
 

 

 

     
 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                                       

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ                                                                     ΕΑΚΤΝΘΟ     24-2-2022 

ΓΗΟΗΚΖΖ 6εο ΤΓΔΗΟΝΟΜ. ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ      ΑΡ.  ΠΡΧΣ.        857 

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ 

«ΑΓΗΟ ΓΗΟΝΤΗΟ»  

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ-ΟΗΚ/ΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ                                               ΠΡΟ :  ΚΑΘΔ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΜΔΝΟ 

ΤΠΟΓ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ 

ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ 

Σαρ. Γ/λζε: Γατηάλη Εαθχλζνπ Σ.Κ. 291 00  

Πιεξνθνξίεο: ΘΔΟΓΧΡΗΣΖ ΔΤΣΡΑΣΗΑ  

ΣΖΛ.: 2695360606 

E-mail:  grafprom@1696.syzefxis.gov.gr 
 

ΘΔΜΑ: Πξόζθιεζε Καηάζεζεο Πξνζθνξάο  
  Σν  Γ. Ν. Εαθχλζνπ, έρνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο: 

-ηος ν. 4412/2016 (Α' 147) “Γημόζιερ ςμβάζειρ Έπγυν, Ππομηθειών και Τπηπεζιών (πποζαπμογή ζηιρ Οδηγίερ 

2014/24/ ΔΔ και 2014/25/ΔΔ)», καθώς και ηις ηροποποιήζεις ασηού  

-ηος ν. 4270/2014 (Α' 143) «Απσέρ δημοζιονομικήρ διασείπιζηρ και εποπηείαρ (ενζυμάηυζη ηηρ Οδηγίαρ 2011/85/ΔΔ) – 

δημόζιο λογιζηικό και άλλερ διαηάξειρ», 

--ηος ν. 4250/2014 (Α' 74) «Γιοικηηικέρ Απλοςζηεύζειρ - Καηαπγήζειρ, ςγσυνεύζειρ Νομικών Πποζώπυν και 

Τπηπεζιών ηος Γημοζίος Σομέα-Σποποποίηζη Γιαηάξευν ηος π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπέρ πςθμίζειρ» και 

ειδικόηεπα ηιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 1,, καθώς και ηις ηροποποιήζεις ασηού  

-ηηρ παπ. Ε ηος Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Πποζαπμογή ηηρ ελληνικήρ νομοθεζίαρ ζηην Οδηγία 2011/7 ηηρ 16.2.2011 για 

ηην καηαπολέμηζη ηυν καθςζηεπήζευν πληπυμών ζηιρ εμποπικέρ ζςναλλαγέρ»,  

-ηος ν. 4013/2011 (Α‟ 204) «ύζηαζη ενιαίαρ Ανεξάπηηηηρ Απσήρ Γημοζίυν ςμβάζευν και ΚΖΜΓΖ  …»,  

-ηος ν. 3861/2010 (Α‟ 112) «Δνίζσςζη ηηρ διαθάνειαρ με ηην ςποσπευηική ανάπηηζη νόμυν και ππάξευν ηυν 

κςβεπνηηικών, διοικηηικών και αςηοδιοικηηικών οπγάνυν ζηο διαδίκηςο "Ππόγπαμμα Γιαύγεια" και άλλερ διαηάξειρ”, 

-ηος π.δ  80/2016 (Α΄ 145) “Ανάλητη ςποσπεώζευν από ηοςρ Γιαηάκηερ”,  

-ηηρ με απ. Π1 2380/2012 Κοινήρ Τποςπγικήρ Απόθαζηρ (Β‟ 3400) Ρύθμιζη θεμάηυν ΚΖΜΓΖ   θαζψο θαη   

 --- ηελ αξίζκ. 41/15-12-2020 ζέκα 8νλ (ΑΓΑ: 97ΡΥ4690ΒΞ-ΣΘΓ) απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Γ.Ν.Ε., έγθξηζεο 

πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο ηεο 2ε Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο επί ηνπ ηειηθνχ ζρεδίνπ Σερληθψλ 

Πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ πξνκήζεηα: «ΔΠΗΘΔΜΑΣΧΝ ΚΑΣΑΚΛΗΔΧΝ ΚΑΗ ΑΚΧΝ ΣΟΜΗΧΝ» θαη 

ΟΡΗΣΗΚΟΠΟΗΖΖ ησλ πξνδηαγξαθψλ. 

- Σελ ππ. αξηζκ. 5/21-2-2022 ζέκα: 22
νλ

, κε ΑΓΑ:  ΦΦΠΕ4690ΒΞ-7ΝΗ απφθαζε ηνπ Γ..  ηνπ Γ.Ν.Ε., 

έγθξηζεο δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ  

- Έθζεζε αλάιεςεο δαπάλεο: 0/317, 297 /0 , ΑΓΑ: ΧΑΡΦ4690ΒΞ-0ΓΒ, Πνζνύ: 500,00 € (γηα ην 2022)   

- Σελ αλάγθε γηα  εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Ννζνθνκείνπ καο 
 

ΠΡΟΚΛΖΖ ΚΑΣΑΘΔΖ ΠΡΟΦΟΡΑ γηα ηελ πξνκήζεηα 

ΔΠΗΘΔΜΑΣΧΝ ΚΑΣΑΚΛΗΔΧΝ ΚΑΗ ΑΚΧΝ ΣΟΜΗΧΝ (CPV 33141110-4 «Δπίδεζκνη») (ΚΑΔ 1311) 
πηζαλήο πξνυπνι. δαπάλεο 23.415,93 € πξν ΦΠΑ ή 26.460,00 € ζπκπεξ. ΦΠΑ 13%, 

{πηζαλή πνζφηεηα 2.500 ηεκάρηα}, γηα θάιπςε αλαγθψλ πεξίπνπ ελφο (1) έηνπο.  

Με θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ  πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο 

(ΥΑΜΖΛΟΣΔΡΖ ΣΗΜΖ).  

Δπί πνηλή απνθιεηζκνχ ηεο πξνζθνξάο ζηελ πεξίπησζε  ηελ νπνία ε πξνζθεξφκελε ηηκή πνπ ζα δνζεί  

ππεξβαίλεη  ηελ   αλψηαηε  ηηκή  πνπ ζα πεξηιακβάλεηαη ζην παξαηεξεηήξην ηηκψλ ηεο Δ.Π.Τ. 

(www.epromy.gr) γηα ην είδνο απηφ, θαηά ηελ ηειεπηαία εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο. 

 

Ζ Γαπάλε ζα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνι  ηνπ Γ.Ν.Ε. (ΚΑΔ 1311) έηνπο 2022. 
 

 Ζ απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή ηελ  Σξίηε 8 

Μαξηίνπ  ηνπ 2022  θαη ψξα 13:00 θαη εληαία ρσξίο δηάθξηζε ζηαδίσλ / θάζεσλ {Άξζξν 118 «Απεπζείαο 
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αλάζεζε» ηνπ Ν. 4412/2016, Άξζξν 41 «Αληηζηξνθή ζηαδίσλ αμηνιφγεζεο ζηελ αλνηθηή δηαδηθαζία…» ηνπ λ. 

4782/2021} «Ζ απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε  ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ 

θαη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ κπνξνχλ λα γίλνπλ ζε κία δεκφζηα ζπλεδξίαζε, θαηά ηελ θξίζε ηεο 

επηηξνπήο).  
 

Ζ παξνχζα  ζα αλαξηεζεί ζηελ ΓΗΑΤΓΔΗΑ,  ζην  ΚΖΜΓ θαη  ζα ζηαιεί κε e-mail ζηα Δπηκειεηήξηα. 
 

   Έγγξαθα ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ε παξνχζα πξόζθιεζε  θαζψο θαη νη  ζπκπιεξσκαηηθέο 

πιεξνθνξίεο πνπ ηπρφλ παξέρνληαη ηδίσο ζρεηηθά κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά 

ηελ πεξίπησζε πνπ πξνθχςνπλ ηπρφλ δηεπθξηλίζεηο ή ηξνπνπνηήζεηο, ζα δεκνζηεχνληαη ζηνπο 

ίδηνπο δηθηπαθνχο ηφπνπο θαη ζα απνηειεί επζχλε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ λα ιάβεη γλψζε γηα απηέο. 

Οη παξερφκελεο απφ ην Ννζνθνκείν δηεπθξηλίζεηο δελ ζα ηξνπνπνηνχλ νπζησδψο ην πεξηερφκελν ηεο 

πξφζθιεζεο. 

  

ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ζηελ δηαδηθαζία θαηάζεζεο πξνζθνξψλ, έρνπλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο 

(άξζξν 1, παξ. 11,  ηνπ λ. 4782/2021,  « υρ „οικονομικόρ θοπέαρ‟ νοείηαι κάθε θςζικό ή νομικό ππόζυπο ή 

δημόζιορ θοπέαρ ή ένυζη αςηών ηυν πποζώπυν ή θοπέυν, ζςμπεπιλαμβανομένυν ηυν πποζυπινών ζςμππάξευν 

επισειπήζευν » πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη επαγγεικαηηθά ζην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο.  

 
Ζ δηαδηθαζία αλάζεζεο ζα δηελεξγεζεί ζχκθσλα κε ηνπο  εηδηθνχο,  γεληθνχο φξνπο & πξνδηαγξαθέο 

ηεο παξνχζεο, νη νπνίνη  είλαη απαξάβαηνη θαη ε κε ζπκκόξθσζή ηνπο,  ζπλεπάγεηαη απνθιεηζκφ ηεο 

πξνζθνξάο. 
 

-- Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα ην ζύλνιν ή κέξνο ησλ  δεηνπκέλσλ εηδψλ, 

αιιά  γηα ην ζύλνιν ηεο δεηνχκελεο πνζφηεηαο ηνπ θάζε είδνπο. 
 

---Σα ππφ πξνκήζεηα είδε θαη νη ππφ πξνκήζεηα πνζφηεηεο ζα πξνζαξκόδνληαη  θάζε θνξά 

αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ λνζνθνκείνπ. 

 

 

Άξζξν 1…ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ                                                

Όια ηα έγγξαθα πνπ απαηηνχληαη (γηα δηελέξγεηα θαη ζπκκεηνρή) ζπληάζζνληαη ζηελ  ΔΛΛΖΝΗΚΖ  ΓΛΧΑ 

Οη πξνζθνξέο γηα φζνπο επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο, ζα απνζηαινχλ ζε ΦΡΑΓΗΜΔΝΟ 

ΦΑΚΔΛΟ ζην Γ. Ν. Εαθχλζνπ «Άγηνο Γηνλχζηνο» νδφο: Γατηάλη, ΣΚ 291 00  ΕΑΚΤΝΘΟ Γξακκαηεία - 

Πξσηφθνιιν,   κέρξη θαη ηελ ίδηα  εκέξα δηελέξγεηαο ηεο δηαδηθαζία αλάζεζεο, αιιά κηα ώξα πξηλ ηεο 

νξηζζείζεο,  γηα ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ.   

 Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ή πεξηέρνληαη ζηελ ππεξεζία καο, κε νπνηνδήπνηε ηξφπν 

εθπξφζεζκα, επηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζζνχλ. 

Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο. Δάλ ππάξρεη ζηελ 

πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ 

πξνζθέξνληα. Αλ ππάξρνπλ δηνξζψζεηο, ε επηηξνπή θαηά ηνλ έιεγρν ζα κνλνγξάςεη ηηο δηνξζψζεηο, 

πξνζζήθεο, θ.ι.π. θαη γεληθά ζα επηβεβαηψλεη φηη απηέο έγηλαλ πξηλ απφ ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ  

 Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη φηαλ ππάξρνπλ ζε απηή δηνξζψζεηο θαη ηελ θαζηζηνχλ αζαθή θαηά ηελ 

θξίζε ηνπ νξγάλνπ αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ. 

 

ηνλ ζθξαγηζκέλν θάθειν ηεο πξνζθνξάο, πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο:  
    Α) Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα   

    Β) Ο ηίηινο ηεο Τπεξεζίαο καο:   ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ   «ΑΓΗΟ ΓΗΟΝΤΗΟ » 

«ΠΡΟΦΟΡΑ» ζηελ αξίζκ. πξση. 857/24-2-2022   «Πξφζθιεζε γηα Καηάζεζε Πξνζθνξάο γηα ηελ πξνκήζεηα 

ΔΠΗΘΔΜΑΣΧΝ ΚΑΣΑΚΛΗΔΧΝ ΚΑΗ ΑΚΧΝ ΣΟΜΗΧΝ 

    Γ) Ζ εκεξνκελία θαη ψξα  αλνίγκαηνο ησλ πξνζθνξψλ: ηελ  Σξίηε 8 Μαξηίνπ  ηνπ 2022  θαη ψξα 13:00 
    Γ) «Να κελ αλνηρζεί ν θάθεινο  απφ ηελ ηαρπδξνκηθή ππεξεζία ή ηε γξακκαηεία». 

 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο απνζθξάγηζεο (δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο – ηερληθή - νηθνλνκηθή 

πξνζθνξά) κπνξνχλ λα παξεπξίζθνληαη νη δηαγσληδφκελνη ή εμνπζηνδνηεκέλνη αληηπξφζσπνί ηνπο. 

Ζ αλσηέξσ απνζθξάγηζε-αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ (δηθαηνινγεηηθψλ - ηερληθή – νηθνλνκηθή) 

νινθιεξψλεηαη ηελ ίδηα εκέξα θαη αλ δελ επαξθέζεη ν ρξφλνο, ζε επφκελε ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο. 
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Όζνη απφ ηνπο ππνςήθηνπο πξνκεζεπηέο επηζπκνχλ, κπνξνχλ λα πιεξνθνξεζνχλ ην πεξηερφκελν 

ησλ άιισλ πξνζθνξψλ χζηεξα απφ ζρεηηθή ελεκέξσζή ηνπο απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή.  

Ζ εμέηαζε ησλ θαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ ησλ άιισλ ζπκκεηαζρφλησλ, ζα γίλεη ελψπηνλ ηεο 

επηηξνπήο θαη ρσξίο λα επηηξέπεηαη ε θσηναληηγξαθή. 

 

Άξζξν 2…ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΦΑΚΔΛΟΤ ΠΡΟΦΟΡΑ  

Ο  ζθξαγηζκέλνο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο ζα πεξηέρεη επί πνηλή απνθιεηζκνχ: 

ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

 ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ  ηεο παξ.4 ηνπ άξζξ. 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Α΄ 75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, κε 

εκεξνκελία ζχληαμεο ηελ εκεξνκελία απνζηνιήο ηεο πξνζθνξάο, ζηελ νπνία ζα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία 

ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο γηα ηελ θαηάζεζε πξνζθνξψλ  θαη ν ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο ζα δειψλεη :   

1) Δίλαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνη θαη είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Δπηκειεηήξην    

2) Ζ επηρείξεζή ηνπο δελ ππφθεηηαη ζε ηπρφλ λνκηθνχο πεξηνξηζκνχο ιεηηνπξγίαο.  

3) Γελ έρεη εθδνζεί ζε βάξνο ηνπο απφθαζε απνθιεηζκνχ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 74 ηνπ λ. 4412/2016, φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 23 ηνπ λ. 4782/2021. 

4) Γελ έρνπλ ππνπέζεη ζε ζνβαξφ παξάπησκα θαηά ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο  δξαζηεξηφηεηαο. 

5) Ζ επηρείξεζε είλαη ζπλεπήο ζηελ εθπιήξσζε ηφζν ησλ ζπκβαηηθψλ ηεο ππνρξεψζεσλ, φζν θαη  ησλ 

ππνρξεψζεψλ ηεο ελ γέλεη πξνο ην Γεκφζην ηνκέα. 

Καζψο θαη: 

α) Σελ πιήξε απνδνρή θαη ζπκκφξθσζε κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο, φπσο  

νξίδνληαη ζην Παξάξηεκα ηεο παξνχζαο. 

β) Όηη αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ απαξέγθιηηε ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο 

λνκνζεζίαο, δειαδή: θαηαβνιή ησλ λφκηκσλ απνδνρψλ, ηήξεζε ηνπ λφκηκνπ σξαξίνπ, αζθαιηζηηθή 

θάιπςε, φξνη πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο θαη πξφιεςεο ηνπ επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ, ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ζα 

απαζρνιεζνχλ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ ππφ αλάζεζε  έξγνπ θαη φηη επζχλεηαη απνθιεηζηηθά γηα θάζε 

παξάβαζε ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ πξνο ηνπο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο 

γ) Σα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά είλαη αιεζή θαη αθξηβή.  

δ) Ζ πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο, γηα ηνπο νπνίνπο έιαβε 

πιήξε θαη αλεπηθχιαθηε γλψζε 

ε) πκκεηέρεη ζε κηα κφλν πξνζθνξά ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο.  

δ) Παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπ,  ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο γηα αλαβνιή, αθχξσζε,  καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο.  

ε) Γελ έρεη δηθαίσκα λα απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ ή κέξνο απηήο κεηά ηελ θαηάζεζή ηεο θαη 

ζ) Οπνηνδήπνηε έγγξαθν ηνπ δεηεζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Γηεμαγσγήο θαη Αμηνιφγεζεο, ζα ην θαηαζέζεη  

εληφο ηξηψλ (3) εκεξψλ. 

 

 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ηελ  ηερληθή πξνζθνξά ζπκπεξηιακβάλνληαη  ηα  εμήο: 

α) Έληππν «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» (ζε έλα (1) πξσηφηππν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή CD- ζε 

επεμεξγάζηκε κνξθή) φπνπ πεξηγξάθνληαη ηα πξνζθεξφκελα θαη νη ηπρφλ απνθιίζεηο ησλ πξνδηαγξαθψλ 

ησλ πξνζθεξνκέλσλ, απφ απηέο πνπ ζέηνπλ νη δεηνχκελεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο  ηεο παξνχζεο. 

Τπόδεηγκα Πίλαθα  Σερληθήο Πξνζθνξάο 
ΕΖΣΟΤΜΔΝΟ ΔΗΓΟ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΟ ΔΗΓΟ 

α/α 

πξφζθιεζεο 
Πεξηγξαθή  

 
Πεξηγξαθή 

 

 Κσδηθφο +  
Δκπνξηθή 

νλνκαζία  

ρψξα παξαγσγήο+ 

επηρεηξεκαηηθή κνλάδα θαη 

ηφπνο εγθαηάζηαζήο ηεο 

θσδ.   

ΔΚΑΠΣΤ 

Κσδ. 

Παξαηεξ. 

Σηκψλ 
 

πζθεπαζία 
πξνζθεξφκ. 

είδνπο 

…. …. …. …. …. …. …. …. 

…. …. …. …. …. …. …. …. 

…. …. …. …. …. …. …. …. 

Ζ ηερληθή πξνζθνξά λα θέξεη εκεξνκελία, νλνκαηεπψλπκν, ππνγξαθή, ηνπ Νφκηκνπ Δθπξνζψπνπ, 

θαη ζθξαγίδα εηαηξείαο. 

