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ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ 3-5 Ν.ΙΧΝΙΑ 14233
ΣΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ
ΓΡΑΦΔΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: Υ. Κνχκπε
ΣΗΛΔΦΧΝΟ: 2132057830
FAX: 2132057038

ΑΡΙΘΜΟ Γ/ΞΗ Π 27/19

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΣΟΤ
ΔΙΓΟΤ κε CPV 33141210-5 Καζεηήξεο κε κπαινλάθη (Καζεηήξεο νπξήζξαο),
ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ
(Αξηζκφο Γηαθήξπμεο Π 27/19)
Έρνληαο ππφςε :
1. Σν λ. 2362/95 (ΦΔΚ 247/η.Α΄/95 ) «Πεξί Γεκφζηνπ Λνγηζηηθνχ Διέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ
Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο»
2.
/05) «Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο
θαη ινηπέο δηαηάμεηο»
3. Σν λ. 3580/07 (ΦΔΚ 134/η.Α΄/07) «Πξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπνκέλσλ απφ ην Τπνπξγείν
Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη άιιεο δηαηάμεηο»
4. Σν λ. 3918/11 (ΦΔΚ 31/η.Α΄/11) «Γηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην ζχζηεκα πγείαο θαη άιιεο
δηαηάμεηο».
5. Σν λ. 4412/8-8-2016 (ΦΔΚ 147/η.Α΄/16) «Γεκφζηεο πκβάζεηο ΄Δξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη
Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» κε ηηο εθάζηνηε
ηξνπνπνηήζεηο ηνπ
6. Σν λ. 4497/19 (ΦΔΚ Α΄171/13-11-2017) άξζξν 107-Σξνπνπνηήζεηο ηνπ λ. 4412/2016
7. Σν λ. 4496/19 (ΦΔΚ Α΄170/8-11-2017) άξζξν 43-Σξνπνπνηήζεηο ηνπ λ. 2939/2001
8. Σν λ. 4605/19 (ΦΔΚ Β΄52/1-4-2019) άξζξν 43-Σξνπνπνηήζεηο ηνπ λ. 4412/2016
9. Σν λ. 4608/19 (ΦΔΚ Α΄66/25-4-2019) άξζξν 33-Σξνπνπνηήζεηο ηνπ λ. 4412/2016
10. Σν λ. 4609/19 (ΦΔΚ 67Α/3-5-2019) άξζξν 56-Σξνπνπνηήζεηο ηνπ λ. 4412/2016
11. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 21 έσο 35 ηνπ λ. 4472/2017 (ΦΔΚ 74/η.Α΄17)
12. Σν αξ πξση 853/27-3-2018 έγγξαθν ηεο Δ.Κ.Α.Π.Τ
13. Η απφ 18-5-18 (6ε πλ Θεκ Α16) απφθαζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ
14. Η απφ 13-02-2019 (2ε πλ Θεκ Α2) απφθαζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, κε ηελ νπνία
εγθξίζεθε ε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ
15. Σελ αξ. πξση. 6110/28-2-2019 απφθαζε Γηνηθεηή ηνπ Ννζνθνκείνπ
16.Σν αξ. πξση. 13439/16-5-2019 έγγξαθν ηεο επηηξνπήο ζχληαμεο ησλ ηερληθψλ
πξνδηαγξαθψλ
17.Σελ αξ. πξση. 13656/20-05-2019 πξφζθιεζε 1εο
δηαβνχιεπζεο ησλ ηερληθψλ
πξνδηαγξαθψλ
18.Σν αξ. πξση. 15153/4-06-2019 έγγξαθν ηεο επηηξνπήο ζχληαμεο ησλ ηερληθψλ
πξνδηαγξαθψλ
19.Σελ αξ. πξση. 15306/5-6-2019 πξφζθιεζε 2εο δηαβνχιεπζεο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ
20.Σν αξ. πξση. 16381/18-06-2019 έγγξαθν ηεο επηηξνπήο ζχληαμεο ησλ ηερληθψλ
πξνδηαγξαθψλ
21.Σελ απφ 24-06-2019 (10ε πλ Θέκα Α5) απφθαζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ
Ννζνθνκείνπ κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ δηαγσληζκνχ
ΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΔ
πλνπηηθφ δηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο ζε μερσξηζηνχο θαθέινπο ε ηερληθή
θαη νηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα ηελ πξνκήζεηα ηνπ είδνπο κε CPV 33141210-5 Καζεηήξεο κε
κπαινλάθη (Καζεηήξεο νπξήζξαο) γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζπλνιηθήο
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πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 41.000,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. θαη κε θξηηήξην
θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά.
1. ΣΟΠΟ – ΧΡΟΝΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ
ΠΡΟΦΟΡΧΝ

Γεληθό Ννζνθνκείν
Ν. Ιωλίαο
Κωλζηαληνπνύιεην –
Παηεζίωλ
(Πξωηόθνιιν)

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΠΟΒΟΛΗ
ΠΡΟΦΟΡΧΝ

ΣΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ
ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

18/7/2019 εκέξα
Πέκπηε θαη ψξα
14:30 π.κ

Γεληθό Ννζνθνκείν
Ν. Ιωλίαο
Κωλζηαληνπνύιεην –
Παηεζίωλ
(Ακθηζέαηξν)

