
                                                                         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»       
Τμήμα Προμηθειών                               
Πληροφορίες: Λεωνιδάκης Νικόλαος
Τηλ.: 2821022322
Ταχ. Διεύθυνση: Αγ. Ελευθερίου 28,  Μουρνιές Χανίων Κρήτης
Τ.Κ. 73300, 
Email: nleonidakis@chaniahospital.gr
Διεύθυνση Διαδικτύου Υπηρεσίας: www.chaniahospital.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για την κάλυψη του διαγνωστικού έργου του Παθολογοανατομικού εργαστηρίου (CPV: 

85145000-7) για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων της 7ης ΥΠΕ Κρήτης.

Το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο Άγιος Γεώργιος»  έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

1.1. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» 

(Φ.Ε.Κ. Α’ 81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα.

1.2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 134 /18-6-2007) όπως ισχύει σήμερα.

1.3. Του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 256 /2-11-2001), όπως ισχύει σήμερα.

1.4. Του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

1.5. Τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν 4825/04-09- 2021

2. Τις αποφάσεις: 

2.1. Την με αρ. πρκ 18066/06-09-2021 επιστολή του Διευθυντή του Παθολογοανατομικού Τμήματος

2.2. Την με θέμα 34ο / πρκ 28ο / 08-09-2021 απόφαση ΔΣ (ΑΔΑ 6ΤΙΞ46907Τ-ΣΦΓ)

2.3. Το με ΑΔΑΜ 21REQ009191437 2021-09-03) Πρωτογενές Αίτημα

0000468336

mailto:supplies@hc-crete.gr
http://www.chaniahospital.gr/
ΑΔΑ: Ψ1ΤΧ46907Τ-ΜΦΔ





2.4. Την με αρ. πρκ 1213/14-09-2021 απόφαση δέσμευσης (ΚΑΕ 0439) με ΑΔΑΜ 20REQ007722142 

2021-09-14

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δια της συλλογής γραπτών Προσφορών για την 

απευθείας ανάθεση για την κάλυψη του διαγνωστικού έργου του Παθολογοανατομικού 

εργαστηρίου (CPV: 85145000-7) για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων της 7ης 

ΥΠΕ Κρήτης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάσει τιμής, όπως περιγράφονται παρακάτω.

1. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο 

βάσει τιμής

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ     
Σύναψη σύμβασης συνεργασίας, για 300 συνολικά βιοψίες (100 
βιοψίες/μήνα) με προβλεπόμενη δαπάνη περί τις 10.500€ 
(20€/βιοψία + 15€ ειδικής χρώσης/βιοψία)

Κωδικός Αριθμού Εξόδου (ΚΑΕ)
                                               

0439

    ΑΡΙΘΜΟΣ AITHMAΤΟΣ (REQ)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 

21REQ009191437 2021-09-13

21REQ009198357 2021-09-14

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ
       Προϋπολογισμός   10.500,00 ευρώ συμπ.Φ.Π.Α.0%

       Προϋπολογισμός   10.500,00  ευρώ   άνευ .Φ.Π.Α. 0%

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Τρείς (3) μήνες 

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τηλ: 28210 22322  Ε-mail:          nleonidakis@ @chaniahospital.gr
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ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΤΟΠΟΣ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & 
ΩΡΑ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Γενικό Νοσοκομείο Χανίων
(Γραφείο Πρωτοκόλλου)

20/09/2021, ημέρα Δευτέρα  
και ώρα έως 14:00 μμ

Γενικό Νοσοκομείο Χανίων
(Γραφείο Προμηθειών)

21/09/2021, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 11:00 

πμ

Προσφορές θα κατατίθενται έως την ως άνω αναγραφόμενη ημερομηνία στο Γραφείο 

Πρωτοκόλλου Γενικό Νοσοκομείο Χανίων  (1ος όροφος, Οδός Αγίου Ελευθερίου  28 - 

Μουρνιές Χανίων) η εναλλακτικά με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση : nleonidakis@chaniahospital.gr. Προσφορές δεν μπορούν να κατατεθούν μετά 

την ως άνω ημερομηνία και ώρα.

