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Γ. Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ»                  
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ           : ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ 17, ΓΟΥΔΗ 
Τ.Κ.                 : 115 27 ΑΘΗΝΑ 
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Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η   Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ    Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ  
(Α/Α ΔΙΑΓ.: 20-2022) 

 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) 
ΕΤΟΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (CPV 
33124131-2), ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 20.340,00 € 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. 13% ΚΑΙ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ)». 
 
Έχοντας υπόψη :  

1. Το Ν.Δ 496/1974 «Περί λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου 
Δικαίου» (Φ.Ε.Κ Α΄204/19.07.2074), 

2.   Το Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) άρθρο 84 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, 
ελέγχων των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», 

3.  Το Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων Υγείας του 
Πε.Σ.Υ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ256/02.11.2001) όπως ισχύει σήμερα, 

4. Το Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ31/Α/01/03/2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο Σύστημα 
Υγείας και άλλες διατάξεις», 

5.  Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α΄/26.03.2014), «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (ΦΕΚ145/τεύχος Α΄), 

6. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. 
Α΄ 147/08-08-2016),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

7. Το άρθρο 107 του Ν. 4497/2017 (Α΄ 171) «Τροποποιήσεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 
147)», 
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8. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 « Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 143/28-6-2014), 

9. Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση 
Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις 
διατάξεις του άρθρου 1,   

10. Τις διατάξεις του Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις» ( ΦΕΚ Α΄ 120/29-05-2013), 

11. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 
(πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 204/15-9-2011), 

12. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ”Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες 
διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄112/13-7-2010), 

13. Τις διατάξεις 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), 

14. Τις διατάξεις του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 81 /4-4-2005), 

15. Το Ν.3846/(ΦΕΚ 66Α΄/ 11-05-2010),άρθρο 24 που αφορά τροποποιήσεις 
σχετικών άρθρων του Ν. 3580/07, 

16. την υπ΄αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ 79492 απόφαση, ΦΕΚ 1102 Υ.Ο.Δ.Δ/23.12.2021, 
σχετικά με το διορισμό Διοικητή στο Γ.Ν.Α. ΛΑΪΚΟ, αρμοδιότητας της 1ης Υ.ΠΕ 
ΑΤΤΙΚΗΣ, 

17. Την υπ’ αριθμ. 49η /15.11.2021, ΘΕΜΑ 4ο, [ΑΔΑ: ΨΗΦΩ4690Ω8-ΓΓΙ] Απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου,  

18. Την υπ’ αριθμ. 18η /20.04.2022, ΘΕΜΑ 13ο, [ΑΔΑ: 69ΕΥ4690Ω8-Ο5Δ] Απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου, 

19. Το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλείται δαπάνη, η οποία ανέρχεται έως 
του ποσού των 20.340,00 € και θα καλυφθεί από τον Τακτικό Προϋπολογισμό 
του Γ.Ν.Α.«ΛΑΪΚΟ»,  KAE 1311α,  σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 288/2022 
04.03.2022 [ΑΔΑ:6Φ154690Ω8-3ΥΓ]  Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης. 
 

Το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΛΑΪΚΟ» 
  

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι 
1.Κάθε ενδιαφερόμενο υποψήφιο οικονομικό φορέα να υποβάλει έγγραφη 
σφραγισμένη προσφορά για την προμήθεια του είδους του  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄ 
της παρούσης, σε κλειστό φάκελο, ο οποίος θα φέρει την ένδειξη «Προσφορά για την 
υπ’ αριθμ. 20/2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια 
ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ για ένα (1) έτος, για την κάλυψη 
των αναγκών του νοσοκομείου (CPV 33124131-2), συνολικής προϋπολογισθείσας 
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δαπάνης  20.340,00 € συμπεριλαμβανομένου  του Φ.Π.Α. 13% και με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
τιμής (χαμηλότερη τιμή)», στο Τμήμα Γραμματείας (Πρωτόκολλο) του Νοσοκομείου 
μέχρι την Τρίτη 24/05/2022 και ώρα 15:00 μ.μ.  
 
