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Αναρτητέα στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο website

Ολυμπιακό Χωριό, 08-10-2018
Αρ.Πρωτ.: 6673

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Για την προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού στο πλαίσιο της
Δράσης “Ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών στα Προ-Αναχωρησιακά
Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών - (Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη,
Ψυχολογική Υποστήριξη, Κοινωνικής Υποστήριξη και Υπηρεσίες
Διερμηνείας) με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5010510” του Ταμείου Ασύλου
Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020»

με κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει τιμής
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ΑΔΑ: 6ΙΩΡΟΡΡ3-1ΟΥ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ
Ημερομηνία: 24-10- 2018
Ημέρα: Πέμπτη
Ώρα: 13:00 μμ
Έδρα ΑΕΜΥ Α.Ε., Γεωργίου Δαμάσκου 1,
Πολυκλινική Ολυμπιακού Χωριού,Αχαρνές, τκ
13677
ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
33141000-0
33141400-4
33141310-6
33141200-2
33141600-6
33157000-5
33141624-0
33141320-9
33141100-1
33141114-2
35113460-1
38412000-6
33712000-4

37.023,24 €(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)
Τεμάχια
ΧΡΟΝΟΣ: Άμεσα με την υπογραφή της σύμβασης,
εντός είκοσι (20) ημερών από την υπογραφή της
σύμβασης
ΤΟΠΟΣ:
Ταυλικά θα πρέπει να παραδοθούν από τον
ανάδοχο, χωρίς επιπλέον κόστος και αναλογικά,
στα εννιά προαναχωρησιακά κέντρα.

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Τα Προαναχωρησιακά Κέντρα βρίσκονται στις
παρακάτω περιοχές:
1. Ταύρου (Πέτρου Ράλλη)
2. Αμυγδαλέζας
3. Κορίνθου
4. Παρανέστι Δράμας
5. Ξάνθης
6. Φυλάκιο Ορεστιάδας
7. Μόρια Λέσβου
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8. Σάμου
9. Κω

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΣΤΟ
SITE
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και
τρίτων νόμιμες κρατήσεις
10/10/2018

ΤΗΣ 10/10/2018
10/10/2018

Έχοντας υπόψη:
1.1 Τιε διατάξεις 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.
1.2 Τις διατάξεις τουΝ. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση διατάξεων του ΠΔ
318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις»
1.3Τις διατάξεις του Ν. 4281/14 (ΦΕΚ 160/Α’/08-08-2014)«Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της
ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» και ιδίως
στα άρθρα που ισχύουν από την δημοσίευσή του σύμφωνα με το άρθρο201 του ιδίου Νόμου.
1.4 Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του
έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης
και άλλες διατάξεις».
1.5 Τις διατάξεις τουΝ. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο ”Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».
1.6 Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α/147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών
και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ»
1.7 Τις διατάξεις του Ν.3293/2004 (ΦΕΚ 231/26.11.2004) «Πολυκλινική Ολυμπιακού Χωριού,
Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»,
1.8 Τις διατάξεις του Ν.3429/2005 (ΦΕΚ 314/27-12-2005) «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί»
όπως ισχύει,
1.9Τις διατάξεις του Ν.2190/1920 (ΦΕΚ 37/Α/30-3-1963) «Περί ανωνύμων εταιρειών»
του κανονισμού εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας (Κ.Ε.Ο.Λ.) της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.»
1.10την με αριθμ. 82350 (ΦΕΚ 2451/Β’/09.08.2016) Υπουργική Απόφαση περί Συστήματος
Διαχείρισης και Ελέγχου των Εθνικών Προγραμμάτων των Ταμείων Ασύλου, Μετανάστευσης και
Ένταξης (ΤΑΜΕ/AMIF) και Εσωτερικής Ασφάλειας (TEA/ISF) για την προγραμματική περίοδο 20142020,
1.11 την υπ’ αριθμ. ΤΑΜΕ/30/2-ιβ΄/01-06-2017 πρόσκληση της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών
και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών για την υποβολή
προτάσεων στο Εθνικό Πρόγραμμα για τα ημερολογιακά έτη 2017 – 2019, Ειδικός στόχος
«Επαναπατρισμός», Εθνικός στόχος «Συνοδευτικά μέτρα» με τίτλο «Ανάπτυξη των Παρεχόμενων
Υπηρεσιών στα Προ-Αναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών – (Ιατροφαρμακευτική
Περίθαλψη, Ψυχολογική Υποστήριξη, Κοινωνική Υποστήριξη και Υπηρεσίες Διερμηνείας)» (Α.Δ.Α.
7Υ1Ο465ΧΘ7-ΖΧ1),
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1.12Το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο της Δράσης ««Ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών στα ΠροΑναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών – (Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη, Ψυχολογική
Υποστήριξη, Κοινωνική Υποστήριξη και Υπηρεσίες Διερμηνείας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS)5010510» υπ’
αριθμ.πρωτ. ΑΕΜΥ 5614/30-10-2017 (ΤΑΜΕ/30/2-μη’), έκδοση 1.2, όπως εγκρίθηκε ηλεκτρονικά
μέσω ΟΠΣ, καθώς και τη σχετική υπ’ αριθμ.πρωτ. 5615/30-10-2017 Απόφαση Υλοποίησης με Ίδια
Μέσα, όπως εγκρίθηκε βάσει της υπ’ αριθμ. 32θέμα 4/30-10-2017 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου
της ΑΕΜΥ Α.Ε.
1.13 την υπ’ αριθμ. ΤΑΜΕ/30/2-μβ΄/6-10-2017 «Χρηματοδότηση/ Επιδότηση της Δράσης «Ανάπτυξη
των παρεχόμενων υπηρεσιών στα Προ-Αναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών –
(Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη, Ψυχολογική Υποστήριξη, Κοινωνική Υποστήριξη και Υπηρεσίες
Διερμηνείας)» με κωδικό ΟΠΣ 5010510 από το Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου,
Μετανάστευσης και Ένταξης για τα ημερολογιακά έτη 2017-2019 της Υπηρεσίας Διαχείρισης
Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών (Α.Δ.Α. 6ΩΤΛ465ΧΘ7ΑΔΕ)
1.14 την υπ΄αρ. πρωτ. 118427/30-10-2017 Απόφαση του Τμήματος Κατάρτισης Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων της Δ/νσης Δημοσίων Επενδύσεων της Γενικής Δ/νσης Δημοσίων
Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονομίας
και Ανάπτυξης με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη του έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
2017 στη ΣΑΕ 791/2 (Α.Δ.Α. 7Ι1Ω465ΧΙ8-Ρ1Λ),
1.15 Την υπ’αριθμ.πρωτ.3865/07-06-2018 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού,
1.16 Την υπ’ αριθμ. 34(θέμα 8ο)/05-10-2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΕΜΥ Α.Ε.
περί έγκρισης διενέργειας του Συνοπτικού Διαγωνισμού
1.17 Την υπ’αριθμ.πρωτ.6671/08-10-2018 απόφαση δέσμευσης της προϋπολογισθείσας δαπάνης
(Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ: 61ΒΑΟΡΡ3-ΤΡΤ)

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Συνοπτικό Διαγωνισμό με γραπτές σφραγισμένες προσφορές,
Για την προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού στο πλαίσιο της Δράσης “Ανάπτυξη
των παρεχόμενων υπηρεσιών στα Προ-Αναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών (Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη, Ψυχολογική Υποστήριξη, Κοινωνικής Υποστήριξη και
Υπηρεσίες Διερμηνείας) με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5010510” του Ταμείου Ασύλου
Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020»
1. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΣ
ΛΗΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Πολυκλινική
Ολυμπιακού 24/10/2018
Χωριού, Γ.Δαμάσκου 1, τκ Ημέρα Πέμπτη
13677, Αχαρνές
Και μέχρι ώρα
Γραφείο Πρωτοκόλλου
13:00μμ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Πολυκλινική
Ολυμπιακού
Χωριού, Γ.Δαμάσκου 1, τκ
13677, Αχαρνές
Γραφείο Πρωτοκόλλου
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24/10/2018
Ημέρα Πέμπτη
Και μέχρι ώρα
13:00μμ
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Προσφορές που κατατίθενται μετά την ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών,
είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό.
Κατά την αποσφράγιση των προσφορών δικαιούται να παρίσταται ο συμμετέχων ή ένας
εκπρόσωπος του κάθε συμμετέχοντα, ο οποίος θα πρέπει να έχει μαζί του τα κατά περίπτωση
έγγραφα που αποδεικνύουν την νόμιμη εκπροσώπηση του συμμετέχοντα.
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ΤΙΜΗ
ΑΔΑ: 6ΙΩΡΟΡΡ3-1ΟΥ
Α/Α
1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΥΡΙΓΓΑ Μ.Χ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ 1ML

ΤΕΜΑΧΙΑ
1000

ΜΟΝΑΔΟΣ
(€) ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ
0,03

ΚΟΣΤΟΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
30,00 €

550

0,03

16,50 €

350

0,03

10,50 €

700

0,03

21,00 €

700

0,03

21,00 €

6

ΣΥΡΙΓΓΑ Μ.Χ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 1ML ΜΕ ΜΗ
ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΒΕΛΟΝΑ
ΓΑΝΤΙΑ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ Μ.Χ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ LATEX ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ
NOS
ΓΑΝΤΙΑ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ Μ.Χ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ LATEX ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ
NO Μ
ΓΑΝΤΙΑ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ Μ.Χ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ LATEX ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ
NOL
ΓΑΝΤΙΑ Μ.Χ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΒΙΝΙΛΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ ΝΟ M

300

0,02

6,00 €

7

ΓΑΝΤΙΑ Μ.Χ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΒΙΝΙΛΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ ΝΟ L

300

0,02

6,00 €

8

ΓΑΝΤΙΑ Μ.Χ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΒΙΝΙΛΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ ΝΟ XL

700

0,02

14,00 €

9

ΓΑΝΤΙΑ Μ.Χ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ ΝΟ M

200

0,02

4,00 €

10

ΓΑΝΤΙΑ Μ.Χ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ ΝΟ L

200

0,02

4,00 €

11

ΓΑΝΤΙΑ Μ.Χ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ ΝΟ XL

200

0,02

4,00 €

12

ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΖΕΥΓ LATEXNO 6

700

0,26

182,00 €

13

ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΖΕΥΓ LATEXNO 6,5

700

0,26

182,00 €

14

ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΖΕΥΓ LATEXNO 7,5

150

0,26

39,00 €

15

ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΖΕΥΓ LATEXNO 8,5

700

0,26

182,00 €

16

300

0,18

54,00 €

300

0,18

54,00 €

300

0,18

54,00 €

300

0,18

54,00 €

300

0,18

54,00 €

21

ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡ/ΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ Μ.Χ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ, ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΑ
Νο 6,5
ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡ/ΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ Μ.Χ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ, ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΑ
Νο 7
ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡ/ΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ Μ.Χ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ, ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΑ
Νο 7,5
ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡ/ΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ Μ.Χ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ, ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΑ
Νο 8
ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡ/ΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ Μ.Χ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ, ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΑ
Νο 8,5
ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ (FOLLEY) Νο 8

20

0,75

15,00 €

22

ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ (FOLLEY) Νο 10

20

0,75

15,00 €

23

ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ (FOLLEY) Νο 12

20

0,55

11,00 €

24

ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ (FOLLEY) Νο 14

150

0,55

82,50 €

25

ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ (FOLLEY) Νο 16

200

0,55

110,00 €

26

ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ (FOLLEY) Νο 18

70

0,55

38,50 €

27

ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ (FOLLEY) Νο 20

70

0,55

38,50 €

28

ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ (FOLLEY) Νο 22

70

0,55

38,50 €

29

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY 3way COUNELAIRE No 18

15

4

60,00 €

30

ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ FOLLEY 2WAY ΣΙΛΙΚΟΝΗΣΝο14

15

4,49

67,35 €

31

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ TIEMANN No 10

30

0,28

8,40 €

32

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ TIEMANN No 12

30

0,28

8,40 €

33

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ TIEMANN No 14

30

0,28

8,40 €

34

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ TIEMANN No 16

30

0,28

8,40 €

35

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ TIEMANN No 18

30

0,28

8,40 €

36

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ TIEMANN No 20

30

0,28

8,40 €

37

ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΡΙΝΟΓΑΣΤΡΙΚΟΣ(LEVIN) Νο 8

30

0,3

9,00 €

38

ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΡΙΝΟΓΑΣΤΡΙΚΟΣ(LEVIN) Νο 10

30

0,3

9,00 €

39

ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΡΙΝΟΓΑΣΤΡΙΚΟΣ(LEVIN) Νο 14 πρασινο

300

0,5

150,00 €

40

ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΡΙΝΟΓΑΣΤΡΙΚΟΣ(LEVIN) Νο 16 πορτοκαλι

70

0,5

35,00 €

41

ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΡΙΝΟΓΑΣΤΡΙΚΟΣ(LEVIN) Νο 18 κοκκινο

30

0,5

15,00 €

42

ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΡΙΝΟΓΑΣΤΡΙΚΟΣ(LEVIN)ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ Νο14

30

0,8

24,00 €

43

ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΡΙΝΟΓΑΣΤΡΙΚΟΣ(LEVIN)ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ Νο16

30

0,8

24,00 €

44

ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΡΙΝΟΓΑΣΤΡΙΚΟΣ(LEVIN)ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ Νο18

30

0,8

24,00 €

45

ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΒΡΟΓΧΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ Νο10G

300

0,3

90,00 €

2
3
4
5

17
18
19
20
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ΑΔΑ: 6ΙΩΡΟΡΡ3-1ΟΥ

46

ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΒΡΟΓΧΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ Νο12G ασπρο

150

0,3

45,00 €

47

ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΒΡΟΓΧΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ Νο14G πρασινο

700

0,3

210,00 €

48

ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΒΡΟΓΧΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ Νο16G πορτοκαλι

300

0,3

90,00 €

49

ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΒΡΟΓΧΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ Νο18G κοκκινο

300

0,3

90,00 €

50

30

11

330,00 €

51

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΩΡΑΚΑ ΑΠΟΣΤ Μ.Χ. ΠΛΑΣΤ
1ΘΑΛΑΜΟΥ(BULLAW)
ΣΩΛΗΝΑΣΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣΘΩΡΑΚΑΕΥΘΥΣΑΠΌΣΙΛΙΚΟΝΗΜ.Χ.Νο16 trokar

20

3

60,00 €

52

ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΩΡΑΚΑ ΕΥΘΥΣ ΑΠΌ ΣΙΛΙΚΟΝΗ Μ.Χ.Νο18

10

3

30,00 €

53

ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΩΡΑΚΑ ΕΥΘΥΣ ΑΠΌ ΣΙΛΙΚΟΝΗ Μ.Χ.Νο20

10

3

30,00 €

54

ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΩΡΑΚΑ ΕΥΘΥΣ ΑΠΌ ΣΙΛΙΚΟΝΗ Μ.Χ.Νο28

10

3

30,00 €

55

ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΩΡΑΚΑ ΕΥΘΥΣ ΑΠΌ ΣΙΛΙΚΟΝΗ Μ.Χ.Νο32

10

3

30,00 €

56

ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΩΡΑΚΑ ΕΥΘΥΣ ΑΠΌ ΣΙΛΙΚΟΝΗ Μ.Χ.Νο36

10

3

30,00 €

57

20

5,3

106,00 €

20

5,3

106,00 €

20

5,3

106,00 €

60

ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΕΝΟΥ Νο12 ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΟΝΑ TROCAR
(REDON)
ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΕΝΟΥ Νο14 ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΟΝΑ TROCAR
(REDON)
ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΕΝΟΥ Νο16 ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΟΝΑ TROCAR
(REDON)
ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ PENROSE ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ

30

0,45

13,50 €

61

ΣΑΚΟΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ Μ.Χ

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1LT

100

1,88

188,00 €

62

ΣΑΚΟΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ Μ.Χ

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 3LT

50

1,88

94,00 €

63

ΣΑΚΟΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 4 LT

50

1,88

94,00 €

64

700

0,25

175,00 €

65

ΟΥΡΟΣΥΛΕΚΤΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤ 2000ml ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΗ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ( ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ)
ΟΥΡΟΣΥΛΕΚΤΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΗ ΑΠΟΣΤ 2000ml ΑΠΛΟΣ

1000

0,18

180,00 €

66

ΣΥΣΚΕΥΗ ΩΡΙΑΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΥΡΩΝ 2000Mml

100

3,7

370,00 €

67

ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΕΥΘΥ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

300

0,24

72,00 €

68

10000

0,01

100,00 €

69

ΔΟΧΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΓΙΑ ΟΥΡΑ ΚΑΙ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕ
ΒΙΔΩΤΟ ΠΩΜΑ 100ML
ΒΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΥΡΟΣΥΛΕΚΤΗ

300

0,19

57,00 €

70

ΠΟΤΗΡΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Μ.Χ

3000

0,01

30,00 €

71

ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

20

1,8

36,00 €

72

ΡΙΝΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

73
74

ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (VENTURI) ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΗ
ΣΥΓΚΕΝΤΩΣΗΣ 0,24-0,60 ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤ Μ.Χ
ΜΑΣΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΑΠΛΗ

75

ΜΑΣΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΑΠΛΗ ΠΑΙΔΙΚΗ

76

ΜΑΣΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΒΡΕΦΙΚΗ

77

ΜΑΣΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΑΣΚΟ ΕΠΑΝΕΙΣΠΝΟΗΣ

78

ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

79

ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗ ΠΑΙΔΩΝ

80

ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗ ΒΡΕΦΩΝ

81

ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΣ Νο0 ΧΩΡΙΣ CUFF μπλε

82

ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΣ Νο1 ΧΩΡΙΣ CUFF μαυρο

83

ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΣ Νο2 ΧΩΡΙΣ CUFF μπεζ

84

ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΣ Νο3 ΧΩΡΙΣ CUFF πρασσινο

85

ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΣ Νο4 ΧΩΡΙΣ CUFF

86
87

ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΣ ΜΕ ΠΑΡΑΜΑΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Νο 6

58
59

750

0,8

600,00 €

2500

0,57

1.425,00 €

750

0,3

225,00 €

150

0,3

45,00 €

70

0,3

21,00 €

500

1

500,00 €

1500

0,9

1.350,00 €

150

0,9

135,00 €

70

0,9

63,00 €

30

0,18

5,40 €

70

0,18

12,60 €

350

0,18

63,00 €

350

0,18

63,00 €

κιτρινο

150

0,23

34,50 €

ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΣ Νο5 ΧΩΡΙΣ CUFF κοκκινο

30

0,23

6,90 €

30

1,88

56,40 €

7από79

ΑΔΑ: 6ΙΩΡΟΡΡ3-1ΟΥ

88

ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΣ ΜΕ ΠΑΡΑΜΑΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Νο 7

30

1,88

56,40 €

89

ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΣ ΜΕ ΠΑΡΑΜΑΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Νο 7,5

30

1,88

56,40 €

90

ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΣ ΜΕ ΠΑΡΑΜΑΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Νο 8

30

1,88

56,40 €

91

ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΣ ΜΕ ΠΑΡΑΜΑΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Νο 9

30

1,88

56,40 €

92

20

1,79

35,80 €

93

ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΣ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΜΑΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Νο 26- 34
fr
ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗ ΑΠΟΣΤ 15Μ

5

3

15,00 €

94

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗ ΑΠΟΣΤ 7,5Μ

5

1,2

6,00 €

95

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗ ΑΠΟΣΤ 2Μ

5

0,3

1,50 €

96

ΠΤΥΕΛΟΠΑΓΙΔΑ

30

1,08

32,40 €

97

ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΠΟΣΤ Μ.Χ Νο16 γκρι

70

0,13

9,10 €

98

ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΠΟΣΤ Μ.Χ Νο18 πρασινο

2000

0,13

260,00 €

99

ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΠΟΣΤ Μ.Χ Νο20 ροζ

3500

0,13

455,00 €

100

ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΠΟΣΤ Μ.Χ Νο22 μπλε

1500

0,13

195,00 €

101

ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤ Μ.Χ ΜΕ ΑΤΡΑΥΜ
ΒΕΛΟΝΗ 21G πρασινο
ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤ Μ.Χ ΜΕ ΑΤΡΑΥΜ
ΒΕΛΟΝΗ 23G μπλε
ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 21G ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

700

0,11

77,00 €

700

0,11

77,00 €

70

1,67

116,90 €

30

14

420,00 €

30

14

420,00 €

30

3,4

102,00 €

12000

0,26

3.120,00 €

4000

0,59

2.360,00 €

102
103

107

ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ(ΣΕΤ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ
ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ 7fr 10ΤΜΧ
ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ(ΣΕΤ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ
ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ 8,5fr
ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟΣΤ ΜΕ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΚΛΙΜΑΚΑ
ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΓΧΥΣΗΣ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΟΣΤΑΓΟΝΩΝ ΑΠΟΣΤ

108

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΟΣΤΑΓΟΝΩΝ DIAL- FLOW

109

70

1,17

81,90 €

110

ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΜΕ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟ ΘΑΛΑΜΟ
(ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ)soluset
ΣΥΣΚΕΥΗΧΟΡΗΓΗΣΗΣΑΙΜΑΤΟΣΑΠΛΗ LUER LOCK ΑΠΟΣΤΜ.Χ

700

0,19

133,00 €

111

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΟΡΟΥ ΑΠΟΣΤ ΘΥΛΗΚΟ - ΑΡΣΕΝΙΚΟ 100CM

300

0,2

60,00 €

112

30

0,2

6,00 €

113

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΝΕΟΓΝΙΚΗ 12CM ΜΕ "Τ" ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ
LUER LOCK
ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΡΟΥ ΜΕ 2 ΑΚΡΑ LUER LOCK, ΜΗΚΟΥΣ 50 cm

30

0,15

4,50 €

114

ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΡΟΥ ΜΕ 2 ΑΚΡΑ LUER LOCK, ΜΗΚΟΥΣ 100 cm