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται και αξιολογούνται από τριμελή  επιτροπή, η οποία 

έχει οριστεί για το σκοπό αυτό.

2.  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΧΟΥΝ: 

Σύμφωνα με το αρ. 25 του Ν. 4412/2016, υποψήφιοι ή προσφέροντες και σε περίπτωση ενώσεων, τα 

μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα : 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 

σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 

Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν 

συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 

συμβάσεων.

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου 

να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει  τούτο εάν 

κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφ όσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την 

ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.

3. Δικαιολογητικά Κατακύρωσης πρόσκλησης
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 Ο οικονομικός φορέας που λαμβάνει μέρος στον παραπάνω διαγωνισμό οφείλει να 

υποβάλει ηλεκτρονικά τα εξής έγγραφα δικαιολογητικά τα οποία αποσφραγίζονται και 

ελέγχονται κατά την διαδικασία της αξιολόγησης της προσφοράς.

 α) Όσον αφορά την παράγραφο 1 του άρθρου73, Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, 

όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται 

από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής 

ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο 

προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως 

άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 

του άρθρου 73.

 β) Όσον αφορά την παράγραφο 2 του άρθρου 73, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την 

αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, από το οποίο να προκύπτει ότι 

είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

 γ) Όσον αφορά την παράγραφο 4, περίπτωση β' του άρθρου 73, πιστοποιητικό που 

εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, από το οποίο 

να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή 

ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 

δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει 

τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη 

κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές 

διατάξεις νόμου

 Αν το κράτος-μέλος ή η χώρα του οικονομικού φορέα δεν εκδίδει τα έγγραφα ή 

πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφα ή το πιστοποιητικά δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω 

περιπτώσεις α) – γ)  (όπως αυτά αναφέρονται και στις παράγραφος 1 και 2 και στην 

περίπτωση β' της παραγράφου 4 του άρθρου 73), τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά 

μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου 

δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου 

ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους -μέλους ή της χώρας καταγωγής 

ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

 δ) Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 1α) και 2 του άρθρου 75, 

Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου του Παραρτήματος XI 

του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται η εγγραφή του 
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οικονομικού φορέα σε αυτό. Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού 

επαγγέλματος, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν σχετική βεβαίωση άσκησης 

επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης.

 Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η προσκόμιση (όλων) των ανωτέρω 

δικαιολογητικών θα γίνει αποδεκτή σε αντικατάσταση των απαιτούμενων, ανά 

περίπτωση, δικαιολογητικών του άρθρου 80 του ν. 4412/2016 μόνο Υπεύθυνη Δήλωση 

του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75) ή ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση μέσω της 

Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου52 του ν. 4635/2019 (Α΄ 

167), που προβλέπεται στο εικοστό έβδομο άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), της αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 

4683/2020 (Α΄83),προκειμένου να εκδοθεί η απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης και να 

συναφθεί η σύμβαση. Στην υποβαλλόμενη υπεύθυνη δήλωση δηλώνονται από τον 

επιλεγέντα ανάδοχο ότι: α) δεν συντρέχει κανένα νόμιμο κώλυμα συμμετοχής του στη 

διαδικασία, β) εξακολουθεί να πληροί όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που 

προβλέπονται στην οικεία διακήρυξη και γ) υποχρεούται να προσκομίσει τα νομίμως 

προβλεπόμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης ή ανάθεσης εντός προθεσμίας τριάντα 

(30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. (ΠΝΠ 84/13.04.2020)

4. Εφ όσον από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές ζητηθούν συμπληρωματικές 

πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές παρέχονται ως ορίζεται στο άρθρο 

121 του Ν.4412/2016

5. Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της Δ/σης παρέχονται από την Υπηρεσία

                                                                                                                      Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ

                                                                                                                                  ΜΠΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Κοινοποίηση: 

1.  Προμηθειών                                                                                                           
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Ακριβές Αντίγραφο
Κεντρικό Πρωτόκολλο
ΣΚΥΛΟΥΡΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
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