Οι προσφορές που υποβάλλονται στην Υπηρεσία εκπρόθεσμα δεν θα λαμβάνονται 
υπόψη.  
Πληροφορίες παρέχονται στο τηλέφωνο 213.20.61.369. 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

Φ.Π.Α. 
13% 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 
ΜΕ ΦΠΑ 

Θ9012001 

ΤΑΙΝΙΕΣ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΣΑΚΧΑΡΟΥ 
ΑΙΜΑΤΟΣ 

BT 6.000 18.000,00 2.340,00 20.340,00 

 
2. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. 
3.Επισημαίνεται ότι η συνολική προσφερόμενη τιμή της οικονομικής προσφοράς 
δεν θα πρέπει να ξεπερνά την προϋπολογισθείσα δαπάνη. 
 
Α. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
1. Τρόπος σύνταξης προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται σε 
πρωτότυπο από τους ενδιαφερόμενους, στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο 
φάκελο. 
Στοιχεία Φακέλου Προσφοράς: Στο φάκελο της προσφοράς πρέπει να αναγράφονται 
ευκρινώς: 

1.1. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», 
1.2. Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής, ήτοι «Γ.Ν.Α. ΛΑΪΚΟ», 
1.3. Το αντικείμενο της πρόσκλησης, 
1.4. Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής 
προσφορών), 
1.5. Τα στοιχεία του συμμετέχοντα, 
Εφόσον ο φάκελος αποσταλεί στην Υπηρεσία Διενέργειας με οποιονδήποτε τρόπο, 
θα πρέπει να φέρει την ένδειξη: 
 «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία». 

2.  Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν μία και μοναδική προσφορά σε 
κλειστό φάκελο, ο οποίος θα περιλαμβάνει τους τρεις (3) παρακάτω ανεξάρτητους και 
σφραγισμένους φακέλους: 
 2.1. Φάκελο με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ / ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που θα περιλαμβάνει, επί ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα στοιχεία:  
2.1.1. Υπεύθυνη δήλωση (όπως εκάστοτε ισχύει σε εφαρμογή και των άρθρων 1 & 3 
του Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ74/Α/26.03.2014) του Ν.1599/1986, στην οποία 
αναλυτικά θα πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του υποψηφίου καθώς και 
τα στοιχεία του διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχουν οι προσφέροντες, και στην 
οποία θα πρέπει να δηλώνεται ότι :  
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 Μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν συντρέχει για τους 
προσφέροντες λόγος αποκλεισμού από τους αναφερόμενους στα άρθρα 73 
και 74 του Ν 4412/2016, για τους οποίους οι οικονομικοί φορείς 
αποκλείονται από την συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του Δημοσίου, 
όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4782/2021.  

 Τηρεί όλους τους Ελληνικούς Νόμους, τους σχετικούς με την εργασία 
(Εργατική – Ασφαλιστική Νομοθεσία).  

 Έλαβε γνώση των όρων της πρόσκλησης και τους αποδέχεται πλήρως και 
ανεπιφύλακτα.  

 Η Προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 
Πρόσκλησης, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και 
ανεπιφύλακτη γνώση.  

 Δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική του 
διαγωγή βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, και ότι δεν έχει 
διαπράξει βαρύ επαγγελματικό παράπτωμα ή ότι κατέχει πιστοποιητικό 
δικαστικής φερεγγυότητας.  

 Δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα 
αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα σχετικά με την άσκηση της 
επαγγελματικής του δραστηριότητας εφόσον ορίζεται στην πρόσκληση ή 
κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, και της δόλιας χρεοκοπίας.  

 Είναι εγγεγραμμένος στο οικείο επιμελητήριο.  
 Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.  
 Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε 

απόφαση της Υπηρεσίας για αναβολή, ματαίωση ή ακύρωση της 
Πρόσκλησης.  

 Δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια 
της διαδικασίας ανάθεσης αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της 
σύμβασης εφόσον επιλεγούν.  

 Λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα 
των πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες.  

 Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης δεσμεύεται για την απαρέγκλιτη 
τήρηση των διατάξεων του με αρ. 2016/679 Κανονισμού (ΕΕ) του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2016 
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.  

