
ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Ε.Σ.Υ.                  ΚΥΜΗ: 23-05-2022 

«Γ. Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ – Γ.Ν.Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ  – Γ.Ν.Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ»              ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3754 

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

Δ/ΝΣΗ: Διοικητική-Οικονομική Υπηρεσία 
ΤΜΗΜΑ: Οικονομικό 
ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Μπατσίλη Μαίρη 
ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κύμη Εύβοιας 
Τ.Κ. 34003 
ΤΗΛ : 2222350153 
Ε-ΜAIL : promitheies@gnkymis.gr 

Θέμα: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ  ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 3.028,61€ ΠΡΟ ΦΠΑ 
13% &24%». 

 
Σχετικά: 1. Την υπ΄αρίθμ. αποφ.6606 (ΦΕΚ 1639/τ.Β΄/05-04-2022) Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων στην Προσωρινή 

Αναπληρώτρια Διοικήτρια του Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Κύμης, κ. Δαριβέρη Ιωάννα , 

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

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» , 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 43 (Τροποποίηση διατάξεων του ν.4412/2016 (Α΄147)  του Ν.4605/2019 (Α΄52), 

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» και 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»,  

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. Την υπ΄αρ.πρωτ.1702/03-03-2022 αίτηση του γραφείο Διαχείρισης υλικού για προμήθεια 
αποστειρωμένου υγειονομικού υλικού για διάρκεια έξι μηνών ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. 

15. Την υπ΄αρ.πρωτ.3370/06-05-2022 αίτηση του γραφείο Διαχείρισης υλικού για προμήθεια υγειονομικού 
υλικού  για διάρκεια έξι μηνών ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. 

16. Την με αρ. πρωτ.3409/09-05-2022 εισήγηση του γραφείου προμηθειών. 
17. Το υπ΄ αριθμ.12/13-05-2022, θέμα 23ο, απόσπασμα πρακτικού Δ.Σ. για την «ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ 

ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ  ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 3.028,61€ ΠΡΟ 
ΦΠΑ 13% &24%» (ΑΔΑ: 6ΧΕ446904Θ-8Χ6), 

                        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

5η Υ.Πε ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

  

ΠΡΟΣ :  ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

 

 

ΑΔΑ: 9Ζ4846904Θ-ΩΓ1



18. Την με αρ. πρωτ.3747/23-05-2022 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ:ΨΣΥ046904Θ-0ΕΞ), ΚΑΕ 

1311.01. 

 
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). 

Παρακαλούμε, όπως μας αποστείλετε οικονομική προσφορά, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για τα κάτωθι:  

Α/Α CPV/ ΚΩΔ. 
ΠΑΡΑΤΗΡ. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 

33140000-3 

                                                                                                                                                        
Έτοιμος συνθετικός 

νάρθηκας                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Σε ρολό, κατασκευασμένος από 8 στρώματα πυκνά υφασμένου 
fiberglass εμποτισμένο σε ρητίνη πολυουρεθάνης, καλυμμένος 
πλήρως με βάτα Να πολυμερίζεται με απλή εμβάπτιση σε νερό 
φυσικής θερμοκρασίας, δίνοντάς  αμέσως, εύκολα και καθαρά 

έναν εύχρηστο, πολύ ελαφρύ αλλά και πολύ ανθεκτικό νάρθηκα.   
Κάθε ρόλο είναι ατομικά συσκευασμένος σε αεροστεγή 

συσκευασία, με ειδικό “κλιπ” για να ξανασφραγίζει μετά το κόψιμο 
από το ρολό του εκάστοτε αναγκαίου 

μήκους.                                                                                                                     
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ                                                                                                                 

Πλάτος  10 CM  Μήκος 4,5M                                                                                                                                                                                                                                                     

ΚΟΥΤΑ 1 

2 

33140000-3 

                                                                                                                                                      
Έτοιμος συνθετικός 

νάρθηκας                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Σε ρολό, κατασκευασμένος από 8 στρώματα πυκνά υφασμένου 
fiberglass εμποτισμένο σε ρητίνη πολυουρεθάνης, καλυμμένος 
πλήρως με βάτα Να πολυμερίζεται με απλή εμβάπτιση σε νερό 
φυσικής θερμοκρασίας, δίνοντάς  αμέσως, εύκολα και καθαρά 

έναν εύχρηστο, πολύ ελαφρύ αλλά και πολύ ανθεκτικό νάρθηκα.   
Κάθε ρόλο είναι ατομικά συσκευασμένος σε αεροστεγή 

συσκευασία, με ειδικό “κλιπ” για να ξανασφραγίζει μετά το κόψιμο 
από το ρολό του εκάστοτε αναγκαίου 

μήκους.                                                                                                                                                                                                                                                            
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ                                                                                                                                                                                                                                                         

Πλατος 12,5CM  Μήκος 4,5M  

ΚΟΥΤΑ 1 

3 33140000-3 ΜΑΣΚΑ ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ Νο 3 ΑΠΛΟΥ ΤΥΠΟΥ Μ.Χ. ΤΜΧ 30 

4 33140000-3 ΜΑΣΚΑ ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ Νο 4 ΑΠΛΟΥ ΤΥΠΟΥ Μ.Χ. ΤΜΧ 30 

5 33140000-3 ΞΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΗΣ ΚΟΠΗΣ ΜΕ 
ΧΤΕΝΑΚΙ 

