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ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

14/2017 

 
 

 
Προκήρυξη Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού 

 
Συνολικής Προϋπολογιζόµενης  Πίστωσης  21.266,90 µε ΦΠΑ 

 
Για την προµήθεια ΣΑΚΩΝ ΓΙΑ ΟΥΡΑ, µε  κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, βάσει τιµής.                
 
     

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Αναθέτουσα αρχή Γενικό Νοσοκοµείο Αττικής ΚΑΤ 

Είδος διαγωνισµού Συνοπτικός 

Κριτήριο κατακύρωσης 
Συµφερότερη από οικονοµική άποψη προσφορά 
βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή)   

Κατάθεση προσφορών έως 
Τετάρτη, 11-10-2017 ώρα 13:00, στο Πρωτόκολλο 
του ΓΝΑ ΚΑΤ 

Ηµεροµηνία διενέργειας Πέµπτη, 12-10-2017,ώρα 11:00 π.µ. 

Τόπος διενέργειας 
 ΓΝΑ ΚΑΤ 
Αίθουσα ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

CPV 33141615-4 

Αντικείµενο διαγωνισµού Προµήθεια σάκων για ούρα 

Προϋπολογισµός 
21.266,90 € µε ΦΠΑ 24% (17.150,752 € προ ΦΠΑ)  
Προϋπολογισµός 2017-2018 (KAE 1311) 

Α∆Α 75NA46906Π-3ΒΖ 

∆ιάρκεια σύµβασης ∆ώδεκα (12) µήνες   

Ισχύς προσφορών 120  ηµερολογιακές ηµέρες 

Αποσφράγιση φακέλων 
Αποσφράγιση όλων των φακέλων  σε µία 
συνεδρίαση και αξιολόγηση σε ένα στάδιο. 

∆είγµατα 
Να προσκοµιστούν δείγµατα για όλα τα είδη της 
διακήρυξης, µε υποχρεωτική αναγραφή του α/α. 

 
Το ΓΝΑ ΚΑΤ, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α), καθώς και τις 
υπ’ αριθµ. 26/22-11-2016, θέµα 5 και 10/26-06-2017, θέµα 22, αποφάσεις του ∆Σ  
 



ΑΔΑ: 75ΒΔ46906Π-1Υ5



ΓΝΑ ΚΑΤ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 2

       
Προκηρύσσει 

 
Συνοπτικό ∆ιαγωνισµό µε έγγραφες σφραγισµένες προσφορές για την προµήθεια 
ΣΑΚΩΝ ΓΙΑ ΟΥΡΑ (ΠΠΥΥ 2015).   
 
 
1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
 
Α.     ΤΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆Η    
 

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ € /ΤΕΜ 

προ ΦΠΑ 

ΕΠΙ 
ΜΕΡΟΥΣ 

ΠΙΣΤΩΣΗ € 
  προ ΦΠΑ 

1. ΑΠΛΟΙ 
ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ  
ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 

 
ΤΕΜ 

 
50.000 

 
0,1141 

 
5.705,00 

2. ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ 
ΚΛΕΙΣΤΟΥ 
ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ 

 
ΤΕΜ 

 
12.000 

 
0,4380 

 
5.256,00 

3. ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ 
ΩΡΙΑΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΟΥΡΩΝ 

 
ΤΕΜ 

 
1.600 

 
3,1600 

 
5.056,00 

4. ΓΑΝΤΖΑΚΙΑ 
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΑ 
ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ 

 
ΤΕΜ 

 
3.500 

 
0,1100 

 
   385,00 

5. ∆ΟΧΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 
ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ 2 
ΛΙΤΡΩΝ 

 
ΤΕΜ 

 
1.005 

 
0,7450 

 
  748,725 

 
 
Ι.       ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ 

 

1. Απλοί ουροσυλλέκτες µίας χρήσεως  
 

1. Να είναι χωρητικότητας 2000ml. 
2. Να έχουν διαβάθµιση ανά 100ml. 
3. Να είναι πλαστικοί, διαφανείς, απολύτου στεγανότητας. 
4. Να έχουν µήκος σωλήνα 90-100 εκ. ο οποίος να καταλήγει σε ρύγχος που να  
προστατεύεται µε κάλυµµα και να είναι διπλωµένος κυκλικά χωρίς να τσακίζει. 
5. Να διαθέτουν τρύπες ώστε να επιτρέπουν την προσαρµογή ειδικής       κρεµάστρας 
ή να διαθέτουν ενσωµατωµένο πλαστικό στήριγµα. 
6. Να είναι από ειδικό ιατρικού τύπου PVC. 
 

