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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  

 

 

Λαμία         14-12-2022  

5η Υγειονομική Περιφέρεια 

Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας 
 

Αρ. Πρωτ.: Β/ 22425 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ    

      Ταχ. Δ/νση: Παπασιοπούλου τέρμα 
   ΠΡΟΣ:  

Διεύθυνση: Τμήμα Προμηθειών   

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

Πληροφορίες: Γαλανοπούλου Σωτηρία  

Τηλέφωνο: 2231354577  

 

 Email :                sgalanopoulou@hosplam.gr 

Θέμα:   Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την  «Προμήθεια αναλώσιμων υλικών για 

τις ανάγκες του Γ.Ν. Λαμίας» CPV: 44423000-1 ενδεικτικού  προϋπολογισμού  3.977,00€ 

χωρίς Φ.Π.Α ,  ήτοι  4.931,48€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24% . 

 
Σχετ:     1) Τα με πρωτ. Β/22378/18-11-2022, Β/22382/18-11-2022, Β/22383/18-11-2022 

,Β/22424/18-11-2022 και Β/22425/18-11-2022 αιτήματα της Υποδιεύθυνσης Τεχνικού για 

την «Προμήθεια αναλώσιμων υλικών για τις ανάγκες του Γ.Ν. Λαμίας» . 

                2) Το  με  αριθμ. πρωτ. Β/23605/05-12-2022 ΑΔΑ 6ΟΒΠ4690ΒΜ-ΨΗΚ  ΑΔΑΜ 

22REQ011739880 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης που καταχωρήθηκε με  α/α:  2534 στο 

Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής  οικονομικού έτους 2022, Κ.Α.Ε.  1429.01   

 

              Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών σας καλούμε όπως καταθέσετε οικονομική προσφορά 

για τα παρακάτω είδη  : 

Α.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ   

ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ ΜΕ 

ΦΠΑ 

1 

Μανόμετρο inox γλυκερίνης Φ100         

0-15bar 
4 τεμ. 28,00 € 112,00 € 138,88 € 

2 Μανόμετρο inox γλυκερίνης Φ63 0-10bar 26 τεμ. 16,00 € 416,00 € 515,84 € 

3 

Μανόμετρο inox (χωρίς γλυκερίνη) Φ63 

0-10bar 
6 τεμ. 16,00 € 96,00 € 119,04 € 

4 

Μανόμετρο inox (χωρίς γλυκερίνη) Φ100 

0-15bar 
4 τεμ. 28,00 € 112,00 € 138,88 € 

5 Θερμόμετρο υδραργύρου 5 τεμ. 22,00 € 110,00 € 136,40 € 

6 
Ατμοπαγίδα πλωτήρος Gestra UNA 14 

φλαντζωτή 3/4’’ PN25, DN20 
2 τεμ. 380,00 € 760,00 € 942,40 € 

7 Παρέμβυσμα αντίστοιχο 3 τεμ. 8,00 € 24,00 € 29,76 € 

8 
Ατμοπαγίδα πλωτήρος Gestra UNA 14 

βιδωτή 3/4’’ PN25, DN20 
1 τεμ. 277,00 € 277,00 € 343,48 € 

9 Παρέμβυσμα αντίστοιχο 3 τεμ. 8,00 € 24,00 € 29,76 € 
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10 
Ατμοπαγίδα πλωτήρος υψηλής παροχής 

Gestra UNA 14 φλαντζωτή 1’’ PN40, DN25 
2 τεμ. 380,00 € 760,00 € 942,40 € 

11 Παρέμβυσμα αντίστοιχο 3 τεμ. 8,00 € 24,00 € 29,76 € 

12 

Ατμοπαγίδα πλωτήρος υψηλής παροχής 

Gestra UNA 14 φλαντζωτή 1/2’’ PN40, 

DN15 

1 τεμ. 380,00 € 380,00 € 471,20 € 

13 Παρέμβυσμα αντίστοιχο 3 τεμ. 8,00 € 24,00 € 29,76 € 

14 Δείκτης ροής βιδωτός 3/4’’ PN16, DN20 1 τεμ. 96,00 € 96,00 € 119,04 € 

15 Γυαλί για δείκτη ροής Φ60x10 10 τεμ. 22,00 € 220,00 € 272,80 € 

16 Φλάντζα γυαλιού Φ60 20 τεμ. 3,00 € 60,00 € 74,40 € 

17 Γυαλί για δείκτη ροής Φ45x10 5 τεμ. 20,00 € 100,00 € 124,00 € 

18 Φλάντζα γυαλιού Φ45 10 τεμ. 3,00 € 30,00 € 37,20 € 

19 Ατμοφράκτης DN20 PN16 1 ΤΕΜ. 80,00 € 80,00 € 99,20 € 

20 Βάνα νερού Syveco DN150 PN16 1 τεμ. 272,00 € 272,00 € 37,28 € 

  ΣΥΝΟΛΟ 3.977,00€ 3.977,00€ 4.931,48€ 

 