 

β) Τιηθφ ηεθκεξίσζεο, απφ ην νπνίν ζα πξνθχπηεη ε θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ ησλ  δεηνπκέλσλ πιηθψλ  
{δειψζεηο, πηζηνπνηεηηθά θαηαιιειφηεηαο CE MARK, ISO θαηαζθεπαζηή, δηάθνξεο πιεξνθνξίεο, θ.ι.π.}  

(Σα μελφγισζζα έγγξαθα λα είλαη επίζεκα κεηαθξαζκέλα, ζηελ Διιεληθή γιψζζα) 

ΑΔΑ: 6ΓΟ34690ΒΞ-ΠΔΟ





 Σα θαηαηεζεηκέλα prospectus, ζα πξέπεη λα είλαη ηα πξσηφηππα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ. ε 

αληίζεηε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ Τπεχζπλε Γήισζε, ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη ηα 

αλαγξαθφκελα ζε απηά ζηνηρεία ηαπηίδνληαη κε ηα ζηνηρεία ηνπ prospectus ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ.  

 ==ηελ αξρή ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, ζα  θαηαγξάθνληαη ηα  πεξηερφκελα απηήο==. 

 

εκείσζε: Πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε, απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο  

 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ  ΠΡΟΦΟΡΑ 

Έληππν «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» (ζε έλα (1) πξσηφηππν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή CD, ζε 

επεμεξγάζηκε κνξθή) θαη πξέπεη λα θέξεη εκεξνκελία, νλνκαηεπψλπκν, ππνγξαθή ηνπ Νφκηκνπ 

Δθπξνζψπνπ θαη ζθξαγίδα εηαηξείαο. 

Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο ζα δνζνχλ ζε  €  νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο, αλά κνλάδα κέηξεζεο, γηα 

παξάδνζε ησλ πιηθψλ   κε επζχλε θαη κέξηκλα ηνπ Πξνκεζεπηή ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη 

ζε ρψξν πνπ ζα  ππνδεηρζεί,  ελψπηνλ Δπηηξνπήο παξαιαβήο 

Τπόδεηγκα   Πίλαθα   Οηθνλνκηθήο  Πξνζθνξάο 

 ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΟ ΔΗΓΟ 
ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΖ  

ΣΗΜΖ/ηεκ.  πξν ΦΠΑ 
    

α/α 

 
 δηα-

θή-
ξπ-

μεο  

 

 

Πεξηγξαθή  
+  

Κσδηθφο  
+ 

Δκπνξηθή 

νλνκαζία 

ρψξα 

παξαγσγήο+ 

επηρεηξεκαηηθή 

κνλάδα θαη 

ηφπνο 

εγθαηάζηαζήο  

Κσδηθφο    
 

ΔΚΑΠΣΤ 

 

πζθεπ-

αζία  

ΑΡΗΘΜΖ-

ΣΗΚΧ 

ΟΛΟ- 

ΓΡΑ-
ΦΧ  

ΕΖΣΟΤ-
ΜΔΝΖ  

 
ΠΟΟ-

ΣΖΣΑ 

ΓΑΠΑ-

ΝΖ 
ΦΠΑ 

Τ-
ΝΟΛΟ 

 
 ζπκπ.  

ΦΠΑ 

…. …. …. …. …. …. …. …. …. ….% …. 

…. …. …. …. …. …. …. …. …. ….% …. 

…. …. …. …. …. …. …. …. …. ….% …. 

Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο δελ ππφθεηληαη ζε κεηαβνιή θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο.  

ε πεξίπησζε πνπ δεηεζεί παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηζρχνο πξνζθνξάο, νη δηαγσληδφκελνη δελ δηθαηνχληαη, 

θαηά ηελ ζπγθαηάζεζήο ηνπο, λα ππνβάιινπλ ΝΔΑ νηθνλνκηθή πξνζθνξά. 

Οη  ηηκέο πνπ ζα δνζνχλ ζα πεξηιακβάλνπλ ηηο θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ, σο θαη θάζε άιιε λφκηκε 

επηβάξπλζε πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, εθηφο απφ ηνλ ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ ζα δίδεηαη ζε 

μερσξηζηή ζηήιε, ζε πεξίπησζε δε πνπ αλαθέξεηαη εζθαικέλνο ΦΠΑ απηφο ζα δηνξζψλεηαη απφ ηελ 

Τπεξεζία. 

Ζ πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε εθφζνλ:  

-- δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή 

-- δελ δίλνπλ ηηο ηηκέο ζε επξψ ή πνπ θαζνξίδνπλ ζρέζε επξψ κε μέλν λόκηζκα 

-- ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο 

-- ζέηεη φξν αληηπξνζθνξάο. 
 

Γηα ηε ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα ιακβάλεηαη ππφςε, ε πξνζθεξφκελε ηηκή αλά κνλάδα 

κέηξεζεο, πξν  ΦΠΑ  
Ζ αλαγξαθή ηεο ηηκήο ζε €, κπνξεί λα γίλεηαη κε δχν ή θαη πεξηζζφηεξα δεθαδηθά ςεθία, εθφζνλ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζε ελδηάκεζνπο ππνινγηζκνχο. Σν γεληθφ ζχλνιν ζηξνγγπινπνηείηαη ζε δπν δεθαδηθά 

ςεθία, πξνο ηα άλσ εάλ ην 3
ν
  δεθαδηθφ ςεθίν είλαη = ή > ηνπ πέληε θαη πξνο ηα θάησ εάλ είλαη < ηνπ πέληε. 

  

- ε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο θάλεη έθπησζε, νη ηηκέο πνπ ζα αλαθέξνληαη ζηνπο 

Οηθνλνκηθνχο Πίλαθεο ζα είλαη νη ηειηθέο ηηκέο κεηά ηελ έθπησζε. Γελ επηηξέπνληαη ζηελ Οηθνλνκηθή 

Πξνζθνξά ζπλνιηθέο εθπηψζεηο ζε επί επηκέξνπο αζξνίζκαηα ή επί ηνπ ζπλνιηθνχ ηηκήκαηνο.  
 

- Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ 

ηεθκεξίσζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηηκώλ, νη δε πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ απηά. 
 

εκεηψλεηαη φηη: Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο ζα παξακέλνπλ ζηαζεξέο θαη δελ ζα ππφθεηληαη ζε θακία 

αλαζεψξεζε ή αχμεζε έσο ηελ εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηεο ζχκβαζεο, πνπ ζα ππνγξαθεί. 

 

 

Άξζξν 3… ΥΡΟΝΟ ΗΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΧΝ (άξζξν 97, ηνπ λ. 4412/2016) (άξζξν 39, ηνπ Ν.4782/2021)   

 Ζ ηζρχο ησλ πξνζθνξψλ ζα έρεη δηάξθεηα {150} εκεξώλ  απφ ηελ επνκέλε εκέξα ηνπ αλνίγκαηνο 

ησλ πξνζθνξψλ. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν, ζα  απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.  

ΑΔΑ: 6ΓΟ34690ΒΞ-ΠΔΟ





  

 

Άξζξν 4… ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

   Γηα  ηελ ηειηθή επηινγή ηνπ πξνκεζεπηή  ιακβάλεηαη ππφςε ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή 

άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο (ρακειόηεξε ηηκή) εθ ησλ ζπκκεηαζρφλησλ  ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο ηνπο 

έρνπλ θξηζεί σο απνδεθηέο, κε βάζε  ηνπο φξνπο ηεο πξφζθιεζεο πνπ επηζπλάπηνληαη. 

ηελ πεξίπησζε ΗΟΣΗΜΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ, ν πξνκεζεπηήο  ζα επηιεγεί κε θιήξσζε (Άξζξν 90, Ν. 4412/2016)  

 

 

Άξζξν 5…ΚΡΗΖ  ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ --  ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

 Ζ επηηξνπή κε αηηηνινγεκέλε εηζήγεζή ηεο, κπνξεί λα πξνηείλεη ηελ θαηαθύξσζε ηεο ζχκβαζεο 

γηα ην (80%) κέρξη θαη ην (120%) ηεο πνζφηεηαο αγαζψλ ή παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πνπ αλαθέξεηαη ζηα 

έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο (άπθπο 45, Ν. 4782/2021). 

Σν Ννζνθνκείν, κεηά απφ αηηηνινγεκέλε εηζήγεζή ηεο Δπηηξνπήο (βάζη ηος άξζξνπ 106 ηνπ λ. 

4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άπθπο 46, Ν. 4782/2021) δηαηεξεί ην δηθαίσκα αδεκίσο λα 

απνθαζίζεη ηελ νξηζηηθή ή ηελ ελ κέξεη καηαίσζε, αθύξσζε ή δηαθνπή ηεο δηαδηθαζίαο.  

Μεηά ηελ ηερληθή - νηθνλνκηθή αμηνιφγεζε ππνγξάθεηαη ην ζρεηηθφ πξαθηηθφ απφ ηα κέιε ηεο  

επηηξνπήο θαη θαηαηίζεηαη γηα έγθξηζή ηνπ. 

         Μεηά ηελ ζρεηηθή απφθαζε έγθξηζεο ηνπ πξαθηηθνχ, θνηλνπνηείηαη απηφ ζηηο ζπκκεηέρνπζεο εηαηξείεο. 

 

 

Άξζξν 6… ΔΝΝΟΜΖ ΠΡΟΣΑΗΑ  

Γηα ηελ έλλνκε πξνζηαζία θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ κε εθηηκψκελε αμία 

ίζε ή θαηψηεξε απφ ην φξην ησλ ηξηάληα ρηιηάδσλ (30.000) επξψ, ηζρχεη ην άξζξν 55 ηνπ  λ. 4782/2021. 

