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       ΚΑΣΑΥΩΡΙΣΔΟ ΣΟ ΚΗΜΓΗ 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 15-06-2022 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ                                                           Αξ. Πξση.: ΔΞΔ 13225/16-6-2022 

ΓΙΟΙΚΗΗ 1η Τ.Πε. ΑΣΣΙΚΗ  

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΠΑΙΓΩΝ  

«Η ΑΓΙΑ ΟΦΙΑ»  

Σαρ. Γ/λζε: Θεβώλ & Παπαδηακαληνπνύινπ – Γνπδή   

Τπεξεζία  : Γ/λζε Γηνηθεηηθήο - Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο 

Τπνδ/λζε  : Οηθνλνκηθνύ  

Σκήκα       : Πξνκεζεηώλ 

Πιεξνθ.    : Δπαγγειία παληηδάθε  

Σει.           : 213 2013147, 213 2013152, 213 2013242 

e-mail        : ev.spantidaki@paidon-agiasofia.gr 
 

 

ΠΡΟ : 

 

ΚΑΘΔ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΟ 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ  ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ   

ΜΔ ΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΣΗ ΑΠΔΤΘΔΙΑ ΑΝΑΘΔΗ  

(ΑΡΘΡΑ 118 ΚΑΙ 120 ΣΟΤ Ν. 4412/2016 ΟΠΩ ΔΥΔΙ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΘΔΙ ΚΑΙ ΙΥΤΔΙ)  
 

ΠΠΡΡΟΟΜΜΗΗΘΘΕΕΙΙΑΑ  ΚΚΟΟΥΥΛΛΙΙΑΑΚΚΟΟΤΤ  ΕΕΜΜΦΦΤΤΣΣΕΕΤΤΜΜΑΑΣΣΟΟ    

ΓΓΙΙΑΑ  ΣΣΟΟΝΝ  ΑΑΘΘΕΕΝΝΗΗ  ΣΣΟΟΤΤ  ΝΝΟΟΟΟΚΚΟΟΜΜΕΕΙΙΟΟΤΤ  ΜΜΕΕ  ΚΚ..ΑΑ..::  2222669911445544  

  

 

Έσονηαρ ςπότη: 

1. Σιρ διαηάξειρ : 

1.1 ηνπ Ν. 3329/2005 (ΦΔΚ Α΄ 81 /4-4-2005) «Εθνικό Σύζηημα Υγείαρ και Κοινυνικήρ 

Αλληλεγγύηρ και λοιπέρ διαηάξειρ» όπσο ηζρύεη ζήκεξα.  

1.2 ηνπ Ν. 3527/2007 (ΦΔΚ Α΄ 25 /9-2-2007)  «Κύπυζη ζςμβάζευν ςπέπ Ν.Π. εποπηεςομένυν 

από ηο ΥΥ& ΚΑ και λοιπέρ διαηάξειρ»  

1.3 ηνπ Ν. 3861/2010 (ΦΔΚ Α΄ 112 /13-07-2010) «Ενίζσςζη ηηρ διαθάνειαρ με ηην ςποσπευηική 

ανάπηηζη νόμυν και ππάξευν ηυν κςβεπνηηικών, διοικηηικών και αςηοδιοικηηικών οπγάνυν 

ζηο διαδίκηςο "Ππόγπαμμα Διαύγεια" και άλλερ διαηάξειρ».  

1.4 ησλ άξζξσλ 21 & 23 ηνπ Ν. 3871/2010 (ΦΔΚ Α΄141 /17-08-2010) «Δημοζιονομική 

Διασείπιζη και Εςθύνη». 

1.5 ηνπ Ν. 4013/2011 (ΦΔΚ Α΄ 204 /15-09-2011) «Σύζηαζη ενιαίαρ Ανεξάπηηηηρ Απσήρ 

Δημοζίυν Σςμβάζευν και Κενηπικού Ηλεκηπονικού Μηηπώος Δημοζίυν Σςμβάζευν - 

Ανηικαηάζηαζη ηος έκηος κεθαλαίος ηος ν.3588/2007(πηυσεςηικόρ κώδικαρ) Πποπηυσεςηική 

διαδικαζία εξςγίανζηρ και άλλερ διαηάξειρ.»  