2. Ουροσυλλέκτες κλειστού κυκλώµατος αποστειρωµένοι 
 

1. Να είναι χωρητικότητας 2000ml. 
2. Να έχουν διαβάθµιση ανά 100 ml. 
3. Να είναι πλαστικοί, διαφανείς, απολύτου στεγανότητας. 
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4. Να έχουν µήκος σωλήνα 90-100 εκ. ο οποίος να καταλήγει σε ρύγχος που να 
προστατεύεται µε κάλυµµα και να είναι διπλωµένος κυκλικά χωρίς να τσακίζει. 
5. Να διαθέτουν ενσωµατωµένο πλαστικό στήριγµα. 
6. Να έχουν ειδική εσωτερική βαλβίδα µη παλινδρόµησης του περιεχοµένου του σάκου 
στην ουροδόχο κύστη. 
7. Να είναι από ειδικό ιατρικού τύπου PVC. 
8. Να υπάρχει ειδική στρόφιγγα εκκένωσης του σάκου, ασφαλής και εύχρηστη. 
9. Να υπάρχει ειδικό κλιπ για τη διακοπή της ροής των ούρων. 
10. Να υπάρχει κοντά στο ρύγχος ειδική υποδοχή –πρόσβαση για εύκολη και ασφαλή 
δειγµατοληψία ούρων για καλλιέργεια. 
11. Να είναι ατοµικά συσκευασµένοι και αποστειρωµένοι. 
 

3. Ουροσυλλέκτες ωριαίας µέτρησης ούρων  
 

1. Να είναι χωρητικότητας 2000ml. 
2. Να έχουν διαβάθµιση ανά 100 ml. 
3. Να είναι πλαστικοί διαφανείς, απολύτου στεγανότητας.  
4. Να έχουν µήκος σωλήνα 90-100 εκ. ο οποίος να καταλήγει σε ρύγχος που  να 
προστατεύεται µε κάλυµµα και να είναι διπλωµένος κυκλικά χωρίς να τσακίζει. 
5. Να διαθέτουν ενσωµατωµένο πλαστικό στήριγµα. 
6. Να έχουν ειδική εσωτερική βαλβίδα µη παλινδρόµησης του περιεχοµένου του σάκου 
στην ουροδόχο κύστη. 
7. Να είναι από ειδικό ιατρικού τύπου PVC, να υπάρχει ειδική στρόφιγγα εκκένωσης 
του σάκου, ασφαλής και εύχρηστη. 
8. Να υπάρχει ειδικό κλιπ για τη διακοπή της ροής των ούρων. 
9. Να υπάρχει κοντά στο ρύγχος ειδική υποδοχή – πρόσβαση για εύκολη και ασφαλή 
δειγµατοληψία ούρων για καλλιέργεια. 
10. Να φέρουν συσκευή ωριαίας µέτρησης χωρητικότητας 500cc µε διαβάθµιση ανά 
10cc έως 100 cc και ανά 50 cc έως 500 cc. 
11. Να είναι ατοµικά συσκευασµένοι και αποστειρωµένοι. 
 

4. Γαντζάκια πλαστικά για ουροσυλλέκτες  
 

1. Να είναι από σκληρό πλαστικό (PVC) αποτελούµενο από δύο κρίκους ανάρτησης, 
ιδιαίτερα ανθεκτικά προκειµένου να προσαρµοσθεί το στήριγµα σε κάθε κρεβάτι µε 
ασφάλεια. 
2. Να διαθέτουν τέσσερις υποδοχές (δύο δεξιά και δύο αριστερά), προκειµένου να 
εφαρµόζονται όλων των τύπων οι ουροσυλλέκτες. 
3. Στο κέντρο του στηρίγµατος να υπάρχει υποδοχή τοποθέτησης και συγκράτησης του 
σωλήνα του ουροσυλλέκτη προκειµένου να µην τσακίζει. 
 