 Συμμετέχει με μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης. 
 Τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης, 

εφόσον επιλεγεί, τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της 
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που 
έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 
δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος 
Α του ν. 4412/2016. 
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2.1.2. Τεχνική προσφορά στην οποία: α) θα αναλύονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά, 
σύμφωνα με τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες επισυνάπτονται στην 
παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής, β) τα αναφερόμενα στο 
Παράρτημα Α΄ «Τεχνικές Προδιαγραφές» πιστοποιητικά.  
2.2. Φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  που θα περιλαμβάνει 
(πρωτότυπο και αντίγραφο) την οικονομική προσφορά του συμμετέχοντος, 
σφραγισμένη και υπογεγραμμένη σε έντυπη μορφή επί ποινή αποκλεισμού με τη 
συμπλήρωση του Πίνακα του Παραρτήματος Β, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα 
της παρούσας. Επισημαίνεται  ότι η προσφερόμενη τιμή της οικονομικής 
προσφοράς θα εκφράζεται σε ευρώ. 

 Οι προσφορές θα αναγράφουν την τιμή χωρίς Φ.Π.Α. και με Φ.Π.Α.  

 Στις τιμές θα περιλαμβάνονται όλες οι κρατήσεις, εκτός Φ.Π.Α. Προσφορές 
που ζητούν απαλλαγή τους από τις κρατήσεις, δεν γίνονται δεκτές.  

 Στο φάκελο της προσφοράς οφείλει κάθε διαγωνιζόμενος και στην 
περίπτωση νομικού προσώπου ή ένωσης προσώπων ο νόμιμος εκπρόσωπός 
του να καταθέσει την αντίστοιχη σελίδα καταχώρησης με την τιμή της 
προσφερόμενης υπηρεσίας του παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ (εφόσον 
υπάρχει) της τελευταίας καταχώρησης πριν το διαγωνισμό ή αλλιώς να 
υποβάλει υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υπάρχει η υπηρεσία καταχωρημένη στο 
παρατηρητήριο τιμών τη συγκεκριμένη ημερομηνία της υποβολής της 
προσφοράς (με ποινή απόρριψης). 

2.3. Φάκελο με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» με τα κάτωθι 
δικαιολογητικά: 

I. Απόσπασμα του 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 εν 
λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι δεν συντρέχει λόγος 
αποκλεισμού από τους αναφερόμενους στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 
4412/2016,όπως δηλώθηκε σχετικά κατά την υποβολή της προσφοράς με 
υπεύθυνη δήλωση. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, ή ελλείψει αυτού, άλλο 
ισοδύναμο έγγραφο, προσκομίζεται για τα μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του οικονομικού φορέα στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση ή των προσώπων που έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης απόφασης ή ελέγχου σε αυτόν. Συγκεκριμένα, σε 
περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, το απόσπασμα ή άλλο 
ισοδύναμο έγγραφο υποβάλλεται για τον ή τους Διαχειριστές, όταν το 
νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε, Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε., για τον Διευθύνοντα 
Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν το 
νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. Το εν λόγω δικαιολογητικό πρέπει να έχει 
εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

II. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους / 
μέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του 
οικονομικού φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική 
ενημερότητα) και στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
(ασφαλιστική ενημερότητα), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του 
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κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα. Ειδικά για 
την περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την 
εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις που αφορούν στις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης, καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 
ασφάλιση.  

III. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - 
μέλους ή χώρας και για τους οικονομικούς φορείς που είναι 
εγκαταστημένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα, πιστοποιητικό από το 
αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα ή το ΓΕΜΗ για την 
περίπτωση της εκκαθάρισης, ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή  υπό 
αναγκαστική διαχείριση και ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση. Δεν 
προσκομίζεται από τα φυσικά πρόσωπα πιστοποιητικό περί μη θέσης σε 
εκκαθάριση.  
Τα παραπάνω αποδεικτικά (IΙ και ΙΙΙ) πρέπει να είναι εν ισχύ κατά την 
ημερομηνία κατάθεσής του άλλως στην περίπτωση που δεν αναφέρεται 
σε αυτό χρόνος ισχύος, πρέπει να έχει εκδοθεί τρεις (3) μήνες πριν την 
υποβολή του. 