70

0,15

10,50 €

115

ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΡΟΥ ΜΕ 2 ΑΚΡΑ LUER LOCK, ΜΗΚΟΥΣ 120 cm

70

0,15

10,50 €

116

ΣΤΡΟΦΙΓΓΑ 3WAY ΑΠΟΣΤ Μ.Χ

2000

0,2

400,00 €

117

ΣΤΡΟΦΙΓΓΑ 3WAY ΑΠΟΣΤ Μ.Χ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 10CM

300

0,18

54,00 €

118

ΣΤΡΟΦΙΓΓΑ 3WAY ΑΠΟΣΤ Μ.Χ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 50CM

150

0,47

70,50 €

119

ΠΩΜΑ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑ ΑΠΟΣΤ Μ.Χ

7000

0,05

350,00 €

120

ΠΩΜΑ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑ ΑΠΟΣΤ Μ.Χ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

300

1,2

360,00 €

121

ΙΜΑΝΤΑΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΕ ΡΟΛΟ 30Μ

30

0,36

10,80 €

122

ΚΛΙΠΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ

30

1,4

42,00 €

123

ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΠΟΣΤ Μ.Χ Νο 16 ασπρη

1500

0,02

30,00 €

124

ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΠΟΣΤ Μ.Χ Νο 18 ροζ

1500

0,02

30,00 €

125

ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΠΟΣΤ Μ.Χ Νο 21 πρασινη

1500

0,02

30,00 €

126

ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΠΟΣΤ Μ.Χ Νο 23 μπλε

1500

0,02

30,00 €

104
105
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127

ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΠΟΣΤ Μ.Χ Νο 26 καφε

1500

0,02

30,00 €

128

ΒΕΛΟΝΑ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤ Μ.Χ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ Ν0 18GX 90

30

0,9

27,00 €

129

ΒΕΛΟΝΑ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤ Μ.Χ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ Ν0 20GX 90

30

0,9

27,00 €

130

ΒΕΛΟΝΑ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤ Μ.Χ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ Ν0 22GX 90

30

0,9

27,00 €

131

ΠΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ 2ΣΤΡΩΜ 180Χ180CM ΑΔΙΑΒΡ ΑΥΤΟΚ

30

1,65

49,50 €

132

ΠΕΔΙΟ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 230Χ330 ΜΕ ΔΥΟ ΟΠΕΣ

70

1,5

105,00 €

133

ΠΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΜ 3 ΣΤΡΩΜ 75Χ100CM ΜΕ ΑΥΤΟΚ ΤΑΙΝΙΑ Μ.Χ ΑΠΟΣΤ

70

0,5

35,00 €

134

ΠΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΜ 3 ΣΤΡΩΜ 75Χ75CM ΜΕ ΑΥΤΟΚ ΤΑΙΝΙΑ Μ.Χ ΑΠΟΣΤ

70

0,38

26,60 €

135

ΠΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΜ 3 ΣΤΡΩΜ 50Χ75CM ΜΕ ΑΥΤΟΚ ΤΑΙΝΙΑ Μ.Χ ΑΠΟΣΤ

70

0,5

35,00 €

136

ΠΕΔΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΜΕ ΑΥΤΟΚ 3PLY ΔΙΑΣΤ 75Χ90

70

0,8

56,00 €

137

ΠΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΜ 3 ΣΤΡΩΜ ΑΠΛΟ 100Χ100CM ΑΔΙΑΒ ΑΠΟΣΤ Μ.Χ

70

0,85

59,50 €

138

150

0,22

33,00 €

70

0,45

31,50 €

140

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΑΠΟΣΤ Μ.Χ ΧΩΡΙΣ ΟΠΗ ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ
35Χ50CM
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΑΠΟΣΤ Μ.Χ ΧΩΡΙΣ ΟΠΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ
75Χ90CM
ΠΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧ 3 ΣΤΡΩΜ 50Χ50 ΜΕ ΟΠΗ ΑΔΙΑΒ ΑΠΟΣΤ Μ.Χ

70

0,8

56,00 €

141

ΠΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΜ 3 ΣΤΡΩΜ ΑΔΙΑΒ ΜΕ ΟΠΗ 50Χ75CM ΑΠΟΣΤ Μ.Χ

70

1,3

91,00 €

142

ΠΕΔΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΜΕ ΟΠΗ 3PLY 75Χ90

70

1,3

91,00 €

143

ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ Νο5

1500

0,25

375,00 €

144

ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ Νο 7.5

1500

0,25

375,00 €

145

ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ Νο15

1500

0,25

375,00 €

146

ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ Νο20

1500

0,25

375,00 €

147

ΕΠΙΔΕΣΜΟΣΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΣΥΔΡΟΦΟΒΟΣΝο7,5(ORTHO-BAN)

1500

0,13

195,00 €

148

ΕΠΙΔΕΣΜΟΣΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΣΥΔΡΟΦΟΒΟΣΝο10(ORTHO-BAN)

1500

0,13

195,00 €

149

ΕΠΙΔΕΣΜΟΣΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΣΥΔΡΟΦΟΒΟΣΝο12(ORTHO-BAN)

1500

0,13

195,00 €

150

ΕΠΙΔΕΣΜΟΣΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΣΥΔΡΟΦΟΒΟΣΝο15(ORTHO-BAN)

1500

0,13

195,00 €

151

ΕΠΙΔΕΣΜΟΣΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΣΥΔΡΟΦΟΒΟΣΝο20(ORTHO-BAN)

1500

0,13

195,00 €

152

200

0,76

152,00 €

200

0,67

134,00 €

154

ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΟΣ ΙΣΧΥΡΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΓΙΑ ΙΣΧΥΡΗ
ΠΕΡΙΔΕΣΗ 10cmx1m
ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΟΣ ΙΣΧΥΡΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΓΙΑ ΙΣΧΥΡΗ
ΠΕΡΙΔΕΣΗ 8cmx1m
ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΓΥΨΟΥ Νο8

300

0,26

78,00 €

155

ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΓΥΨΟΥ Νο10

400

0,26

104,00 €

156

ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΓΥΨΟΥ Νο12

700

0,26

182,00 €

157

ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΓΥΨΟΥ Νο15

1500

0,26

390,00 €

158

ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΓΥΨΟΥ Νο20

1500

0,47

705,00 €

159

ΓΑΖΑ ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΜΕΤΡΟΥ

700

0,1

70,00 €

160

ΓΑΖΑ ΑΚΤIΝΟΣΚΙΕΡΗ ΥΔΡΟΦΙΛΗ 5Χ5 12PLY

3500

0,01

35,00 €

161

ΓΑΖΑ ΑΚΤIΝΟΣΚΙΕΡΗ ΥΔΡΟΦΙΛΗ 7,5Χ7,5 12PLY

7500

0,01

75,00 €

162

ΓΑΖΑ ΑΚΤIΝΟΣΚΙΕΡΗ ΥΔΡΟΦΙΛΗ 10Χ10 12PLY

7500

0,01

75,00 €

163

ΓΑΖΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ ΥΔΡΟΦΙΛΗ 10Χ20 12PLY

7500

0,04

300,00 €

164

ΓΑΖΑ ΛΑΠΑΡΟΤΟΜΙΑΣ 40Χ40 12ply

2000

0,2

400,00 €

165

ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΥΤΟΚ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΕΝΤ/ΦΛΕΒΙΚΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΜΕ ΕΓΚΟΠΗ

2000

0,05

100,00 €

166

ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ ΣΠΟΓΓΟΙ ΡΙΝΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΠΩΜΑΤΙΣΜΟ 100mm

20

9,2

184,00 €

167

ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΕΣΚΑΛΤΣΕΣΜΗΡΟΥ LARGE-LONG

70

4,08

285,60 €

168

ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΕΣΚΑΛΤΣΕΣΜΗΡΟΥ MEDIUM-LONG

70

4,08

285,60 €

169

ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΕΣΚΑΛΤΣΕΣΜΗΡΟΥ SMALL-LONG

30

4,08

122,40 €

170

ΚΟΛΛΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ DERMABOND

2

38

76,00 €

171

ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΣΕ ΡΟΛΛΟ
10cmx5m mefix

15

7,5

112,50 €

139
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172

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΡΑΜΜΑΤΑ steristrip 1/2

300

0,06

18,00 €

173

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΡΑΜΜΑΤΑ steristrip 1/4

300

0,06

18,00 €

174

ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΜΕ ΛΑΒΗ ΑΠΟΣΤ Νο11

150

0,1

15,00 €

175

ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΜΕ ΛΑΒΗ ΑΠΟΣΤ Νο12

300

0,1

30,00 €

176

ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΜΕ ΛΑΒΗ ΑΠΟΣΤ Νο15

150

0,1

15,00 €

177

ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΜΕ ΛΑΒΗ ΑΠΟΣΤ Νο20

150

0,1

15,00 €

178

ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΧΩΡΙΣ ΛΑΒΗ Νο24

700

0,04

28,00 €

179

ΤΟΛΥΠΙΑ ΓΑΖΑΣ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗΣ 30Χ30

300

0,01

3,00 €

180

ΤΟΛΥΠΙΑ ΓΑΖΑΣ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗΣ 40Χ40

300

0,03

9,00 €

181

ΤΟΛΥΠΙΑ ΓΑΖΑΣ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗΣ 8Χ8

600

0,01

6,00 €

182

ΤΟΛΥΠΙΑ ΓΑΖΑΣ

600

0,02

12,00 €

183

ΜΑΣΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΧΑΡΤΙΝΗ ΜΕ ΣΧΟΙΝΙ

1500

0,03

45,00 €

184

ΜΑΣΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΧΑΡΤΙΝΗ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ

1500

0,03

45,00 €

185

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΟΤΗΡΑΚΙΑ 25ml

18000

0,01

180,00 €

186

ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

70

4,5

315,00 €

187

ΠΟΔΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Μ.Χ

800

0,11

88,00 €

188

ΥΠΟΣΕΝΔΟΝΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ 40Χ60

60

0,07

4,20 €

189

ΥΠΟΣΕΝΔΟΝΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ 60Χ80

60

0,12

7,20 €

190

ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ

10000

0,09

900,00 €

191

300

0,9

270,00 €

300

0,9

270,00 €

193

ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΙΧΜΗΡΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2,7L
ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΙΧΜΗΡΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 5L
ΝΕΦΡΟΕΙΔΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ

70

0,09

6,30 €

194

ΝΕΦΡΟΕΙΔΕΣ ΧΑΡΤΙΝΟ Μ.Χ

30

0,1

3,00 €

195

ΟΥΡΟΔΟΧΕΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΑΝΔΡΙΚΟ ΠΟΛΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

40

1,1

44,00 €

196

ΣΚΟΡΑΜΙΔΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΟΛΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

30

1,54

46,20 €

197

ΟΥΡΟΔΟΧΕΙΟ ΑΝΔΡΙΚΟ ΧΑΡΤΙΝΟ Μ.Χ ΑΝΩ ΤΩΝ 800ML

350

0,61

213,50 €

198

ΣΚΟΡΑΜΙΔΑ ΧΑΡΤΙΝΗ Μ.Χ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ

350

0,61

213,50 €

199

ΠΑΝΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Νο3

250

0,24

60,00 €

200

ΥΠΕΡΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΑΚΡΑΤΕΙΑ ΒΡΕΦΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΩΝ

350

0,21

73,50 €

201

300

0,07

21,00 €

120

1,4

168,00 €

203

ΓΛΩΣΣΟΠΙΕΣΤΡΑ ΞΥΛΙΝΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΚΑΙ
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ
ΧΑΡΤΙ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ 60CMX50CM ΣΕ ΡΟΛΟ ΔΥΟ
ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΧΑΡΤΙ ΑΝΤΟΧΗΣ-ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ
ΞΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Μ.Χ

700

0,06

42,00 €

204

ΣΑΜΠΟΥΑΝ- ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ ΑΣΘΕΝΩΝ

205

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

206

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΗΚΓ 60ΤΕΜ

207

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΜΕΤΑΞΩΤΗ 7,5

208

ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΑ

192

202

50

2,7

135,00 €

100

0,43

43,00 €

60

0,08

4,80 €

100

1,7

170,00 €

1400

0,25

350,00 €

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ : 29.857,45 €
ΦΠΑ 24% : 7.165,79 €
ΜΕ ΦΠΑ : 37.023,24 €

ΜΕΡΟΣ Α΄
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ - ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
Αντικείμενο της Προκήρυξης αποτελεί η προμήθεια αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις
ανάγκες της της Δράσης “Ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών στα Προ-Αναχωρησιακά Κέντρα
Κράτησης Αλλοδαπών - (Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη, Ψυχολογική Υποστήριξη, Κοινωνικής
Υποστήριξη και Υπηρεσίες Διερμηνείας) με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5010510” του Ταμείου Ασύλου
Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020» - (Έργο 1).
Προϋπολογισμός Δαπάνης: είκοσι εννέα χιλιάδες οκτακόσια πενήντα επτά ευρώ και σαράντα
πέντε λεπτά (29.857,45€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%), ήτοι τριάντα επτά χιλιάδες
είκοσι τρία ευρώ και είκοσι τέσσερα λεπτά (37.023,24 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Οι ποσότητες και οι επί μέρους προϋπολογισθείσες αξίες των ειδών (μη συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ) καταγράφονται στον ως άνω πίνακα.
Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι απαιτήσεις σχετικά με την προμήθεια ορίζονται στο Μέρος Γ΄ της
προκήρυξης.

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ
Αναθέτουσα Αρχή
ΗΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΑΕΜΥ Α.Ε.) η οποία προκηρύσσει τον διαγωνισμό αυτό.
Υπηρεσία Διενέργειας Διαγωνισμού
Τμήμα Ενιαίας Διαχείρισης και Συμβάσεων
Προκήρυξη
Η παρούσα Προκήρυξη που αποτελείται από το:
Μέρος Α: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ - ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
Μέρος Β: Γενικοί και Ειδικοί Όροι
Μέρος Γ: Τεχνικές Προδιαγραφές-Περιγραφή της Προμήθειας
Μέρος Δ: Αξιολόγηση Προσφορών
Παράρτημα Ι: Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης που διαμορφώθηκε από την
αναθέτουσα αρχή για την παρούσα διακήρυξη
Παράρτημα II: Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών
Παράρτημα III: Υπόδειγμα πινάκων οικονομικής προσφοράς
Παράρτημα ΙV: Σχέδιο σύμβασης
Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού
Το αρμόδιο για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των προσφορών συλλογικό όργανο της
Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο θα συγκροτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό και το οποίο λειτουργεί
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σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις περί λειτουργίας των συλλογικών οργάνων της
διοίκησης.
Προσφέρων
Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα προσώπων συμμετέχει στο διαγωνισμό και
υποβάλλει προσφορά με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης με την Αναθέτουσα Αρχή.
Εκπρόσωπος
Ο υπογράφων την προσφορά -στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται από τον ίδιο τον
Προσφέροντα- που μπορεί να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του Προσφέροντα, ή πρόσωπο
εξουσιοδοτημένο από τον Προσφέροντα ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του, ή σε περίπτωση ένωσης
προσώπων, πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από όλα τα μέλη της ένωσης.
Αντίκλητος
Το πρόσωπο που ο Προσφέρων με δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του
προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax κ.λπ.), ορίζει σαν
υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με τον Προσφέροντα.
Ανάδοχος
Ο Προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τον
τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στην παρούσα.
Κατακύρωση
Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία κατακυρώνεται η ανάθεση της προμήθειας στον
Ανάδοχο.
Σύμβαση
Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, η οποία καταρτίζεται μετά
την ανακοίνωση της Κατακύρωσης. Η γλώσσα της είναι η ελληνική. Επίσημη γλώσσα της σύμβασης
είναι η ελληνική. Η παρούσα προκήρυξη, τα έντυπα της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς και η
σύμβαση είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι Προσφορές των
διαγωνιζομένων / υποψηφίων Αναδόχων που θα υποβληθούν θα είναι υποχρεωτικά συνταγμένα
στην ελληνική γλώσσα.
Συμβατικά τεύχη
Το τεύχος της σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής με τον Ανάδοχο και όλα τα τεύχη που τη
συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος:
α. τη Σύμβαση,
β. την Προκήρυξη
γ. την Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου και
δ. την Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου.
Προϋπολογισμός
Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως πιθανή δαπάνη για την υλοποίηση της προμήθειας
Συμβατικό Τίμημα
Η τιμή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί η προμήθεια.
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής
Το αρμόδιο συλλογικό όργανο το οποίο θα συγκροτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή ή υπηρεσίας (με
τη σύμφωνη γνώμη της αναθέτουσας αρχής) και θα έχει την ευθύνη για την επίβλεψη της εκτέλεσης
της Σύμβασης από τον Ανάδοχο και την παραλαβή των ειδών.
ΑΡΘΡΟ 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΑΕΜΥ Α.Ε.)
Διεύθυνση Έδρας Αναθέτουσας Αρχής: Γεωργίου Δαμάσκου 1, Πολυκλινική Ολυμπιακού Χωριού,
Ολυμπιακό Χωριό, Αχαρνές, τκ 13677
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Τηλέφωνο: 210 24 20 213
Fax: 210 24 20 215
E-mail:info@aemy.gr , nmerentitis@aemy.gr
Πληροφορίες : Μερεντίτης Νικόλαος
Website: www.aemy.gr

ΑΡΘΡΟ 3. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Ο διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο προοίμιο της απόφασης της
Αναθέτουσας Αρχής για την προκήρυξή του και την ισχύουσα Νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 4. ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της Προκήρυξης από το websiteτης
Αναθέτουσας Αρχής (www.aemy.gr) και από τη Διαύγεια ή από το ΚΗΜΔΗΣ.
Σε περίπτωση που οι παραλήπτες της Προκήρυξης διαπιστώσουν ότι το παραληφθέν αντίγραφο δεν
είναι πλήρες, σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και τον αριθμό σελίδων, δικαιούνται να
ζητήσουν από την Υπηρεσία Διενέργειας, νέο πλήρες αντίγραφο. Ενστάσεις κατά της νομιμότητας
του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της
Προκήρυξης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Ειδικότερα σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους συμπληρωματικές
πληροφορίες, σχετικές με όρους της προκήρυξης μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της
προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 127 του Ν 4412/2016, αυτές παρέχονται το
αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Κανένας υποψήφιος δεν
μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους του
Αναθέτουσας Αρχής.
ΑΡΘΡΟ 5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι
φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), καθώς και σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και
κυρώσει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία έχει συναφθεί στο πλαίσιο του Παγκόσμιου
Οργανισμού Εμπορίου και των πολυμερών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης (ν.
2513/1997 Α΄ 139), εφόσον η δημοπρατούμενη σύμβαση υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της ως
άνω Συμφωνίας.
Οι υποψήφιοι ή οι προσφέροντες οι οποίοι, δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους - μέλους στο
οποίο είναι εγκατεστημένοι, έχουν δικαίωμα να διενεργούν συγκεκριμένη παροχή, δεν επιτρέπεται
να αποκλείονται με την αιτιολογία ότι θα έπρεπε να είναι είτε φυσικά είτε νομικά πρόσωπα κατά
την ελληνική νομοθεσία. Επιτρέπεται ωστόσο, στην περίπτωση δημοσίων συμβάσεων έργων και
υπηρεσιών, καθώς και των δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, που καλύπτουν, επιπλέον, εργασίες
ή/και υπηρεσίες τοποθέτησης και εγκατάστασης, να ζητείται από τα νομικά πρόσωπα να
μνημονεύουν, στην προσφορά ή στην αίτηση συμμετοχής τους, τα ονόματα και τα επαγγελματικά
προσόντα των προσώπων που επιφορτίζονται με την εκτέλεση της συγκεκριμένης παροχής.
Οι κοινοπραξίες οικονομικών φορέων μπορούν να υποβάλουν προσφορά ή να εμφανίζονται ως
υποψήφιοι. Για την υποβολή προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής, οι αναθέτουσες αρχές δεν
μπορούν να απαιτούν να έχουν οι κοινοπραξίες οικονομικών φορέων συγκεκριμένη νομική μορφή.
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Η επιλεγείσα κοινοπραξία είναι δυνατόν να υποχρεωθεί να περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή,
εάν της ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία
για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από κοινοπραξία οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
Τα εγκατεστημένα στην Ελλάδα φυσικά ή νομικά πρόσωπα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στα
οικεία επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα και να προσκομίζουν ανάλογο πιστοποιητικό. Οι
υποψήφιοι που δεν έχουν εγκατάσταση στην Ελλάδα πρέπει να αποδεικνύουν την εγγραφή τους σε
επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο του κράτους εγκατάστασής τους ή να προσκομίζουν ανάλογη
ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό.
ΑΡΘΡΟ 6. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
6.1. Λόγοι αποκλεισμού
Οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς αποκλείονται από τον παρόντα διαγωνισμό εάν μέχρι και την
ημέρα υποβολής της προσφοράς τους συντρέχει για τους προσφέροντες λόγος αποκλεισμού από
τους αναφερόμενους στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 και συγκεκριμένα, αν έχει
εκδοθεί σε βάρος τους αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα ακόλουθα αδικήματα:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς
στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ
C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον
ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή
στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης
σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316
της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου
της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή
ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4
αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και
τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην
εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για
την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων
της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L
101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215)
Οι ως άνω λόγοι αποκλεισμού ισχύουν και για τα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού
οργάνου του οικονομικού φορέα ή του προσώπου που έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
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Επίσης αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας έχει αθετήσει
τις υποχρεώσεις του για καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και
επικουρικής), με την επιφύλαξη ότι ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του
είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.
Αποκλείεται επίσης αν η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα
ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν
από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: αα) τρεις
(3)πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης
Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την
υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β’ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ
υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή
ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη
εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα’ και ββ’
κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. Ο λόγος αποκλεισμού δεν
εφαρμόζεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό
των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. Επίσης, οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς αποκλείονται από
τον παρόντα διαγωνισμό εάν συντρέχει μια από τις κατωτέρω περιπτώσεις:
Τελούν υπό πτώχευση, έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης, τελούν υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, έχουν υπαχθεί σε διαδικασία
πτωχευτικού συμβιβασμού, έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, βρίσκονται
σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε
εθνικές διατάξεις νόμου, ή για τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα ότι δεν τελούν υπό άλλη
ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία.
Περαιτέρω, με την επιφύλαξη της παραγράφου 7 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, ένας
οικονομικός φορέας αποκλείεται από την διαδικασία του παρόντος διαγωνισμού στις ακόλουθες
περιπτώσεις:
Α) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με κατάλληλα μέσα αθέτηση των ισχυουσών
υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016,
Β) εάν η αναθέτουσα αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο
οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση
του ανταγωνισμού,
Γ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του Ν 4412/2016
δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
Δ) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των οικονομικών
φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο
48 του Ν 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
Ε) εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης
σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως
αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες
παρόμοιες κυρώσεις,
ΣΤ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να
προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79 του Ν 4412/2016,
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Ζ) εάν ο οικονομικός φορέας επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις
που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,
Η) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέτρα, ότι ο οικονομικός φορέας
έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά
του.
Τέλος, εφόσον τελεί σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση σύμφωνα με
το άρθρο 74 του Ν. 4412/16.
6.2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Για τη συμμετοχή των οικονομικών φορέων στη διαδικασία του παρόντος διαγωνισμού θα πρέπει
αυτοί να διαθέτουν καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας που αφορά
η παρούσα σύμβαση, β) την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια που απαιτείται και γ) την
τεχνική και επαγγελματική ικανότητα. Ειδικότερα, οι απαιτήσεις της Αναθέτουσας Αρχής ως προς
τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής (άρθρο 75 Ν. 4412/2016), τα οποία ο υποψήφιος δηλώνει
υπεύθυνα στο ΤΕΥΔ (μέρος IV-α) ότι ικανοποιεί είναι οι κάτωθι:
1. Να διαθέτει σύστημα ποιότητας ΕΝ ΙSO 9001-2008/2015.
2. Να έχει κατά την τελευταία τριετία υλοποιήσει επιτυχώς προμήθεια αντίστοιχου εξοπλισμού.
3. Να είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο, ορίζοντας ρητά την επωνυμία του
Επιμελητηρίου και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκεί (ρητά κατονομαζόμενες),
προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμά τους, προκειμένου για φυσικά πρόσωπα,
με το οποίο είναι εγγεγραμμένοι στο Επιμελητήριο ή ότι ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό
επάγγελμα, κατά περίπτωση (δεν αφορά συνεταιρισμούς). Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα,
δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου της χώρας εγκατάστασης
τους ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, ομοίως της χώρας εγκατάστασής τους, ορίζοντας
ρητά την επωνυμία του Επιμελητηρίου ή των επαγγελματικών οργανώσεων αντίστοιχα, καθώς και
το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκούν, προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή το ειδικό
επάγγελμά τους, προκειμένου για φυσικά πρόσωπα.
6.3. Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Οι συμμετέχοντες, οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά τους και τα
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» εγκαίρως και προσηκόντως, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥόπως
αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω.
α/α
1.
2.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς
με αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους.
Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος ημεδαπού ή αλλοδαπού νομικού
προσώπου, όπως το ισχύον καταστατικό κατά περίπτωση (Πρόσφατο κωδικοποιημένο
καταστατικό, θεωρημένο από την αρμόδια αρχή και βεβαίωση του ΓΕΜΗ ή της αρμόδιας
κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν
μεταβολές, που έχουν επέλθει στο καταστατικό του νομικού προσώπου. Στοιχεία και
έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν, ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος
ΑΕ, 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