 

 

Άξζξν 7…  ΚΑΣΑΘΔΖ  ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ  ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ  
Ο πξνζσξηλφο αλάδνρνο - πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη εληόο δέθα (10) εξγαζίκσλ εκεξώλ απφ ηελ 

παξαιαβή ηεο αλαθνίλσζεο αμηνιφγεζεο, λα πξνζθνκίζεη: 

 

Α... ΣΑ ΚΑΣΧΘΗ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ, ζε ηζρύ : 

α. ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΔΝΖΜΔΡΟΣΖΣΑ   

 

β. ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΔΝΖΜΔΡΟΣΖΣΑ θαη Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ- πξνκεζεπηή, 

αλαθνξηθά κε ηνπο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηνπο νπνίνπο  νθείιεη λα θαηαβάιεη εηζθνξέο (ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο- πξνκεζεπηήο,  έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα αθνξά 

Οξγαληζκνχο θχξηαο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο 
πνπ λα έρνπλ εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ από ηελ ππνβνιή ηνπ (Πξβι. παξ. 12 άξζξνπ 80 ηνπ λ.4412/2016)   

 

γ. ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ πεξί κε ζπλδξνκήο ιφγσλ απνθιεηζκνχ,  ζχκθσλα κε ηα άξζξα:  

      73 ηνπ λ. 4412/2016, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 22 ηνπ λ. 4782/2021 θαη  

      74 ηνπ λ. 4412/2016, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 23 ηνπ λ. 4782/2021 

  

Δθφζνλ ηα δηθαηνινγεηηθά παξνπζηάδνπλ ειιείςεηο ή δελ πξνζθνκηζζνχλ, ε  αλαζέηνπζα αξρή 

θαιεί ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν – πξνκεζεπηή, γηα δηεπθξηλίζεηο επί ησλ ήδε ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

θαη λα ζπκπιεξψζεη ηα ηπρφλ ειιείπνληα δηθαηνινγεηηθά, εληφο δέθα (10)  εκεξώλ.   

 

        Σημείωζη:  Οι οικονομικοί θoπείρ δεν ςποσπεούνηαι να ςποβάλοςν δικαιολογηηικά, όηαν η αναθέηοςζα 

απσή, διαθέηει ήδη ηα δικαιολογηηικά αςηά. (Ππβλ  άπθπο 79 παπ. 6 ν.  4412/2016, καθώρ και ηιρ 

ηποποποιήζειρ αςηού).   

        ε αςηή ηην πεπίπηυζη ο ζςμμεηέσυν ππέπει να αναγπάτει  ζηην ΠΡΟΦΟΡΑ ηος  ποια έγγπαθα   είναι 

ήδη καηαηεθειμένα ζηο Νοζοκομείο,  ζε ποιόν διαγυνιζμό και  όηι  αςηά  βπίζκονηαι ζε ιζσύ. 

 

 

Β… ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ χςνπο 4% επί ηεο δαπάλεο πξν Φ.Π.Α, κε 

ρξφλν ηζρχνο (15) κελώλ [ηπειρ (3) ηοςλάσιζηον επιπλέον μήνερ από ηο σπόνο λήξηρ ηηρ ζύμβαζηρ]  {άπθπος 72 ηος  Ν.  

4412/2016, όπυρ ανηικαηαζηάθηκε με ηο άπθπο 21 ηος ν. 4782/2021}. 
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Οι εγγςήζειρ καλήρ εκηέλεζηρ επιζηπέθονηαι ζηο ζύνολό ηοςρ μεηά από ηην ποζοηική και ποιοηική 

παπαλαβή ηος ζςνόλος ηος ανηικειμένος ηηρ ζύμβαζηρ. 

Δάν ζηο ππυηόκολλο οπιζηικήρ ποιοηικήρ και ποζοηικήρ παπαλαβήρ αναθέπονηαι παπαηηπήζειρ ή 

ςπάπσει εκππόθεζμη παπάδοζη, η επιζηποθή ηυν υρ άνυ εγγςήζευν γίνεηαι μεηά ηην ανηιμεηώπιζη ηυν 

παπαηηπήζευν και ηος εκπποθέζμος. 
 
 

Δθόζον ηα δικαιολογηηικά κριθούν ζωζηά, αποζηέλλεηαι ζηον ανάδοτο – προμηθεσηή  ηο 

ΣΦΔΓΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ προς σπογραθή. 

 

 

 

Άξζξν 8…  ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΤΜΒΑΖ -- ΥΡΟΝΟ ΗΥΤΟ  ΤΜΒΑΖ 

   Ο πξνκεζεπηήο εληφο πέληε (5) εξγαζίκσλ εκεξώλ απφ ηελ παξαιαβή ηνπ ζρεδίνπ ηεο ζχκβαζεο,  

ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή  ηεο ζχκβαζεο.  
 

 Ζ ρξνληθή ηζρχο ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη από ηελ αλάξηεζή ηεο ζην ΚΖΜΓΖ, έσο 

εμαληιήζεσο ηνπ ζπκβαηηθνύ πνζνύ.  
 

 Σν Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο απηνδίθαηαο ιύζεο ηεο ζχκβαζεο, κεηά απφ έγγξαθε 

ελεκέξσζε ηνπ πξνκεζεπηή, εθ’ όζνλ παξνπζηαζηνύλ πξνβιήκαηα ζηε ρξήζε ηνπ πξντόληνο  ή εθ’ φζνλ 

δεηεζεί ε ιχζε ηεο απφ Αλψηεξν Κξαηηθφ Φνξέα εθηφο ηνπ Ννζνθνκείνπ,  ρσξίο θακηά αμίσζε ηνπ 

κεηνδφηε- πξνκεζεπηή, γηα νηθνλνκηθή ή άιιε απνδεκίσζε ηνπ,  απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή (άξζξα 132 & 

133 ηνπ λ. 4412/2016 θαζψο θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηνχ).  

  Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο λα απαηηείηαη λέα δηαδηθαζία 

ζχλαςεο ζχκβαζεο, κφλν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016 

θαζψο θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηνχ θαη θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ (άξζξν 201, 

«Πξνεγνχκελε γλψκε γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ζχκβαζεο» ηνπ λ. 4412/2016), (άξζξν 107 πεξ. 39 ηνπ λ. 4497/2017) 

  Ζ ζχκβαζε ζεσξείηαη όηη έρεη εθηειεζηεί φηαλ παξαδνζεί νξηζηηθά ην ζχλνιν ηεο πξνκήζεηαο, 

γίλεη ε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο θαη εθπιεξσζνχλ νη ηπρφλ ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο 

απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε θαη απνδεζκεπηνχλ νη ζρεηηθέο εγγπήζεηο θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηε ζχκβαζε 

(άξζξν 202 ηνπ λ. 4412/2016) 

  Σα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο κε βάζε ηα νπνία ζα εθηειεζζεί ε πξνκήζεηα είλαη ηα αλαθεξφκελα 

παξαθάησ. ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο ησλ πεξηερνκέλσλ ζε απηά φξσλ, ε ζεηξά ηζρχνο θαζνξίδεηαη σο 

θαησηέξσ. 1. Ζ χκβαζε. 2. Ζ πξφζθιεζε. 3. Ζ Σερληθή Πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή. 4. Ζ Οηθνλνκηθή 

Πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή. 

ΤΜΒΑΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ - ΔΦΑΡΜΟΣΔΑ ΝΟΜΟΘΔΗΑ 

 Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016 θαζψο θαη ηηο 

ηξνπνπνηήζεηο απηνχ, νη φξνη ηεο πξφζθιεζεο θαη ζπκπιεξσκαηηθά ν Αζηηθφο Κψδηθαο.  

ε πεξίπησζε δηαθνξψλ ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία ή ηελ εθηέιεζε ή ηελ εθαξκνγή ηεο χκβαζεο ή 

εμ' αθνξκήο ηεο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ν πξνκεζεπηήο θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα ηε θηιηθή 

επίιπζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ρξεζηψλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ. Γηα θάζε 

δηαθνξά πνπ δελ είλαη δπλαηφ λα επηιπζεί ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ νξηδφκελα, αξκφδηα ζα είλαη ηα 

δηθαζηήξηα πνπ εδξεχνπλ ζηνλ Ννκφ Εαθχλζνπ  

 

 

Άξζξν 9 … ΠΑΡΑΓΟΖ - ΠΑΡΑΛΑΒΖ 

 Ζ παξάδνζε ησλ πιηθψλ  ζα γίλεηαη κε επζχλε θαη κέξηκλα ηνπ Πξνκεζεπηή ηκεκαηηθά εληόο 

ηξηώλ (3) εξγαζίκσλ εκεξώλ, χζηεξα απφ ηελ έγγξαθε παξαγγειία καο, ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 

Ννζνθνκείνπ θαη ζε ρψξν πνπ ζα  ππνδεηρζεί  ελψπηνλ Δπηηξνπήο παξαιαβήο ε νπνία ζα έρεη ζπζηαζεί γηα 

ην ζθνπφ απηφ απφ ηελ Γ/λζε ηνπ Ννζνθνκείνπ.    
 

