολογιακές ηµέρες προσµετρούµενες 
από την επόµενη της διενέργειας του 
διαγωνισµού  

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ 
∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ 

ΟΧΙ 

Η ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ 
ΒΑΡΥΝΕΙ 

Τον προϋπολογισµό του Νοσοκοµείου 

ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΑΡΥΝΕΙ Τον συµβασιούχο 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΡΙΑΣ 160/20-7-2010 
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            Έχοντας υπόψη:  
1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:  
1.1. Του Π.∆. 63/05 (Φ.Ε.Κ. 98/Α/05) « Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα».  
1.2. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 81 
/4-4-2005), όπως ισχύει σήµερα.  
1.3. Του Ν. 3580/2007 «Προµήθειες Φορέων εποπτευόµενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 134 /18-6-2007) όπως ισχύει σήµερα.  
1.4. Του Ν.2955/2001 «Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α’ 256 /2-11-2001), όπως ισχύει σήµερα.  
1.5. Του Ν.∆. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου» (ΦΕΚ Α’ 204 /19-7-1974)  
1.6. Του Ν. 2198/1994 (Φ.Ε.Κ. 43/α/22-3-94) άρθρο 24 « Αύξηση αποδοχών ∆ηµοσίων υπαλλήλων και άλλες 
διατάξεις».  
1.7. Του Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/95) άρθρο 84 « Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των ∆απανών του Κράτους 
και άλλες διατάξεις».  
1.8. Του Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/95) «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και Ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» όπως 
τροποποιήθηκε µε το Ν. 2323 / 95 (Φ.Ε.Κ.145 /Α/95)« Υπαίθριο Εµπόριο και άλλες ∆ιατάξεις» .  
1.11. Το Π.∆. 82/1996 «Ονοµαστικοποίηση των µετοχών Ελληνικών Ανωνύµων Εταιρειών που µετέχουν στις 
διαδικασίες ανάληψης έργων ή προµηθειών του ∆ηµοσίου ή των νοµικών προσώπων του ευρύτερου δηµόσιου 
τοµέα» (ΦΕΚ Α’ 66 /11-4-1996), όπως ισχύει µετά και την τροποποίησή του µε το άρθρο 8 Ν. 3310/2005 και το 
άρθρο 8 Ν. 3414/2005.  
1.20. Του Π.∆. 166/2003 (Φ.Ε.Κ. 138/Α/2003 ) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην Οδηγία 
2000/35/29–6–2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις Εµπορικές Συναλλαγές».  
1.21. Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό 
Τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 68 /20-3-2007) όπως ισχύει σήµερα.  
1.22. Του Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ Α’ 202/19-8-2005) «Αρχές και κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την 
ανάπτυξη βασικών τοµέων του εµπορίου και της αγοράς – Θέµατα υπουργείου Ανάπτυξης», άρθρο 35.  
 
2. Τις αποφάσεις:  
2.1. Την µε αριθ. 18130/11-7-2007 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Καθορισµός ηµερησίων και 
εβδοµαδιαίων νοµαρχιακών εφηµερίδων (πρώην επαρχιακών), ηµερησίων και εβδοµαδιαίων τοπικών 
εφηµερίδων (πρώην επαρχιακών εντός των νοµών Αττικής και Θεσσαλονίκης) που έχουν την δυνατότητα 
καταχώρησης δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου» (ΦΕΚ Β’ 1226/17-7-2007).  
2.2 Την αριθµ.160/20-7-2010 απόφαση ∆ιοικήτριας. 

   
     Π ρ ο κ η ρ ύ σ ο υ µ ε  
 
  Πρόχειρο πλειοδοτικό διαγωνισµό για την ανάδειξη πρακτορείου δηµοσιεύσεων στον ηµερήσιο 

πολιτικό-οικονοµικό-δηµοπρασιακό τύπο για χρονικό διάστηµα ενός (1) έτους, µε κριτήριο 

κατακύρωσης το ποσοστό έκπτωσης επί τοις (%)επί των τιµών των εφηµερίδων που ισχύουν κάθε 

φορά για τις δηµοσιεύσεις του  ∆ηµοσίου και των Ν.Π.∆.∆        

 Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί δηµοσίως στις  24 Σεπτεµβρίου 2010 ηµέρα   Παρασκευή και ώρα 

12:30 στο γραφείο Προµηθειών του Λαϊκού Νοσοκοµείου Αγ. Θωµά 17 - Γουδή). 

1. Η λήξη υποβολής των προσφορών ορίζεται η  24-9-2010 και ώρα 12:30µ.µ. 

2. Προσφορές που καταθέτονται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, είναι 

εκπρόθεσµες και επιστρέφονται από τον φορέα του διαγωνισµού. Οι ενδιαφερόµενοι 

µπορούν να παραλαµβάνουν  διακηρύξεις από το Γρ. Προµηθειών του Νοσοκοµείου 

καθηµερινά (εκτός αργιών) και ώρες 09:00 – 14:00. 
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3. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν: 

α)  Τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, 

β)  Συνεταιρισµοί, 

γ)  Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά, 

δ)  Κοινοπραξίες προµηθευτών. 

 

5. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε το Π.∆. 118/2007 και µε τα τµήµατα 

που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής. 