16από79

ΑΔΑ: 6ΙΩΡΟΡΡ3-1ΟΥ

α/α
3.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
νομικού προσώπου.
Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης που έχει διαμορφώσει η αναθέτουσα αρχή
για τον παρόντα διαγωνισμό και το οποίο υπογράφεται από τον προσφέροντα (φυσικό
πρόσωπο) ή σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο υπογράφεται από τον
κατά περίπτωση εκπρόσωπο, για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του οικονομικού φορέα ή του προσώπου
που έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
Σημειώνεται ότι: ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα α του
Μέρους ΙV, χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του
Μέρους ΙV.

Οι Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά :
α.α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
1.
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για τον κάθε προμηθευτή, που συμμετέχει
στην ένωση.
2.
Δήλωση σύστασης ένωσης προμηθευτών, στην οποία θα φαίνεται το αντικείμενο των
εργασιών του καθενός από τους συμμετέχοντες, η ποσότητα της προμήθειας που αντιστοιχεί
στον καθένα εξ αυτών επί του συνόλου της προσφοράς, ο εκπρόσωπος της ένωσης
έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και το πρόσωπο που ενδεχομένως τον αναπληρώνει.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων, το
ΤΕΥΔ περιέχει πληροφορίες και ως προς τους τρίτους.
Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο
αποκλεισμού του προμηθευτή από τον διαγωνισμό.
Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από
επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Η αρχή διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ζητήσει όλα ή κάποια από τα πιστοποιητικά/
δικαιολογητικά έγγραφα που αποδεικνύουν τα ανωτέρω, εφόσον κρίνει ότι αυτό είναι
απαραίτητο για την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας.
Σημειώνεται ότι: ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύμβασης να τηρεί τις
υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής
και εργατικής νομοθεσίας, οι οποίες έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το Εθνικό Δίκαιο,
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι
οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α’ του Ν. 4412/2016.
Εγγυητική συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό δεν απαιτείται.

ΑΡΘΡΟ 7: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Η «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιλαμβάνει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς που καλύπτουν τις
τεχνικές απαιτήσεις της υπηρεσίας (τεχνικά χαρακτηριστικά, φυλλάδια, prospectus, εγγυήσεις,
εμπειρία κ.τ.λ.) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Μέρος Γ –ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.
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ΑΡΘΡΟ 8: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Οι συμμετέχοντες υποβάλλουν την «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και περιέχει συμπληρωμένο τον
Πίνακα της οικονομικής προσφοράς του Παραρτήματος IIΙ της παρούσας προκήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 9. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές είναι δυνατό:
α. να υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας μέσα σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την
ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών
β. να αποστέλλονται στη διεύθυνση της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής με οποιοδήποτε τρόπο και
να
παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση να έχουν παραληφθεί από
την αναθέτουσα αρχή μέχρι την ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών. Εφόσον η
προσφορά αποσταλεί στην Υπηρεσία διενέργειας με οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να φέρει την
ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ήτη γραμματεία».
Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει απαραίτητα να φέρει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ την ΕΠΩΝΥΜΙΑ και τη
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ του Διαγωνιζόμενου και να γράφει ευκρινώς τις ενδείξεις:
➢ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (με κεφαλαία)
➢ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ – Γ.ΔΑΜΑΣΚΟΥ 1, ΤΚ 13677, ΑΧΑΡΝΕΣ
➢ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ……….
➢ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑ
ΠΡΟ-ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ – (ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ) ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ (MIS) 5010510 ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΥΛΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ 2014-2020»

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην άφιξη των
προσφορών, από οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλονται με τον ως άνω τρόπο. Οι προσφορές που
είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία είτε δεν έφθασαν έγκαιρα στην Υπηρεσία
Διενέργειας, θα επιστρέφονται στους Προσφέροντες χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί.

ΑΡΘΡΟ 10. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους στην ελληνική γλώσσα
μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, σε δυο αντίγραφα. Σε ένα από τα αντίγραφα που ορίζεται ως
πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ” να
μονογράφεται από τον υποψήφιο Ανάδοχο και να φέρει υποχρεωτικά συνεχή αρίθμηση.
Όλα τα έγγραφα που συνθέτουν την προσφορά των ενδιαφερόμενων θα πρέπει να είναι επιμελώς
αρχειοθετημένα μέσα στους σχετικούς φακέλους. Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι
επικρατέστερο από κάθε αντίγραφο της προσφοράς.
2. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
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2.1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
2.2. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό.
2.4. Η ημερομηνία διενεργείας του διαγωνισμού.
2.5. Τα στοιχεία του αποστολέα
3. Μέσα σε ενιαίο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία
και ειδικότερα τα εξής:
3.1. ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ της προσφοράς, (Πρωτότυπα και αντίγραφα), με
την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ».
3.2. ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς (πρωτότυπο και αντίγραφο), με την ένδειξη
«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Το περιεχόμενο της τεχνικής προσφοράς θα υποβληθεί και σε ηλεκτρονική
μορφή (CD ή DVD). Μόνη εξαίρεση αποτελούν τα συνοδευτικά φυλλάδια (prospectus, συνοπτικά
φυλλάδια τεχνικών χαρακτηριστικών υλικού / λογισμικού κλπ.) τα οποία μπορεί να υποβληθούν
μόνον εντύπως.
3.3. ΤΑΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Πρωτότυπο και αντίγραφο) επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο
με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Οι πίνακες της οικονομικής προσφοράς θα υποβληθούν
και σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή DVD), το οποίο θα περιλαμβάνεται στον σφραγισμένο φάκελο της
οικονομικής προσφοράς.
Το τίμημα της Οικονομικής Προσφοράς δεν πρέπει να ξεπερνά την προϋπολογιζόμενη δαπάνη με
ΦΠΑ όπως αυτή ορίζεται στην παρούσα.
3.4. Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του
μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και
ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις
του κυρίως φακέλου.
4.Όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του διαγωνισμού και όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του
Φακέλου προσφοράς θα πρέπει να είναι συνταγμένα ή επίσημα ή νόμιμα μεταφρασμένα στην
Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση αυστηρά τεχνικούς όρους για τους οποίους δεν υπάρχει αντίστοιχη
δόκιμη μετάφραση στην Ελληνική και που μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα. Εξαίρεση
αποτελούν και τα συνημμένα στην τεχνική προσφορά έντυπα, τεχνικά φυλλάδια, σχέδια και λοιπά
τεχνικά στοιχεία που μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 05.10.1961 που κυρώθηκε με τον Ν
1497/1984 (Α’ 188).
5.Ο υποψήφιος υποχρεούται να προσκομίσει όλα τα ζητούμενα στοιχεία, σύμφωνα με τις κατά
περίπτωση οδηγίες. Παραπομπές σε έγγραφα επιτρέπονται εφόσον αυτά προσαρτώνται στην
προσφορά και εφόσον δίνεται ο συγκεκριμένος αριθμός παραγράφου και σελίδας.
6.Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η σειρά
των όρων της προκήρυξης. Οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα της προκήρυξης πρέπει να είναι
σαφείς. Παραπομπές σε τεχνικά έντυπα ή εκδόσεις των κατασκευαστικών οίκων επιτρέπονται μόνον
εφόσον προσαρτώνται στην προσφορά και δίνεται ο συγκεκριμένος αριθμός παραγράφου και
σελίδας. Προσφορά η οποία, κατά την κρίση της Επιτροπής, περιλαμβάνει γενικές και ασαφείς
απαντήσεις θα αποκλείεται από τη συνέχεια της αξιολόγησης.
7.Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
8.Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν ή να
συμπληρώσουν τα έγγραφα ή τα δικαιολογητικά που έχουν υποβάλλει μέσα σε εύλογη προθεσμία.
Οποιαδήποτε διευκρίνιση υποβάλλεται από τους υποψηφίους χωρίς να έχει ζητηθεί από την
Αναθέτουσα Αρχή δεν λαμβάνεται υπόψη. Η πιο πάνω διευκρίνιση ή συμπλήρωση αφορά μόνο στις
ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή
συμπλήρωση όπως ιδίως παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα
συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών, λεκτικές και
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φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από τα έγγραφα της σύμβασης που δεν
επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενο του, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά
στοιχεία, πλημμελή σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1
του Ν 4250/2014 (Α΄74) και μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων,
διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη,
που θεσπίζονται με το Νόμο, τις κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύμβασης. Η συμπλήρωση
ή διευκρίνιση δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή
εγγράφων σε συμμόρφωση των όρων της προκήρυξης αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση,
ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί.
9.Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως, ένσταση κατά της προκήρυξης του
διαγωνισμού ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και
ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της προκήρυξης και δε δύναται, με την προσφορά του ή με
οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους όρους της προκήρυξης.
10.Κατά την διαδικασία σύνταξης των προσφορών από τους συμμετέχοντες να ληφθούν υπόψη
οι διατάξεις του Ν. 4250/2014, Άρθρο 1 και Άρθρο 3.

ΑΡΘΡΟ 11. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για δύο (2) μήνες, προθεσμία που
αρχίζει από την επόμενη της δημοσίευσης της παρούσας προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ. Προσφορά που
ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου χρόνου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η ισχύς της προσφοράς δύναται να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή πριν από
τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη προκήρυξη.
Ανακοίνωση επιλογής αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς,
δεσμεύει όμως το διαγωνιζόμενο, μόνο εφόσον αυτός το αποδεχθεί.
Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους, ή μέρος της, μετά
την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί ο διαγωνιζόμενος
υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση.

ΑΡΘΡΟ 12. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ- ΜΕΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν υποβληθούν
τυχόν εναλλακτικές προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος προμηθευτής, ο οποίος θα
υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να
επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών.
Γίνεται δεκτή η μερική υποβολή προσφορών (ανά είδος).
ΑΡΘΡΟ 13. ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΝΟΜΙΣΜΑ
1. Οι τιμές των προσφορών θα εκφράζονται σε Ευρώ. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ
ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
2. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη νόμιμη
επιβάρυνση που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, εκτός από τον ΦΠΑ.
3. Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία
(άνευ ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο
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στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή
μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.
4. Από την Οικονομική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή μονάδας για κάθε είδος και
κάθε τύπο προσφερόμενου υλικού. Προϊόν το οποίο αξιολογήθηκε κατά την Τεχνική Προσφορά και
δεν αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά ή αναφέρεται χωρίς τιμή, θεωρείται ότι προσφέρεται
με μηδενική αξία.
5. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Προμηθευτής κάνει έκπτωση, οι τιμές που θα αναφέρονται
στους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς για κάθε προϊόν θα είναι οι τελικές τιμές μετά την έκπτωση.
Επίσης δεν επιτρέπονται στην Οικονομική Προσφορά συνολικές εκπτώσεις σε επί επιμέρους
αθροίσματα ή επί του συνολικού τιμήματος της Προσφοράς.
6. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται
ενιαία τιμή για ολόκληρη την προσφερόμενη ποσότητα είδους, η προσφορά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
7. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
8. Η τιμή της προσφοράς δεν υπόκειται σε μεταβολή κατά την διάρκεια του χρόνου ισχύος της. Σε
περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς, οι διαγωνιζόμενοι δεν
δικαιούνται, κατά την γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους, να υποβάλλουν νέο πίνακα με την
τιμή προσφοράς.
9. Η τιμή ανά είδος για την υλοποίηση της προμήθειας, χωρίς ΦΠΑ, θα λαμβάνεται υπόψη για τη
σύγκριση των προσφορών.
10. Προσφορές που οι τιμές τους υπερβαίνουν την προϋπολογισθείσα δαπάνη απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.

ΑΡΘΡΟ 14. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί από ειδική τριμελή επιτροπή (Επιτροπή
Διενέργειας και Αξιολόγησης) η οποία συγκροτείται προς το σκοπό αυτό και διενεργεί όλα τα στάδια
του διαγωνισμού.
Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των
οικονομικών προσφορών δύναται θα πραγματοποιηθούν σε μία δημόσια συνεδρίαση.
Εν συνεχεία η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης σε κλειστή συνεδρίαση προβαίνει στην
αξιολόγηση των υποβληθέντων προσφορών και τη σύνταξη του πρακτικού αξιολόγησης το οποίο
και διαβιβάζεται στο Αποφασίζων Όργανο της Αναθέτουσας Αρχής.

ΑΡΘΡΟ 15. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αναθέτουσα αρχή / ο αναθέτων φορέας, με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και αξιολόγησης
των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) Η οποία είναι ανώτερη του Προϋπολογισμού
β)Η οποία είναι ελλιπής κατά τα προηγούμενα άρθρα ή υποβλήθηκε κατά παράβαση των
απαράβατων όρων περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, όπως οι όροι αυτοί ορίζονται στα
έγγραφα της σύμβασης.
γ) Στην οποία η τιμή δεν είναι απόλυτα προσδιορισμένη.
δ) Η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται
συμπλήρωση ή διόρθωση ή, εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν
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αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συμπλήρωσή της, σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν.
4412/2016.
ε) Για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της
προκαθορισμένης προθεσμίας, ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή/τον
αναθέτοντα φορέα.
στ) Η οποία δεν πληροί τις προϋποθέσεις που σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά του αντικειμένου
της σύμβασης.
ζ) Η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, αν τέτοια δεν επιτρέπεται ή, αν επιτρέπεται, δεν πληροί τις
ελάχιστες απαιτήσεις των εγγράφων της σύμβασης.
η) Η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες προσφορές,
με την επιφύλαξη της περίπτωσης που επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικής προσφοράς.

ΑΡΘΡΟ 16. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ύστερα από γνωμοδότηση της
αρμόδιας επιτροπής. Η Ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού γίνεται εγγράφως προς τον
επιλεγέντα από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 105 του Ν. 4412/2016.
Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του
διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης Ν.4412/2016 άρθρο 117 παρ.3.

ΑΡΘΡΟ 17. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά τα αναφερόμενα στις διατάξεις της παρούσας
διακήρυξης, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει
η κατακύρωση, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την σχετική ειδοποίηση που του
αποστέλλεται, υποβάλλει σε φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» τα κάτωθι
δικαιολογητικά:
α) απόσπασμα του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο 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 δεν
συντρέχει λόγος αποκλεισμού από τους αναφερόμενους στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.
4412/2016,όπως δηλώθηκε σχετικά κατά την υποβολή της προσφοράς με υπεύθυνη δήλωση.
Απόσπασμα ποινικού μητρώου, ή ελλείψει αυτού, άλλο ισοδύναμο έγγραφο, προσκομίζεται για τα
μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του οικονομικού φορέα στον οποίο
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση ή των προσώπων που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
απόφασης ή ελέγχου σε αυτόν. Συγκεκριμένα, σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό
πρόσωπο, το απόσπασμα ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο υποβάλλεται για τον ή τους Διαχειριστές,
όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε, για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.
(β) πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, περί
του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του οικονομικού φορέα, όσον αφορά στην καταβολή
φόρων (φορολογική ενημερότητα) και στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
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(ασφαλιστική ενημερότητα), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή
την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα.
(γ) πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας και
για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκαταστημένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα,
πιστοποιητικό από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα ή το ΓΕΜΗ για την
περίπτωση της εκκαθάρισης, ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή υπό αναγκαστική διαχείριση και ότι δεν
έχει τεθεί υπό εκκαθάριση. Δεν προσκομίζεται από τα φυσικά πρόσωπα πιστοποιητικό περί μη
θέσης σε εκκαθάριση.
(δ) πιστοποιητικό ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επαγγελματικό Επιμελητήριο.
(ε)Για την απόδειξη τη τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας του προσφέροντα, αυτός θα πρέπει
να υποβάλει κατάλογο, στον οποίο να αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις για τα
προσφερόμενα προϊόντα των τριών τελευταίων ετών ή για όσο διάστημα λειτουργεί η επιχείρηση,
με μνεία για κάθε παράδοση:
1. του παραλήπτη, είτε εμπίπτει στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα του προσφερόμενου
προϊόντος
2. της ημερομηνίας παράδοσης
3. της ποσότητας παράδοσης
4. δαπάνη προμήθειας
5. στοιχείο τεκμηρίωσης της παράδοσης.
Για την απόδειξη των ανωτέρω, θα προσκομίζονται στο φάκελο «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης»
εάν ο αποδέκτης είναι δημόσια αρχή (πχ δημόσιο νοσοκομείο), πιστοποιητικά τα οποία έχουν
εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή και εάν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας (πχ
ιδιωτική κλινική ή ιατρικό κέντρο), βεβαίωση του αγοραστή ή εφόσον τούτο δεν είναι δυνατόν
απλή δήλωση του οικονομικού φορέα).
(στ) Πιστοποίηση ISO (9001- 2008/2015) και ISO 13485:2003.

ΑΡΘΡΟ 18. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ
1.
Η αναθέτουσα αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του αρμόδιου
οργάνου, ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης
όλων των προσφορών ή αιτήσεων ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων ή συμμετεχόντων,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4412/2016 και με τα έγγραφα της σύμβασης
ή
β) Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που
ορίζεται στην ειδική πρόσκληση και κηρυχθεί έκπτωτος και κανένας από τους προσφέροντες δεν
προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού.
2. Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μπορεί να λάβει χώρα με ειδικώς
αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, στις
ακόλουθες περιπτώσεις:
α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,
β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν
ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα
αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο,
γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης,
δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη,
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ε) στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97,
στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας υγείας ή
προστασίας του περιβάλλοντος.
3. Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, η
αναθέτουσα αρχή μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη
διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της
από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.
4. Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη ματαίωση της διαδικασίας που αναφέρονται στις παραγράφους
1 και 2, η αναθέτουσα αρχή ακυρώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης για ολόκληρο το
αντικείμενο της σύμβασης ή, αν οι λόγοι αυτοί συνδέονται με τμήμα της σύμβασης, για το εν λόγω
τμήμα, εφόσον επιτρέπεται η κατάθεση τέτοιων προσφορών.
5. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα, μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου, να
αποφασίσει, παράλληλα με τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης, και την επανάληψη
οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας σύναψης, με τροποποίηση ή μη των όρων της ή την
προσφυγή στη διαδικασία των άρθρων 29 ή 32 του Ν 4412/16, εφόσον, στην τελευταία αυτή
περίπτωση, πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις των άρθρων αυτών.