Υξόλνο παξάδνζεο πιηθώλ άπθπο 206 ηος ν. 4412/2016, όπυρ ηποποποιήθηκε  με ηο άπθπο 104 ηος ν. 4782/2021 

Κπξώζεηο γηα εθπξόζεζκε παξάδνζε πξνκήζεηαο άπθπο 207 πεπί κςπώζευν για εκππόθεζμή παπάδοζη  

Παξαιαβή πιηθώλ άπθπο 208 ηος ν. 4412/2016, όπυρ ηποποποιήθηκε  με ηο άπθπο 105 ηος ν. 4782/2021 

Απόξξηςε ζπκβαηηθώλ πιηθώλ – αληηθαηάζηαζε άπθπο 213 ηος ν. 4412/2016. 
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Γηα ηελ παξαιαβή πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ αμίαο ίζεο ή κηθξφηεξεο ησλ 30.000 επξψ, ε παξαιαβή 

γίλεηαη κε βεβαίσζε ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο ππεξεζίαο γηα ηελ νπνία πξννξίδνληαη (ηα πιηθά ή νη ππεξεζίεο) 

ή ηεο ππεξεζίαο πνπ έρεη νξηζηεί γηα ηνλ ζθνπφ απηφ κε ηελ απφθαζε αλάζεζεο, ρσξίο λα απαηηείηαη 

ζπγθξφηεζε επηηξνπήο παξαιαβήο. (άπθπα 105 και 107 ηος ν. 4782/2021) 

 

Όξγαλα δηελέξγεηαο δηαδηθαζηώλ αλάζεζεο θαη εθηέιεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ Δμνπζηνδνηηθή 

δηάηαμε άπθπο 221 ηος ν. 4412/2016, όπυρ ηποποποιήθηκε  με ηο άπθπο 108 ηος ν. 4782/2021 

  

Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ 
(άξζξνπ 205 ηνπ λ. 4412/2016 θαζψο θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηνχ). 

 

Άξζξν 10… ΠΛΖΡΧΜΖ – ΚΡΑΣΖΔΗ 

 Ζ πιεξσκή ζηνλ πξνκεζεπηή  ζα γίλεηαη κε εμφθιεζε ηνπ 100% ηεο αμίαο ησλ παξαδνζέλησλ 

πιηθψλ κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή απηψλ απφ αξκφδηα επηηξνπή.  

Διάρηζηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην 

άξζξν 200, παξαγξ. 4, ηνπ λ.4412/2016 (φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 102 ηνπ λ. 4782/2021), είλαη:  

α) Πξσηφθνιιν νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 208 πεξί παξαιαβήο 

πιηθψλ.  

β) Απνδεηθηηθφ εηζαγσγήο ηνπ πιηθνχ ζηελ απνζήθε ηνπ θνξέα.  

γ) Σηκνιφγην ηνπ πξνκεζεπηή.    

δ) Σν ηηκνιφγην ζα  εθδνζεί ζην  ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ «ΑΓΗΟ ΓΗΟΝΤΗΟ»   

        Σαρ.  Γ/λζε: Γατηάλη Εαθύλζνπ Σ.Κ. 291 00   ΑΦΜ: 999519547, ΓΟ.Τ.  ΕΑΚΤΝΘΟΤ   
ε) Πηζηνπνηεηηθά Φνξνινγηθήο θαη Αζθαιηζηηθήο Δλεκεξφηεηαο, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.  

δ) Οπνηνδήπνηε άιιν παξαζηαηηθφ ή δηθαηνινγεηηθφ δεηεζεί απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηνπ λνζνθνκείνπ 

πνπ δηελεξγεί ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία. 
 

 Σνλ  πξνκεζεπηή βαξχλνπλ νη ππέξ Γεκνζίνπ & ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, 

ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηι. Φ.Π.Α., γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο  ζηνλ ηφπν θαη 

κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα απηήο. Ηδίσο βαξχλεηαη κε ηηο αθφινπζεο θξαηήζεηο:  

α) 0,07% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο, θαζψο 

θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο Τπέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

επηβάιιεηαη (άξζξν 4,  Ν.4013/2011, θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηνχ:  λ. 4605/2019 θαη ηνπ λ. 4610/2019) 

β) 2% ππέξ Φπρηθήο Τγείαο  επί ηεο αμίαο ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο ζχκβαζεο, κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ ΦΠΑ & 

θαη θάζε άιινπ παξαθξαηνχκελνπ πνζνχ ππέξ ηξίησλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 3, Ν. 3580/2007 

γ) Πνζνζηφ 0,06% ππέξ Α.Δ.Π.Π.  (Αξρή Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ) 

Οη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ 3% θαη ζηελ επ’ 

απηνχ εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ 20%. 

Καη θάζε λφκηκε θξάηεζε ππέξ Γεκνζίνπ & ηξίησλ 

Με θάζε πιεξσκή ζα γίλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία παξαθξάηεζε θφξνπ 

εηζνδήκαηνο αμίαο (4% γηα πξνκήζεηα πιηθψλ) επί ηνπ θαζαξνχ πνζνχ. 

 Όια ηα ηηκήκαηα ηεο χκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί  (ζπλνιηθά θαη ηηκέο κνλάδνο), ζα παξακέλνπλ ζηαζεξά 

θαη δελ ζα ππφθεηληαη ζε θακία αλαζεψξεζε ή αχμεζε έσο ηελ ζπκβαηηθή εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηεο 

πξνκήζεηαο.      
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1 
 

Εεηνύκελα είδε, Πξνδηαγξαθέο  / Γεληθνί- Δηδηθνί  όξνη 

Πξνκήζεηα  ΔΠΗΘΔΜΑΣΧΝ ΚΑΣΑΚΛΗΔΧΝ ΚΑΗ ΑΚΧΝ ΣΟΜΗΧΝ (CPV 33141110-4 «Δπίδεζκνη») 

(ΚΑΔ 1311) πηζαλήο πξνυπνι. δαπάλεο 23.415,93 € πξν ΦΠΑ ή 26.460,00 € ζπκπεξ. ΦΠΑ 13%, 

{πηζαλή πνζφηεηα 2.500 ηεκάρηα}, γηα θάιπςε αλαγθψλ πεξίπνπ ελφο (1) έηνπο 
 

ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ ΔΗΓΖ – ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ  

α/α Πεξηγξαθή δεηνπκέλσλ εηδψλ 
Μνλ. 

Μέηξ. 

Πηζαλή 

πνζφηεηα 

Πηζαλή 
δαπάλε 

ζπκπεξ. ΦΠΑ 

13% 

 
1.  ΔΠΗΘΔΜΑΣΑ 

   

1 

Δπηζέκαηα πδξνηξηρνεηδηθά απφ ίλεο πνιπκεξνχο – θπηηαξίλεο γηα έιθε έσο θαη πςεινχ 

εμηδξψκαηνο. Με πιέγκα – ζηξψκα επαθήο ρσξίο ζηιηθφλε, λα κεηαηξέπνπλ ην εμίδξσκα ζην 

εζσηεξηθφ ηνπ επηζέκαηνο ζε ηδέι επηηπγράλνληαο πςειή ζπγθξάηεζε. Απηνθφιιεηα κε πεξηκεηξηθφ 

θπζηθφ θνιιεηηθφ. (15cmΥ15 cm ± 2,5cm) 

ΣΜΥ 150 1.605,00 € 

2 

Δπηζέκαηα πδξνηξηρνεηδηθά απφ ίλεο πνιπκεξνχο – θπηηαξίλεο γηα έιθε έσο θαη πςεινχ 

εμηδξψκαηνο. Με πιέγκα – ζηξψκα επαθήο ρσξίο ζηιηθφλε, λα κεηαηξέπνπλ ην εμίδξσκα ζην 

εζσηεξηθφ ηνπ επηζέκαηνο ζε ηδέι επηηπγράλνληαο πςειή ζπγθξάηεζε. Απηνθφιιεηα κε πεξηκεηξηθφ 

θπζηθφ θνιιεηηθφ. (20cmΥ20 cm ± 2,5cm) 

ΣΜΥ 140 2.083,00 € 

3 

Δπηζέκαηα αθξψδε δηαξθνχο απειεπζέξσζεο πδξνελεξγνχ αξγχξνπ, απηνθφιιεηα κε πεξηκεηξηθφ 

θνιιεηηθφ απφ θπζηθφ πιηθφ. Ο άξγπξνο λα είλαη θαηαλεκεκέλνο ζε φιε ηελ δνκή ηνπ αθξψδνπο 

ψζηε λα εμαζθαιίδνληαη ηφζν ε ζπλερήο παξνρή ηνπ δξαζηηθνχ παξάγνληα ζην έιθνο ζε φιε ηε 

δηάξθεηα εθαξκνγήο ηνπ επηζέκαηνο φζν θαη ε θαηαζηξνθή ησλ κηθξννξγαληζκψλ πνπ 

απνξξνθνχληαη εληφο ηνπ επηζέκαηνο. Σν αθξψδεο λα δηνγθψλεηαη γεκίδνληαο ην ηξαχκα. Σν 

επίζεκα λα θέξεη εμσηεξηθή εκηπεξαηή κεκβξάλε πνπ λα κελ επηηξέπεη ηελ εθξνή εμηδξψκαηνο ζην 

πεξηβάιινλ ππφ ζπλζήθεο πίεζεο. Υσξίο ηνπηθφ αληηβηνηηθφ. Γηαζηάζεηο: 11cmΥ11 cm ± 2,5cm 

ΣΜΥ 60 1.017,00 € 

4 

Δπηζέκαηα αθξψδε δηαξθνχο απειεπζέξσζεο πδξνελεξγνχ αξγχξνπ, απηνθφιιεηα κε πεξηκεηξηθφ 

θνιιεηηθφ απφ θπζηθφ πιηθφ. Ο άξγπξνο λα είλαη θαηαλεκεκέλνο ζε φιε ηελ δνκή ηνπ αθξψδνπο 