1.6  ηνπ Ν. 4250/2014 (ΦΔΚ Α΄ 74 /26-03-2014) «Διοικηηικέρ Απλοςζηεύζειρ - Καηαπγήζειρ, 

Σςγσυνεύζειρ Νομικών Πποζώπυν και Υπηπεζιών ηος Δημοζίος Τομέα-Τποποποίηζη 

Διαηάξευν ηος π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπέρ πςθμίζειρ» 

1.7 ηνπ Ν.4270/2014 (ΦΔΚ Α΄ 143 /28-06-2014) «Απσέρ δημοζιονομικήρ διασείπιζηρ και 

εποπηείαρ (ενζυμάηυζη ηηρ Οδηγίαρ 2011/85/ΕΕ) - δημόζιο λογιζηικό και άλλερ διαηάξειρ. 
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1.8 ηνπ Ν.4412/2016 (ΦΔΚ Α΄ 147/08-08-16) «Δημόζιερ Σςμβάζειρ Έπγυν, Ππομηθειών και 

Υπηπεζιών (πποζαπμογή ζηιρ οδηγίερ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί 

θαη ηζρύεη.  

1.9 ηνπ Ν.4472/2017 (ΦΔΚ Α΄ 74/19-05-2017) «Σςνηαξιοδοηικέρ διαηάξειρ Δημοζίος και 

ηποποποίηζη διαηάξευν ηος ν. 4387/2016, μέηπα εθαπμογήρ ηυν δημοζιονομικών ζηόσυν και 

μεηαππςθμίζευν, μέηπα κοινυνικήρ ζηήπιξηρ και επγαζιακέρ πςθμίζειρ, Μεζοππόθεζμο 

Πλαίζιο Δημοζιονομικήρ Σηπαηηγικήρ 2018-2021 και λοιπέρ διαηάξειρ.» 

1.10 ηνπ Ν.4727/2020 (ΦΔΚ Α΄ 184/23-09-2020) «Ψηθιακή Διακςβέπνηζη (Ενζυμάηυζη ζηην 

Ελληνική Νομοθεζία ηηρ Οδηγίαρ (ΕΕ) 2016/2102 και ηηρ Οδηγίαρ (ΕΕ) 2019/1024) – 

Ηλεκηπονικέρ Επικοινυνίερ (Ενζυμάηυζη ζηο Ελληνικό Δίκαιο ηηρ Οδηγίαρ (ΕΕ) 2018/1972) 

και άλλερ διαηάξειρ.» 

1.11 ηνπ Π.Γ. 80/2016 (ΦΔΚ Α΄ 145/5-8-2016) «Ανάλητη ςποσπεώζευν από ηοςρ διαηάκηερ». 

 

2. Σελ ππ’ αξηζκ. πξση.: ΔΙ 10802/19-05-2022 Πξνέγθξηζε – Παξαγγειία Σαθηηθνύ Υεηξνπξγείνπ, 

ηεο Δπηζηεκνληθά Τπεύζπλεο ΩΡΛ Κιηληθήο, ζρεηηθά κε ηελ πξνκήζεηα ζπζηήκαηνο θνριηαθνύ 

εκθπηεύκαηνο κε πξνδηακνξθσκέλν ειεθηξόδην (Cochlear CI512).  

3. Σελ επηζπλαπηόκελε ζην αλσηέξσ έγγξαθν - Ιαηξηθή Γλσκάηεπζε, ε νπνία αλαθέξεη ηα εμήο: «Ο 

αζθενήρ Σ.Τ. με Κυδ. Αζθενούρ 22691454, πάζσει από κώθυζη αμθοηεπόπλεςπα.  Σηον αζθενή έσει 

ήδη εμθςηεςθεί ένα κοσλιακό εμθύηεςμα ηύπος Cochlear CI512.  Για ηην πλήπη αποκαηάζηαζη ηηρ 

ακοήρ ηος απαιηείηαι η σειποςπγική εμθύηεςζη ενόρ ακόμα ιδίος εμθςηεύμαηορ  CI512.  Για ηην 

σειποςπγική αποκαηάζηαζη ηηρ ακοήρ ηος απαιηείηαι:  Σεη κοσλιακού εμθςηεύμαηορ με 

πποδιαμοπθυμένο ηλεκηπόδιο Cochlear CI512. 