ΑΡΘΡΟ 19. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ – ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ
Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 127
του Ν. 4412/2016.
Ειδικότερα, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της
προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά
της προκήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι από το ήμισυ του χρονικού
διαστήματος μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Για τον υπολογισμό της
προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των
προσφορών.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει εντός προθεσμίας
δέκα (10) ημερών, από την κοινοποίηση της ένστασης. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της
διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση, μετά την
άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή
παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της
σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της
αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.
Το Νοσοκομείο δεν ευθύνεται για, τυχόν, έξοδα, απώλειες, ζημιές και δαπάνες του Αναδόχου που
προκλήθηκαν από την άσκηση ενδίκων μέσων κατά της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

ΑΡΘΡΟ 20. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τον εξοπλισμό εντός είκοσι (20) εργασίμων ημερών μετά
την υπογραφή της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 21. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
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ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το αντίστοιχο υπόδειγμα του
Παραρτήματος Ι της παρούσας.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, το αργότερο κατά την υπογραφή της σύμβασης, να καταθέσει
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% του συνολικού
συμβατικού τιμήματος του τμήματος που θα αναλάβει, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η
εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παραβίασης των όρων της Σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική (ποσοτική και ποιοτική)
παραλαβή της προμήθειας και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους δύο
συμβαλλομένους. Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της
προς υπογραφή σύμβασης πρέπει να καλύπτει όλη την χρονική διάρκεια της σύμβασης, όπως αυτή
ορίζεται, συμπεριλαμβανομένων τυχόν προβλεπόμενων παρατάσεων επαυξημένος κατά ένα (1)
επιπλέον μήνα.
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος, στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός αρνηθεί να υπογράψει
εμπρόθεσμα τη σύμβαση ή να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο παρόν τεύχος, ή να εκπληρώσει εμπρόθεσμα οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του,
που απορρέει από τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, κηρύσσεται έκπτωτος, οπότε η εγγύηση
συμμετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του Δημοσίου. Στην περίπτωση αυτή ο συγκεκριμένος
διαγωνιζόμενος βαρύνεται και με τα έξοδα διενέργειας νέου διαγωνισμού και γίνεται καταλογισμός
σε βάρος του αρνηθέντος να υπογράψει υποψηφίου, της οικονομικής διαφοράς που τυχόν
προκύπτει εάν τελικά η αναθέτουσα αρχή προκρίνει αυτή τη λύση.

ΑΡΘΡΟ 22. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η αμοιβή που θα καταβληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στον Προμηθευτή ανέρχεται στο ποσό των
………………… ευρώ και …………….. λεπτών (…………..€), πλέον Φ.Π.Α. ……..% ……………. ευρώ και
…………….. λεπτών (……………€), ήτοι συνολικά …………………………ευρώ και …………………..λεπτών
(…………€).
Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα
επαρκές, νόμιμο και εύλογο για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας μετά από συνολική
έρευνα που πραγματοποίησε πριν την κατάθεση της προσφοράς του. Στο τίμημα περιλαμβάνονται
όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες του Προμηθευτή για την εκτέλεση της
σύμβασης, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής. Ομοίως, η Αναθέτουσα
Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε
άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Προμηθευτή ή τρίτων.
Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον Προμηθευτή θα γίνει με εξόφληση του 100% της συμβατικής
αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών και εντός εξήντα (60) ημερών από την παράδοσή
τους.
Οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου
δικαιολογητικού προβλέπεται από τα έγραφα της σύμβασης και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την
αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.
Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά/ δικαιολογητικά. Από
κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες
κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων.
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Ο Προμηθευτής επιβαρύνεται με παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις όπως εκάστοτε ισχύουν.
Στην αμοιβή του προμηθευτή, χωρίς ΦΠΑ, περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων νόμιμες κρατήσεις, ως
και κάθε άλλη επιβάρυνση. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων
της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε
πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης
Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων
της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην
επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι κατ’ ελάχιστον τα εξής:
α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής
β) Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν
γ) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη
δ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών η αναθέτουσα αρχή που διενεργεί τον έλεγχο και την
πληρωμή, μπορεί να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό προβλέπεται στην κείμενη
νομοθεσία.
Για την πληρωμή του Αναδόχου εφαρμόζονται και ισχύουν οι προβλεπόμενες διατάξεις του
Ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α/107/09-05-2013).
Όλα τα τιμήματα της παρούσας Σύμβασης (συνολικά και τιμές μονάδος), παραμένουν σταθερά και
δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως την συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης της
Σύμβασης και τυχόν παράταση αυτής.
Καμία αποζημίωση ή άλλη χρηματική καταβολή δεν δικαιούται ο Προμηθευτής στις περιπτώσεις
αδράνειας, παύσης κλπ της σύμβασης, ιδίως γιατί δεν παρουσιάστηκε ανάγκη χρησιμοποίησης των
συμβατικών υπηρεσιών.

ΑΡΘΡΟ 23. ΣΥΜΒΑΣΗ
Μέσα σε χρονικό διάστημα είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης
ανακοίνωσης κατακύρωσης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της
Σύμβασης. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύμβαση, η Υπηρεσία
επιβάλλει τις προβλεπόμενες στις κείμενες διατάξεις κυρώσεις.
Η Σύμβαση υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, το κείμενο της οποίας επισυνάφθηκε
στη προκήρυξη. Δεν χωρεί οποιαδήποτε διαπραγμάτευση στο κείμενο της σύμβασης που
επισυνάφθηκε στην προκήρυξη του διαγωνισμού, ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή
συμπλήρωση της προσφοράς του προμηθευτή.
Η σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής:
Α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης
Β. Τα συμβαλλόμενα μέρη
Γ. Τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα
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Δ. Την τιμή
Ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών
ΣΤ. Τις Τεχνικές προδιαγραφές
Ζ. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις
Η. Τις προβλεπόμενες ρήτρες
Θ. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών
Ι. Τον τόπο και χρόνο πληρωμής
Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως
προσφορά, προκήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή
παραδρομών.
Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου
οργάνου.

ΑΡΘΡΟ 24. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας, ο Προμηθευτής θα πρέπει να συνεργάζεται στενά
με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της
σχετικά με την εκτέλεση της προμήθειας.
Ο Προμηθευτής υποχρεούται, εφόσον του ζητηθεί, να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις
που αφορούν στην εν λόγω προμήθεια (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα
στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων.
Ο Προμηθευτής θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας
νομοθεσίας σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από εργαζόμενους, που θα ασχοληθούν ή
θα παράσχουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση. Σε περίπτωση
οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς
αποκατάστασή της.
Σε περίπτωση που ο Προμηθευτής είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την Ένωση/
Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για
την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη Προκήρυξη υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες
μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους
σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ως
λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων
Μελών για την ολοκλήρωση της προμήθειας.
Σε περίπτωση που ο Προμηθευτής είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης
της Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας για
οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα
υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους όρους.
Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής
εκκαθάρισης ενός εκ των μελών που απαρτίζουν τον Προμηθευτή, η Σύμβαση εξακολουθεί να
υφίσταται και οι απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη του
Προμηθευτή, μόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα
εκπλήρωσης ή μη των όρων της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου
οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να
καταγγείλει τη Σύμβαση. Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, μεταβίβασης της
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επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των μελών που απαρτίζουν τον Προμηθευτή, η συνέχιση ή όχι της
Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση λύσης ή
πτώχευσης του Προμηθευτή, όταν αυτός αποτελείται από μία εταιρεία, ή θέσης της περιουσίας
αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης
των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η Εγγυητική
Επιστολή Καλής Εκτέλεσης που προβλέπεται στη Σύμβαση.
Ο Προμηθευτής υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης να συμμορφώνονται με τις
υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τον Ν. 3310/05 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.
3414/05.

ΑΡΘΡΟ 25. ΠΡΟΣΤΙΜΑ
Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να επιβάλει κυρώσεις με τη μορφή προστίμων στην περίπτωση, στην
οποία ο Προμηθευτής καθυστερεί, χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, την παράδοση
προμήθειας, πέραν των χρονικών περιθωρίων που θα αναφέρονται και θα γίνουν αμοιβαία
αποδεκτά στη σύμβαση.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί την ευχέρεια να εισπράξει τα πρόστιμα είτε σε μορφή
παρακράτησης από πληρωμές, είτε με παρακράτηση από τις εγγυήσεις καλής εκτέλεσης.
Σε περίπτωση επανειλημμένων καθυστερήσεων στην εκτέλεση της σύμβασης από τον ανάδοχο ή
σε περίπτωση παράβασης από τον Προμηθευτή οιουδήποτε από τους όρους της Διακήρυξης και
της σχετικής σύμβασης ή πλημμελούς εκτέλεσης των υποχρεώσεων του, η Αναθέτουσα Αρχή
ύστερα από πρόταση της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής δικαιούται να
κηρύξει τον προμηθευτή έκπτωτο και να λύσει τη σύμβαση αζημίως για το Ελληνικό Δημόσιο.
Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Προμηθευτής αποδείξει ότι
η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής.
Σε περίπτωση έκπτωσης καταπίπτουν υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής οι εγγυητικές επιστολές καλής
εκτέλεσης και υποχρεούται ο Προμηθευτής σε αποκατάσταση κάθε ζημίας από την παράβαση για
την οποία επιβλήθηκε η έκπτωση. Για τη διαδικασία κήρυξης του προμηθευτή έκπτωτου, έχουν
ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν 4412/16.

ΑΡΘΡΟ 26. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Οι ειδικότεροι όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της παρούσας σύβασης περιλαμβάνεται
στο σχέδιο της σύβαση το οποίο έχει ως κατωτέρω, επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη και
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής. \

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Δρ.ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
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ΜΕΡΟΣ Γ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού ισχύουν τα εξής:
ΜΕΡΟΣ Γ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού ισχύουν τα εξής:
Οι προδιαγραφές των ειδών θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα εργονομίας,
λειτουργικότητας και κατασκευής .
Οι

αναφερόμενες

διαστάσεις των

περιγραφόμενων

ειδών

είναι

δυνατόν

να δεχθούν

διακυμάνσεις οι οποίες όμως δεν θα επηρεάζουν:
o

την λειτουργικότητα των ειδών

o

την εργονομία των ειδών

o

την χρήση για την οποία προορίζονται

o

την ποιότητα ή την αντοχή τους

o

την δυνατότητα τοποθέτησης τους

o

την σχέση τους με άλλα είδη με τα οποία τυχόν συνδυάζονται.

Όλα τα προσφερόμενα είδη πρέπει να είναι καινούργια και αμεταχείριστα και να συνοδεύονται από
πιστοποιητικό CE.
Το σύνολο των ειδών θα πρέπει να συνοδεύεται με εγγύηση τουλάχιστον ενός (1) έτους.

Ειδικότερα, οι τεχνικές προδιαγραφές είναι οι κάτωθι:

ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ
1.Σύριγγα τριών μερών χωρητικότητας 2.5ml, 5ml,10ml,20ml και διαστάσεις βελόνας (αποσπώμενη)
2.Αποστειρωμένη ανά μία, μη τοξική
3.Μιας χρήσης

ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 1ml ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ
1.Σύριγγα ινσουλίνης τριών μερών χωρητικότητας 1 ml ( αποσπώμενη),
2.Αποστειρωμένη, μη τοξική
3.Μιας χρήσης
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ΓΑΝΤΙΑ Μ.Χ. ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ
Να είναι κατασκευασμένα από α) φυσικό ελαστικό latex β) άλλο υλικό.
Να εξασφαλίζουν και να διατηρούν κατά τη χρήση τους απόλυτη προστασία από τυχόν
επιμολύνσεις τόσο για τον ασθενή όσο και για τον χρήστη.
Να άριστη εφαρμογή και σωστή αφή και να μην προκαλούν ερεθισμούς στους χρήστες.
Να είναι κατασκευασμένα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μειώνουν στο ελάχιστο βιολογικούς
κινδύνους που απορρέουν από ουσίες που ελευθερώνονται από αυτά, οι οποίες είναι γνωστές με
βάση τα τελευταία στοιχεία, ότι μπορεί να δημιουργήσουν παρενέργειες. Τέτοιες ουσίες μπορεί να
είναι: χημικές ουσίες, ενδοτοξίνες, υδατοδιαλυτές πρωτεΐνες και πεπτίδια.
Πρέπει να ανταποκρίνονται στα ευρωπαϊκά πρότυπα:
ΕΛΟΤ ΕΝ 455-1 ( έλεγχος για την ανίχνευση οπών)
ΕΛΟΤ ΕΝ 455-2 ( δοκιμή και έλεγχο των φυσικών ιδιοτήτων των γαντιών όπως και τα κατώτερα όρια
αντοχής)
ΕΛΟΤ ΕΝ 455-3 ( αξιολόγηση της βιολογικής ασφάλειας)
Χωρίς πούδρα
Να μην περιέχουν πυριτικό μαγνήσιο
Να είναι πρόσφατης παραγωγής και κατά τη παραλαβή η ημερομηνία παραγωγής τους να μην είναι
προγενέστερη των έξι μηνών από αυτή της παραλαβής
Να διατίθεται σε μεγέθη SMALL, MEDIUM, LARGE
Να αναγράφεται το εργοστάσιο και η χώρα κατασκευής

ΓΑΝΤΙΑ Μ.Χ. ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΒΙΝΥΛΙΟΥ
Να είναι κατασκευασμένα από α) φυσικό ελαστικό latex β) άλλο υλικό.
Να εξασφαλίζουν και να διατηρούν κατά τη χρήση τους απόλυτη προστασία από τυχόν
επιμολύνσεις τόσο για τον ασθενή όσο και για τον χρήστη.
Να άριστη εφαρμογή και σωστή αφή και να μην προκαλούν ερεθισμούς στους χρήστες.
Να είναι κατασκευασμένα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μειώνουν στο ελάχιστο βιολογικούς
κινδύνους που απορρέουν από ουσίες που ελευθερώνονται από αυτά, οι οποίες είναι γνωστές με
βάση τα τελευταία στοιχεία, ότι μπορεί να δημιουργήσουν παρενέργειες. Τέτοιες ουσίες μπορεί να
είναι: χημικές ουσίες, ενδοτοξίνες, υδατοδιαλυτές πρωτεΐνες και πεπτίδια.
Πρέπει να ανταποκρίνονται στα ευρωπαϊκά πρότυπα:
ΕΛΟΤ ΕΝ 455-1 ( έλεγχος για την ανίχνευση οπών)
ΕΛΟΤ ΕΝ 455-2 ( δοκιμή και έλεγχο των φυσικών ιδιοτήτων των γαντιών όπως και τα κατώτερα όρια
αντοχής)
ΕΛΟΤ ΕΝ 455-3 ( αξιολόγηση της βιολογικής ασφάλειας).
Να είναι βινυλίου.
Να μην περιέχουν πυριτικό μαγνήσιο
Να είναι πρόσφατης παραγωγής και κατά τη παραλαβή η ημερομηνία παραγωγής τους να μην είναι
προγενέστερη των έξι μηνών από αυτή της παραλαβής
Να διατίθεται σε μεγέθη MEDIUM, LARGE, XLARGE
Να αναγράφεται το εργοστάσιο και η χώρα κατασκευής
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ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ
Να είναι μιας χρήσεως.
Να έχουν μήκος 300mm, προκειμένου να προσφέρουν προστασία και πάνω από τον καρπό του
χεριού
Να μην συγκεντρώνουν πούδρα και πρωτεΐνη και είναι αποδεσμευμένα από λιπαντικές ουσίες.
Να είναι κατάλληλα για χρήστες που έρχονται σε επαφή με βιολογικά υγρά ή οποιεσδήποτε
δραστηριότητες που ενέχουν κίνδυνο από επαφή με βιολογικούς παράγοντες.
Να είναι ικανά να προστατέψουν χέρια που είναι ευαίσθητα σε ταλκ ή υλικό λάτεξ.
Να έχουν σήμανση CE σύμφωνα με την οδηγία 93/42/ΕΟΚ.
Να πληρούν τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών προτύπων της σειράς ΕΝ 455.
Να διατίθεται σε συσκευασία των 100 τεμαχίων τουλάχιστον.
ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ
1.Αποστειρωμένα με ακτινοβολία γ
2.Εύκολη εφαρμογή
3.Άψογη ελαστικότητα και εξαιρετική προστασία
4.Υποαλλεργικα

ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ
Γάντια χειρουργικά μιας χρήσης αποστειρωμένα, ανατομικά, από φυσικό ελαστικό (latex ),
Χωρίς πούδρα
να είναι ελεγμένα για οπές (ΕΛΟΤ ΕΝ 455-1), αντοχή (ΕΛΟΤ ΕΝ455 – 2) και βιολογική ασφάλεια
(πρωτεΐνες – ενδοτοξίνες) (ΕΛΟΤ ΕΝ455 -3).
Να είναι αποστειρωμένα με ακτίνες γ χωρίς τοξικά κατάλοιπα με πέντε έτη διάρκεια.
Να αναγράφεται στη συσκευασία η ημερομηνία παραγωγής και λήξης της αποστείρωσης, καθώς και
ο αριθμός παρτίδας, το εργοστάσιο και η χώρα κατασκευής.
Να έχουν ανατομικό σχήμα για σωστή εφαρμογή
Να είναι πρόσφατης παραγωγής και κατά τη παραλαβή η ημερομηνία παραγωγής τους να μην είναι
προγενέστερη των έξι μηνών από αυτή της παραλαβής.
Με διπλή ανθεκτική συσκευασία ασφαλείας.
Να διατίθεται σε μεγέθη 6,5-7-7,5-8-8,5
Η εξωτερική συσκευασία να είναι πλαστικοποιημένη και να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης, στην
εσωτερική συσκευασία να υπάρχει η ένδειξη «ΔΕΞΙΑ» & « ΑΡΙΣΤΕΡΑ

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ
Καθετήρες Foley 2 way, από σιλικοναρισμένο από PVC ή latex με πλαστική βαλβίδα με μηχανισμό,
ασφαλείας για Luer και Luer – lock άκρο σύριγγας, Μεγέθη 8 έως 22 Ch.
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ 3-WAY
Καθετήρες Foley 3 way από 100% latex, με ενισχυμένο ακτινοσκιερό κυστικό άκρο και με δύο
μεγάλες οπές. Άκρο Couvelaire και μπαλόνι 15-20ml
Μεγέθη 18ch
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ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΟΥΡΗΘΡΑΣ 2-WAY ΣΙΛΙΚΟΝΗ
Καθετήρες Foley 2 way από 100% σιλικόνη, με ενισχυμένο ακτινοσκιερό κυστικό άκρο και
ακτινοσκιερή γραμμή κατά μήκος του καθετήρα.
Υδροθάλαμος 10ml. Άκρο κυλινδρικό. Μεγέθη 14-20Ch.
ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ TIEMANN
Να είναι κατασκευασμένοι από πολυουρεθάνηημίσκληρης σύστασης, ώστε να μην συμπίπτει το
τοίχωμα τους κατά την αναρρόφηση.
Να είναι ακτινοσκιεροί
Να διατίθενται σε διαμέτρους από 10-20FR
Να φέρουν 2 τουλάχιστον πλάγιες οπές
Να προσφέρονται σε απλούς ή και αυτολιπαινόμενους.
ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΡΙΝΟΓΑΣΤΡΙΚΟΣ
Καθετήρες LEVIN από PVC , ακτινοσκιεροί, βαθμονομημένοι ανά εκατοστό από 5 έως
75cm,ατραυματικοί κλειστού άκρου με 4 πλάγιες οπές, μήκους 125 cm σε μεγέθη από 8-18 μιας
χρήσης, αποστειρωμένοι.
ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΡΙΝΟΓΑΣΤΡΙΚΟΣ ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ
Καθετήρες LEVIN διπλού αυλού από PVC, ακτινοσκιεροί, ατραυματικοί, κλειστού άκρου με 10
πλαϊνές οπές βαθμονομημένοι στα 45, 55, 65 και 75 cm, μήκους 120 cm, με συνδετικό για το
κλείσιμο των δύο αυλών σε όλα τα μεγέθη Μ.Χ αποστειρώμενοι. Να είναι Latexfree και DEHPfree.
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ
Να αναγράφεται το υλικό κατασκευής
Μήκος :45 cm ή 60 cm περίπου για χρήση μέσω τραχειοστομίας ή στοματοτραχειακού σωλήνα.
Άκρο : ατραυματικό – ανοικτό με ή χωρίς πλάγιες οπές
Να αναφέρεται η ύπαρξη ειδικής γωνίωσης για ευέλικτη εισαγωγή δεξιά ή αριστερά.
Να φέρει βαλβίδα ελεγχόμενης αναρρόφησης
Μεγέθη από 10-18Fr
Να αναφέρεται εάν προσφέρεται με προστατευτικό κάλυμμα.
Να προσφέρεται αποστειρωμένος σε ατομική συσκευασία
Να φέρει σήμανση CE.
Με βαλβίδα αναρρόφησης