ΤΜΧ 500 

6 33140000-3 ΧΑΡΤΙ ΥΠΕΡΗΧΩΝ UPP-110 HD ΤΜΧ 60 

7 33140000-3 ΜΑΝΤΑΛΑΚΙΑ ΗΚΓ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (ΣΕΤ 4 ΤΜΧ) ΣΕΤ 4 

8 33140000-3 ΒΕΝΤΟΥΖΑΚΙΑ ΗΚΓ(ΣΕΤ 6 ΤΜΧ) ΣΕΤ 4 

9 33140000-3 ΔΙΧΤΥΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΥ ΝΟ 9 ΤΜΧ 5 

10 33140000-3 ΚΑΛΤΣΑ ΣΩΛΗΝΩΤΗ ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ 10CM ΣΕ ΡΟΛΟ ΤΜΧ 5 

11 33140000-3 ΚΑΛΤΣΑ ΣΩΛΗΝΩΤΗ ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ 20CM ΣΕ ΡΟΛΟ ΤΜΧ 5 

12 33140000-3 ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΒΕΛΟΝΩΝ 4-6L, ΚΙΤΡΙΝΑ ΤΜΧ 2000 

13 33140000-3 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΤΜΧ 300 

     

 

 
 

http://www.ghkymis.gr/
http://www.dypethessaly.gr),/
ΑΔΑ: 9Ζ4846904Θ-ΩΓ1



 

 

Η αποστολή της οικονομικής προσφοράς μπορεί να γίνει στο e-mail: promitheies@gnkymis.gr.  

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης ΠΕΜΠΤΗ 26-05-2022, ώρα 14:00 μ.μ. 

Η επιτροπή για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού δύναται να προτείνει την κατακύρωση 
μεγαλύτερης ή μικρότερης ποσότητας κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια Διεύθυνση και σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις περί προμηθειών. 

ΚΑΕ: 1311.01  
CPV  33140000-3 

Χρόνος ισχύος προσφορών: Εξήντα  (60) ημέρες. 
Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική. 
Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές.  
 
Υποδιαίρεση σε τμήματα: Οι συμμετέχοντες μπορούν να δώσουν προσφορά για το σύνολο των ειδών της προμήθειας 

ή για κάθε είδος ξεχωριστά, αλλά υποχρεωτικά για το σύνολο της ποσότητας ανά είδος προμήθειας. 

Στην Οικονομική προσφορά θα αναφέρεται η αντίστοιχη τιμή και ο κωδικός του είδους στο Παρατηρητήριο Τιμών, 

εφόσον το αναφερόμενο είδος αντιστοιχεί σ΄ αυτό. 

Σε περίπτωση που το προσφερόμενο είδος δεν ταυτίζεται με αντίστοιχο είδος του Παρατηρητηρίου Τιμών, ζητείται η 

υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης της παρ. 4 του άρθρου  8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία πρέπει 

να δηλώνεται ότι το συγκεκριμένο είδος δεν ταυτίζεται με αντίστοιχο του Παρατηρητηρίου Τιμών. 

 

Να προσκομιστεί και  Υπεύθυνη Δήλωση ως εξής: 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών 
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

ΠΡΟΣ(1):  

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο 
Πατέρα:  

 

Όνομα και Επώνυμο 
Μητέρας: 

 

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου 
Ταυτότητας: 

 Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιότυπου 
(Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 
Ν.1599/1986, δηλώνω ότι : 

α) Έλαβα γνώση και αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών και της αρίθμ. Πρωτ   
………….     Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

β) 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. 

γ) Είμαι σε θέση εφόσον μου ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, να παράσχω κάθε δικαιολογητικό ή έγγραφο που αποδεικνύει τις 
πληροφορίες και δηλώσεις τις πληροφορίες και δηλώσεις που περιλαμβάνονται στην παρούσα δήλωσή μου. 

δ) Παραιτούμαστε από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης με οποιοδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – 
ματαίωση του διαγωνισμού. 

ε) Συμμετέχουμε με μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού. 

ζ) Ο κάτωθι υπογεγραμμένος ,δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα ανωτέρω είναι ακριβείς και 
ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.  

mailto:promitheies@gnkymis.gr
ΑΔΑ: 9Ζ4846904Θ-ΩΓ1



 

Ημερομηνία:      ……….20…… 
 

Ο – Η Δηλ. 
 

(Υπογραφή) 
( 

 1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη .   δήλωση του 
άρθρου  8  τιμωρείται με  φυλάκιση   τουλάχιστον τριών  μηνών.  Εάν ο υπαίτιος αυτών των   πράξεων  . σκόπευε να προσπορίσει 
στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει  .    άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 
10 ετών. 
(4)  Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα  .     ή την 
δηλούσα. 

 

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται εντός (πέντε) 5 εργάσιμων ημερών από την έγγραφη παραγγελία στο χώρο της 

αποθήκης του Γ.Ν.-Κ.Υ. Κύμης. 

Το κόστος μεταφοράς βαρύνει τον Ανάδοχο. 

Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης της σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή θα έχει την δυνατότητα να επιλέξει την 

αμέσως συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. 

Ο προμηθευτής υπόκεινται στις νόμιμες κρατήσεις.  

 

    

                 

                                                                                                                                                        

  Η ΑΝ.  ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 

               ΤΟΥ  Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ 

 

                                                                                                 ΙΩΑΝΝΑ ΔΑΡΙΒΕΡΗ 

 

ΑΔΑ: 9Ζ4846904Θ-ΩΓ1
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