IV. Πιστοποιητικό ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επαγγελματικό 
Επιμελητήριο. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων 
τα πιστοποιητικά πρέπει να προσκομίζονται για κάθε μέλος της ένωσης.    

 
Οι πάσης φύσεως Υπεύθυνες Δηλώσεις καθώς και η Οικονομική Προσφορά που 
θα κατατεθούν θα είναι ενυπόγραφες. Σε διαφορετική περίπτωση θεωρούνται 
άκυρες. 

 
• Όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία της πρόσκλησης και όλα τα έγγραφα και τα 
στοιχεία του Φακέλου προσφοράς θα πρέπει να είναι συνταγμένα ή επίσημα 
μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα. 
• Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, 
η τάξη και η σειρά των όρων της πρόσκλησης. Οι απαντήσεις σε όλα τα 
ερωτήματα πρέπει να είναι σαφείς. Προσφορά η οποία, κατά την κρίση της 
Επιτροπής, περιλαμβάνει γενικές και ασαφείς απαντήσεις θα αποκλείεται από τη 
συνέχεια της αξιολόγησης. 
• Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
• Διευκρινίσεις που δίνονται από τους υποψηφίους οποτεδήποτε μετά την λήξη 
χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται 
ως απαράδεκτες. 
• Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως, ένσταση κατά της 
διαδικασίας, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται 
πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται, με 
την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή 
εμμέσως, τους όρους της παρούσας. 
 
Η προσφορά και όλα τα στοιχεία – έγγραφα που θα τη συνοδεύουν θα 
υποβληθούν σε δύο (2) αντίτυπα. Ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο.  
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Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι 
δυνατόν να αποσφραγιστούν και να επανασφραγιστούν, χωρίς να αφήσουν 
ίχνη.  
 

Παραδοτέα / Χρονοδιάγραμμα 
Για την παροχή της υπηρεσίας θα συναφθεί σύμβαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
4412/16 (ΦΕΚ147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών», όπως ισχύουν. Σε περίπτωση μη εκτέλεσης εντός των χρονικών ορίων 
που παρέχονται στον προμηθευτή έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν.4412/16.  

 
Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

 
Ισχύς Προσφορών 
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι (60) εξήντα ημερολογιακές ημέρες, 
προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 
 Η παρούσα θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ, στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του 
Νοσοκομείου. 

 
Β. ΤΟΠΟΣ  ΚΑΙ  ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 
 
 
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
 

Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ» Τμήμα Γραμματείας 
/ Πρωτόκολλο 

 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Από: 10/05/2022, ημέρα Τρίτη   
         Έως: 24/05/2022, ημέρα Τρίτη 

μέχρι τις 15:00μ.μ. 

 
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 
 

Τμήμα Προμηθειών 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 
 

25/05/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
11:00π.μ. 

 
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 24η/05/2022, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ., στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, στο ισόγειο του 
κεντρικού κτηρίου, στο Τμήμα Γραμματείας / Πρωτόκολλο. Η ημερομηνία και η ώρα 
υποβολής των προσφορών θα αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνο, από το 
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πρωτόκολλο εισερχομένων της Υπηρεσίας. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται με 
οποιοδήποτε τρόπο και να παραλαμβάνονται με απόδειξη, όμως, με την απαραίτητη 
προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι τη λήξη της 
καθοριζόμενης, από την παρούσα, προθεσμία υποβολής των προσφορών. Προσφορές 
που θα υποβληθούν ή θα περιέλθουν στην Υπηρεσία, μετά την καθοριζόμενη, από την 
παρούσα, ημερομηνία και ώρα, θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και θα επιστρέφονται 
χωρίς να αποσφραγιστούν. 
 
Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 25η/05/2022, ημέρα Τετάρτη 
και ώρα 11:00π.μ., στο Γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών 
«ΛΑΪΚΟ», το οποίο ευρίσκεται στο ισόγειο του κεντρικού κτηρίου, ενώπιον της 
Επιτροπής Διενέργειας / Αξιολόγησης της Πρόσκλησης, που θα συγκροτηθεί, με 
Απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου, ειδικά για το σκοπό αυτό. 
 
 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που καλύπτουν όλα τα 
προαναφερόμενα προσόντα. 

 
ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ ΟΣΟΙ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΙΣ 
ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ:  
1. Έχουν οποιαδήποτε σχέση εργασίας με το Νοσοκομείο, είναι μέλη του διοικητικού 
συμβουλίου του, είναι συγγενείς των ανωτέρω εξ’ αίματος ή εξ’ αγχιστείας μέχρι και 
δευτέρου βαθμού.  
2. Έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, αναγκαστική 
διαχείριση ή άλλη παρόμοια διαδικασία που προβλέπεται από τις εθνικές νομοθετικές 
ή κανονιστικές διατάξεις.  
3. Αποκλείστηκαν τελεσίδικα από δημόσια υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ γιατί δεν εκπλήρωσαν 
τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.  
4. Έχουν καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική διαγωγή τους, με 
απόφαση που έχει ισχύ δεδικασμένου.  
5. Δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους, όσον αφορά την καταβολή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης.  
6. Δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους τις σχετικές με την πληρωμή των φόρων 
και τελών, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.  
7. Έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για:  
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της 
απόφασης πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την 
καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των 
κρατών- Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Σελίδα 5 μελών της Ένωσης (ΕΕ C 
195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της 
δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως 
ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  
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γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 
48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 
δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-
πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση 
της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή 
απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με 
την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 
νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),  
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της 
εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 
15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 
215 )  
 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
Το Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ»  που εδρεύει στην Αγ. Θωμά 17, Τ.Κ. 11527, Γουδή, Αθήνα. 

 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Η διαγωνιστική διαδικασία θα διεξαχθεί σε μία φάση σύμφωνα με όσα αναφέρονται 
στην παρούσα Πρόσκληση, από την αρμόδια τριμελή Επιτροπή Διενέργειας / 
Αξιολόγησης, που θα συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό με  Διοικητική Πράξη της 
Αναθέτουσας Αρχής. 
 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι ένα (1) έτος. 
 Στον υποψήφιο  που θα κατακυρωθεί η προμήθεια, το νοσοκομείο 

αποστέλλει σχετική ανακοίνωση / πρόσκληση για την υπογραφή σχετικής 
σύμβασης. Η σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους 
όρους που περιλαμβάνονται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
και την Προσφορά του Υποψηφίου, θα διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο 
και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της 
παρούσης. 

 Ο Υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται με την υπογραφή της σύμβασης (την 
ίδια ημέρα και πριν την υπογραφή), να προσκομίσει στο νοσοκομείο 
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, η οποία να καλύπτει σε ποσοστό το 
4% της εκτιμώμενης αξίας της κατακυρωθείσας προμήθειας, μη 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής 
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επιστολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή σύμβασης πρέπει να είναι 
αορίστου χρόνου, δηλαδή θα ισχύει μέχρι επιστροφής της στην Τράπεζα.  Η 
απαλλαγή από την εγγύηση καλής εκτέλεσης της προμήθειας ενεργείται με 
την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής στον Ανάδοχο, μετά την 
ολοκλήρωση και οριστική παραλαβή της προμήθειας. Σημειωτέον ότι, οι 
εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπουν, ότι, σε 
περίπτωση κατάπτωσής τους, το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον τέλος χαρτοσήμου.  

 
 
 
 
 
 
 

                                                                               Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ   
                            ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

 
                                             

                                                                                         ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΡΟΪΔΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ 

 
1. Ο μετρητής να είναι νεότερης τεχνολογίας και η μέθοδος μέτρησης να είναι 

ηλεκτροχημική. Ο μετρητής πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές του ISO 
15197/2015. 

