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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ   
   
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΔΑ 
  
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ   
Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 8, Π.  Πεντέλη  Αθήνα 10/11/2021 
ΤΚ 15236   
Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών  Αρ. Πρωτ. 11417/11.11.2021 

Πληροφ. ΡΙΣΤΑ ΑΝΝΑ   

Τηλ . 213-2052518 ή 508    
Fax: 213-2052441 
Email: promitheion@paidon-pentelis.gr  
 

  

    
 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών, κατόπιν 

συλλογής κλειστών προσφορών, προκειμένου να πραγματοποιηθεί 
η προμήθεια δύο (2) εξεταστικών μονάδων (UNITS) με 

αναρρόφηση, για τα ιατρεία της ΩΡΛ Κλινικής του Γενικού 
Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης» προϋπολογισμός 7.200,00€ 
συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑΕ 7112 οικ. Έτους 

2021. 
 

  

ΣΧΕΤ. : 1. Διατάξεις  
α) Τον Ν.4213/09.12.13 άρθρο 18 «τα κάτωθι αυτοτελή 

νοσοκομεία του ΕΣΥ διασυνδέονται και λειτουργούν εφεξής υπό 
την εποπτεία ενιαίου συλλογικού οργάνου Διοίκησης: «Γ.Ν. 

Παίδων Πεντέλης» και Γ.Ν. Αττικής «Σισμανόγλειο-Αμαλία Φλέμιγκ 
           β) Το Π.Δ.113/22.11.10 περί αναλήψεως υποχρεώσεων 

από τους 

 Διατάκτες 
         γ) Τον Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«Πρόγραμμα Διαύγεια»  

         δ) Τον  Ν. 4024/2011 « Συγκρότηση συλλογικών οργάνων 
της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση 

         ε) Τον  Ν4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016) Δημόσιες 
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 
 

2. Τα  σχετικά: 
 

1.Το ΦΕΚ 1110/30-12-2019  «Διορισμός Κοινού Διοικητή στα 

διασυνδεόμενα ΝΠΔΔ Νοσοκομείων Γ.Ν.Α «Σισμανόγλειο - Αμαλία 
Φλέμιγκ» και «Γ.Ν. Παίδων Πεντέλης». 
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2.Το ΦΕΚ 37/21-01-2020 (τεύχος ΥΟΔΔ) «Διορισμός 
Αναπληρώτριας Διοικήτριας στο Γ.Ν. Παίδων Πεντέλης» 

3.Την υπ.αριθμ. 2685/11-2-2020 Απόφαση , σχετικά με την 
εκχώρηση αρμοδιοτήτων στους Αν. Διοικητές του συγκροτήματος. 

4. Tην υπ.αριθμ. 11324/10-11-2021 Απόφαση Κοινού Διοικητή, 
σχετικά με την έγκριση σκοπιμότητας δαπάνης, , τη διενέργεια 
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με τις επισυναπτόμενες 

τεχνικές προδιαγραφές και τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας 
και αξιολόγησης των προσφορών (ΑΔΑ:ΨΛΑ7469Η24-6ΜΝ). 

 
 
 

Το  Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω 
σχετικά, προβαίνει στην διενέργεια Πρόσκλησης Εκδήλωσης  

Ενδιαφέροντος για την προμήθεια δύο (2) εξεταστικών μονάδων 
(UNITS) με αναρρόφηση, για τα ιατρεία της ΩΡΛ Κλινικής του 
Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης  με τη διαδικασία συλλογής 

κλειστών προσφορών,  με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή  όπως αναλυτικά 
αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ –ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ,  της παρούσας 

όπου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος.  
 

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η προμήθεια δύο (2) εξεταστικών 
μονάδων (UNITS) με αναρρόφηση, για τα ιατρεία της ΩΡΛ Κλινικής 
του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης  

  
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ : 7.200,00€ συμπεριλαμβανομένου  

ΦΠΑ 24%  
 
Κριτήριο κατακύρωσης : χαμηλότερη τιμή                                 

 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ : ΟΧΙ 

 
 
Εφόσον η προσφορά αποσταλεί στην Υπηρεσία Διενέργειας με οποιονδήποτε τρόπο, 

Θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική 
υπηρεσία ή τη γραμματεία».  