ψζηε λα εμαζθαιίδνληαη ηφζν ε ζπλερήο παξνρή ηνπ δξαζηηθνχ παξάγνληα ζην έιθνο ζε φιε ηε 

δηάξθεηα εθαξκνγήο ηνπ επηζέκαηνο φζν θαη ε θαηαζηξνθή ησλ κηθξννξγαληζκψλ πνπ 

απνξξνθνχληαη εληφο ηνπ επηζέκαηνο. Σν αθξψδεο λα  δηνγθψλεηαη γεκίδνληαο ην ηξαχκα. Σν 

επίζεκα λα θέξεη εμσηεξηθή εκηπεξαηή κεκβξάλε πνπ λα κελ επηηξέπεη ηελ εθξνή εμηδξψκαηνο ζην 

πεξηβάιινλ ππφ ζπλζήθεο πίεζεο. Υσξίο ηνπηθφ αληηβηνηηθφ. Γηαζηάζεηο: 19cmΥ20 cm ± 2,5cm 

ζρήκα πηέξλαο 

ΣΜΥ 70 2.091,00 € 

5 

Δπηζέκαηα αθξψδε δηαξθνχο απειεπζέξσζεο πδξνελεξγνχ αξγχξνπ, απηνθφιιεηα κε πεξηκεηξηθφ 

θνιιεηηθφ απφ θπζηθφ πιηθφ. Ο άξγπξνο λα είλαη θαηαλεκεκέλνο ζε φιε ηελ δνκή ηνπ αθξψδνπο 

ψζηε λα εμαζθαιίδνληαη ηφζν ε ζπλερήο παξνρή ηνπ δξαζηηθνχ παξάγνληα ζην έιθνο ζε φιε ηε 

δηάξθεηα εθαξκνγήο ηνπ επηζέκαηνο φζν θαη ε θαηαζηξνθή ησλ κηθξννξγαληζκψλ πνπ 

απνξξνθνχληαη εληφο ηνπ επηζέκαηνο. Σν αθξψδεο λα δηνγθψλεηαη γεκίδνληαο ην ηξαχκα. Σν 

επίζεκα λα θέξεη εμσηεξηθή εκηπεξαηή κεκβξάλε πνπ λα κελ επηηξέπεη ηελ εθξνή εμηδξψκαηνο ζην 

πεξηβάιινλ ππφ ζπλζήθεο πίεζεο. Υσξίο ηνπηθφ αληηβηνηηθφ. Γηαζηάζεηο: 23cmΥ23 cm ± 2,5cm 

ζρήκα θφθθπγα 

ΣΜΥ 90 2.545,00 € 

6 

Δπηζέκαηα αθξψδε δηαξθνχο απειεπζέξσζεο πδξνελεξγνχ αξγχξνπ, απηνθφιιεηα κε πεξηκεηξηθφ 

θνιιεηηθφ απφ θπζηθφ πιηθφ. Ο άξγπξνο λα είλαη θαηαλεκεκέλνο ζε φιε ηελ δνκή ηνπ αθξψδνπο 

ψζηε λα εμαζθαιίδνληαη ηφζν ε ζπλερήο παξνρή ηνπ δξαζηηθνχ παξάγνληα ζην έιθνο ζε φιε ηε 

δηάξθεηα εθαξκνγήο ηνπ επηζέκαηνο φζν θαη ε θαηαζηξνθή ησλ κηθξννξγαληζκψλ πνπ 

απνξξνθνχληαη εληφο ηνπ επηζέκαηνο. Σν αθξψδεο λα δηνγθψλεηαη γεκίδνληαο ην ηξαχκα. Σν 

επίζεκα λα θέξεη εμσηεξηθή εκηπεξαηή κεκβξάλε πνπ λα κελ επηηξέπεη ηελ εθξνή εμηδξψκαηνο ζην 

πεξηβάιινλ ππφ ζπλζήθεο πίεζεο. Υσξίο ηνπηθφ αληηβηνηηθφ. Γηαζηάζεηο: 18cmΥ18 cm± 2,5cm 

ΣΜΥ 70 2.136,00 € 

7 
Κξέκα ελπδαηηθή απνθνιπδσηηθή γηα θξνληίδα δηαβεηηθψλ πνδηψλ, κε νπξία θαη γαιαθηηθφ νμχ ζε 

ζπζθεπαζία 75ml + 20% 
ΣΜΥ 48 434,00 € 

8 
Κξέκα ελπδαηηθή θαη επνπισηηθή εμηδξσκαηηθνχ δέξκαηνο κε δηκεζηθφλε θαη νμείδην ςεπδαξγχξνπ 

6% ±2 ζε ζπζθεπαζία (100gr ± 10%) 
ΣΜΥ 24 309,00 € 

9 Τδξνελεξγεηηθφ ηδέι κε ελπδαηηθνχο παξάγνληεο ζε ζπζθεπαζία 15gr ± 5gr ΣΜΥ 29 80,00 € 

10 Αιγεληθφ θνξδφλη κε άξγπξν κε θνιιεηηθφ 45cm κήθνο ± 5cm ΣΜΥ 210 1.578,00 € 

11 Αιγεληθφ θνξδφλη κε άξγπξν κε θνιιεηηθφ 30cm κήθνο ± 5cm ΣΜΥ 130 849,00 € 

12 

Τδξνθαζαξηζηηθά ππεξαπνξξνθεηηθά επηζέκαηα απφ πνιπαθξπιηθέο ίλεο νη νπνίεο πδξνιχνπλ 

,απνξξνθνχλ θαη δεζκεχνπλ ηηο εκίξξεπζηεο λεθξψζεηο ,Δκπνηηζκέλα κε βαδειίλε ,ε νπνία θαζηζηά 

ηελ αθαίξεζε ηνπ επηζέκαηνο αηξαπκαηηθή θαη κε κφξηα πδξνθνιιεηδνχο ηα νπνία πξνάγνπλ ηελ 

ΣΜΥ 40 384,00 € 
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επνχισζε. Να θαζαξίδεη θαη λα δεζκεχεη ηελ πγξή λέθξσζε θαη λα πξνάγεη ηε δηαδηθαζία ηεο 

επνχισζεο .Με αηκνζηαηηθέο ηδηφηεηεο ,θαιή ζπλνρή θαη εληαία αθαίξεζε .Γηα θαζαξηζκφ ειθψλ κε 

πγξή λέθξσζε.10x10±1 

13 

Αθξψδε επηζέκαηα λαλνηερλνινγίαο κε νιηγνζαθραξίηε, κε εμσηεξηθή εκηδηαπεξαηή κεκβξάλε 

πνιπνπξεζάλεο θαη ελζσκαησκέλν πιέγκα πνιπεζηέξα ζηελ επηθάλεηα επαθήο. Γηα επνχισζε 

ρξφλησλ ειθψλ. Γηαζηάζεηο 13cmΥ12 cm ± 2,5cm κε θνιιεηηθά 

ΣΜΥ 20 396,00 € 

14 

Αθξψδε επηζέκαηα λαλνηερλνινγίαο κε νιηγνζαθραξίηε, κε εμσηεξηθή εκηδηαπεξαηή κεκβξάλε 

πνιπνπξεζάλεο θαη ελζσκαησκέλν πιέγκα πνιπεζηέξα ζηελ επηθάλεηα επαθήο. Γηα επνχισζε 

ρξφλησλ ειθψλ. Γηαζηάζεηο 15cmΥ20 cm ± 2,5cm κε θνιιεηηθά 

ΣΜΥ 30 1.170,00 € 

15 
Δπίζεκα απφ πνιπεζηεξηθφ πιέγκα εκπνηηζκέλν κε παξαθίλε/βαδειίλε. Με πξνζζήθε 

πδξνθνιινεηδνχο θαη αξγπξνχρν ζνπιθαδηαδίλε (10Υ10cm ± 2cm) 
ΣΜΥ 170 826,00 € 

16 
Δπίζεκα απφ πνιπεζηεξηθφ πιέγκα εκπνηηζκέλν κε παξαθίλε/βαδειίλε. Με πξνζζήθε 

πδξνθνιινεηδνχο θαη αξγπξνχρν ζνπιθαδηαδίλε (15Υ20cm ± 5cm) 
ΣΜΥ 170 1.158,00 € 

17 

Αθξψδεο επίζεκα ηκπνππξνθαίλεο νκνηνγελψο θαηαλεκεκέλεο ζηε δνκή ηνπ αθξψδνπο, πςειήο 

απνξξφθεζεο κε 3D δνκή πνπ παίξλεη ην ζρήκα ηνπ έιθνπο ζε βάζνο θαη έθηαζε, κε ιεηαζκέλεο 

άθξεο, κε θνιιεηηθφ 10Υ10cm ± 2cm 

ΣΜΥ 40 284,00 € 

18 

Αθξψδεο επίζεκα ηκπνππξνθαίλεο νκνηνγελψο θαηαλεκεκέλεο ζηε δνκή ηνπ αθξψδνπο, πςειήο 

απνξξφθεζεο κε 3D δνκή πνπ παίξλεη ην ζρήκα ηνπ έιθνπο ζε βάζνο θαη έθηαζε, κε ιεηαζκέλεο 

άθξεο, κε θνιιεηηθφ 15Υ15cm ± 2cm 

ΣΜΥ 30 449,00 € 

19 

Αθξψδεο ππεξαπνξξνθεηηθφ επίζεκα ηξηψλ ζηξσκάησλ ην νπνίν λα απνηειείηαη απφ α)Κνιιεηηθφ 

ζηιηθφλεο κφλν πεξηκεηξηθά ,πνπ λα δηαζθαιίδεη ηελ άδειε αλαπλνή θαη λα επηηξέπεη ηελ θφιιεζε 