2. Να μην χρειάζεται κωδικοποίηση ή όταν υπάρχει κωδικός αυτός να είναι 
ενιαίος σε όλες τις ταινίες που θα προμηθευτεί το Νοσοκομείο [ένας (1) κωδικός 
σε όλες τις ταινίες]. Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται γραπτή δέσμευση από 
την Εταιρεία.  

3. Κάθε συσκευασία ταινιών μέτρησης σακχάρου θα πρέπει να έχει μοναδικό 
γραμμωτό κωδικό (barcode), προκειμένου να είναι δυνατή η εκτέλεση 
εξωτερικών συνταγών ασθενών δικαιούχων του ν. 4368/2016. 

4. Ο μετρητής να παρέχει αξιόπιστες μετρήσεις τόσο στο τριχοειδικό όσο και στο 
φλεβικό αλλά και στο αρτηριακό αίμα.  

5. Ο χρόνος μέτρησης να είναι όσο το δυνατόν μικρότερος. 
6. Να υπάρχει πρόβλεψη για αποφυγή μετάδοσης μολύνσεων από τον ένα 

ασθενή στον άλλο μέσω του μετρητή. 
7. Το εύρος τιμών αξιόπιστης μέτρησης να είναι από 20 μέχρι 500 mg/dl. 
8. Να μην αρχίζει μέτρηση αν η ταινία δεν πάρει τη σωστή ποσότητα αίματος. 
9. Να μην επηρεάζεται το αποτέλεσμα της μέτρησης σε εύρος τιμών αιματοκρίτη 

20-50%. 
10. Να μην επηρεάζεται το αποτέλεσμα της μέτρησης σε μεγάλο βαθμό από 

εξωγενείς παράγοντες (θερμοκρασία). 
11. Ο μετρητής να μπορεί να μεταφερθεί ώστε να γίνονται μετρήσεις σε 

οποιονδήποτε χώρο του Νοσοκομείου. 
12. Η εναπόθεση του δείγματος και η μέτρηση να είναι απλή και ασφαλής. 
13. Να μην απαιτείται καθαρισμός του μετρητή μετά από κάθε ανάλυση. 
14. Η απόρριψη της ταινίας να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην υπάρχει 

πιθανότητα μόλυνσης του εξεταστή. 
15. Το αποτέλεσμα των μετρήσεων να μην επηρεάζονται από λαμβανόμενα 

φάρμακα (π.χ. παρακεταμόλη, βιταμίνη C κλπ) ή από ουσίες που κυκλοφορούν 
στο αίμα (π.χ. υψηλές τιμές ουρικού οξέος).   

 
Εάν κανένας από τους υποβληθέντες μετρητές δεν πληροί όλες τις ανωτέρω 
προδιαγραφές,  προτείνεται να προτιμηθούν εκείνοι που πληρούν τις περισσότερες, 
αφού ληφθεί υπ΄ όψιν και το κόστος. 
 
Τα μηχανήματα τα οποία προσφέρουν ευκολία στη λήψη αίματος θα συνεκτιμηθούν 
με την τιμή της προσφοράς. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Επωνυμία εταιρίας  
Έδρα   
ΑΦΜ  
Όνομα προσφέροντος  
Στοιχεία επικοινωνίας  
Διάρκεια ισχύος 
προσφοράς 

60 ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του 
Διαγωνισμού 

Υπογραφή   
Σφραγίδα   

 
Οι οικονομικές προσφορές των συμμετεχόντων θα υποβληθούν με τη συμπλήρωση του 
παρακάτω πίνακα: 
 
 
 

α/
α 

Προσφερόμενο  
είδος 

Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητα 
Τιμή 

Μονάδας 

Μερικό 
Σύνολο 
(πλέον 
ΦΠΑ) 

Ποσοστό 
ΦΠΑ 

Σύνολο 
δαπάνης 
με ΦΠΑ 

Κωδικός 
Παρατηρητηρίου 

Τιμών (αν 
υπάρχει) 

1 
Περιγραφή 
……………. 
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