Η οικονομική σας προσφορά  να κατατεθεί μέχρι τις  22-12-2022, ημέρα  Πέμπτη  και ώρα 14:00 μμ  

Ηλεκτρονικά μέσω e-mail στην διεύθυνση sgalanopoulou@hosplam.gr & fkoromilou2@hosplam.gr 

 Επισημαίνεται ότι:    

 το προσφερόμενο είδος/υπηρεσία  θα πρέπει να είναι  εντός των τεχνικών 

προδιαγραφών  

 υποβολή προσφοράς στη παρούσα πρόσκληση, συνεπάγεται αποδοχή του συνόλου των 

όρων που αναγράφονται σε αυτή. 

 για όσα δεν αναφέρονται λεπτομερώς στην παρούσα πρόσκληση, ισχύουν οι διατάξεις 

της κείμενης Νομοθεσίας περί προμηθειών Ν.4412/2016 και των τροποποιήσεων  . 

 Η συνολική τιμή συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α δεν μπορεί να υπερβεί τον 

προϋπολογισμό. 

 Κριτήριο κατακύρωσης πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάσει της τιμής στο σύνολο των ειδών.  

   Με την υποβολή της προσφοράς, ο υποψήφιος ανάδοχος  πρέπει να αποδείξει τη 

μη    συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των παρ. 1 και 2 του αρ. 73 και του αρ. 74 

του Νόμου 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Προς απόδειξη τούτου ο 

ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει τα παρακάτω σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα: 

 Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου τελευταίου τριμήνου 

 Η υποχρέωση προσκόμισης ποινικού μητρώου αφορά ιδίως: (α) τις 

περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών 

κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 

Ε.Ε.), τους διαχειριστές (β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), 

τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς 
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και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει 

ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας (γ) 

στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

(δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση 

νόμιμο εκπρόσωπο. 
 Ασφαλιστική Ενημερότητα 

 Φορολογική Ενημερότητα 

 Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης: 

i. Για Ανώνυμη Εταιρεία απαιτείται: α) ισχύον καταστατικό αυτής, β) σειρά Φ.Ε.Κ. 

σύστασης, τροποποιήσεων καταστατικού (όπου υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης να 

κατατεθούν τα ΦΕΚ, διαφορετικά βεβαίωση του ΓΕΜΗ και γ) Φ.Ε.Κ. ή βεβαίωση του 

ΓΕΜΗ στο οποίο υπάρχει δημοσιευμένη ολόκληρη η ανακοίνωση με το Διοικητικό 

Συμβούλιο και την εκπροσώπηση της συγκεκριμένης εταιρείας. 

ii. Για Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε., κωδικοποιημένο καταστατικό, από το οποίο προκύπτει ο 

διαχειριστής 

iii. Εάν ο προσφέρων είναι προσωπική εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε.) πρέπει να προσκομίσει 

επικυρωμένο αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού. 

Τα παραπάνω νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν γένει 

νομική κατάσταση του συμμετέχοντος και από αυτά πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος, ο 

Διευθύνων Σύμβουλος και τα μέλη Δ.Σ. της Α.Ε., και τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα 

να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης 

αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των 

εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. Τα φυσικά πρόσωπα, θα υποβάλλουν έναρξη 

επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του. 

 Επίσης, προσκομίζεται παραστατικό εκπροσώπησης, αν ο οικονομικός φορέας συμμετέχει με 

αντιπρόσωπό του. 

 Με την τεχνική προσφορά,  ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει:  

  Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία δηλώνουν την πλήρη αποδοχή των όρων της παραπάνω 

πρόσκλησης 

  συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της υπό ανάθεση 

σύμβασης, όπως ορίζονται .      

 

 

 
 

 

      

 

      

 

 

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ   

 

            ΑΝΔΡΕΑΣ Ι. ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ 
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