θαη επαλαθφιιεζε ηνπ επηζέκαηνο .β)επηπιένλ εζσηεξηθφ απνξξνθεηηθφ πνιπαθξπιηθφ ζηξψκα 

ψζηε ην επίζεκα λα δηαρεηξίδεηαη απφ ρακειά έσο πςειά πνζνζηά εμηδξψκαηνο ,γ)ηξψκα 

αθξψδνπο πνιπνπξεζάλεο κε απηνπξνζθνινχκελε επηθάλεηα επαθήο κε κφξηα πδξνθνιινεηδνχο γηα 

λα δηαζθαιίδεηαη ε αχμεζε ησλ ηλνβιαζηψλ θαη λα πξνάγεηαη ε επνχισζε θαη κφξηα βαδειίλεο ψζηε 

λα ππάξρεη αλψδπλε θαη αηξαπκαηηθή αθαίξεζε.Με πεξηκεηξηθφ θνιιεηηθφ ζηιηθφλεο :15x20 cm ± 

1cm 

ΣΜΥ 10 186,00 € 

20 

Αθξψδεο επίζεκα ζηιηθφλεο απηνθφιιεην, κε εηδηθφ επηπιένλ απνξξνθεηηθφ ζηξψκα απφ ίλεο 

πνιπαηζπιελίνπ θαη θπηηαξίλεο κε δηάηξεην ζηξψκα ζηιηθφλεο κε νπή δηακέηξνπ >1,7 mm γηα 

άκεζε απνξξφθεζε. Σν δηάηξεην ζηξψκα ζηιηθφλεο λα είλαη εληαίν θαιχπηνληαο ην αθξψδεο 

ζηξψκα αιιά θαη ηελ θνιιεηηθή επηθάλεηα. Να παίξλεη ην ζρήκα ηνπ έιθνπο ζε βάζνο θαη έθηαζε 

θαη λα είλαη θαηάιιειν γηα έιθε κε ρακειφ έσο πςειφ πνζνζηφ εμηδξψκαηνο. 17,5x17,5cm ± 2cm 

ΣΜΥ 30 531,00 € 

21 
Δπνπισηηθφ βηναπξξνθήζηκν 100% ίπεηνπ θνιιαγφλν,κε αηκνζηαηηθέο ηδηφηεηεο ,γηα έιθε ζηε θάζε 

ηεο θνθθηνπνίεζεο .πζθεπαζία ζπξέη 75ml 
ΣΜΥ 13 514,00 € 

 
2.  ΑΚΧΝ 

   

22 

άθνη κεηεγρεηξεηηθήο ρξήζεο, κε απνζπψκελν παξάζπξν επηζεψξεζεο ζηνκίνπ δηακέηξνπ, 

ηνπιάρηζηνλ 100mm. Να έρεη καιαθφ, ππαιιεξγηθφ, αληηηδξσηηθφ θάιπκκα ζηελ πιεπξά επαθήο κε 

ην ζψκα. Με καιαθή έμνδν γηα ζχλδεζε κε νπνηνλδήπνηε νπξνζπιιέθηε θαη πξνζαξκνδφκελν 

άλνηγκα θνιιεηηθνχ έσο 110mm θάζεηα +/- 10mm & 120mm νξηδφληηα +/- 10mm. 

TMX 86 1.503,00 € 

23 

άθνη κεηεγρεηξεηηθήο ρξήζεο, κε απνζπψκελν παξάζπξν επηζεψξεζεο ζηνκίνπ δηακέηξνπ, 

ηνπιάρηζηνλ 80mm. Να έρνπλ καιαθφ, ππαιιεξγηθφ, αληηηδξσηηθφ θάιπκκα ζηελ πιεπξά επαθήο κε 

ην ζψκα. Με καιαθή έμνδν γηα ζχλδεζε κε νπνηνλδήπνηε νπξνζπιιέθηε θαη πξνζαξκνδφκελν 

άλνηγκα θνιιεηηθνχ έσο 80mm θάζεηα +/- 10mm & 80mm νξηδφληηα +/- 10mm. 

TMX 66 791,00 € 

24 
Βάζεηο επίπεδεο κε ππνδνρέο δψλεο, κε δαθηχιην εθαξκνγήο ηνπ αληίζηνηρνπ ζάθνπ ζπιινγήο θαη 

πξνζαξκνδφκελν άλνηγκα θνιιεηηθνχ έσο θαη 55 +/- 5mm 
TMX 120 679,00 € 

25 

άθνη θνινζηνκίαο γηα βάζεηο κε ππνδνρέο δψλεο πνπ λα εθαξκφδνπλ ζηεγαλά πάλσ ζηνλ δαθηχιην 

ηεο αληίζηνηρεο βάζεο, κε θίιηξν θαηαθξάηεζεο νζκψλ θαη αληηηδξσηηθφ θάιπκκα πθαζκάηηλεο 

πθήο, ηνπιάρηζηνλ ζηελ πιεπξά επαθήο κε ην δέξκα, Αδηαθαλείο. 

TMX 160 342,00 € 

26 

άθνη εηιενζηνκίαο κε ελζσκαησκέλν θιείζηξν γηα βάζεηο κε ππνδνρέο δψλεο πνπ λα εθαξκφδνπλ 

ζηεγαλά πάλσ ζηνλ δαθηχιην ηεο αληίζηνηρεο βάζεο, κε θίιηξν θαηαθξάηεζεο νζκψλ θαη 

αληηηδξσηηθφ θάιπκκα πθαζκάηηλεο πθήο, ηνπιάρηζηνλ ζηελ πιεπξά επαθήο κε ην δέξκα, 

Αδηαθαλείο. 

TMX 180 665,00 € 

27 

Απηνθφιιεηνη ζάθνη θνινζηνκίαο κε απνηειεζκαηηθφ θίιηξν, κε εμειηγκέλν θνιιεηηθφ δχν πιηθψλ 

ζε ειιεηπηηθή-νβάι κνξθή. Να έρνπλ αληηηδξσηηθφ θάιπκκα θαη εχθακπηε θνιιεηηθή επηθάλεηα. 

Γηαθαλείο κε δηάκεηξν θνπήο έσο 80mm +/- 5mm νξηδφληηα & έσο 60mm +/- 5 mm θάζεηα. 

TMX 100 379,00 € 

28 

Απηνθφιιεηνη ζάθνη παξνρεηεχζεσλ – νπξεηεξνζηνκίαο κε βαιβίδα αληεπηζηξνθήο. Ζ θνιιεηηθή 

ηνπο επηθάλεηα λα είλαη δεξκνπξνζηαηεπηηθή γηα ζίγνπξε επηθφιιεζε, πξνζηαζία, αλαθνχθηζε ηνπ 

δέξκαηνο. Γηαθαλείο,δηαθφξσλ δηαζηάζεσλ. Κνπήο απφ 10mm έσο 75mm (+/- 3mm). 

TMX 210 1.455,00 € 

29 Εψλε ζηήξημεο βάζεσλ, ειαζηηθή κε πξνζαξκνδφκελν κήθνο TMX 4 21,00 € 

χλνιν:  2.500 26.460,00 € 

{Οη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη απαξαίηεηα, ζηελ ηερληθή θαη ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά  λα αλαθέξνληαη γηα θάζε 

πξνζθεξφκελν είδνο  κε ηνλ αχμνληα αξηζκφ, ηνπ πίλαθα δεηνπκέλσλ εηδψλ}.  
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ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ  
Σα πξνζθεξφκελα είδε πξέπεη λα θέξνπλ ζήκαλζε πηζηφηεηαο CE απφ εγθεθξηκέλν θνηλνπνηεκέλν 

νξγαληζκφ ζχκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή νδεγία 89/686 /ΔΟΚ & 93/42/ΔΟΚ(ΦΔΚ 2198/ηεπρ.Β/02-10-09). 

ηε ζήκαλζε CE λα ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ν αξηζκφο αλαγλψξηζεο ηνπ θνηλνπνηεκέλνπ νξγαληζκνχ.  

Οη ζπκκεηέρνληεο ζπλππνβάιινπλ ππνρξεσηηθά καδί κε ηελ ηερληθή ηνπο πξνζθνξά πηζηνπνηεηηθά 

θνηλνπνηεκέλσλ Οξγαληζκψλ, δειψζεηο ζπκκφξθσζεο, απφ ηα νπνία πηζηνπνηείηαη ε απφιπηε 

θαηαιιειφηεηα θαη αζθάιεηα ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ γηα ηε ρξήζε γηα ηελ νπνία πξννξίδνληαη θαη 

γεληθά ε ζπκκφξθσζε ηνπ θαηαζθεπαζηή πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο θνηλνηηθήο νδεγίαο 93/42/ΔΟΚ γηα 

ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα ή ηεο ππ’αξηζ. ΓΤ8δ/130648/30.09.2009 ΚΤΑ (ΦΔΚ 2198/Β/02.10.2009) κε 

ηελ νπνία ελαξκνλίζζεθε ε ειιεληθή λνκνζεζία πξνο ηελ πην πάλσ νδεγία.  

Οη εηαηξείεο ησλ ππφ πξνκήζεηα ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ πξέπεη λα είλαη ζχκθσλεο κε ηηο απαηηήζεηο 

ηεο αξηζ. ΓΤ8δ/1348/04 (ΦΔΚ 32/Β/16.01.04) Τπνπξγηθήο απφθαζεο ‘Αξρέο θαη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο 

νξζήο πξαθηηθήο δηαλνκήο Ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ’.  