  

             Η παρούσα διακήρυξη δηµοσιεύθηκε στις παρακάτω εφηµερίδες 
 

1. « ΚΕΡ∆ΟΣ »  την  Παρασκευή 10 Σεπτεµβρίου   2010 
 
2. «Α∆ΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ »  την Παρασκευή 10 Σεπτεµβρίου   2010   

      
3. « ΗΧΩ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ » την Παρασκευή 10 Σεπτεµβρίου   2010 

 

      6. Τα έξοδα δηµοσίευσης στον Ελληνικό τύπο βαρύνουν το Νοσοκοµείο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

                                                   «ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ» 

                       
                                                                      

 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ     

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ   ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ, ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΟ ΤΥΠΟ. 

1. Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να δηµοσιεύει τις ανακοινώσεις στις 
Εφηµερίδες που θα υποδεικνύονται από τις Υπηρεσίες του Νοσοκοµείου εντός της 
καθοριζόµενης ηµεροµηνίας. 

 
2. Μετά την δηµοσίευση των ανακοινώσεων, θα αποστέλλονται από τον υποψήφιο 

ανάδοχο στην υπηρεσία του Νοσοκοµείου που έδωσε την εντολή δηµοσίευσης, οι 
εφηµερίδες όπου δηµοσιεύθηκαν οι ανακοινώσεις, προκειµένου να γίνεται έλεγχος 
της έγκαιρης δηµοσίευσης. 

 
3. Η Εταιρεία αναλαµβάνει την υποχρέωση να καταχωρεί µε φροντίδα της στον Τύπο 

τις πάσης φύσεως δηµοσιεύσεις του Νοσοκοµείου «ΛΑΪΚΟ» µε σαφήνεια. 
 
4. Η εταιρεία αναλαµβάνει την υποχρέωση της άµεσης δηµοσίευσης (προκηρύξεων 

,ανακοινώσεων, δηµοσιευµάτων κ.λ.π) δηλαδή την επόµενη εργάσιµη ηµέρα της 
επίδοσης, στον ηµερήσιο πολιτικό, οικονοµικό και δηµοπρασιακό Τύπο. 

 
5. Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίζει τα αντίτυπα των 

Εφηµερίδων, στα οποία έχουν δηµοσιευθεί οι σχετικές προκηρύξεις-ανακοινώσεις – 
δηµοσιεύσεις, στα αρµόδια τµήµατα (Τµ. Προµηθειών και Οικονοµικού) και σε 
όποια άλλη ∆/νση το ζητήσει. 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 
 

   Η τιµή που θα δοθεί, θα αναφέρεται σε ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό(%)   
 επί των εκάστοτε ισχυουσών τιµών για δηµοσιεύσεις στον Τύπο του ∆ηµοσίου και 
των  Ν. Π. ∆. ∆.  

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

Τρόπος πληρωµής – ∆ικαιολογητικά 
 

       Η πληρωµή της αξίας θα γίνεται από το Νοσοκοµείο µε χρηµατικό ένταλµα σε 
ΕΥΡΩ  µετά την οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του είδους ύστερα από την  
υποβολή πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής  παραλαβής από την  αρµόδια προς 
τούτο συσταθείσα επιτροπή   βάσει: 
Α)Τιµολογίου του προµηθευτή 
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Β)Πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής και εισαγωγής τους είδους στο 
Νοσοκοµείο . 
Κατά την πληρωµή του προµηθευτή θα γίνουν οι εξής κρατήσεις: 
1)1,5% υπέρ ΜΤΠΥ . 
2)2% επί των κρατήσεων του ΜΤΠΥ, και 20% ΟΓΑ χαρτοσήµου. 
3)8% αρ. 24 του Ν. 2198/22-4-98.  
4) 2 %ο βάσει του άρθρου 6 παρ. 7 του Ν. 3580/07. 
5)Παρακράτηση ποσοστού 2% επί της αξίας των τιµολογίων µετά την αφαίρεση του 
Φ.Π.Α.     Ν. 3580/2007 άρθρο 3 (ΦΕΚ 134/Α/18-7-07) ΚΥΑ 6Α/Γ.Π.οικ.36392/17-3-09 
ΦΕΚ 545 Β΄/24-3-2009. 
 
  Απαγορεύεται η εκχώρηση της σχετικής σύµβασης καθώς και ενεχυρίαση της, µε την 
επιφύλαξη   των κειµένων σχετικών διατάξεων του νόµου. 
Ως προς τα δικαιολογητικά του τιµολογίου πληρωµής και λοιπά συνοδευτικά στοιχεία 
του, ισχύουν τα αναφερόµενα στο  άρθρο 35 του Π.∆. 118/07. 
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί σύµφωνα µε το Π.∆. 118/07. 
Ο διαγωνιζόµενος µε την κατάθεση της προσφοράς υποχρεωτικά και επί ποινή 
αποκλεισµού θα καταθέτει αντίγραφο της φωτοτυπίας της απόδειξης αγοράς της 
διακήρυξης. 
Οι προσφορές τεχνικές και οικονοµικές να δοθούν και σε ηλεκτρονική µορφή σε cd  .   
 

 
 
ΓΡ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ      Η ΠΡ. ΟΙΚ. ΥΠΗΡ.    Η ΥΠ/ΝΤΡΙΑ ΟΙΚ/ΚΟΥ          Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
                                                                                                                ∆/ΝΣΗΣ ∆/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 
 
 
 
 
 
 

Η ∆ΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
 
 
 
                                                                 ΘΕΟΦΑΝΗ  ΖΕΡΒΟΥ 
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