5. ∆οχεία συλλογής ούρων 24ώρου 2 λίτρων  
 

1. Η χωρητικότητά τους να είναι 2000 ml.  
2. Να είναι από 100% πολυπροπυλένιο (πλαστικό) µη τοξικό, υψηλής ανθεκτικότητας 
και αντοχής, λευκού χρώµατος 
3. Να διαθέτει ειδικά σχεδιασµένη λαβή στο κέντρο του δοχείου, προκειµένου να 
διευκολυνθεί η χρήση του και η µεταφορά του. 
4. Να διαθέτουν δύο (2) βιδωτά πώµατα ασφαλείας: ένα µεγάλο στο κέντρο για την 
εισαγωγή των ούρων και ένα στην άκρη του δοχείου για την εξαγωγή των ούρων, 
προσφέροντας απόλυτη στεγανότητα κατά την µεταφορά και την αποθήκευση του 
δοχείου. 
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5. Να έχουν εργονοµικό σχεδιασµό, τέλειο φινίρισµα και στιλπνή επιφάνεια για την 
αποφυγή τραυµατισµού. 
 
 
ΙΙ.      ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  
 

• Όλα τα προϊόντα πρέπει να έχουν υποχρεωτική αναφορά του εργοστασιακού 
κωδικού παραγωγής. 

• Οι ενδείξεις να είναι γραµµένες και στην Ελληνική γλώσσα, σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στο σηµείο 13 του παραρτήµατος Ι της ΚΥΑ  ∆Υ7/2480/94. 

• Να είναι πιστοποιηµένα (σήµανση CE). 

• Να αναγράφεται στη συσκευασία η ηµεροµηνία αποστείρωσης και λήξης και να 
έχουν υπόλοιπο ζωής τουλάχιστον δύο (2) έτη µέχρι την ηµεροµηνία λήξης. 

• Να είναι η συσκευασία καλή για ασφαλή µεταφορά. 

• Να µην κάµπτονται οι σωλήνες των ουροσυλλεκτών κατά τη συσκευασία. 

• Η υπηρεσία µπορεί να προβεί σε έλεγχο από διαπιστευµένο εργαστήριο ή 
αναγνωρισµένο εργαστήριο του ∆ηµοσίου ή του ευρύτερου ∆ηµόσιου τοµέα. 

• Η επιτροπή παραλαβής µπορεί να προβεί σε έλεγχο δειγµάτων, το κόστος του 
οποίου βαρύνει τον προµηθευτή. 

 
2. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηµοσίου και ιδιωτικού 
δικαίου, συνεταιρισµοί, συµπράξεις, κοινοπραξίες και ενώσεις φυσικών ή/και νοµικών 
προσώπων της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, που εργάζονται και λειτουργούν νοµίµως στην 
Ελλάδα, σύµφωνα µε το άρθρο 25 του Ν. 4412/2016. 
 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Οι προσφορές συντάσσονται σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης και κατατίθενται 
µέσα σε έναν ενιαίο σφραγισµένο φάκελο, που περιλαµβάνει τρεις επί µέρους, 
ανεξάρτητους, σφραγισµένους φακέλους: α) φάκελος «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», β) φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», γ) φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ», που κάθε ένας περιέχει αντιστοίχως τα στοιχεία των κατωτέρω 
παραγράφων 3. Α, Β, Γ. 
 
Ο ενιαίος και οι επί µέρους σφραγισµένοι, ανεξάρτητοι φάκελοι θα αναγράφουν: 

• Τα στοιχεία του διαγωνιζόµενου. 

• Ο ενιαίος φάκελος «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Οι επί µέρους «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

• Τον αριθµό της διακήρυξης, τον τίτλο του διαγωνισµού, την επωνυµία του 
διενεργούντος τον διαγωνισµό και την ηµεροµηνία διενέργειας. 