4. Σελ 13ε πλ./07-06-2022 (Θέκα 9ν) Απόθαζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε 

ζθνπηκόηεηαο θαη αλάδεημεο αλαδόρνπ γηα ηελ πξνκήζεηα ελόο (1) ζπζηήκαηνο θνριηαθνύ 

εκθπηεύκαηνο κε πξνδηακνξθσκέλν ειεθηξόδην ηύπνπ Cochlear CI512 γηα ηνλ αζζελή ηνπ 

Ννζνθνκείνπ κε Κσδηθό Αζζελή 22691454, ν νπνίνο ήδε θέξεη άιιν έλα εκθύηεπκα ίδηνπ ηύπνπ, 

κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κόλν βάζεη 

ηηκήο, κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο (ΑΡΘΡΑ 118 ΚΑΙ 120 ΣΟΤ Ν. 4412/2016 ΟΠΩ 

ΔΥΔΙ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΘΔΙ ΚΑΙ ΙΥΤΔΙ) ζπλνιηθήο πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο € 22.500,00 πιένλ 

ΦΠΑ ή  € 27.900,00 ζπκπ. ΦΠΑ. 

 

Σο Γενικό Νοζοκομείο Παίδυν «Η ΑΓΙΑ ΟΦΙΑ» 

ζαρ πποζκαλεί να ςποβάλλεηε ηιρ οικονομικέρ ζαρ πποζθοπέρ για ηην ππομήθεια ενόρ (1) 

ζςζηήμαηορ κοσλιακού εμθςηεύμαηορ με πποδιαμοπθυμένο ηλεκηπόδιο ηύπος Cochlear CI512.  

ςνολική πποϋπολογιζθείζα δαπάνη € 22.500,00 πλέον ΦΠΑ ή  € 27.900,00 ζςμπ. ΦΠΑ 24% 

 

1. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΚΑΙ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Οη πξνζθνξέο ζα θαηαηεζνύλ ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο Πξόζθιεζεο. 

javascript:open_links('697208,670995')
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Οη πξνζθνξέο ηζρύνπλ θαη δεζκεύνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα 120 εκέξεο ηνπιάρηζηνλ από ηελ 

επνκέλε ηεο ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο.  

Μεηά ηην ανάπηηζη ηηρ ππόζκληζηρ ζηο ΚΗΜΓΗ, ΓΙΑΤΓΔΙΑ, Ιζηοζελίδα ηος Νοζοκομείος και 

ζηην πλαηθόπμα ηλεκηπονικού ζςζηήμαηορ ςποβολήρ πποζθοπών iSupplies, η πποζθοπά θα 

ςποβληθεί ενηόρ ηπιών επγάζιμυν ημεπών αποκλειζηικά μέζυ ηηρ ανυηέπυ αναθεπόμενηρ 

πλαηθόπμαρ. 

 

2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ-ΑΝΑΘΔΗ ΤΜΒΑΗ 

Σν θξηηήξην αλάζεζεο είλαη η πλέον ζςμθέποςζα από οικονομική άποτη πποζθοπά μόνο βάζει 

ηιμήρ.  

ε πεξίπησζε ύπαξμεο πεξηζζόηεξσλ ηεο κίαο απνδεθηώλ ηζόηηκσλ πξνζθνξώλ, ε αλάζεζε γίλεηαη κε 

θιήξσζε κεηαμύ ησλ ππνςήθησλ αλαδόρσλ πνπ κεηνδόηεζαλ, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηηο δηαηάμεηο 

ηνπ αξ. 90 ηνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ Α΄147).  

Μεηά ηην κοινοποίηζη ηηρ ζσεηικήρ απόθαζηρ ανάθεζηρ, ν αλάδνρνο ζα θιεζεί λα ππνγξάςεη 

ζρεηηθή ζύκβαζε πξνζθνκίδνληαο ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά κε ζπλδξνκήο ησλ ιόγσλ 

απνθιεηζκνύ ησλ παξ.1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/2016, θαη ζπγθεθξηκέλα:  

i) απόζπαζκα  πνηληθνύ  κεηξώνπ με ημεπομηνία έκδοζηρ ηελεςηαίος ηπιμήνος ππιν ηην ςποβολή 

ηος ή ειιείςεη απηνύ, ηζνδύλακν εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη από αξκόδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή 

αξρή ηνπ θξάηνπο – κέινπο ή ηεο ρώξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρώξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν ελ 

ιόγσ νηθνλνκηθόο θνξέαο, από ην νπνίν πξνθύπηεη όηη δελ έρεη θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε 

δηθαζηηθή απόθαζε. 

