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ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Ε.Σ.Υ.                  

                         ΚΥΜΗ 17-11-2021 

«Γ. Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ – Γ.Ν.Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ  – Γ.Ν.Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ»       ΑΡ. ΠΡΩΤ.:9477 

Γ.Ν. -Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»                             

Δ/ΝΣΗ: Διοικητική-Οικονομική Υπηρεσία 

ΤΜΗΜΑ: Οικονομικό 

ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Μπατσίλη Μαίρη 

ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΥΜΗ ΕΥΒΟΙΑΣ 

Τ.Κ. 34003 

ΤΗΛ.: 2222350153 

Ε-ΜAIL: promitheies@gnkymis.gr 

 

 
Θέμα: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΣΚΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 5.900,00€ ΠΡΟ  ΦΠΑ». 
 
 

Σχετικά: 1. Την υπ΄ αρίθμ.Γαβ/Γ.Π. οικ.597/3-1-2019 (ΦΕΚ16/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./16-01-2019) υπουργική απόφαση με την 

οποία διορίστηκε η Αγγελοπούλου Βασιλική του Αθανασίου ως Αναπληρώτρια Διοικήτρια στο Γ.Ν. 

Χαλκίδας-Γ.Ν.Κ.Υ. Καρύστου – Γ.Ν.Κ.Υ. Κύμης, με αρμοδιότητα στην Αποκεντρωμένη Οργανική μονάδα 

Κύμης,  

2. Την υπ΄ αρίθμ.2762 απόφαση για «Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Διοικήτρια του 

Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Κύμης, Αγγελοπούλου Βασιλική» (ΦΕΚ837/Β΄/13-03-2020), 

3. Το Ν.4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

4. Τις διατάξεις του Ν.4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου» (ΥΔΚ 21/Α’/21-2-

2016), 

5. Το Ν.4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,  

6. Το 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» & ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,  

7. Την παρ. Ζ του Ν.4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 

16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

8. Το Ν.4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,  

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΥΓΕΙΑΣ 

5η Υ.Πε ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ  

 ΠΡΟΣ : ΚΑΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
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9. Το Ν.4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»,  

10. Το Ν.3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 

των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και 

άλλες διατάξεις”,  

11.  Το Π.Δ.28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,  

12.  Το Π.Δ.80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”, 

13.  Την με αρ. Π1 2380/2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων 

λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του 

Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»,  

14. Το γεγονός ότι η ανάγκη  προμήθειας ορισμένων ειδών θεωρείται επιτακτική και άμεση για τη ζωή και την 

ακεραιότητα των ασθενών,  

15. Την   υπ΄αρ.πρωτ.9176/05-11-2021 αίτηση του Τμήματος Τεχνικού & Βιοϊατρικής για προμήθεια & 
εγκατάσταση οικίσκου για την δημιουργία χώρου αποστείρωσης (τοποθέτηση κλιβάνων). 
 

 
Πρόσβαση στα έγγραφα: Η Πρόσκληση είναι αναρτημένη στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ, στον ιστότοπο του Γ.Ν.-
ΚΥ ΚΥΜΗΣ (www.ghkymis.gr) και  στον ιστότοπο της 5ης  ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας 
(www.dypethessaly.gr). 
 
Η προσφορά θα απευθύνεται στο γραφείο προμηθειών του Γ.Ν.-Κ.Υ. Κύμης. 
 

      Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης: ΤΡΙΤΗ 23-11-2021 & ώρα 13:00 μ.μ. 

 

     Προσφορά που θα υπερβαίνει την προϋπολογιζόμενη δαπάνη θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

     
 
 Η δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑΕ 0863 & 1413, με  CPV 45223200-8 & 44316000-8. 

 

 

Αποστείλετε οικονομική προσφορά στο email: promitheies@gnkymis.gr για την προμήθεια  των  κάτωθι ειδών: 

 

 

 

 

 

http://www.ghkymis.gr/
http://www.dypethessaly.gr),/
mailto:promitheies@gnkymis.gr
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Α/Α CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΟ 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
24% 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ 

ΦΠΑ 

1 45223200-8 Εργασία για την 
κατασκευή μεταλλικού 
οικίσκου διαστάσεων 
6x4,5x3 m (MXPXY) με 

δύριχτη σκεπή. Οι 
πλαϊνές πλευρές όπως 

και η σκεπή θα 
κατασκευαστούν με 

πάνελ πολυουρεθάνης 
4 cm. Θα 

χρησιμοποιηθούν  
κοιλοδοκοί (μή 

γαλβανισμένοι) οι 
οποίοι θα 

χρωματιστούν με 
αντισκωριακό πριν την 
τοποθέτησή τους. Θα 

έχει ανοίγματα για μία 
πόρτα και δύο 

παράθυρα. Οι ακριβείς 
διαστάσεις θα 

συμφωνηθούν με τον 
ανάδοχο. 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1 2000,00 2000,00 480,00 2480,00 

2 44316000-8 Προμήθεια και 
μεταφορά στο χώρο του 
νοσοκομείου, όλων των 

απαραίτητων υλικών 
(κοιλοδοκοί διαφόρων 
διαστάσεων, βέργες, 

πάνελ οροφής & 
πλαϊνά, καβαλάρης, και 

μικροϋλικά)  για την 
παραπάνω κατασκευή. 
Το κόστος θα βαρύνει 

τον κατασκευαστή. 

ΤΜΧ 1 3900,00 3900,00 936,00 4836,00 

  ΣΥΝΟΛΟ   2   5900,00 1416,00 7316,00 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να προσκομίσει, επί ποινή αποκλεισμού Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του 

άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, όπου να δηλώνει ότι:  

➢ Έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών της 

σχετικής Πρόσκλησης. 

➢ Μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του ο οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται σε μία από τις 

καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να 

αποκλεισθούν από την συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του Δημοσίου. 
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➢ Είναι σε θέση, εφόσον του ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, να παράσχει κάθε δικαιολογητικό ή έγγραφο 

που αποδεικνύει τις πληροφορίες και δηλώσεις που περιλαμβάνεται στην παρούσα δήλωσή του. 

➢ Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας 

Αρχής για αναβολή ή ακύρωση - ματαίωση του διαγωνισμού. 

➢ Συμμετέχει με μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού. 

❖ Με την υπογραφή της σύμβασης θα προσκομισθούν: 

α) Ασφαλιστική ενημερότητα. 

β) Φορολογική ενημερότητα. 

γ) Ποινικό μητρώο των μελών. 
 

• Χρόνος ισχύος προσφορών: Εξήντα (60) ημέρες. 

• Ο προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. 

• Το κόστος μεταφοράς, παράδοσης του υλικού βαρύνει τον Ανάδοχο. 

• Επί της προσφοράς σας να αναγράφετε & τον χρόνο παράδοσης του υλικού. 

 

Για ότι δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα ισχύουν οι περί προμηθειών «ΝΟΜΟΙ-ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ». 

 
 

 

 

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 
Γ.Ν.–Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ 

“Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ” 
 
 
 
 

                            ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ 
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