 
3Α.  ΦΑΚΕΛΟΣ «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» 
 
O φάκελος «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» περιλαµβάνει: 
 
α) Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 
4412/2016, όπως εγκρίθηκε µε την υπ’αριθµ. 158/2016 απόφαση της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ., 
ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν 
δηµόσιες αρχές ή τρίτα µέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονοµικός φορέας 
πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις του Ν. 4412/2016 και ειδικά ότι δεν βρίσκεται σε 
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µία από τις καταστάσεις του άρθρου 73 παρ. 1, 2 & 4 και του άρθρου 74, για τις οποίες 
οι οικονοµικοί φορείς αποκλείονται ή µπορούν να αποκλεισθούν και ότι πληροί τα 
σχετικά κριτήρια επιλογής, τα οποία έχουν καθοριστεί σύµφωνα µε το άρθρο 75 
(εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο). 
Το ΤΕΥ∆ υποβάλλουν, σύµφωνα µε το άρθρο 73 του Ν. 4412/16: 
i) οι διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και 
των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.). 
ii)  όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τις ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.). 
 
Οι ενώσεις φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω 
κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην 
ένωση. 
 
Οι οικονοµικοί φορείς θα πρέπει, χωρίς καθυστέρηση, να παρέχουν στην αναθέτουσα 
αρχή όλα τα δικαιολογητικά και έγγραφα που αναφέρουν στην υπεύθυνη δήλωση της 
παρ. 4 του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 
αρχή, τόσο κατά τη διαδικασία σύναψης της σύµβασης, όσο και κατά την εκτέλεση 
αυτής. 
 
Προς διευκόλυνση των ενδιαφεροµένων, το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης 
∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) διατίθεται σε ηλεκτρονική µορφή στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας 
Αρχής (www.kat-hosp.gr), στη διαδροµή : ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ-∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ► ΝΕΕΣ 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ, καθώς και στον ιστότοπο της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ (www.eaadhsy.gr) στο 
πεδίο «Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) και οδηγίες 
συµπλήρωσής του». 
 
β) Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως 
ισχύει, στην οποία ο νόµιµος εκπρόσωπος του οικονοµικού φορέα να δηλώνει την 
αποδοχή, πλήρως και ανεπιφύλακτα, των όρων της παρούσας διακήρυξης, σύµφωνα 
µε το συνηµµένο υπόδειγµα. 
 
3Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ-∆ΕΙΓΜΑΤΑ 
 
O φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιλαµβάνει τα έγγραφα και δικαιολογητικά που 
αναφέρονται στους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.  

 
Oι συµµετέχοντες οικονοµικοί φορείς απαιτείται να προσκοµίσουν δείγµατα των 
προσφεροµένων ειδών τα οποία θα πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της 
διακήρυξης και να είναι σύµφωνα µε τα είδη που θα παραδίδονται στο Νοσοκοµείο, 
όταν υπάρξει σχετική κατακύρωση. 
 
Τα δείγµατα αξιολογούνται από την αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού. 
 
Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στο άρθρο 214 του Ν. 4412/2016. 
 
3Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 
Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιέχει συµπληρωµένο το έντυπο 
οικονοµικής προσφοράς που επισυνάπτεται στη διακήρυξη.  

• Οι προσφερόµενες τιµές θα δίνονται ανά µονάδα υλικού, στη µονάδα µέτρησης 
που αναγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές. Οι τιµές αυτές θα περιλαµβάνουν 
τις υπέρ τρίτων κρατήσεων, εκτός από τον αναλογούντα ΦΠΑ. 
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• Θα αναφέρεται το ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό. 

• Η αναγραφή τιµών ανά µονάδα µπορεί να γίνεται έως τέσσερα δεκαδικά ψηφία. 

• Η αρίθµηση των προσφερόµενων υλικών πρέπει να αντιστοιχεί στην αρίθµηση 
των υλικών στη διακήρυξη. 

• Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται  
 
4. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ  
 
Η κατακύρωση γίνεται στον διαγωνιζόµενο που προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή σε κάθε 
είδος, εφόσον η προσφορά του είναι αποδεκτή µε βάση τους όρους της διακήρυξης και 
τα προσκοµιζόµενα δείγµατα. Ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές, µε την αυτή ακριβώς 
τιµή. 
 
Σε περίπτωση ισοτιµίας ο ανάδοχος θα επιλέγεται µε κλήρωση από το αρµόδιο 
όργανο, παρουσία των οικονοµικών φορέων, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 90 
παρ. 1 του Ν. 4412/2016.  
 
Η Υπηρεσία επιφυλάσσεται του δικαιώµατος να αυξοµειωθούν οι ποσότητες των υπό 
προµήθεια υλικών, σύµφωνα µε το άρθρο 104 του Ν. 4412/2016. 
 
5. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Η διάρκεια της σύµβασης είναι δώδεκα (12) µήνες. ∆ύναται να δοθεί παράταση που θα 
είναι ίση ή µικρότερη της συµβατικής διάρκειας, ύστερα από αιτιολογηµένη απόφαση 
του αρµόδιου οργάνου, εφόσον υπάρχει η σύµφωνη γνώµη του προµηθευτή. 
 
6. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
 

• Εγγύηση συµµετοχής δεν απαιτείται. 

• Εγγύηση καλής εκτέλεσης, σε ποσοστό  5% επί της αξίας της σύµβασης, εκτός 
ΦΠΑ, απαιτείται για συµβάσεις αξίας ίσης ή ανώτερης των 2.500,00€. 

 
7. ΠΛΗΡΩΜΗ 
 
Η πληρωµή της αξίας των υλικών, πραγµατοποιείται µε την εξόφληση του 100% της 
συµβατικής αξίας που αναλογεί στην τµηµατική παράδοση. 
 
Εφόσον η παράδοση γίνεται εφ’ άπαξ, η εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας 
πραγµατοποιείται µετά την οριστική παραλαβή των υλικών.  
 
Η πληρωµή θα πραγµατοποιείται ύστερα από την προσκόµιση των δικαιολογητικών 
που απαιτούνται βάσει του άρθρου 200 του Ν. 4412/2016.  
                                                                                                                                                                                                                                                          
8. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
 
Ψυχική Υγεία 2%, ΕΑΑ∆ΗΣΥ 0,06%, χαρτόσηµο 3% επί ΕΑΑ∆ΗΣΥ, ΟΓΑ 20% επί 
χαρτοσήµου ΕΑΑ∆ΗΣΥ, προκαταβολή φόρου 4% για τα υλικά και 8% για τις εργασίες.  
 
Οι κρατήσεις που θα εφαρµοστούν τελικώς είναι αυτές που θα ισχύουν την ηµεροµηνία 
έκδοσης του εντάλµατος. 
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9. ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ 
 
Για κάθε θέµα που δεν αναφέρεται ρητώς στη διακήρυξη, ισχύει η κείµενη Νοµοθεσία 
(Ν.4412/2016) 
 
 

Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΚΟΝΤΟ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 

 
 

 
 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 
 

 
 
 
 
 
 
 
Συν: 1) Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης, Μέρος Ι (ολόκληρο το έντυπο 
βρίσκεται σε εκτυπώσιµη µορφή στις ιστοσελίδες www.kat-hosp.gr και 
www.eaadhsy.gr. 
        2) Υπόδειγµα υπεύθυνης δήλωσης για αποδοχή των όρων της διακήρυξης 
        3) Υπόδειγµα οικονοµικής προσφοράς               
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1. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ∆) 
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των 
οδηγιών 

 
 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά µε την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα
i
  και τη 

διαδικασία ανάθεσης 
 

Παροχή πληροφοριών δηµοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, µε τις οποίες είναι δυνατή η 
αδιαµφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης: 