Η ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνπκέλνπ εδαθίνπ αθνξά γηα: 

 Σηο πεξηπηώζεηο Δ.Π.Δ., ηδησηηθώλ θεθαιαηνπρηθώλ εηαηξεηώλ (Ι.Κ.Δ.), Ο.Δ. θαη Δ.Δ., ηνπο 

δηαρεηξηζηέο. 

 Σηο πεξηπηώζεηο Α.Δ., ηνλ δηεπζύλνληα ζύκβνπιν, θαζώο θαη όια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ. 

 Σηο πεξηπηώζεηο ησλ ζπλεηαηξηζκώλ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. 

 ζε όιεο ηηο ππόινηπεο πεξηπηώζεηο λνκηθώλ πξνζώπσλ, ηνλ θαηά πεξίπησζε λόκηκν εθπξόζσπν. 

ii) Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα.  

iii) Αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα.  

iv) Απνδεηθηηθά Έγγξαθα Ννκηκνπνίεζεο: 

 

 Γηα Αλώλπκε εηαηξεία απαηηείηαη: α) ηζρύνλ θαηαζηαηηθό ηεο, β) ζεηξά Φ.Δ.Κ. ζύζηαζεο, 

ηξνπνπνηήζεσλ θαηαζηαηηθνύ θαη γ) Φ.Δ.Κ., ζην νπνίν ππάξρεη δεκνζηεπκέλε νιόθιεξε ε 

αλαθνίλσζε κε ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην θαη ηελ εθπξνζώπεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηαηξείαο. 

 Γηα Δ.Π.Δ., θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθό, από ην νπνίν πξνθύπηεη ν δηαρεηξηζηήο ηεο Δ.Π.Δ. 

 Δάλ ν πξνζθέξσλ είλαη πξνζσπηθή εηαηξεία (Ο.Δ., Δ.Δ.) πξέπεη λα πξνζθνκίζεη επηθπξσκέλν 

αληίγξαθν ηνπ ηειεπηαίνπ ηζρύνληνο θαηαζηαηηθνύ. 
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 ηηο πεξηπηώζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο από έλσζε νηθνλνκηθώλ θνξέσλ, όια ηα κέιε ηεο 

επζύλνληαη έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιόθιεξνλ.
 
  

Σα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θαη ζηνηρεία πξέπεη λα απνδεηθλύνπλ ηελ ελ γέλεη λνκηθή θαηάζηαζε 

ηνπ ζπκκεηέρνληνο θαη από απηά πξέπεη λα πξνθύπηνπλ ν Πξόεδξνο, ν Γηεπζύλσλ ύκβνπινο θαη 

ηα κέιε Γ.. ηεο Α.Δ. θαη ηα ππόινηπα πξόζσπα πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα δεζκεύνπλ κε ηελ 

ππνγξαθή ηεο ην λνκηθό πξόζσπν θαη ηα έγγξαθα ηεο λνκηκνπνίεζεο απηώλ, αλ απηό δελ 

πξνθύπηεη επζέσο από ην θαηαζηαηηθό αλαιόγσο κε ηε λνκηθή κνξθή ησλ εηαηξεηώλ ή θάζε άιινπ 

λνκηθνύ πξνζώπνπ. Σα θπζηθά πξόζσπα, ζα ππνβάιινπλ έλαξμε επηηεδεύκαηνο από ηελ 

αληίζηνηρε Γεκόζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία θαη ηηο κεηαβνιέο ηνπ.  

Οη ελώζεηο νηθνλνκηθώλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ, 

θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε νηθνλνκηθό θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε, 

ζύκθσλα κε όζα νξίδνληαη ζην άξζξν 19 ηνπ Ν. 4412/2016, πεξί νηθνλνκηθώλ θνξέσλ. Οη ελώζεηο 

νηθνλνκηθώλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλώλ ζπκπξάμεσλ, δελ απαηηείηαη λα 

πεξηβιεζνύλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο. Η αλαζέηνπζα αξρή  

κπνξεί λα απαηηήζεη από ηηο ελώζεηο νηθνλνκηθώλ θνξέσλ λα πεξηβιεζνύλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή 

κνξθή, εθόζνλ ηνπο αλαηεζεί ε ζύκβαζε. 

 

 

Ο  ΓΙΟΙΚΗΣΗ 

 

 

 

 

ΔΜΜΑΝΟΤΗΛ Κ. ΠΑΠΑΑΒΒΑ 

 

 

 

ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ : 

Σκήκα Πξνκεζεηώλ 
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