 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για χρονικό 
διάστημα εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακών  ημερών  από την 

επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 
 

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί σύμφωνα με τους κανόνες 
δημοσιότητας του Ν4412/2016 στο site της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ και στο διαδικτυακό 
τόπο του Νοσοκομείου (www.paidon-pentelis.gr ) 

 
Υποβολή προσφοράς: Η υποβολή προσφορών μπορεί να γίνεται κάθε 

μέρα από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης στην 
ιστοσελίδα του Νοσοκομείου.   
Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο 

ιδιοχείρως, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με υπηρεσία 
ταχυμεταφοράς στη διεύθυνση:  Ιπποκράτους 8, Π. Πεντέλη ΤΚ 15236 την 

παρακάτω ημερομηνία και ώρα. Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με 

http://www.paidon-pentelis.gr/
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βάση την ημερομηνία πρωτοκόλλου της Υπηρεσίας , που φέρει ο φάκελος 
αποστολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών. 

 
Υποβολή προσφορών  έως την   22 / 11/2021 , ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και 

ώρα 14.30μ.μ 
Αποσφράγιση προσφορών: 23/11/2021 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 
09.00π.μ 

 
H αξιολόγηση  των υποβληθεισών προσφορών θα διενεργηθεί από την  

συσταθείσα επιτροπή. 
 
 

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
 

 
2.1  Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που 

δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της υπό ανάθεσης υπηρεσίας,  που 
λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
(Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία 

Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία 
κυρώθηκε με το Ν.2513/1997 και των πολυμερών διαπραγματεύσεων 
του Γύρου της Ουρουγουάης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Οδηγίας 

2004/18/ΕΚ (αρ. 4 Π.Δ. 60/2007) ή προερχόμενα από τρίτες χώρες 
που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. και τα οποία 

πληρούν τους όρους που καθορίζονται στην συνέχεια της παρούσας. 
2.2 Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη 

νομική μορφή για την υποβολή της προσφοράς τους. Ωστόσο, σε 

περίπτωση που η διακηρυσσόμενη με την παρούσα Υπηρεσία 
κατακυρωθεί σε ένωση προσώπων η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, εφ’ 

όσον το θεωρήσει αναγκαίο για την ικανοποιητική εκτέλεση της 
Σύμβασης, να ζητήσει από την ένωση να περιβληθεί ορισμένη νομική 
μορφή και η ένωση, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να το πράξει. 

2.3  Τα εγκατεστημένα στην Ελλάδα φυσικά ή νομικά πρόσωπα πρέπει να 
είναι εγγεγραμμένα στα οικεία επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα και 

να προσκομίζουν ανάλογο πιστοποιητικό. Οι υποψήφιοι που δεν έχουν 
εγκατάσταση στην Ελλάδα πρέπει να αποδεικνύουν την εγγραφή τους 
σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο του κράτους εγκατάστασής τους 

ή να προσκομίζουν ανάλογη ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό, κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 44 του Π.Δ. 60/2007. 
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Α.  Δικαιολογητικά συμμετοχής.  

 Σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο τοποθετούνται τα παρακάτω 
δικαιολογητικά πρότυπα και αντίγραφα (επί ποινής απόρριψης) 

(1) Ενημερωμένη Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του 

ν. 1599/86, συμφώνως περ. (αα) του εδ.(β) του άρθρου 93 του Ν 
4412/2016, η οποία πρέπει να φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων 

τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση 
του γνήσιου υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ 

και στην οποία :  

(α) να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο 

συμμετέχουν.  
(β) να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημερομηνία έκδοσής της:  
1) Δεν υπάρχει εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 