Σα πξνζθεξφκελα πξντφληα φηαλ απαηηείηαη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο ηεο 

Δπξσπατθήο Φαξκαθνπνηίαο θαη λα πιεξνχλ φπνπ επηβάιιεηαη, ηηο πξνυπνζέζεηο θπθινθνξίαο πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία (άδεηα απφ Δ.Ο.Φ., ΓΔΝΗΚΟ ΥΖΜΔΗΟ ΚΡΑΣΟΤ θιπ). 

 

 

 

ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ  
- Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα ην ζύλνιν ή κέξνο ησλ δεηνπκέλσλ εηδψλ, αιιά γηα ην ζύλνιν ηεο 

δεηνχκελεο πνζφηεηαο ηνπ θάζε είδνπο  

- Να αλαθέξνληαη επθξηλψο ζηελ ζπζθεπαζία ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ην είδνο, κήθνο, δηάκεηξν θ.ι.π.  

- Γηα ηα είδε κηαο ρξήζεο, πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ζηελ ζπζθεπαζία, ε εκεξνκελία απνζηείξσζεο θαζψο  

θαη ε εκεξνκελία ιήμεο ηεο απνζηείξσζεο  

- Οη αλαθεξφκελεο ελδείμεηο λα είλαη γξακκέλεο ζηελ Διιεληθή Γιψζζα ή κε ηελ κνξθή ζπκβφισλ  

- Ζ ζπζθεπαζία λα είλαη ηέηνηα ψζηε λα κελ θαηαζηξέθεηαη εχθνια θαηά ηελ κεηαθνξά θαη ηελ απνζήθεπζε  

- Ζ αθαίξεζε ηνπ πιηθνχ απφ ηελ ζπζθεπαζία ηνπ λα είλαη επρεξήο  

- Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ Σερληθή ηνπο πξνζθνξά ππνρξενχληαη λα δειψζνπλ φηη κπνξνχλ λα ιάβνπλ φια ηα 

αλαγθαία κέηξα απόζπξζεο ηνπ πξντφληνο απφ ηελ αγνξά, ζε πεξίπησζε πνπ ε ρξήζε ηνπ ζέηεη ζε θίλδπλν 

ηελ πγεία ή ηελ αζθάιεηα ησλ αζζελψλ, ησλ ρξεζηψλ, ή ελδερνκέλσο, άιισλ πξνζψπσλ θαζψο θαη ηελ 

αζθάιεηα πξαγκάησλ 

 

 

 

ΓΔΗΓΜΑΣΑ  
Δίλαη απαξαίηεηε ε θαηάζεζε δεηγκάησλ κε ηελ πξνζθνξά, γηα αμηνιφγεζή ηνπο απφ ηελ επηηξνπή 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, θαη φπνπ απηφ δελ είλαη εθηθηφ (π.ρ. ιφγσ πςεινχ θφζηνπο αλά δείγκα) είλαη 

απαξαίηεηε ε θαηάζεζε prospectus. Σα δείγκαηα πξέπεη λα θαηαηεζνχλ ζην Ννζνθνκείν:  

- Πξηλ ηελ νξηζζείζα εκέξα θαη ψξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ή  

- Σελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ ή  

- Σν αξγφηεξν εληφο ηεζζάξσλ (4) εκεξψλ απφ ηελ επνκέλε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.  

ε θάζε πεξίπησζε ην αληίγξαθν ηνπ θνξνινγηθνχ ζηνηρείνπ πνπ ζπλνδεχεη ηελ απνζηνιή ησλ δεηγκάησλ 

(ζην νπνίν ζα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ πνπ ζπκκεηέρνπλ), ζα πεξηέρεηαη απαξαίηεηα ζην 

θάθειν ηεο ΣΔΥΝΗΚΖ πξνζθνξάο ηνπ ζπκκεηέρνληα.  

Μεηά ηελ θαηάζεζε πξνζθνξψλ θαη εθ’ φζνλ δεηεζνχλ απφ ηα ζπιινγηθά φξγαλα πνπ ζα αμηνινγήζνπλ ηηο 

πξνζθνξέο, λα θαηαηεζνχλ επηπιένλ δείγκαηα ή λα θαηαηεζνχλ δείγκαηα (ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ έρνπλ 

θαηαζέζεη prospectus) νη πξνζθέξνληεο ππνρξενχληαη λα ηα θαηαζέζνπλ εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ ζα ηνπο 

ππνδεηρζεί, ε αμία ησλ νπνίσλ ζα βαξχλεη ηνπο πξνζθέξνληεο.  

Σα θαηαηεζεηκέλα prospectus, ζα πξέπεη λα είλαη ηα πξσηφηππα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ. ε αληίζεηε 

πεξίπησζε ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ Τπεχζπλε Γήισζε, ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη ηα 

αλαγξαθφκελα ζε απηά ζηνηρεία ηαπηίδνληαη κε ηα ζηνηρεία ηνπ prospectus ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ  

 

======================= 
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----Τα σπό προμήθεια είδη και οι σπό προμήθεια ποζόηηηες θα προζαρμόζονηαι κάθε θορά ανάλογα με 

ηις ανάγκες ηοσ Νοζοκομείοσ. Οι αναγπαθόμενερ πιο πάνυ ποζόηηηερ είναι ενδεικηικέρ και έσοςν 

πποζδιοπιζηεί καη‟ εκηίμηζη ηυν αναγκών ηος Νοζοκομείος, με βάζη ηην καηανάλυζη ανηίζηοισυν ειδών 

καηά ηα πποηγούμενα έηη. Σο Νοζοκομείο δεν έσει ςποσπέυζη να εξανηλήζει ηιρ ποζόηηηερ αςηέρ ή ηον 

πποϋπολογιζμό ηηρ ππομήθειαρ, εθόζον ηούηο δεν επιβάλλεηαι από ηιρ ανάγκερ ηος, όπυρ αςηέρ θα 

διαμοπθυθούν ζηην διάπκεια ηηρ ζύμβαζηρ. 

 

 

 

Με ηελ ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ , νη νηθνλνκηθνί θνξείο δεζκεχνληαη φηη  ηεξνχλ θαη ζα  

εμαθνινπζήζνπλ λα ηεξνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ, ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ 

απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, 

πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο 

πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα 

X ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016..Ζ ηήπηζη ηυν εν λόγυ ςποσπεώζευν ελέγσεηαι και βεβαιώνεηαι 

από ηα όπγανα πος επιβλέποςν ηην εκηέλεζη ηηρ ζύμβαζηρ και ηιρ απμόδιερ δημόζιερ απσέρ και ςπηπεζίερ πος 

ενεπγούν ενηόρ ηυν οπίυν ηηρ εςθύνηρ και ηηρ απμοδιόηηηάρ ηοςρ (Άπθπο 18 παπ. 2 ηος ν. 4412/2016). 

 

 

 

 

εκείσζε: Δάλ δηαπηζησζεί απφ ηελ Τπεξεζία αλππαξμία ηεο επηρεηξεκαηηθήο κνλάδαο πνπ δειψζεθε κε 

ηελ πξνζθνξά, θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη θαη 

επηβάιινληαη εηο βάξνο ηνπ πξνζθέξνληνο θπξψζεηο  

Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε θαη φηαλ ζηελ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα πνπ δειψλεηαη γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο έρεη επηβιεζεί πνηλή απνθιεηζκνχ απφ ηνπο δηαγσληζκνχο ησλ θνξέσλ 

πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ λ. 2286/1995, ε νπνία ηζρχεη θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ.  

Έπεηηα απφ ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο, ηφζν πξηλ φζν θαη κεηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, απαγνξεχεηαη ε 

αιιαγή ηεο επηρεηξεκαηηθήο κνλάδαο, ζηελ νπνία δειψζεθε φηη ζα πξνκεζεχεηαη ην πξντφλ θαη κε βάζε ηελ 

νπνία έγηλε ε θαηαθχξσζε.  

Καη’ εμαίξεζε, πξηλ ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, κπνξεί λα εγθξηζεί ε αλσηέξσ αιιαγή κφλνλ ζε πεξίπησζε 

αλσηέξαο βίαο ή δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο ηνπ δεισζέληνο εξγνζηαζίνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, ελψ κεηά ηε 

ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο ε αιιαγή απηή κπνξεί λα εγθξηζεί κεηά απφ αηηηνινγεκέλν αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή.  

ε φιεο ηηο πην πάλσ πεξηπηψζεηο απαηηείηαη απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαζίδνληνο νξγάλνπ, κεηά απφ 

γλψκε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ δηαγσληζκνχ.  

Ζ ππνβνιή ηεο αλαθεξφκελεο ζρεηηθήο ππεχζπλεο δήισζεο απαηηείηαη θαη ζηελ πεξίπησζε αιιαγήο ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο κνλάδαο. Πξνκήζεηα εηδψλ πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ ζε άιιε επηρεηξεκαηηθή κνλάδα απφ 

εθείλε πνπ δειψζεθε ρσξίο πξνεγνχκελε έγθξηζε ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζπλεπάγεηαη αληηζηνίρσο ηνλ 

απνθιεηζκφ ηνπ πξνκεζεπηή ή ηελ θήξπμε απηνχ έθπησηνπ απφ ηε ζχκβαζε, κε ηηο πξνβιεπφκελεο 

θπξψζεηο. 

 

   

 

Με ηελ ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ θαη ρσξίο άιιε δήισζε ή εηδηθή κλεία ζηελ θαηαηεζεηκέλε πξνζθνξά, 

απνδεηθλχεηαη ε αλεπηθχιαθηε απνδνρή  απφ ηνλ ζπκκεηέρνληα όισλ ησλ όξσλ (εηδηθψλ θαη γεληθψλ) ηεο 

παξνχζεο. 
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