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ΘΕΜΑ: «Διαγωνισμός  για την προμήθεια αναλώσιμων υγειονομικών υλικών», με απ’ ευθείας 

ανάθεση 
 

΄Εχοντας υπ’ όψιν : 

1. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147 8-8-16) «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και 

υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ ». 

2. Το άρθρο 92 τ. Ν. 4412/16 « περιεχόμενο προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής ». 

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 95/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 76/Α’ 

/2000). 

4. Τις διατάξεις του Ν.2362/1995 ΄΄Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους 

και άλλες διατάξεις΄΄, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3871/17.8.2010 (ΦΕΚ 141/2010) περί 

΄΄Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Ευθύνης΄΄ . 

5. Την 35130/739 /11.8.2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών περί ΄΄αυξήσεως των χρηματικών 

ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν.2362/95 για 

τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων ΄΄. 

6. Τον Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112Α/13.7.2010) περί ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο ΄΄Πρόγραμμα Διαύγεια΄΄ και άλλες διατάξεις. 

7. Την υπ΄αρ. Γ.Π.οικ.13444/2008 (ΦΕΚ 199Β΄) απόφαση μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων στους 

Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων και ανωτέρους υπαλλήλους του Υπουργείου Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης . 

8. Την αριθμ. 8/6-3-19 (θέμα ΕΗΔ 10) Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου με  ΑΔΑ:ΩΦΙ646904Ρ-

ΛΜΦ περί έγκρισης ανάληψης πίστωσης και διενέργειας διαγωνισμού.  

 9. Η υπ’ αριθ. 347/8-3-19 ( ΑΔΑ: ΩΣ1Ξ46904Ρ-ΝΔΦ ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και 

καταχώρησης στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής, σύμφωνα με την εγκύκλιο 

2/18993/ΔΠΔΣΜ/28/2/2014 περί τήρησης μητρώου δεσμεύσεων 

 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 
 

Α. Την διενέργεια διαγωνισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική (7) απόφαση,  με     κριτήριο     

κατακύρωσης    τη     χαμηλότερη    τιμή ανά είδος.   

 

 

 

 

        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2Ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΕΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ         
  Πληροφορίες: Μπουράκη Σεβαστή 
  Ταχ. Δ/νση:Λακκί Λέρος 
  Ταχ.Κωδ.:85 400 
 Τηλέφωνο :22470 22131 

  Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο :promithies1@leros-hospital.gr  

Λέρος    12-3- 2019 
Αρ. πρωτ. 2572 
  

CPV  : 33140000-3 

ΑΔΑ:  

ΑΔΑ: ΩΤΙΒ46904Ρ-ΟΒΓ



Β. ΕΙΔΟΣ – ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
        

                   

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤ.ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α. 

1. ΤΡΙΧΟΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΡΙΓΓΕΣ CONFORT 
SAMPLER, ΜΕ ΑΞΕΣΟΥΑΡ 

ΤΕΜΑΧΙΑ 200                0,60 €  

2. ΤΕΣΤ ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΓΡΙΠΗΣ 
INFLUENZA A/B 

TEMAXIA 10              10,05 €  

 

Οι συμμετέχοντες στην προσφορά τους, θα πρέπει υποχρεωτικά να δηλώνουν την αντιστοίχιση με το 

Παρατηρητήριο Τιμών της Ε.Π.Υ. σε αντίθετη περίπτωση, θα αιτιολογείται 

 

Τόπος παραδόσεως: Σύμφωνα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου μας. 

 

Γ. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη για την ανωτέρω προμήθεια  ανέρχεται στο ποσόν των € 258,00 

συμπεριλαμβανομένου  του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του  ΚΑΕ 1311.01 του 

Θεραπευτηρίου. 

 Η πληρωμή της «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑΣ» εταιρείας θα πραγματοποιηθεί μετά την παράδοση του υπό 

προμήθεια είδους, την παραλαβή του από αρμόδια Επιτροπή, η οποία θα ορισθεί και την έκδοση του 

σχετικού τιμολογίου . 

 

Κρατήσεις: 

ΦΟΡΟΣ 4%  

Ο ΦΠΑ  βαρύνει το Θεραπευτήριο 

 

Δ. Προσφορές. 

Οι προσφορές υποβάλλονται στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου μας ( ΓΡΑΦΕΙΑ 

Δ/ΚΗΣ  Δ/ΝΣΗΣ ). 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη 19 Μαρτίου 2019 και ώρα 12:00 στην αίθουσα 

διαγωνισμών του Θεραπευτηρίου  

 

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή ή με e-mail 

προσφορές στο promithies1@leros-hospital.gr  σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα προκήρυξη το 

αργότερο μέχρι την ΙΔΙΑ ΗΜΕΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ δηλαδή  ημέρα Τρίτη 

19 Μαρτίου 2019 και έως ώρα  11:00.                

 

Όσες προσφορές θα κατατεθούν μετά την εκπνοή της προθεσμίας, θα επιστραφούν ως εκπρόθεσμες. 

 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές 

ημέρες προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενεργείας του διαγωνισμού. Προσφορά, η 

οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προαναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

Ε. H αποσφράγιση των φακέλων προσφορών θα πραγματοποιηθεί από την επιτροπή διενέργειας του 

διαγωνισμού. Δύνανται δε να παραστούν όσοι εκ των συμμετεχόντων το επιθυμούν. 

 

Η παράδοση των ειδών θα γίνει με ευθύνη του προμηθευτή στις αποθήκες του θεραπευτηρίου σε 

εργάσιμες ημέρες και ώρες ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του Θεραπ/ρίου έπειτα από έγγραφη 

παραγγελία (Δελτίο Παραγγελίας ) από  τον αρμόδιο αποθηκάριο,  ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής 

παραλαβής. 

 

ΑΔΑ: ΩΤΙΒ46904Ρ-ΟΒΓ



 

Κανόνες Δημοσιότητας  

 Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης )όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 

παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν 3861/2010 ,αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 

http//diavgeia.gov.gr/(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) 

 Η  Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο ,στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής 

www.leros- hospital .gr στην διαδρομή προκηρύξεις -διαγωνισμοί 

 

 

    

   H ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 

                                                                                                                    

http://www.leros/
ΑΔΑ: ΩΤΙΒ46904Ρ-ΟΒΓ
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