για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 73 του 
Ν. 4412/2016,  

2) Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις 
υποχρεώσεις του συμφώνως παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016,  

3) Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες καταστάσεις στην 
παρ. 4 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016  
4) Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο συμφώνως παρ. 2 

του άρθρου 75 του Ν. 4412/2016.  
(γ) Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση, εφόσον απαιτηθεί από την 

Αναθέτουσα Υπηρεσία για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των 
δικαιολογητικών που αφορούν τα αναφερόμενα στην παρούσα πρόσκληση 
συμφώνως του άρθρου 80 του Ν.4412/2016 και εφόσον ο διαγωνισμός 

κατακυρωθεί στον προσφέροντα να οφείλει σε διάστημα όχι μεγαλύτερο 
των είκοσι (20) ημερών από την σχετική έγγραφη ειδοποίηση της 

Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, να προσκομίσει τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά όπως ορίζεται στο άρθρο 103 του Ν. 4412/2016.  
(2) Αποδεικτικό έγγραφο νομιμοποίησης του προσφέροντος 

(παραστατικό /έγγραφο σύστασης εταιρείας) συμφώνως περ. (γγ) του εδ. 
(β)του άρθρου 93 του Ν.4412/2016.  

(3) Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν 
στο διαγωνισμό με εκπρόσωπο τους συμφώνως περ. (δδ) του εδ. (β) του 
άρθρου 93 του Ν 4412/2016. 

 
 

Β. Κλειστός φάκελος Επί ποινή Αποκλεισμού, με την ένδειξη 
«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», όπου τοποθετείται η τεχνική  προσφορά 
σε δύο αντίγραφα ( πρωτότυπο- αντίγραφο) με τα τεχνικά στοιχεία 

της προσφοράς . Στον εν λόγω φάκελο τοποθετείται συμπληρωμένος ο 
Πίνακα Συμμόρφωσης ( ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι)  

  

ΑΔΑ: ΩΝΣΞ469Η24-ΣΞΗ



5 

 

Γ. Κλειστός φάκελος Επί ποινή Αποκλεισμού, με την ένδειξη 
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», όπου τοποθετείται η οικονομική 

προσφορά σε δύο αντίγραφα ( πρωτότυπο- αντίγραφο) και θα 
περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, στην οποία θα 

αναγράφεται και το ποσοστό Φ.Π.A. (%) στο οποίο υπάγονται οι υπηρεσίες  
και θα βαρύνει το φορέα,  καθώς και την ισχύ της προσφοράς. 
Συμπληρωμένο τον Πίνακα Οικονομικής προσφοράς  ( ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

ΙΙ). 
 

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους 
απορρίπτονται. 
Η μη συμμόρφωση προς τις αναγκαίες ελάχιστες ανωτέρω απαιτήσεις 

συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς. 
 

Η παράδοση των κατακυρωθέντων ειδών θα υλοποιηθεί εντός σαράντα 
πέντε (45)  ημερών από την ημέρα της παραγγελίας, βάσει των κείμενων 
διατάξεων. 

 
 

 
ΣΥΜΒΑΣΗ 

 
Μεταξύ του Γ.Ν.Π.Π και του προμηθευτή, θα υπογραφεί σύμβαση για 
την ανωτέρω προμήθεια. 

O ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί η προμήθεια υποχρεούται να 
προσέλθει μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία 

ανακοίνωσης της κατακύρωσης, για υπογραφή της σχετικής σύμβασης.  
Η σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους 
που περιλαμβάνονται στη πρόσκληση, των τεχνικών προδιαγραφών και την 

οικονομική και τεχνική προσφορά του προμηθευτή. Θα διέπεται από το 
ελληνικό Δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το 

περιεχόμενο της παρούσας. Το κείμενο της σύμβασης θα κατισχύει των 
παραρτημάτων της εκτός προφανών ή πασίδηλων παραδρομών. 
 