Α: Ονοµασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 
φορέα (αφ) 
- Ονοµασία: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜ∆ΗΣ : 99221996 
- Ταχυδροµική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Νίκης 2, Κηφισιά, ΤΚ. 145 61 
- Αρµόδιος για πληροφορίες: Ελένη Χαρλαύτη 
- Τηλέφωνο: 213-2086633 
- Ηλ. ταχυδροµείο: prom12@kat-hosp.gr 
- ∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): www.kat-hosp.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης 
- Τίτλος ή σύντοµη περιγραφή της δηµόσιας σύµβασης (συµπεριλαµβανοµένου του σχετικού CPV): 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΓΙΑ ΟΥΡΑ (CPV 33141615-4) 
- Κωδικός στο ΚΗΜ∆ΗΣ: [QQ] 
- Η σύµβαση αναφέρεται σε έργα, προµήθειες, ή υπηρεσίες : Προµήθεια υλικού 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τµηµάτων : [QQ] 
- Αριθµός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [QQ] 

 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥ∆ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) µίας (ενός) 

θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 
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2. Υπόδειγµα Υ∆ για αποδοχή των όρων της διακήρυξης 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 

(Άρθρο 8 Ν. 1599/1986) 

 
Προς: ΓΝΑ ΚΑΤ, για τον διαγωνισµό: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΓΙΑ ΟΥΡΑ 
 
Ο/Η (όνοµα)   :  
Επώνυµο    :  
Όνοµα & επώνυµο πατέρα :  
Όνοµα & επώνυµο µητέρας :  
Ηµεροµηνία γέννησης  :  
Τόπος γέννησης   :  
Τόπος κατοικίας   :  
Αριθµός δελτίου ταυτότητας :  
 
Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις 
διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 
 
α.   Αποδέχοµαι ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσης προκήρυξης. 
 
β.  Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 
 
γ. Παραιτούµαι από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσης µου σχετικά µε οποιαδήποτε 
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση –µαταίωση του  
∆ιαγωνισµού.  
 
δ. Συµµετέχω µε µία µόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισµού. 
 
 
 
(Ηµεροµηνία, υπογραφή, ονοµατεπώνυµο και ιδιότητα υπογράφοντος, σφραγίδα 
εταιρείας) 
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3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

Προς: ΓΝΑ ΚΑΤ, για τον συνοπτικό διαγωνισµό προµήθειας ΣΑΚΩΝ ΓΙΑ ΟΥΡΑ, συνολικής ετήσιας πίστωσης 21.267,56 € 
µε ΦΠΑ  

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Α/Α 

Στοιχεία από το Παρατηρητήριο Τιµών Οικονοµική προσφορά 

Όνοµα υλικού 
Αρ. 

µητρ- 
ώου 

Κωδικός 
CPV 

Κωδικός 
Γενικής 

Λογιστικής 

Ηµ/νία 
ανάρ- 
τησης 

Μονά- 
δα 

Τιµή 
µονάδας 
προ ΦΠΑ 

Εργοστάσιο 
κατασκευής 

Κωδικός 
εργο- 

στασίου 

Ποσό- 
τητα 

Τιµή 
µονάδας 
προ ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
Τιµή 

µονάδας 
µε ΦΠΑ 

1 

ΑΠΛΟΙ 

ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ 

ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ  

             

  

2 

ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ 

ΚΛΕΙΣΤΟΥ 

ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ 

           

 

3 

ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ 

ΩΡΙΑΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΟΥΡΩΝ 

           

 

4 

ΓΑΝΤΖΑΚΙΑ 

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΑ 

ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ 

           

 

5 

∆ΟΧΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 

ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ 2 

ΛΙΤΡΩΝ 

           

 

 
 
 
Οι ανωτέρω τιµές είναι σε ευρώ και συµπεριλαµβάνουν τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση. Η αξία προ ΦΠΑ λαµβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. Εάν στη στήλη αξία προ ΦΠΑ 
υπάρχει διαφορά µεταξύ της τιµής αριθµητικώς και της τιµής ολογράφως, λαµβάνεται υπόψη η τιµή ολογράφως. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
 
 
(Υπογραφή, ονοµατεπώνυµο και ιδιότητα υπογράφοντος, σφραγίδα) 
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