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΩΡΑΚΑ (BULLAU)
Συσκευή θωρακικής παροχέτευσης ενός θαλάμου με διαφανή φιάλη υψηλής αντοχής από
νοσοκομειακό pvc χωρητικότητας περίπου 3 λίτρων, να είναι βαθμονομημένη με ογκομετρικές
ενδείξειςml δίπλα από τον σωλήνα σύνδεσης να υπάρχει σωλήνας εξαερισμού της φιάλης, να έχει
σωλήνα σύνδεσης με τον θωρακικό καθετήρα με ειδικό ρύγχος που να ταιριάζει σε όλους τους
τύπους και τα νούμερα των θωρακικών καθετήρων, ο σωλήνας σύνδεσης μπορεί να είναι μόνιμος ή
να διατίθεται σε ανεξάρτητη συσκευασία και να έχει τα εξής χαρακτηριστικά: σταθερό ή
μεταβαλλόμενο ύψος σωλήνα υδατοφραγή με διάμετρο τουλάχιστον 7 χιλιοστών και το άκρο του
να είναι λοξό ως προς τον άξονα του ώστε να αποφεύγεται η απόλυτη επαφή του με τον πάτο της
φιάλης, επίσης ο υδατοφραγής σωλήνας να έχει έντονη διαγράμμιση στο σημείο που θα βρίσκεται
στην επιφάνεια του νερού, η συσκευή θα πρέπει να έχει σταθερή βάση ή να προσφέρεται βάση
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δαπέδου που να παρέχει την δυνατότητα μεταφοράς από τον ασθενή και ανάρτησης στο κρεβάτι
του ασθενούς, μιας χρήσεως αποστειρωμένο σε ατομική συσκευασία,να αναγράφεται το είδος της
αποστείρωσης, η ημερομηνία αποστείρωσης και λήξης , να φέρουν ενδείξεις CEκαιISO και οδηγίες
στα ελληνικά
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΤΡΟΚΑΡ ΘΩΡΑΚΟΣ
Θωρακικοί καθετήρες από pvc, με τροκάρ, από αλουμίνιο με αιχμηρή μύτη, ακτινοσκιερός, με
διαβάθμιση ανά 5cm, αποστειρωμένος σε σκληρή συσκευασία. Μεγέθη : 16-36
ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΕΝΟΥ
Συσκευή παροχέτευσης κενού, μιας χρήσης, με φιάλη αριθμημένη περίπου 500ml, με δείκτη
λειτουργίας κενού, με σωλήνα προέκτασης, με καθετήρα διάτρησης και trocar στο άκρο, με
στηρικτικά σε διπλή αποστειρωμένη συσκευασία
ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ PENROSE
Σωλήνας παροχέτευσης μιας χρήσεως από καλής ποιότητας latex μήκους περίπου 45cm και πλάτους
2/4 και 5/8 της ίντσας, αποστειρωμένοι, σε διπλή συσκευασία με ένδειξη CE και ISO , μη τοξικό, με
οδηγίες στα ελληνικά και να αναγράφεται η ημερομηνία αποστείρωσης και λήξης.
ΣΑΚΟΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ
Σάκοι αναρρόφησης υγρών με ενσωματωμένο φίλτρο, μιας χρήσης, χωρητικότητας 1-3-4 λίτρα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΩΡΙΑΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΥΡΩΝ
Ακριβείας, αποστειρωμένη, 500ml, γρήγορης αποχέτευσης των ούρων, συνοδευόμενο με σάκο
υποδοχής 2000ml , με βαλβίδα ώστε να γίνεται αυτόματη αποχέτευση των ούρων, να φέρει
ευκρινείς διαβαθμίσεις
ΟΥΡΟΣΥΛΕΚΤΗΣ ΑΠΛΟΣ
Απλοί ουροσυλλέκτες μίας χρήσεως Να διαθέτουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 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 5.Να διαθέτουν τρύπες ώστε να επιτρέπουν την προσαρμογή ειδικής
Κρεμάστρας ή 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
ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ
Ουροσυλλέκτες κλειστού κυκλώματος αποστειρωμένοι Να διαθέτουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
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 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
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ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΕΥΘΥ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ
Συνδετικό ευθύ διαφανή, για ρυθμιζόμενη αναρρόφηση, με οπή και πώμα
ΔΟΧΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΥΡΩΝ
Δοχείο συλλογής ούρων για δείγμα 100ml , με βιδωτό καπάκι, αποστειρωμένο, πλαστικό, μιας
χρήσεως.
ΒΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗ
Πλαστικοί για όλους τους τύπους κρεβατιών με ενισχυμένη υποδοχή για τον συλλέκτη και υποδοχή
για τον αυλό αυτού. Να έχει την δυνατότητα πλυσίματος και αποστείρωσης.
ΠΟΤΗΡΙ ΑΠΛΟ
Ποτηράκια 125ml , κατά προτίμηση διαφανή
ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Για την προφύλαξη των ματιών , διαφανή πλήρους πλευρικής κάλυψης
ΡΙΝΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
Μαλακός διάφανος σωλήνας μήκους περίπου 2,10 μ. Καμπυλωτό ανατομικό χείλος με άριστη
εφαρμογή κάτω από τη μύτη. Καμπυλωτά ρινικά άκρα που εφαρμόζουν άνετα στα ρουθούνια.
Αξιόπιστη και ασφαλής παροχή οξυγόνου με απλότητα και άνεση. Να μην περιέχει λάτεξ. Για την
ασφαλή και αξιόπιστη παροχή ιατρικού οξυγόνου σε ενήλικες, με απλότητα και άνεση του ασθενή.
ΜΑΣΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣ ΟΞΥΓΟΥΝΟΥ ΑΠΛΗ
Μάσκες οξυγόνου ενηλίκων μη επανεισπνοής, με επιρίνιο έλασμα για τη βέλτιστη σταθεροποίηση
στον ασθενή. Να είναι κατασκευασμένες από διαφανές, μαλακό υλικό με στρογγυλές άκρες για
βέλτιστη επαφή με το πρόσωπου του ασθενή για δυνατότητα ελέγχου του ασθενή. Να είναι μιας
χρήσεως, συσκευασμένες σε ατομική συσκευασία και Free Latex. Ο σωλήνας να έχει μήκος 200cm.
ΜΑΣΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣ ΟΞΥΓΟΥΝΟΥ ΠΑΙΔΩΝ
Μάσκες οξυγόνου παίδων με σωλήνα, με επιρίνιο έλασμα για τη βέλτιστη σταθεροποίηση στον
ασθενή. Να είναι κατασκευασμένες από διαφανές, μαλακό υλικό για βέλτιστη επαφή με το
πρόσωπου του ασθενή και δυνατότητα ελέγχου του ασθενή. Είναι μιας χρήσεως, συσκευασμένες
σε ατομική συσκευασία και Free Latex. Ο σωλήνας να έχει μήκος 200cm και να φέρει εσωτερικές
εγκοπές σε σχήμα αστεριού για να μη διακόπτεται η ροή ακόμα και αν τσακίσει ο σωλήνας.
ΜΑΣΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣ ΟΞΥΓΟΥΝΟΥ ΒΡΕΦΩΝ
Μάσκες οξυγόνου βρεφών με σωλήνα, με επιρίνιο έλασμα για τη βέλτιστη σταθεροποίηση στον
ασθενή. Να είναι κατασκευασμένες από διαφανές, μαλακό υλικό για βέλτιστη επαφή με το
πρόσωπου του ασθενή και δυνατότητα ελέγχου του ασθενή. Είναι μιας χρήσεως, συσκευασμένες
σε ατομική συσκευασία και Free Latex. Ο σωλήνας να έχει μήκος 200cm και να φέρει εσωτερικές
εγκοπές σε σχήμα αστεριού για να μη διακόπτεται η ροή ακόμα και αν τσακίσει ο σωλήνας.
ΜΑΣΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΑΣΚΟ ΕΠΑΝΕΙΣΠΝΟΗΣ
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Διαφανής, άνετη για τον ασθενή, με άψογη εφαρμογή, από μαλακό υλικό με στρογγυλές άκρες. Ο
ασκός συνδέεται με τη μάσκα με βαλβίδα μη επανεισπνοής και η μάσκα να φέρει πλαϊνές βαλβίδες
μη επανεισπνοής. Η μάσκα συνδέεται με τον ασκό. Φέρει σωλήνα σύνδεσης με την παροχή
οξυγόνου, μήκους τουλάχιστον 180 έκ.
ΜΑΣΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗ
Διαφανής, μαλακή, άνετη για τον ασθενή, συνδέεται εύκολα με ροόμετρο οξυγόνου και δεν
αποσυνδέεται εύκολα σε ψηλές ροές. Νεφελοποίηση των 5ml σε 10 min. Μεγάλες πλευρικές οπές.
Το ποτήρι νεφελοποίησης να είναι χωρητικότητας άνω των 5 ml και ο σωλήνας μήκους τουλάχιστον
180cm. Αποτελεσματική νεφελοποίηση ακόμα όταν ο ασθενής είναι σε ύπτια θέση.
ΜΑΣΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗ ΠΑΙΔΩΝ
Διαφανής, μαλακή, άνετη για τον ασθενή, συνδέεται εύκολα με ροόμετρο οξυγόνου και δεν
αποσυνδέεται εύκολα σε ψηλές ροές. Νεφελοποίηση των 5ml σε 10 min. Μεγάλες πλευρικές οπές.
Το ποτήρι νεφελοποίησης να είναι χωρητικότητας άνω των 5 ml και ο σωλήνας μήκους τουλάχιστον
180cm. Αποτελεσματική νεφελοποίηση ακόμα όταν ο ασθενής είναι σε ύπτια θέση.
ΜΑΣΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗ ΒΡΕΦΩΝ
Διαφανής, μαλακή, άνετη για τον ασθενή, συνδέεται εύκολα με ροόμετρο οξυγόνου και δεν
αποσυνδέεται εύκολα σε ψηλές ροές. Νεφελοποίηση των 5ml σε 10 min. Μεγάλες πλευρικές οπές.
Το ποτήρι νεφελοποίησης να είναι χωρητικότητας άνω των 5 ml και ο σωλήνας μήκους τουλάχιστον
180cm. Αποτελεσματική νεφελοποίηση ακόμα όταν ο ασθενής είναι σε ύπτια θέση.
ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΣ
Να είναι μιας χρήσης, αποστειρωμένοι, κατασκευασμένοι από εύκαμπτο ατραυματικό υλικό και
PVC, να έχουν χρωματιστή ένδειξη μεγέθους και μαλακά στρογγυλεμένα άκρακαταλληλοι με
διαμετρο για χρήσημε καθετήρα αναρρόφησης, freelatex, No 0-1-2-3-4-5.
ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑΣ
Να διαθέτει βαλβίδα μη παλινδρόμησης. - Ο καθετήρας να έχει λεπτό τοίχωμα διατηρώντας τη
μεγαλύτερη ωφέλιμη
εσωτερική διάμετρο για να μην αυξομειώνεται η ροή και να μη
δημιουργείται μηχανικός ερεθισμός ή θρομβοφλεβίτιδα.- Ο οδηγός – στυλεός να έχει πολύ καλή
εφαρμογή με τον καθετήρα , ώστε να αποφεύγεται η συρρίκνωσή του , καθώς να επιτυγχάνεται η
άμεση φλεβοκέντηση, χωρίς να χρειάζεται δεύτερη ή τρίτη προσπάθεια (μείωση κόστους –
αποφυγή ταλαιπωρίας ασθενών από τρώση αγγείων.)- Να εξασφαλίζει τη δυνατότητα άμεσου
οπτικού ελέγχου της παλινδρόμησης του αίματος ,επιβεβαιώνοντας επιτυχή φλεβοκέντηση- Ο
καθετήρας να μπορεί να παραμένει στον ασθενή τουλάχιστον 48 ώρες χωρίς να χρειάζεται αλλαγή
(μείωση κόστους )- Το καπάκι (πώμα ) της βαλβίδας απαιτείται να έχει εγκοπή LuerLock για
ασφαλέστερη χορήγηση φαρμάκων- Να διαθέτει πτερύγια στήριξης Με βαλβίδα και πτερύγια.
Να διατίθεται σε νούμερα 16 – 22G
ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ
Να διαθέτουν ενσωματωμένες βελόνες καθετηριασμού και διατρήσεως σωληναρίων από
ανοξείδωτο ατσάλι. Το σωληνάκι να είναι εύκαμπτο και κατασκευασμένο από ιατρικού τύπου
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πλαστικό (medicalgrade) και το μήκος του να είναι 178mm.Τα πτερύγια να είναι εύκαμπτα
προκειμένου να επιτυγχάνεται σταθερό κράτημα διασφαλίζοντας τη σίγουρη και εύκολη διείσδυση
και τοποθέτηση της πεταλούδας βελόνα διατρήσεως των σωληναρίων να είναι κενού ευθείας
εσωτερικής αύλακος για την ταχεία ροή του αίματος αλλά και για την αποφυγή αιμολυσίας. Να
είναι καλυμμένη με ειδικό συνθετικό ελαστικό (latexfree) έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθούν
για πολλαπλές ταυτόχρονες λήψεις από το ίδιο άτομο. Να είναι αποστειρωμένες με οξείδιο
αιθυλενίου και συσκευασμένες σε ατομική peelpack συσκευασία. Διαμέτρου βελόνας 21G και 23G,
χρώματος πράσινου και μπλε αντίστοιχα.
ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 21G ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ
Πεταλούδα αιμοληψίας ασφαλείας, διατρήσεων σωληναρίων κενού αέρος.
Να φέρουν ενσωματωμένη βελόνα διατρήσεως των σωληναρίων κενού, με ειδικό μηχανισμό
γρήγορης και ασφαλούς εγκόλπωσης της βελόνας αιμοληψίας.
Με ενσωματωμένο μακρύ σωλήνα που να εφαρμόζει στη σύριγγα.
Αποστειρωμένες και να αναγράφουν την ημερομηνία λήξης
ΣΕΤ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΤΡΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ
Να διαθέτει αυλούς εύρους 14Ga, 16Ga και 16Ga. Να διαθέτει άκρο από πιο μαλακό υλικό για να
είναι ατραυματικό και να περιχέονται στο σετ, πέραν του καθετήρα, σύριγγα ασφαλείας (να
διέρχεται το σύρμα δια μέσου της σύριγγας, να μην χάνεται αίμα του ασθενούς), οδηγό σύρμα,
διαστολέας, βελόνα, στηρικτικά για τον καθετήρα, αντάπτορας πρόσβασης για μέτρηση της
κεντρικής φλεβικής πίεσης και έξτρα βελόνα με καθετηράκι.
Γ) τριών αυλών, 15,5-17 και 19-21cm, 7-8.5 Fr.
ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
Συσκευή μέτρησης κεντρικής φλεβικής πίεσης αποστειρωμένη, μιας χρήσης σε ατομική συσκευασία,
με συσκευή ορού, με στρόφιγγα τριών κατευθύνσεων, με προεκτάσεις, με μανομετρικό σωλήνα
συνολικού μήκους περίπου 180cm. Και θηλιά συγκράτησης (100P) με ένδειξη CE και ISOlatexfree
Με οδηγίες στα ελληνικά και να αναγράφεται η ημερομηνία αποστείρωσης και λήξης
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΙΚΡΟΣΤΑΓΟΝΩΝ &ΜΕΓΑΛΟΣΤΑΓΟΝΩΝ
Να είναι αποστειρωμένη και χωρίς πυρετογόνες και τοξικές ουσίες
Να φέρει ρύγχος και διατρητικό για την είσοδο στο πώμα της φιάλης
Να έχει αεραγωγό για την κατακράτηση των μικροοργανισμών
Να έχει σταγονομετρικό θάλαμο, διαφανή
Να έχει διαφανή και εύκαμπτο σωλήνα 150cm περίπου
Να φέρει ρυθμιστή ροής σταγόνων
Να έχει υποδοχή latex τύπου Υ
Το 1ml ορού να αντιστοιχεί σε 60 μικροσταγόνες για την συσκευασία των μικροσταγόνων
Το 1ml ορού να αντιστοιχεί σε 20 μεγαλοσταγόνες για συσκευασία μεγαλοσταγόνων
Να διαθέτει υδρόφοβο φίλτρο συγκράτησης μικροοργανισμών
Να έχουν πρόσθετη υποδοχή latex για την προσθήκη ενέσιμων διαλυμάτων
Να είναι μεγάλης διάρκειας τουλάχιστον 5 ετών και αναγραφή ημερομηνίας αποστείρωσης και
λήξης
Το τελικό άκρο να είναι καλυμμένο με καλά εφαρμοζόμενο πώμα που να μην αποχωρίζεται εύκολα
Να φέρει άκρο με περιστρεφόμενο luerlock
ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΟΣΤΑΓΟΝΩΝ DIAL- FLOW
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Συσκευές χορήγησης ενδοφλέβιων διαλυμάτων σε μικροσταγόνες 1ml=60 σταγ, με ρυθμιστή ροής
ακριβείας (dial-flow)
Να έχουν ανθεκτικό διατρητικό ρύγχος που να μην παραμορφώνεται κατά την διάτρηση του
περιέκτη, καλυμμένο με πλαστικό πώμα, το οποίο να εφαρμόζει καλά στο ρύγχος και να μην
αποχωρίζεται εύκολα από αυτό
Να έχει δυο οπές, η μια θα οδηγεί το υγρό στον σταγονομετρικό θάλαμο και η άλλη θα είναι ο
αεραγωγός που θα λειτουργεί επαρκώς με όλους τους τύπους των περιεκτών. Να φέρει φίλτρο
βακτηριοπροστατευτικό με βαλβίδα μονής κατεύθυνσης
Να έχει σταγονομετρικό θάλαμο μέσα στον οποίο θα βρίσκεται ο μικροσταγονομετρητής. Στο κάτω
μέρος του θαλάμου να υπάρχει φίλτρο για την κατακράτηση μοκροοργανισμών
Να έχει εύχρηστο αριθμημένο ρυθμιστή ροής υγρών σε ml πλάγια από 5 – 250ml/h. Οι
διαβαθμίσεις του να είναι πυκνοτήτων 10% -40% , ευανάγνωστες και να υπάρχουν διαβαθμίσεις για
πολύ μικρές ροές
Να έχει ακρίβεια στην έγχυση και σταθερότητα
Ο σωλήνας της συσκευής να είναι εύκαμπτος, ιδίου πάχους, να μην τσακίζει και να έχει σφιγκτήρα
ασφαλείας πριν το ρυθμιστή ροής
Να φέρει πλάγια διακλάδωση Υ latexfree για ταυτόχρονη χορήγηση υγρών, με καλή ποιότητας
υλικό, έτσι ώστε να μην στάζει μετά από τρυπήματα. Επίσης να έχει προστατευτικό δακτύλιο για
πρόληψη τραυματισμών του προσωπικού
Να καταλήγει σε ελεύθερα περιστρεφόμενο luerlock, ώστε να μην μεταφέρονται κινήσεις στην
φλέβα
Το τελικό άκρο να είναι καλυμμένο με καλά εφαρμοζόμενο πώμα που να μην αποχωρίζεται εύκολα
Το συνολικό μήκος της συσκευής να είναι τουλάχιστον 200cm
Να είναι ατομικά συσκευασμένες , αποστειρωμένες και απαλλαγμένες πυρετογόνων
Να αναγράφεται η ημερομηνία αποστείρωσης και η ημερομηνία λήξης της αποστείρωσης
Οι οδηγίες χρήσεως της συσκευής να είναι στην ελληνική γλώσσα
ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΜΕ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟ ΘΑΛΑΜΟ (ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ)soluset
Ογκομετρικές συσκευές για ελεγχόμενη ακριβή χορήγηση ενδοφλέβιων διαλυμάτων των 250ml σε
μικροσταγόνες (1ml=60 σταγόνες) τύπου soluset
Ο σωλήνας της συσκευής να αποτελείται από ανθεκτικό υλικό, το οποίο να μην παραμορφώνεται
Να φέρει αιχμηρό διατρητικό ρύγχος από ενισχυμένο υλικό, το οποίο να μην παραμορφώνεται κατά
την διάτρηση του περιέκτη και αεραγωγό πώμα με αδιάβροχο φίλτρο
Να φέρει σφιγκτήρα ασφαλείας πάνω από τον ογκομετρικό κύλινδρο
Ο ογκομετρικός κύλινδρος (περιέκτης) χωρητικότητας 150ml να έχει στην άνω εξωτερική του
επιφάνεια ενσωματωμένο αεραγωγό με φίλτρο για την κατακράτηση αιωρούμενων
μικροοργανισμών καθώς και σημείο εμπλουτισμού του από latex
Ο ογκομετρικός κύλινδρος χωρητικότητας 150ml να είναι αριθμημένος ανά 10ml με ενδιάμεση
μιλιμετρική διαίρεση
Στην κάτω εσωτερική επιφάνεια του ογκομετρικού κυλίνδρου να υπάρχει επιπλέουσα βαλβίδα που
με το τέλος της χορήγησης να κλείνει μη επιτρέποντας την είσοδο αέρα στην συσκευή
Να διαθέτει διαφανή σταγονομετρικό θάλαμο μέσα στον οποίο βρίσκεται ο μικροσταγονομετρητής
και στο κάτω μέρος του θαλάμου να υπάρχει μικροβιοκρατές φίλτρο για την κατακράτηση
μικροοργανισμών
Να φέρει αξιόπιστο ρυθμιστή ροής μικροσταγόνων με τροχό
Πριν το άκρο της συσκευής να έχει πλάγια διακλάδωση τυπου Υ με latex
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Το τελικό άκρο της συσκευής να καταλήγει σε αρσενικό συνδετικό με σύστημα ασφάλειας luerlock,
το οποίο να καλύπτεται με αποσπώμενο πώμα ασφαλείας που να επιτρέπει την εξαέρωση της
συσκευής με καλυμμένο το άκρο της
Η συσκευή να έχει συνολικό μήκος μεγαλύτερο από 180cm
Να είναι αποστειρωμένη, να πληρεί τους διεθνούς κανόνες ασφαλείας αποστείρωσης και
συντήρησης και να αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία αποστείρωσης και η ημερομηνία λήξης της
αποστείρωσης
Να φέρει οδηγίες στα ελληνικά
ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗ
Συσκευή ελεγχόμενης, επακριβούς μετάγγισης αίματος
Να διαθέτει:
Φίλτρο εντός της συσκευής για αποφυγή μεταφοράς πηγμάτων, λευκών κλπ
Αρκετό μήκος σωλήνα για να υπάρχει απόσταση από τον ασθενή
Δυνατότητα λήψης μικροποσοτήτων με ειδικό ρυγχος για οικονομία αίματος
Ρυθμιστή ροής αίματος
Διαφανές υλικό, αποστειρωμένη, μιας χρήσεως, ελεύθερο latex, να αναγράφεται ημερομηνία
παραγωγής-λήξης
ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΡΩΝ
Να είναι αποστειρωμένες και απαλλαγμένες πυρετογόνων ουσιών
Να πληροί τους διεθνείς κανόνες ασφαλείας αποστείρωσης και συντήρησης
Να φέρει πλάγια διακλάδωση Υ, latexfree με προστατευτική δακτυλολαβή για ταυτόχρονη
χορήγηση υγρών
Να καταλήγει σε ελεύθερα περιστρεφόμενο luerlock για ασφάλεια στη χορήγηση
Ο σωλήνας να είναι εύκαμπτος, ισοπαχής και να μην τσακίζει
Το υλικό του σωλήνα να είναι ελεύθερο φθαλικών και latex και εντελώς διαφανές για τον οπτικό
έλεγχο του χορηγούμενου υγρού. Το υλικό του σωλήνα εσωτερικά να είναι χημικά αδρανές
Να έχει όσο το δυνατό μεγαλύτερο χρόνο χρήσης
Να διατίθεται σε ατομική αποστειρωμένη συσκευασία στην οποία να αναγράφονται τα
χαρακτηριστικά του προϊόντος (υλικό σύστασης, ημερομηνία παραγωγής – λήξης), κατασκευάστρια
εταιρεία, αριθμός παρτίδας, σήμανση CE, και πιστοποίηση ISO
Διαμετρος εσωτερικού αυλού 1,5 – 3mm , εξωτερική διάμετρος 4mm περίπου
Προεκτάσεις ορών που να αποτελούνται από όλα τα ανωτέρω αλλά χωρίς τα χαρακτηριστικά της
παραγράφου 3 της παρούσης ενότητας
ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΝΕΟΓΝΙΚΗ 12CM ΜΕ "Τ" ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ LUER LOCK
Προέκταση πλαστική Τα
Όγκος γεμίσματος 0,3ml
Μήκος 10 – 12 cm
Υλικό κατασκευής μαλακό pvc
Τρόπος σύνδεσης να φέρει υποδοχή ώστε να συνδέεται με ασφάλεια με τον φλεβοκαθετήρα
(luerlock)
Αποστειρωμένη μιας χρήσεως
Latexfree και dehpfree
Να φέρουν πώματα κάλυψης σε κάθε άκρο
ΣΤΡΟΦΙΓΓΑ 3WAY
Να είναι αποστειρωμένα σε ατομική συσκευασία με εύκολο άνοιγμα
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Να είναι αριστερόστροφα και δεξιόστροφα με περιστροφή 360
Να διαθέτουν δύο άκρα με θηλυκό luerlock και ένα άκρο με αρσενικό luerlock με ανεξάρτητη
κίνηση (χωρίς δηλαδή η περιστροφή του συστήματος να μεταφέρει την κίνηση στην φλέβα του
ασθενή)
Όλα τα άκρα να φέρουν καλά εφαρμοσμένο πώμα και να είναι στεγανά
Να έχουν καλή ανταπόκριση στους εξωτερικούς χειρισμούς και να είναι εύχρηστα στο χειρισμό
Να είναι latexfree και dehpfree
ΣΤΡΟΦΙΓΓΑ 3WAY ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 10CM
Να είναι αποστειρωμένα σε ατομική συσκευασία με εύκολο άνοιγμα
Να είναι αριστερόστροφα και δεξιόστροφα με περιστροφή 360
Να διαθέτουν ενσωματωμένη προέκταση 10cm
Να διαθέτουν δύο άκρα με θηλυκό luerlock και ένα άκρο με αρσενικό luerlock με ανεξάρτητη
κίνηση (χωρίς δηλαδή η περιστροφή του συστήματος να μεταφέρει την κίνηση στην φλέβα του
ασθενή)
Όλα τα άκρα να φέρουν καλά εφαρμοσμένο πώμα και να είναι στεγανά
Να έχουν καλή ανταπόκριση στους εξωτερικούς χειρισμούς και να είναι εύχρηστα στο χειρισμό
Να είναι latexfree και dehpfree
ΣΤΡΟΦΙΓΓΑ 3WAY ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 50CM
Να είναι αποστειρωμένα σε ατομική συσκευασία με εύκολο άνοιγμα
Να είναι αριστερόστροφα και δεξιόστροφα με περιστροφή 360
Να διαθέτουν ενσωματωμένη προέκταση 10cm
Να διαθέτουν δύο άκρα με θηλυκό luerlock και ένα άκρο με αρσενικό luerlock με ανεξάρτητη