 
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 
Τον προμηθευτή βαρύνουν όλες οι νόμιμες ενδεικτικές κάτωθι κρατήσεις 
που ισχύουν ή θα επιβληθούν, πλην του αναλογούντα Φ.Π.A. ο οποίος 

βαρύνει το Νοσοκομείο. 
1. 2% υπέρ ψυχικής υγείας του Ν. 3580/07 άρθρο 6 

2. 0,07% υπερ Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ) 
3. 0,06% υπερ Αρχής Προδικαστικών διαφορών 
4. 3% Χαρτόσημο επί προγενέστερων κρατήσεων με α.α 2 ,3  

5. 20% ΟΓΑ χαρτοσήμου επι του 3% χαρτόσημου με α.α. 4  
 

Οι άνωθεν κρατήσεις υπολογίζονται επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου 
4% Παρακράτηση φόρου  που υπολογίζεται επί της καθαρής αξίας του 

τιμολογίου αφού αφαιρεθούν οι κρατήσεις. Το πληρωτέο ποσό προκύπτει 

από την αφαίρεση των τελικών ποσών που προκύπτουν από τον 
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υπολογισμό  άνωθεν (κρατήσεων & παρακράτησης φόρου) από την μικτή 

αξία κάθε τιμολογίου πώλησης. 

ΠΛΗΡΩΜΗ 
Οι πληρωμές θα γίνονται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών 
και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς 

και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

 
«Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την 
αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου 

πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/ 5.6.2003) «Προσαρμογή της 

Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29.6.2000 για την 
καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές», καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να 

απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του 
τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως 

του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής». 
 
 

 
Ο ΚΟΙΝΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

 

ΗΛΙΑΣ ΔΑΛΑΪΝΑΣ 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

 Οι εξωτερικές μονάδες οφείλουν να πληρούν ορισμένες τεχνικές περιγραφές ως 

ακολούθως: 

 

 Τροχήλατη ΩΡΛ εργαλειοθήκη (ενδεικτικών διαστάσεων 140 εκατ. Πλάτος 

Χ 50 εκατ. Βάθος Χ 85 εκατ. Ύψος) με εύκολα καθαριζόμενη επιφάνεια 

 Με τουλάχιστον 6 αποθηκευτικά συρτάρια, εκ των οποίων τουλάχιστον 2 

LED φωτιζόμενα συρτάρια,  τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν όλα απαλό 

μηχανισμό ανοίγματος / επαναφοράς 

 Με τουλάχιστον 4 θήκες αποστείρωσης / φύλαξης άκαμπτων / εύκαμπτων 

ενδοσκοπίων 

 Με ειδική θήκη για δοχεία υγειονομικού υλικού (οξυζενέ, φυσιολογικό ορό, 

ιωδιούχο διάλυμμα κ.τ.λ) 

 Με ειδική υποδοχή για τοποθέτηση του μετωπιαίου εξεταστικού κατόπτρου 

 Με κάδο απορριμάτων που θα φέρει κατάλληλο ποδοδιακόπτη 

 Με κατάλληλο επιπλέον χώρο για τοποθέτηση φωτεινής πηγής και ντουλάπι 

για τοποθέτηση μοτέρ και φιάλης αναρρόφησης 

 Με αποστειρωτήρα / θερμαντήρα μικροεργαλείων και κατόπτρου κ.λπ. 

 Με συσκευή αναρρόφησης που θα διαθέτει : 

-μοτέρ αναρρόφησης ισχύος τουλάχιστον 90 Lit/min με αυτόματο διακόπτη 

ανοίγματος / κλεισίματος 

-φιάλη αναρρόφησης πολλαπλών χρήσεων υψηλής αντοχής και όγκου 

τουλάχιστον 2 λίτρων 

- φίλτρα αναρρόφησης σε επαρκή αριθμό για τις τακτικές προβλεπόμενες αλλαγές 

- λάστιχο σύνδεσης σιλικόνης με μήκος τουλάχιστον 5 μέτρων 
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