κίνηση (χωρίς δηλαδή η περιστροφή του συστήματος να μεταφέρει την κίνηση στην φλέβα του
ασθενή)
Όλα τα άκρα να φέρουν καλά εφαρμοσμένο πώμα και να είναι στεγανά
Να έχουν καλή ανταπόκριση στους εξωτερικούς χειρισμούς και να είναι εύχρηστα στο χειρισμό
Να είναι latexfree και dehpfree
ΠΩΜΑ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑ
Για να εμποδίζουν την παλινδρόμηση ή έξοδο υγρών ή αίματος
Μιας χρήσεως, αποστειρωμένα για μια πενταετία, σε ατομική συσκευασία, να μην έχουν latex, να
είναι από ειδικό πλαστικό υψηλής ποιότητας, σκληρό, με ελαστική μεμβράνη, να μπορούν να
εφαρμόζουν σε οποιαδήποτε συσκευή, βιδωτά
ΠΩΜΑ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Για να εμποδίζουν την παλινδρόμηση ή έξοδο υγρών ή αίματος
Μιας χρήσεως, αποστειρωμένα για μια πενταετία, σε ατομική συσκευασία, να μην έχουν latex, να
είναι από ειδικό πλαστικό υψηλής ποιότητας, σκληρό, με ελαστική μεμβράνη, να μπορούν να
εφαρμόζουν σε οποιαδήποτε συσκευή, βιδωτά
Κλειστού συστήματος ώστε να εμποδίζεται η επιστροφή στον αυλό του καθετήρα λόγω μεταβολών
των πιέσεων και να μηδενίζεται η ανάγκη ξεπλύματος
ΙΜΑΝΤΑΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ
Ιμάντας αιμοληψίας λάστιχο σε ρολό 30m
ΚΛΙΠΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ
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Με κλιπς ασφαλείας για να μένει σταθερή η πίεση της χειρός, ελαστικό, να μην δημιουργεί
τραυματισμούς ή αιματώματα, να έχει τη δυνατότητα σύσφιξης για ανάδειξη της φλέβας. Σε
τεμάχια.
ΒΕΛΟΝΕΣ
Βελόνες ενέσεων μιας χρήσης. Να είναι αποστειρωμένες, να ανοίγουν εύκολα με άσηπτη τεχνική,
να αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία αποστείρωσης και λήξης, να μην είναι τοξικές και
πυρετογόνες, στα μεγέθη από 16 – 26G
ΒΕΛΟΝΕΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ
Βελόνες οσφυονωτιαίας παρακέντησης με άκρο, αποστειρωμένη με οξείδιο του αιθυλενίου, μη
τοξική και μιας χρήσης. Χρησιμοποιείται για την λήψη εγκεφαλονωτιαίου υγρού, για χορήγηση
φαρμάκων στον εγκέφαλο ή στο νωτιαίο μυελό (π.χ., αναισθητικών ή χημικοθεραπευτικών
παραγόντων
ΠΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ 2ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ
Να είναι αποστειρωμένο
Να είναι αδιάβροχο
Ενισχυμένο 2 στρωμάτων
Να διατίθενται σε διαστάσεις περίπου 180x180cm
ΠΕΔΙΟ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
Να είναι αποστειρωμένο
Να είναι αδιάβροχο
Με δυο οπές
Σε διαστάσεις περίπου 230x330
ΠΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΜ 3 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ
Να είναι αποστειρωμένο
Να είναι αδιάβροχο
Ενισχυμένο 3 στρωμάτων
Να διατίθεται σε διαστάσεις 35x50, 75x90, 75x100, 75x75, 50x75, 100x100
ΠΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧ 3 ΣΤΡΩΜ ΜΕ ΟΠΗ
Να είναι αποστειρωμένο
Να είναι αδιάβροχο
Ενισχυμένο 3 στρωμάτων
Με οπή
Να διατίθεται σε μεγέθη 50x50, 50x75, 75x90.
ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ
Επίδεσμοι ελαστικοί αποτελούμενοι από βαμβακερά και ελαστικά νήματα, κατάλληλης ύφανσης
ελαστική συμπεριφορά.
Η επιμήκυνση γίνεται χωρίς ελάττωση του πλάτους και επανέρχονται στο αρχικό μήκος
Νο 5-7,5-8-10-12-15-20
ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΣ
1.Επίδεσμος συνθετικού βάμβακος για επίδεση προ της γυψώσεως.
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2.Κατασκευασμένος από συνθετικό πολυεστερικό υλικό μη υφασμένο.
3.Επιτρέπει την αναπνοή του δέρματος.
4.Αυτοσυγκρατούμενος
5.Μεγάλη ελαστικότητα, κόβεται εύκολα με το χέρι
Νο 7,5-10-12-15-20
ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΟΣ ΙΣΧΥΡΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ
Να εξασφαλίζει μεγάλη πίεση και υποστηρικτική ικανότητα από τους αντίστοιχους κοινούς
επιδέσμους
Να επανακτούν την αρχική ελαστικότητα τους
Να είναι 100% από βαμβάκι και να έχουν ελαστικότητα περίδεσης πανω από 150% να
αποστειρώνεται στους 134C
Διαστάσεις 10cmx 1m και 8cmx 1 m.
ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΓΥΨΟΥ
Να μην απαιτεί μεγάλο χρόνο εμβάπτισης.
Να σκληραίνει σε λιγότερο από 5 λεπτά
. Μεγάλη σταθερότητα.
Να διατίθεται σε νούμερα 8-10-12-15-20.
ΓΑΖΑ ΑΠΛΗ
Από βαμβάκι 100%, υδρόφιλα νήματα, με υψηλή απορρόφηση ύδατος
και άοσμη
Υψηλών χειρουργικών προδιαγραφών
Έτοιμη χωρίς ατέλειες - ξέφτια ή χνούδια με ύφανση ορθογωνισμένη
και όχι λοξή.
Ισομετρικό πάχος της κλωστής σε όλη την ύφανση.
Απόλυτα καθαρή από κάθε χημική ουσία (κόλλα και θειούχα ή
χλωριούχα κατάλοιπα),
Με πυκνότητα αρκετών κλωστών/cm2 και επαρκούς βάρους gr/m2
Συσκευασμένες σε ασφαλή συσκευασία
Να διατίθεται σε διαστάσεις 5x5, 10x10, 10x20 8ply
ΓΑΖΑ ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΜΕΤΡΟΥ
Γάζα υδρόφιλη 100% βαμβάκι 18κλ. /cm2 λευκή άοσμη απαλλαγμένη από ελαττώματα της ύφανσης
και από χημικές ουσίες .
Ισομετρικό πάχος της κλωστής σε όλη την ύφανση
Με πυκνότητα αρκετών κλωστών/cm2 και επαρκούς βάρους gr/m2
Σε ασφαλή συσκευασία
πλ.90cm σε πακέτα των 100m και σε αναδιπλώσεις του 1 μέτρου
ΓΑΖΑ ΑΚΤIΝΟΣΚΙΕΡΗ ΥΔΡΟΦΙΛΗ 12PLY
Γάζα x-ray υδρόφιλη 100% βαμβάκι λευκή άοσμη απαλλαγμένη από ελαττώματα της ύφανσης και
από χημικές ουσίες. Να φέρει βαριούχο ακτινοσκιερό νήμα πλεγμένο κατά μήκος της γάζας ώστε να
είναι ορατό ακόμα και σε μικρή δόση ακτινοβολίας.
Διαστάσεις 5x5-7,5x7,5-10x10, 10x20.
ΓΑΖΑ ΛΑΠΑΡΟΤΟΜΙΑΣ
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Να είναι υδρόφιλες από 100% βαμβάκι ,υψηλής απορροφητικότητας ,άοσμες, κομμένες ισομετρικά
και εσωτερικά διπλωμένες χωρίς ατέλειες (ξέφτια ή χνούδια) να φέρει μια ακτινοσκιερή κλωστή
υφασμένη και όχι κολλημένη, διπλωμένη 12 ply με γαζιά και κορδόνι, διαστάσεις 40Χ40cm περίπου
ΕΠΙΘΕΜΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ/ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ
Διαφανής, αυτοκόλλητη, αδιάβροχη μεμβράνη πολυουρεθάνης, με πλαίσιο στην πάνω πλευρά για
εύκολη και σταθερή εφαρμογή και με εγκοπή στο μέσο του επιθέματος. Να επιτρέπει απομάκρυνση
υδρατμών αλλά να αποτελεί απόλυτο μικροβιακό φραγμό. Το εξωτερικό του χάρτινο περίβλημα να
αποκολλάται σε δύο φάσεις για καλύτερη εφαρμογή, διαστάσεις 7χ8,5cm±2cm
ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ ΣΠΟΓΓΟΙ
Για επίσταξη και μετεγχειρητική αιμόσταση της ρινικής κοιλότητας.
1.Το ταμπόν να διαστέλλεται και να μετατρέπεται σε μαλακό σπόγγο που παρέχει ιδανική πίεση
στην μύτη μετά την διόγκωση του και απορροφά το αίμα.
2.Γρήγορη εύκολη και αποτελεσματική χρήση.
3.Εύκολη αφαίρεση χάρη στο κορδόνι που βρίσκεται στο κάτω μέρος του.
4.Ενυδατικό επίθεμα , δεν προκαλεί βλάβη κατά την αφαίρεση του.
5. Για πρόσθιο και οπίσθιο επιπωματισμό
ΚΟΛΑΡΟ ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΑ
Να είναι από αφρολέξ, να έχει επένδυση από σωληνοειδές ελαστικό ύφασμα και κλείσιμο με
αυτοκόλλητο.
Να είναι ανατομικό, αεριζόμενο, αντιαλλεργικό, αντιεφιδρωτικό και μη τοξικό
Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά την ακτινολογική εξέταση
Να μπορεί να πλυθεί
Smallmediumlarge
ΔΙΚΤΥΩΤΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ
Επίδεσμοι δικτυωτοί ελαστικοί σωληνοειδής σε ρολά 25m, να μπορούν να πλυθούν με σαπούνι
στους 40C και να αποστειρωθούν στον ατμό ή σε οξείδιο του μεθυλενίου στους 130C , να
αποτελούνται από βαμβάκι και ελαστίνη. Να διατεθούν για χέρι, πόδι και δάχτυλα.
ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ
Αντιθρομβωτικές κάλτσες για πρόληψη ή αντιμετώπιση θρόμβων σε ασθενείς που είναι κλινήρεις ή
μη, για προεγχειρητική ή και μετεγχειρητική χρήση.
Να διαθέτουν σιλικόνη στο μηρό για σταθεροποίηση της κάλτσας
Να έχουν ελαστικότητα και στους δυο άξινες
Να μην περιέχει latex
Να είναι κατασκευασμένες από ελαστίνη 18% (περίπου) και πολυαμίδιο 82% (περίπου) για υψηλή
ελαστικότητα και αντοχή
Να δρουν αντιμικροβιακά και αντιμυκητιακά στα δάκτυλα
Να διαθέτουν σύστημα επιβεβαίωσης σωστού μεγέθους στο μηρό
Να διαθέτουν κατάλληλη αντιμικροβιακή ύφανση ώστε να αναπνέει το δέρμα
Να δίνουν δυνατότητα πολλαπλής χρήσης και πλύσης
ΚΟΛΛΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ
Κόλλα δέρματος 0.36ml. H κόλλα να είναι υγρό που συγκρατεί το δέρμα ενωμένο σε περιπτώσεις
που υπάρχουν πληγές, σχισμές κλπ και να είναι αποδοτικό όσο και ένα ράμμα.
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Να προστατεύει τη πληγή από βακτήρια που μπορεί να οδηγήσουν σε μόλυνση
Να είναι αδιάβροχο και να μην υπάρχει φόβος αν αμέσως μετά την εφαρμογή του πέσει στην πληγή
νερό
Η κόλλα να βγαίνει από μόνη της όταν το τραύμα επουλωθεί με μεγάλη ευκολία χωρίς να υπάρχει
καθόλου πόνος
ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ
Αφρώδης αυτοκόλλητη ελαστική αδιάβροχη χειρουργική ταινία με υποαλλεργική ταινία, με
υποαλλεργική κόλλα για πιεστικές επιδέσεις
ΤΡΑΥΜΑΠΛΑΣΤ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ
Αυτοκόλλητο αποστειρωμένο strip, τραυμαπλαστ αιμοληψίας στρογγυλό.
STERISTRIP
Αυτοκόλλητες ταινίες σύγκλησης τραυμάτων. Για την γρήγορη επούλωση τεμνόντων τραυμάτων
στα οποία απαιτείται η σωστή και σταθερή ένωση των δύο πλευρών του δέρματος, χωρίς την χρήση
ραμμάτων. Μεγέθη ½ και ¼ .
ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΜΕ ΛΑΒΗ
Να είναι αποστειρωμένες. Σε ατομική συσκευασία αλουμινίου, η οποία θα έχει ειδική ενισχυμένη
επένδυση ώστε να μην τραυματίζει κατά τον χειρισμό ανοίγματός της. Με εργονομική λαβή για
εύκολο χειρισμό. Να αναγράφεται ευδιάκριτα η ημερομηνία αποστείρωσης και λήξης σε κάθε
συσκευασία. Να είναι κατασκευασμένες από καλής ποιότητας ατσάλι με υψηλή διάρκεια κοπτικής
ικανότητας, που να μην αλλοιώνεται γρήγορα κατά τη διάρκεια του χειρουργείου, ώστε να μην
γίνεται κατανάλωση περισσότερων της μίας λαμών ανά επέμβαση. Να είναι εμφανές το μέγεθος της
λάμας. Να έχει σήμανση CE και να διαθέτει πιστοποιητικό ποιότητας κατά ISO.
Νο 11, 12, 15, 20.
ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΧΩΡΙΣ ΛΑΒΗ
Να είναι αποστειρωμένες. Σε ατομική συσκευασία αλουμινίου, η οποία θα έχει ειδική ενισχυμένη
επένδυση ώστε να μην τραυματίζει κατά τον χειρισμό ανοίγματός της. Να αναγράφεται ευδιάκριτα
η ημερομηνία αποστείρωσης και λήξης σε κάθε συσκευασία. Να είναι κατασκευασμένες από καλής
ποιότητας ατσάλι με υψηλή διάρκεια κοπτικής ικανότητας, που να μην αλλοιώνεται γρήγορα κατά
τη διάρκεια του χειρουργείου, ώστε να μην γίνεται κατανάλωση περισσότερων της μίας λαμών ανά
επέμβαση. Να διατίθεται σε διάφορα μεγέθη ( Νο 10, 11,12,15,21,22,24) Να είναι εμφανές το
μέγεθος της λάμας. Να έχει σήμανση CE και να διαθέτει πιστοποιητικό ποιότητας κατά ISO.
ΤΟΛΥΠΙΑ ΓΑΖΑΣ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗΣ
Τολύπια γάζας βάμβακος απορροφητικά μη αποστειρωμένα για την περιποίηση τραυμάτων και για
χρήση σε χειρουργικές επεμβάσεις.
Για αιμόσταση και καθαρισμό τραυμάτων καθώς και για απολύμανση μεγάλων περιοχών δέρματος
Να φέρουν ακτινοσκιερή κλωστή περιεκτικότητας τουλάχιστον 45% θειικού βαρίου η οποία θα είναι
υφασμένη ή καλά τοποθετημένη (κολλημένη) σε όλο το μήκος του τολυπίου.
Να διατίθεται σε διάφορα μεγέθη
ΤΟΛΥΠΙΑ ΓΑΖΑΣ
Τολύπια γάζας βάμβακος απορροφητικά μη αποστειρωμένα για την περιποίηση τραυμάτων και για
χρήση σε χειρουργικές επεμβάσεις.
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Για αιμόσταση και καθαρισμό τραυμάτων καθώς και για απολύμανση μεγάλων περιοχών δέρματος
Να διατίθεται σε διάφορα μεγέθη
ΜΑΣΚΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ M.X. ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ
Από μαλακό χαρτί, με λάστιχο ραμμένο στις πλευρές για να εφαρμόζουν στο πρόσωπο,
υποαλλεργική, απόλυτα φιλική προς το δέρμα
ΜΑΣΚΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ M.X. ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ
Από μαλακό χαρτί, με κορδόνι στις πλευρές για να εφαρμόζουν στο πρόσωπο, υποαλλεργική,
απόλυτα φιλική προς το δέρμα
ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Μ.Χ.
1.Να είναι από πλαστικό
2.Να φέρουν λάστιχο γύρω
3.Χρώματος μπλε ή πράσινο
4.Μιας χρήσης
ΣΚΟΥΦΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ
Να διατίθενται σε διάφορα σχέδια:
- Λάστιχο περιμετρικά (Στρογγυλές)
Να είναι απαλές από ύφασμα non woven.
Να είναι αεροδιαπερατές με ορατή διάτρηση
ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Εξασκητές αναπνοής. Να είναι κατασκευασμένοι από ανθεκτικό σκληρό πλαστικό υλικό, να έχουν
δυνατότητα μέτρησης αέρα μέχρι 5000ml, να διαθέτουν έναν ή τρεις θαλάμους που εντός αυτών να
βρίσκονται πλαστικά μπαλάκια τα οποία θα μετατοπίζονται κατά την εισπνευστική ή εκπνευστική
προσπάθεια ασθενή.
Ο εξασκητής με έναν θάλαμο πρέπει να φέρει βαλβίδα (διακόπτη) ρύθμισης της δυσκολίας κατά την
εισπνοή και εκπνοή , με διαβαθμίσεις και στις δύο πλευρές της συσκευής, με σωλήνα σπιράλ,
μικρής διαμέτρου που να συνδέεται με τον εξασκητή και επιστόμιο από μαλακό πλαστικό υλικό,
μιας χρήσης.
ΠΟΤΗΡΙ-ΜΕΖΟΥΡΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Ποτηράκια φαρμάκων ογκομετρικά των 25ml αριθμημένα, χωρίς πώμα, διαφανή
ΠΟΔΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ
Πλαστικές, μιας χρήσης, πολύ ανθεκτικές, από πολυαιθυλένιο, μη αποστειρωμένες, μη τοξικές, να
δένουν στη μέση, χρώματος λευκού ή διαφανείς, να καλύπτουν θώρακα, κοιλία και γόνατα
ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ
Πάνες από απορροφητικό και υποαλλεργικό υλικό, μιας χρήσης, να εξασφαλίζουν απόλυτη υγιεινή
στο ανθρώπινο σώμα, να μην τρίβουν, να μην αφήνουν χνούδι, η μία επιφάνεια να είναι αδιάβροχη
επένδυση. Διαστάσεις 40x60 cm και 60x80 cm.
ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ
Χαρτοβάμβακας απαλός και απορροφητικός. Συσκευασία σε νάιλον πακέτο φύλλων 40x60cm
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ΒΡΑΧΙΟΛΑΚΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
Πλαστικά, μαλακά, όχι χάρτινα, με ασφάλεια με κλιπς, με δυνατότητα αναγραφής του ονόματος
ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΙΧΜΗΡΩΝ
Από πλαστικό, με καπάκι που να κλείνει ερμητικά και υποδοχές απόρριψης βελόνας από τη
σύριγγα, 2,7 και 5 λίτρων.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ
Ψηφιακό θερμόμετρο με μέτρηση σε χρόνο 10 δευτερολέπτων, αδιάβροχο, άθραυστο, με βομβητή
ολοκλήρωσης της μέτρησης και δυνατότητα μέτρησης από το στόμα και τη μασχάλη και εγγύηση 2
ετών
ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ
Να παραδοθούν με συνοδό μηχάνημα μέτρησης σακχάρου.
ΝΕΦΡΟΕΙΔΕΣ ΧΑΡΤΙΝΟ Μ.Χ
Να έχουν αντοχή στα υγρά και να είναι από σκληρό χαρτί, μη τοξικό., με σταθερή βάση,
χωρητικότητας τουλάχιστον 250-300ml.
Να διατηρούν το σχήμα τους, χωρίς διαρροές υγρών, για τουλάχιστον τέσσερις πέντε ώρες από τη
χρήση τους
ΝΕΦΡΟΕΙΔΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ
Πλαστικά νεφροειδή από πολυπροπυλένιο, περίπου 25-30cm, πολλαπλών χρήσεων.
ΟΥΡΟΔΟΧΕΙΟ ΑΝΔΡΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ
Από ανθεκτικό πλαστικό με διαβαθμίσεις
Να μπορεί να πλυθεί με απολυμαντικά διαλύματα και στο ειδικό πλυντήριο σκωραμίδων
ΣΚΩΡΑΜΙΔΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ
Από ανθεκτικό πλαστικό, για γυναικεία χρήση με χερούλι
Να μπορεί να πλυθεί με απολυμαντικά διαλύματα και στο ειδικό πλυντήριο σκωραμίδων
ΟΥΡΟΔΟΧΕΙΟ ΑΝΔΡΙΚΟ ΧΑΡΤΙΝΟ
Μιας χρήσης, άνω των 800ml, για κατακεκλιμένους ασθενείς
ΣΚΩΡΑΜΙΔΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ ΧΑΡΤΙΝΕΣ
Χάρτινες μιας χρήσης για κατακεκλιμένες γυναίκες, από σκληρό πεπιεσμένο χαρτί για να είναι
ανθεκτικές στη διαπερατότητα των υγρών
ΠΑΝΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Νο3
Να είναι άριστης ποιότητας και υψηλής απορροφητικότητας
Να μην προκαλούν αλλεργίες
ΥΠΕΡΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΑΚΡΑΤΕΙΑ ΒΡΕΦΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΩΝ
Να είναι άριστης ποιότητας και υψηλής απορροφητικότητας ώστε να αποφεύγεται η υγρασία και οι
χημικοί ερεθισμοί στο ανώριμο δέρμα ιδίως των προώρων νεογνών
Να διαθέτουν ασπίδες και ζώνες προστασίας για να εμποδίζουν διαρροές πλάγια, εμπρός και πίσω
και με ισχυρή αυτοκόλλητη ταινία πολλαπλών χρήσεων
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Να διαθέτουν λαστιχάκια και στις δύο πλευρές και απαλές σουρίτσες διπλής προστασίας για να
αποφεύγονται οι διαρροές και να φυλακίζουν την υγρασία μακριά από το ευαίσθητο δέρμα των
νεογνών
Να μην προκαλούν αλλεργίες
ΓΛΩΣΣΟΠΙΕΣΤΡΟ
Γλωσσοπίεστρο ξύλινο, αποστειρωμένο, σε ατομική συσκευσία.
ΧΑΡΤΙ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ 60CMX50CM ΣΕ ΡΟΛΟ ΔΥΟ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΧΑΡΤΙ ΑΝΤΟΧΗΣΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ
Χαρτί μιας χρήσεως κατάλληλο για εξεταστική κλίνη
Να είναι χαρτί αντοχής αδιάβροχο και να φέρει ειδική μεμβράνη από πολυαιθυλένιο με
θερμοκόλληση
Σε ρολό πλαστικοποιημένο 60χ50
Σε διακεκομμένα φύλλα, κατάλληλα για όλα τα ύψη των ασθενών
ΞΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Μ.Χ
Πλαστικές μιας χρήσεως, να φέρουν δοντάκια κατασκευασμένα από ανθεκτικό πλαστικό με λεπίδα
από ατσάλι καλυμμένη από ανοξείδωτο υλικό
ΠΑΓΟΚΥΣΤΕΣ ΕΥΚΑΜΠΤΕΣ
Παγοκύστες εύκαμπτες, σε μορφή ζελε πολλαπλών χρήσεων θερμής – ψυχρής χρήσης 10χ10 με
προστατευτικό κάλυμμα – θήκη
ΜΑΝΤΑΛΑΚΙΑ ΗΚΓ
Μανταλάκια καρδιογράφου, σετ 4 τεμαχίων, συγκεκριμένης χρωματικής κωδικοποίησης
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΗΚΓ
Ηλεκτρόδια καρδιογράφου, με συμπαγές συγκολλητικό ζελέ και αφρώδες υλικό στήριξης.
ΣΚΟΥΦΟΣ ΛΟΥΣΙΜΑΤΟΣ
Σκούφος λουσίματος ειδικός για κατακεκλιμένους ασθενείς
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
Σφουγγάρι μιας χρήσεως εμποτισμένο με αντισηπτικό υγρό και σαπούνι.
Ιδανικό για κατάκλιση
Συσκευασμένο ατομικά
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ
Άσπρο χρώμα ,υφασμένο, με υποαλλεργική συνθετική κόλλα. Να κολλούν με ασφάλεια, να είναι
σταθερές και μεγάλης αντοχής.
Να αφαιρούνται χωρίς πρόβλημα και να μην αφήνουν υπολείμματα.
Να είναι αδιάβροχες και να κόβονται εύκολα.
Να επιτρέπουν την κυκλοφορία του αέρα και των υδρατμών
ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
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Σαμπουάν ενηλίκων σε μορφή παχύρρευστου υγρού. Σε πλαστικό μπουκάλι, βάρους 750ml.
Εξωτερικά του μπουκαλιού να αναγράφονται το βάρος, τα συστατικά, η προέλευση, οδηγίες χρήσης
και προφύλαξης, ο αριθμός ειδικής αδείας αρμόδιας αρχής και ο αριθμός καταχώρησης του Γ.Χ.Κ.
ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
Σαμπουάν ενηλίκων σε μορφή παχύρρευστου υγρού. Σε πλαστικό μπουκάλι, βάρους 1lt. Εξωτερικά
του μπουκαλιού να αναγράφονται το βάρος, τα συστατικά, η προέλευση, οδηγίες χρήσης και
προφύλαξης, ο αριθμός ειδικής αδείας αρμόδιας αρχής και ο αριθμός καταχώρησης του Γ.Χ.Κ.
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ΜΕΡΟΣ Δ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αξιολόγηση των προσφορών διενεργείται από το αρμόδιο όργανο της αναθέτουσας αρχής.
Κριτήριο ανάθεσης του παρόντος διαγωνισμού είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά με βάση με βάση αποκλειστικά την τιμή.
Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς από οικονομική άποψη με βάση μόνο την τιμή
αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους
λοιπούς όρους της Προκήρυξης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΤΕΥΔ για τον παρόντα διαγωνισμό.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Το παρόν ΤΕΥΔ σε περίπτωση που ο προσφέροντας είναι νομικό πρόσωπο, υπογράφεται από τον κατά περίπτωση
εκπρόσωπο, για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του Διοικητικού, Διευθυντικού ή εποπτικού
οργάνου που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν

Σημείωση: το πλήρες κείμενο της διακήρυξης (συμπεριλαμβανομένου του
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης) θα είναι διαθέσιμο σε επεξεργάσιμη
μορφή (αρχείο word) προς διευκόλυνση των οικονομικών φορέων, μετά από αποστολή
email με το σχετικό αίτημα info@aemy.gr ή nmerentitis@aemy.gr

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
[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 φορέαi 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: ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΑΕΜΥ Α.Ε.)
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [50037]
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΕΔΡΑ: ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΑΜΑΣΚΟΥ 1, ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ
ΧΩΡΙΟ, ΑΧΑΡΝΕΣ, ΤΚ 13677
- Αρμόδιος για πληροφορίες: Μερεντίτης Νικόλαος
- Τηλέφωνο: 2102420209
- Ηλ. ταχυδρομείο: nmerentitis@aemy.gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):www.aemy.gr
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού
CPV): ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:
“Ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών στα Προ-Αναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών (Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη, Ψυχολογική Υποστήριξη, Κοινωνικής Υποστήριξη και Υπηρεσίες
Διερμηνείας) με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5010510” του Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης
2014-2020»
CPV–33141000-0
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Απάντηση:

Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυμία:
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του
οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Αρμόδιος ή αρμόδιοιii:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού
τόπου) (εάν υπάρχει):

Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή
μεσαία επιχείρηση;
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20:ο οικονομικός
φορέας είναι προστατευόμενο εργαστήριο,
«κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση
συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων
προστατευόμενης απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των
εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων
εργαζομένων;
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια κατηγορία
ή κατηγορίες εργαζομένων με αναπηρία ή
μειονεκτούντων εργαζομένων ανήκουν οι
απασχολούμενοι.
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού
συστήματος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας
ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, στην
ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε το
μέρος V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του
πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή
πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά
περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες
που λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ

[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]

Απάντηση:
[] Ναι [] Όχι

[...............]
[…...............]
[….]
[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

α) [……]
β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):[……][……][……][……]
γ) [……]

δ) [] Ναι [] Όχι
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κατά περίπτωσηΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται
στη σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της
σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη
λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση
δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή
διατίθεται δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

ε) [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]
Απάντηση:

Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία
[] Ναι [] Όχι
σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού με άλλους;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους οικονομικούς
φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην α) [……]
ένωση ή κοινοπραξία (επικεφαλής, υπεύθυνος για
συγκεκριμένα καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς
που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία
β) [……]
σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας
ένωσης ή κοινοπραξίας.
γ) [……]
Τμήματα
Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των
[ ]
τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας
επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

51από79

ΑΔΑ: 6ΙΩΡΟΡΡ3-1ΟΥ

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας
ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Απάντηση:
Ονοματεπώνυμο
[……]
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο
[……]
γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
[……]
Ταχυδρομική διεύθυνση:
[……]
Τηλέφωνο:
[……]
Ηλ. ταχυδρομείο:
[……]
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά
[……]
με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση,
τον σκοπό …):
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Στήριξη:

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ
Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες
[]Ναι []Όχι
άλλων οικονομικών φορέων προκειμένου να
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που
καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια
και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V
κατωτέρω;
Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β
του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως
συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε
ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της
ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που
θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας,
παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από
τους οικονομικούς φορείς.
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός
φορέας
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)
Υπεργολαβική ανάθεση :
Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει
[]Ναι []Όχι
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό
μορφή υπεργολαβίας;
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων
υπεργολάβων και το ποσοστό της σύμβασης που θα
αναλάβουν:
[…]

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ'
εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας
προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που
υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131
παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα,
παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β
του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία
υπεργολάβων).
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
• συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση·
• δωροδοκία,·
• απάτη·
• τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες·
• νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας·
• παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση εις
βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε
προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν
από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει
οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που
εξακολουθεί να ισχύει;

[] Ναι [] Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]
Εάν ναι, αναφέρετε:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 αφορά
και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική
απόφαση:

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη
σχετικού λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν:

α) Ημερομηνία:[ ],
σημείο-(-α): [ ],
λόγος(-οι):[ ]
β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και
σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]
[] Ναι [] Όχι

[……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης: Απάντηση:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις
[] Ναι [] Όχι
υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, στην
Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν
εγκατεστημένος ;
ΦΟΡΟΙ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
Εάν όχι αναφέρετε:
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
α)[……]·
α)[……]·
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
β)[……]
β)[……]
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης
γ.1) [] Ναι [] Όχι
γ.1) [] Ναι [] Όχι
απόφασης
-[] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον
ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της
-[……]·
-[……]·
περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
-[……]·
-[……]·
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή
τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει
γ.2)[……]·
γ.2)[……]·
συμπεριλαμβανόμενων κατά περίπτωση, των
δ) [] Ναι [] Όχι
δ) [] Ναι [] Όχι
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε
Εάν ναι, να αναφερθούν
Εάν ναι, να
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την
λεπτομερείς πληροφορίες
αναφερθούν
καταβολή τους ;
[……]
λεπτομερείς

πληροφορίες
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καταβολή
των φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[……]
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα,
Απάντηση:
σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει [] Ναι [] Όχι
τις υποχρεώσεις του στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού
δικαίου;
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν: […….............]
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε
[] Ναι [] Όχι
από τις ακόλουθες καταστάσεις :
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από
το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή
στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους ωστόσο
ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να εκτελέσει τη
-[.......................]
σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας
-[.......................]
εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων σχετικά με τη
συνέχε συνέχιση της επιχειρηματικής του
λειτουργίας υπό αυτές αυτές τις περιστάσεις
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
[] Ναι [] Όχι

επαγγελματικό παράπτωμα;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[.......................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[..........……]
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με

[] Ναι [] Όχι

άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη
στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[…...........]

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
[] Ναι [] Όχι

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων, λόγω της
συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της
σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[.........…]

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή

[] Ναι [] Όχι

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει
με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην προετοιμασία της
διαδικασίας σύναψης της σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή
επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης
δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με
αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη
καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης ,
αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των
λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων
επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση
τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την
αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο
τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να
αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται

[...................…]
[] Ναι [] Όχι

[….................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
[] Ναι [] Όχι
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να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ αμελείας
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να
επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν
τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που
Απάντηση:
συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 4 ν.
3310/2005:
Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4
[] Ναι [] Όχι
του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ;
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός φορέας
δηλώνει ότι:
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα
αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο
την Ενότητα a του Μέρους ΙVχωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του
Μέρους ΙV:
Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων κριτηρίων
επιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;

Απάντηση
[] Ναι [] Όχι

Α: Καταλληλότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
Καταλληλότητα

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά
μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο
κράτος μέλος εγκατάστασής; του:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο
οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου
οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να παράσχει
τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

Απάντηση
[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
[] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:
[ …] [] Ναι [] Όχι
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση
ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Απάντηση:
1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών του
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα
οικονομικού φορέα για τον αριθμό οικονομικών
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα
ετών που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης :
και/ή,
1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του
οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που
(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):
απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην
[……],[……][…]νόμισμα
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης είναι ο
εξής:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών του
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα
οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό τομέα
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα
που καλύπτεται από τη σύμβαση και
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για τον
αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται είναι ο
εξής:
και/ή,
2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του
(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):
οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον αριθμό [……],[……][…]νόμισμα
ετών που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης
είναι ο εξής:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
αναφέρετε:
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με τον […................................…]
κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν είναι
διαθέσιμες για ολόκληρη την απαιτούμενη περίοδο,
αναφέρετε την ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε
τις δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας:
4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές αναλογίες
(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίαςπου ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην
αναλογία μεταξύ x και y-και η αντίστοιχη αξία)
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης, ο
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι οι πραγματικές
τιμές των απαιτούμενων αναλογιών έχουν ως εξής:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
αναφέρετε:
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική
[……][…]νόμισμα
κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του
οικονομικού φορέα είναι το εξής:
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται ηλεκτρονικά, (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
αναφέρετε:
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή
[……..........]
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες
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(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να έχει
προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα
της σύμβασης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .
Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, ο
οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα ακόλουθα
έργα του είδους που έχει προσδιοριστεί:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καλή
εκτέλεση και ολοκλήρωση των σημαντικότερων
εργασιών διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και
δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, ο
οικονομικός φορέας έχει προβεί στις ακόλουθες
κυριότερες παραδόσεις αγαθών του είδους που
έχει προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις ακόλουθες
κυριότερες υπηρεσίες του είδους που έχει
προσδιοριστεί:
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους
παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούς:
2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να χρησιμοποιήσει
το ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τις ακόλουθες
τεχνικές υπηρεσίες, ιδίως τους υπεύθυνους για τον
έλεγχο της ποιότητας:
Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, ο
οικονομικός φορέας θα μπορεί να χρησιμοποιήσει το
ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τις ακόλουθες
τεχνικές υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου:
3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον
ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα
ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της
ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας που
διαθέτει είναι τα ακόλουθα:
4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόσει
τα ακόλουθα συστήματα διαχείρισης της αλυσίδας
εφοδιασμού και ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της
σύμβασης:
5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα
παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα ή
υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται σε
κάποιον ιδιαίτερο σκοπό:
Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη διενέργεια
ελέγχων όσον αφορά το παραγωγικό δυναμικό ή
τις τεχνικές ικανότητες του οικονομικού φορέα και,
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα μέσα
μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει καθώς και
τα μέτρα που λαμβάνει για τον έλεγχο της
ποιότητας;
6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και
επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον εργολάβο,

Απάντηση:
Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην
διακήρυξη):
[…]
Έργα: [……]
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην
διακήρυξη):
[…...........]
Περιγραφή

ποσά

ημερομηνίες

[……..........................]

[……]
[……]

[....……]

[] Ναι [] Όχι

α)[......................................……]
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και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στη
σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη ή στα έγγραφα της
σύμβασης)
β) τα διευθυντικά στελέχη του:
7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόζει τα
ακόλουθα μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης
κατά την εκτέλεση της σύμβασης:
8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό
του οικονομικού φορέα και ο αριθμός των
διευθυντικών στελεχών του κατά τα τελευταία τρία
έτη ήταν τα εξής:

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή του τα
ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις και
τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της σύμβασης:
10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να αναθέσει
σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας το ακόλουθο
τμήμα (δηλ. ποσοστό) της σύμβασης:
11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών :
Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα απαιτούμενα
δείγματα, περιγραφές ή φωτογραφίες των προϊόντων
που θα προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να
συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας·
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας δηλώνει
περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα απαιτούμενα
πιστοποιητικά γνησιότητας.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

β) [……]
[……]
Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]

[……]
[....……]

[] Ναι [] Όχι

[] Ναι [] Όχι
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών:
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει τα
απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από
επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή
υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία
βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων,
επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές
προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία ορίζονται
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη
διακήρυξη;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε ποια
άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

[….............................................]
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας
και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα
φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.
Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα
Απάντηση:
περιβαλλοντικής διαχείρισης
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να
[] Ναι [] Όχι
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από
ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο
οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα
απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας,
συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για
άτομα με ειδικές ανάγκες;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
[……] [……]
προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα
διασφάλισης ποιότητας:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να
[] Ναι [] Όχι
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από
ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο
οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα
απαιτούμενα συστήματα ή πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
[……] [……]
προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων
φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να
εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά
ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις
όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει
περίπτωση,που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης.
Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες ανταγωνιστικού
διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον:
Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Περιορισμός του αριθμού
Απάντηση:
Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις
[….]
κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν
για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων με
τον ακόλουθο τρόπο:
Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή λοιπές
μορφές αποδεικτικών εγγράφων, αναφέρετε για
[] Ναι [] Όχι
καθένα από αυτά αν ο οικονομικός φορέας διαθέτει
τα απαιτούμενα έγγραφα:
Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή λοιπές
μορφές αποδεικτικών στοιχείων διατίθενται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε για το καθένα:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV
ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών
δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να
προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με
πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε
δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο
μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς τ...
[προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό
τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II. - ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ονομασία
Τράπεζας:______________________________________________________
Κατάστημα:______________________________________________
(Δ/νση οδός- αριθμός Τ.Κ. – FAX) ____________________________
Ημερομηνία Έκδοσης: _____________________________________
Προς
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ………….. ΕΥΡΩ
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ [Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός
…………. Αριθμός….Τ.Κ. ……] ή
[σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών
α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις
ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας],
και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με
αριθμό................... που αφορά στο διαγωνισμό της …………. με αντικείμενο «…………….» και
συγκεκριμένα για την προμήθεια……………….. συνολικής αξίας ………........, σύμφωνα με την
αριθμό................... Διακήρυξή σας.
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας
καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να
ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη
ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας
ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΙΔΟΥΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
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ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΚΑΘΑΡΗ
ΑΞΙΑ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΦΠΑ

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΜΕ ΦΠΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ’ αριθμ. …….

ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΑΕΜΥ Α.Ε.)
ΚΑΙ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «………»
Μέσα από την Διαδικασία του Συνοπτικού Διαγωνισμούμε κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής
της (ημερομηνία)
Αχαρνές, (Ημερομηνία)
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Στο Ολυμπιακό Χωριό , σήμερα την .........…………….. του έτους …………., οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι:
Αφενός
Της εταιρείας υπό την επωνυμία Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας – ΑΕΜΥ Α.Ε., με έδρα στο
Ολυμπιακό Χωριό, Αχαρνές, στην Οδό Γεωργίου Δαμάσκου 1, ΤΚ 13677, με ΑΦΜ 999077102 και
ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, που εκπροσωπείται νομίμως από τη Διευθύνουσα Σύμβουλο της ΑΕΜΥ
Α.Ε.Δρ.Γεωργία Αθανασίου, και το οποίο στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «η
Αναθέτουσα Αρχή»
και αφετέρου
Η εταιρεία με την επωνυμία …………………….. που εδρεύει στ …………………….. , έχει αριθμό
φορολογικού μητρώου ................., υπάγεται στη ΔΟΥ............ και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κο
…………………….., …………………….. της εταιρείας, σύμφωνα με το …………………………………… και η οποία
στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο Προμηθευτής»,
Λαμβάνοντας υπόψη :
1) Την υπ. αριθ. ……….. από …………. διακήρυξη της Αναθέτουσας Αρχής για τον προμήθεια
……………….».
2) Την από …………….. και με αριθ. Πρωτ. .........../……/…………… προσφορά του αναδόχου, που
υποβλήθηκε στο πλαίσιο του διαγωνισμού της προαναφερόμενης διακήρυξης.
3) Την υπ. αριθ. ................... απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία κατακυρώθηκε το
αποτέλεσμα του διαγωνισμού της προαναφερόμενης διακήρυξης, στον Προμηθευτή
Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:
ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ
Αντίκλητος Το πρόσωπο που ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία
περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση,
αριθμός τηλεφώνου, fax, email κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας
της Αναθέτουσας Αρχής με αυτόν και αυτός με υπεύθυνη δήλωσή του αποδέχθηκε το διορισμό
αυτό.
Διοικητική εντολή: οποιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή ή την
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της προμήθειας στον Προμηθευτή σχετικά με την
υλοποίηση της ως άνω προμήθειας.
Έγγραφο: κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή
πιστοποιητικό που εκδίδεται βάσει της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των τηλετυπιών, των
τηλεγραφημάτων και των τηλεομοιοτυπιών.
Προμήθεια: …………………….., όπως εξειδικεύεται στη Σύμβαση.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης: Η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.
Ημέρα: η ημερολογιακή ημέρα.
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Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠ): Το αρμόδιο συλλογικό όργανο που ορίζεται από
το Νοσοκομείο, με βασικές αρμοδιότητες την επίβλεψη για την καλή εκτέλεση των όρων της
σύμβασης της προμήθειας.
Αναθέτουσα αρχή: Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (ΑΕΜΥ Α.Ε.)
Προθεσμίες: τα αναφερόμενα στη Σύμβαση χρονικά διαστήματα σε Ημέρες, που αρχίζουν να
υπολογίζονται από την επομένη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη Σύμβαση ως
αφετηρία. Όταν η τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, η
προθεσμία λήγει στο τέλος της πρώτης εργάσιμης ημέρας μετά την τελευταία ημέρα του χρονικού
διαστήματος.
Προσφορά: η από …………………….. προσφορά του Αναδόχου προς την Αναθέτουσα Αρχή.
Σύμβαση: η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη για την
εκτέλεση της προμήθειας, όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί.
Συμβατικά τεύχη : Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Προμηθευτή,
καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά
ισχύος: α) τη Σύμβαση, β) τη Διακήρυξη, γ) την Προσφορά του Αναδόχου.
Συμβατικό τίμημα: το συνολικό συμβατικό αντάλλαγμα για την υλοποίηση της προμήθειας.
ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Με την παρούσα, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο Προμηθευτής αναλαμβάνει, έναντι της
αμοιβής που αναφέρεται πιο κάτω στην παρούσα, την υλοποίηση της προμήθειας
«…..……………………..». Η Προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την προσφορά του
Προμηθευτή, σε συνδυασμό με τους όρους της από …………………….. διακήρυξης και την υπ’ αριθμ. ..
................. απόφαση κατακύρωσης της Αναθέτουσας Αρχής.
Συγκεκριμένα η προμήθεια περιλαμβάνει
α/α

ΕΙΔΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΚΑΘΑΡΗ
ΑΞΙΑ

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ:
ΑΡΘΡΟ 3. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Η συνολική διάρκεια υλοποίησης της προμήθειας ορίζεται μέχρι ……………………………..
Ο Προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τα υλικά ως εξής:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
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Ουδεμία μεταβολή του προγράμματος παράδοσης επιτρέπεται χωρίς την έγκριση της Αναθέτουσας
Αρχής, ο δε συμβατικός χρόνος παράδοσης δύναται να παραταθεί υπό τις κάτωθι σωρευτικές
προϋποθέσεις:
Α) η τροποποίηση της σύμβασης λόγω της παρατάσεως αυτής να είναι σύμφωνη με τους
περιορισμούς του άρθρου 132 του Ν 4412/2016.
Β) να έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της
αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία
της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του
προμηθευτή, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου
παράδοσης.
γ) η παράταση να είναι ίση ή μικρότερη από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.
Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν
συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης.
Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν
λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής
κηρύσσεται έκπτωτος. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την
προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία
που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. Μετά
από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο προμηθευτής υποχρεούται να
υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο
αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε
εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.
ΆΡΘΡΟ 4. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΕΛΕΓΧΟΙ
Ηπαραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπή σύμφωνα με απόφαση της αναθέτουσας αρχής.
Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και
καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί ο προμηθευτής.
Κατά τα λοιπά και σχετικά με τη διαδικασία, τις αντιρρήσεις, τις γνωστοποιήσεις και ότι άλλο αφορά
τη διενέργεια ελέγχων και την παραλαβή των αγαθών σε εκτέλεση της παρούσας ισχύουν οι
διατάξεις των άρθρων 208 και 209 του ν 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 5. ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Αν το υλικό φορτωθεί- παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι
λήξης του χρόνου τυχόν παράτασης που χορηγήθηκε με αίτημα του Προμηθευτή πλην των
περιπτώσεων ανωτέρας βίας ή παράτασης με αίτημα της αναθέτουσας αρχής, επιβάλλεται
πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων
υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση
των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της
συνολικής ποσότητας αυτών.
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση
του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα
διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και παρατείνεται,
αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.
Εφόσον ο προμηθευτής έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω
πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που
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υπολογίζεται από την επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του
συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας.
Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το
ποσό πληρωμής του προμηθευτή ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση
κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο προμηθευτής
δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε
όλα τα μέλη της ένωσης.
ΑΡΘΡΟ 6. ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η αμοιβή που θα καταβληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στον Προμηθευτή ανέρχεται στο ποσό των
………………….. ευρώ και ……………….. λεπτών (……………,.. €), πλέον ΦΠΑ ……….% ……………………. ευρώ
και …………….. λεπτών (………..,…..€) ήτοι συνολικά ……………………. ευρώ και …………. λεπτών
(……………..,…€).
Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα
επαρκές, νόμιμο και εύλογο για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας μετά από συνολική
έρευνα που πραγματοποίησε πριν την κατάθεση της προσφοράς του. Στο τίμημα περιλαμβάνονται
όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες του Αναδόχου για την εκτέλεση της
προμήθειας, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής. Ομοίως, η Αναθέτουσα
Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε
άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων.
Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον Προμηθευτή θα γίνει με εξόφληση του 100% της συμβατικής
αξίας μετά την οριστική παραλαβή των ειδών.
Οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου
δικαιολογητικού προβλέπεται από τα έγραφα της σύμβασης και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την
αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.
Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά/ δικαιολογητικά. Από
κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες
κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων.
Ο Προμηθευτής επιβαρύνεται με παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις όπως εκάστοτε ισχύουν.
Στην αμοιβή του προμηθευτή, χωρίς ΦΠΑ, περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων νόμιμες κρατήσεις, ως
και κάθε άλλη επιβάρυνση.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι κατ’ ελάχιστον τα εξής:
α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής
β) Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».
γ) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».
δ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας
Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών η αναθέτουσα αρχή που διενεργεί τον έλεγχο και την
πληρωμή, μπορεί να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό προβλέπεται στην κείμενη
νομοθεσία.
Για την πληρωμή του Αναδόχου εφαρμόζονται και ισχύουν οι προβλεπόμενες διατάξεις του Ν
4152/2013 (ΦΕΚ Α/107/09-05-2013).
Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ΣΑΕ 791/2.
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Όλα τα τιμήματα της παρούσας Σύμβασης (συνολικά και τιμές μονάδος), παραμένουν σταθερά και
δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως την συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης της
Σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 7. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Για την καλή εκτέλεση της παρούσας, ο Ανάδοχος κατέθεσε στην Αναθέτουσα Αρχή τη με αριθμό
…………………………. εγγυητική επιστολή της …………….. ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ποσού …………………….. ευρώ
(………………. €) (5% της συμφωνούμενης με την παρούσα αμοιβής του Αναδόχου, χωρίς τον φόρο
προστιθέμενης αξίας), ισχύος μέχρι ……………………………, η οποία έχει συνταχθεί κατά το αντίστοιχο
υπόδειγμα της Διακήρυξης.
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα αποδεσμευτεί άπαξ και θα επιστραφεί μετά την οριστική
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της προμήθειας, ύστερα από την έγγραφη εκκαθάριση των τυχόν
απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους και σύμφωνα με οριζόμενα στον Ν. 4281/2014
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής με την έγγραφη
ειδοποίηση προς την εγγυήτρια τράπεζα και κοινοποίηση προς τον Ανάδοχο σε περίπτωση
παράβασης κάποιου όρου της παρούσας ή/και της διακήρυξης και σε διάστημα τριών ημερών από
την ειδοποίηση αυτής για επικείμενη κατάπτωση.
ΑΡΘΡΟ 8. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
1.
Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας, ο Προμηθευτής θα πρέπει να
συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του
οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της προμήθειας.
2.
Ο Προμηθευτής, εφόσον του ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται να
παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν την προμήθεια (τακτικές και έκτακτες),
παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων.
3.
Ο Προμηθευτής θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της
ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των
υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε
τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.
4.
Ο Προμηθευτής υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύμβαση να τηρεί τις υποχρεώσεις
τους που απορρέουν από τια διατάξεις τις περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής
νομοθεσίας, οι οποίες έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το Εθνικό Δίκαιο, συλλογικές
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α’ του Ν 4412/2016.
5.
Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει και να παραδώσει την
προμήθεια, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα σχετικά άρθρα της παρούσας, εκτελώντας
προσηκόντως όλες τις επιμέρους εργασίες, που αυτό περιλαμβάνει, διαθέτοντας άτομα με την
απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της
σύμβασης.
6.
Ο Προμηθευτής εγγυάται και φέρει όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες, που προβλέπονται ή
απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση και το Νόμο και σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία
εκτελείται από άτομα, που θα ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση με
την παρούσα Σύμβαση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους
υποχρεούται μόνον αυτός προς αποκατάστασή της.
7.
Ο Προμηθευτής θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή
παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας
Αρχής
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8.
Απαγορεύεται στον Προμηθευτή να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε υπευθυνότητες και
ευθύνες, που απορρέουν για αυτόν από την παρούσα.
9.
Ο Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παρέχει ανταλλακτικά για 10 έτη μετά την
παράδοση του εξοπλισμού.
10.
Ο Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παρέχει πλήρη εγγύηση συμπεριλαμβανομένων
ανταλλακτικών για χρονικό διάστημα …… ετών μετά την οριστική παραλαβή του εξοπλισμού.
ΑΡΘΡΟ 9. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά την λήξη ή λύση αυτής, ο Προμηθευτής θα
αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο,
οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των
υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του.
Ειδικότερα:
Ο Προμηθευτής δύναται να αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες σε όσους υπαλλήλους
ασχολούνται άμεσα με την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης και διασφαλίζει ότι οι υπάλληλοι
αυτοί είναι σε πλήρη γνώση και συμφωνούν με τις υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας.
Ο Προμηθευτής μεταφέρει αυτές τις υποχρεώσεις του και στους υπεργολάβους του και στους με
οποιονδήποτε τρόπο συνδεόμενους με αυτόν για την εκτέλεση της παρούσας προμήθειας.
Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση ή εκμετάλλευση των πληροφοριών οι οποίες θα
περιέλθουν σε γνώση του Προμηθευτή καθ’ οιονδήποτε τρόπο, στα πλαίσια εκτέλεσης της
παρούσας Σύμβασης, οι οποίες είναι εμπιστευτικές για σκοπούς διαφορετικούς από την εκτέλεση
του Έργου αυτού. Ως εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά σε
τρίτους, ακόμα και αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοια.
Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει τη διαφύλαξη όλων των
πληροφοριακών στοιχείων στους κοινούς χώρους συνεργασίας και στους ανθρώπους που
ασχολούνται με το Έργο, αποκλειόμενης της διαφυγής, διαρροής ή μεταφοράς σε άλλα άτομα,
χώρους ή εταιρείες. Ο Προμηθευτής υποχρεούται να ενημερώνει την Αναθέτουσα Αρχή για τα
μέτρα που παίρνει προς την κατεύθυνση αυτή.
Σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή πληροφοριών, η οποία αποδεδειγμένα οφείλεται στον
Προμηθευτή, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να κάνει χρήση των διατάξεων «περί
πνευματικής ιδιοκτησίας» και να αξιώσει πληρωμή και αποζημίωση για όλες τις άμεσες και
έμμεσες, θετικές ή και αποθετικές ζημίες που θα έχει κατά περίπτωση υποστεί καθώς επίσης και να
προβεί στη λύση της Σύμβασης με υπαιτιότητα του Προμηθευτή, κηρύσσοντας τον έκπτωτο.
Όλες οι εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία όπως χάρτες, διαγράμματα, σχέδια, προδιαγραφές, πλάνα,
στατιστικά στοιχεία, υπολογισμοί και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή υλικό που αποκτάται,
συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον Προμηθευτή κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, είναι
εμπιστευτικά και ανήκουν κατά κυριότητα στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Προμηθευτής, μόλις
ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύμβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία στην
Αναθέτουσα Αρχή. Ο Προμηθευτής μπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των εγγράφων και στοιχείων,
αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιεί για σκοπούς άλλους από της Σύμβασης, χωρίς την
προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του
ν.2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας.
Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου μέσου κατά της Αναθέτουσας Αρχής από τρίτο για
οποιοδήποτε θέμα σχετικά με δικαιώματα επί του λογισμικού ή του εξοπλισμού, η Αναθέτουσα
Αρχή οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως και γραπτά με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες τον
Προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται να αμυνθεί, δικαστικά και εξωδικαστικά, για λογαριασμό της
Αναθέτουσας Αρχής, έναντι του τρίτου. Σε κάθε περίπτωση, ο Προμηθευτής αφενός βαρύνεται με
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όλα τα έξοδα τα οποία θα κληθεί να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή εξ αυτού του λόγου,
συμπεριλαμβανομένης και κάθε δικαστικής δαπάνης ή αμοιβής δικηγόρων, αφετέρου υποχρεούται
να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική ή αποθετική ζημία που θα υποστεί από
ενδεχόμενη αποδοχή της παραπάνω αγωγής ή του ένδικου μέσου.
ΑΡΘΡΟ 10. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων,
στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.
Ο Προμηθευτής, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε
γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί
προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας
είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός τριάντα (30) περαιτέρω ημερών στο σχετικό
αίτημα του Προμηθευτή, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται
αποδοχή του αιτήματος.
ΑΡΘΡΟ 11. ΑΝΑΣΤΟΛΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει / λύσει τη σύμβαση με τον Ανάδοχο μετά
από αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου οργάνου της. Στη περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος πέραν
της αμοιβής για το μέρος της Σύμβασης που έχει εκτελέσει μέχρι του χρόνου της καταγγελίας, δεν
δικαιούται να λάβει κανένα επιπλέον ποσό ως αποζημίωση, εκτός των παραγγελιών προϊόντων που
αποδεδειγμένα έχουν προηγηθεί της καταγγελίας και εφόσον αυτά τελικώς παραληφθούν.
Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Αναδόχου που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας ή θέσης
της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η παρούσα σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από
την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ του
Δημοσίου και η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που προβλέπεται στην παρούσα.
Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνον με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή
συμφωνία των μερών και με την επιφύλαξη του άρθρου 132 και 201 (γνωμοδότηση αρμοδίου
οργάνου) του Ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡO 12. ΕΚΧΩΡΗΣΗ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής. Κατ’ εξαίρεση
ο ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της αναθέτουσας
αρχής για την καταβολή συμβατικού τιμήματος, με βάση τους όρους της σύμβασης, σε τράπεζα της
επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα της ΕΕ και σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν 4270/2014.
ΑΡΘΡΟ 13. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε:
α) όταν παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που
παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο
όργανο.
β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά που παραδόθηκαν.
γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή
εκπτώσεις .
δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και
αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.
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ΑΡΘΡΟ 14. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Οι σχετικές περί προμηθειών Διατάξεις του Ν. 4412/2016, η από …………………….. διακήρυξη του
σχετικού διαγωνισμού και η από …………………….. κατατεθείσα προσφορά του Αναδόχου αποτελούν
συμπληρωματικά της παρούσας σύμβασης συμβατικά τεύχη. Σε περίπτωση ασάφειας ή
διαφορετικής ρύθμισης μεταξύ των συμβατικών τευχών, η σειρά προτεραιότητας και ισχύος είναι η
ακόλουθη:
α) Η παρούσα σύμβαση
β) Οι διατάξεις περί προμηθειών
γ) Η διακήρυξη του διαγωνισμού
δ) Η προσφορά του Αναδόχου
Για τα θέματα που καθορίζονται στην παρούσα, κανένα συναφές κείμενο ή έγγραφο ή στοιχείο
προϋπάρχον αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή μπορεί να ληφθεί υπ’ όψη για την ερμηνεία των
όρων της παρούσας, εκτός αν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά στη παρούσα σύμβαση.
Αντίκλητος του Αναδόχου, στον οποίο μπορούν να γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις από την
Αναθέτουσα Αρχή προς τον Ανάδοχο ορίζεται με την παρούσα ο κ.………………………., κάτοικος
………………., ΤΚ …………….. τηλ: 210 ……………… , fax 210 …………….., 210 ………………….. email…………………
Η κοινοποίηση εγγράφων από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο θα γίνεται με κάθε πρόσφορο
μέσο ήτοι με ταχυδρομική επιστολή, τηλεομοιοτυπία, ή ηλεκτρονικά μέσα.
ΑΡΘΡΟ 15. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Ο Ανάδοχος του έργου και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά που
τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα
υπογραφεί, με βάση της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.
Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα
δικαστήρια Αθηνών, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό και το κοινοτικό.
Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να
προβλεφτεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία
σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει
τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια
κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.
Ειδικά κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του αναδόχου κυρώσεις δυνάμει των
άρθρων 203 (κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου), 206 (χρόνος παράδοσης υλικών), 207
(κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας), 213 (απόρριψη συμβατικών υλικών αντικατάσταση) του Ν. 4412/2016 μπορεί να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και
ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30)
ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής,
αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση
του αρμόδιου συλλογικού οργάνου και η απόφαση που θα εκδοθεί δεν επιδέχεται προσβολή με
άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.
Σε πιστώσει των ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε τρία πρωτότυπα. Δύο έλαβε η
Αναθέτουσα Αρχή και ένα ο Προμηθευτής
ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
Για την ΑΕΜΥ Α.Ε.

Για την εταιρεία
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