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΧΡΑ
ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ
ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

19/7/2019 εκέξα
Παξαζθεπή θαη
ψξα 11:00 π.κ

2. ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΔΥΟΤΝ :
χκθσλα κε ην αξ. 25 ηνπ Ν. 4412/2016, ππνςήθηνη ή πξνζθέξνληεο θαη ζε πεξίπησζε
ελψζεσλ, ηα κέιε απηψλ κπνξνχλ λα είλαη θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα εγθαηεζηεκέλα ζε :
α) ζε θξάηνο –κέινο ηεο Έλσζεο
β) ζε θξάηνο –κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ)
γ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε
δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο
ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Παξαξηήκαηνο Ι ηεο σο άλσ πκθσλίαο θαζψο
θαη
δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη
έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ
αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.
Οη ελψζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο δελ ππνρξενχληαη λα ιακβάλνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή
πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ ηελ πξνζθνξά. Η επηιεγείζα έλσζε ή θνηλνπξαμία ππνρξενχηαη
λα πξάμεη ηνχην εάλ θαηαθπξσζεί ζε απηή ε ζχκβαζε εθ΄φζνλ ε ιήςε νξηζκέλεο λνκηθήο
κνξθήο είλαη αλαγθαία γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.
3. ΚΡΑΣΗΔΙ
Η Σηκή ηεο πξνζθνξάο ζα πεξηιακβάλεη ηηο ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο εθηφο ηνπ αλαινγνχληνο
Φ.Π.Α
Οη πξνζθνξέο ζα ηζρχνπλ γηα δηάζηεκα 180 εκεξψλ.
Οη θξαηήζεηο πνπ βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή είλαη νη εμήο :
α) Πνζνζηφ 0,06% ππέξ ΑΔΠΠ πιένλ ραξη 3% (πιένλ 20% εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ επ΄απηνχ)
β) Πνζνζηφ 0,07 % ππέξ ΔΑΑΓΗΤ πιένλ ραξη 0,07% (πιένλ 0,07% εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ
επ΄απηνχ)
γ) Πνζνζηφ 2% ππέξ Φπρηθήο Τγείαο
δ) Φφξνο 4% γηα πξνκήζεηεο θαη 8% γηα παξνρή ππεξεζηψλ
Αληίγξαθα ηεο δηαθήξπμεο κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Ννζνθνκείνπ & κέζσ ηνπ
δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ “et.diavgeia.gov.gr”
4. Καηά ηα ινηπά ν δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα παξαξηήκαηα πνπ επηζπλάπηνληαη
ζηελ παξνχζα θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο .
4.1 ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ –
ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄

4.2 ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ –
ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β΄

4.3 ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ΄

4.4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ΄

4.5.ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΤΜΒΑΗ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ΄

Γξ Πξνκεζεηψλ

Υ. Κνχκπε

Πξ Οηθνλνκηθνχ Η Αλ/ηξηα πξντζη Γηνηθ/θήο Γ/λζεο Η Πξντζη Γηνηθ/θήο Γλζεο O Γηνηθεηήο

Γ. Σζαβιήο

Γ. Λακπξνπνχινπ
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Μ. Κνχξηεο
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄
ΔΙΓΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ
ΓΗΜΟΙΔΤΗ (ΚΗΜΓΗ
ΙΣΟΔΛΙΓΑ)
ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ
ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
ΚΩΓΙΚΟ CPV

πλνπηηθφο κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο
Η πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν
βάζεη ηηκήο
1-7-2019
Πξνκήζεηα ηνπ είδνπο Καζεηήξεο κε κπαινλάθη (Καζεηήξεο
νπξήζξαο)
(CPV 33141210-5)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΔΙΑ
ΓΑΠΑΝΗ
ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ

41.000,00 επξψ κε ΦΠΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΟΤ
ΒΑΡΤΝΔΙ

Σαθηηθφο πξνυπνινγηζκφο Ννζνθνκείνπ ΚΑΔ 1311

ΠΟΟΣΗΣΑ -ΣΔΥΝΙΚΔ
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ
ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ ΣΩΝ
ΔΙΓΩΝ

Όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζην Παξάξηεκα Β΄

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΩΝ ΔΙΓΩΝ
ΚΡΑΣΗΔΙ ΔΠΙ ΣΗ
ΣΙΜΗ ΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

ΦΟΡΟ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ
(ΑΡΘΡΟ 24 Ν. 2198/94)
ΓΔΙΓΜΑ

Σεκάρηα

Απνζήθε ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Ν. Ισλίαο
Κσλζηαληνπνχιεην - Παηεζίσλ
χκθσλα κε ην Παξάξηεκα Γ΄
Οη ηηκέο ππφθεηληαη ζηηο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ
λφκηκεο θξαηήζεηο
α) Πνζνζηφ 0,06% ππέξ ΑΔΠΠ πιένλ ραξη 3% (πιένλ 20%
εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ επ΄απηνχ)
β) Πνζνζηφ 0,07 % ππέξ ΔΑΑΓΗΤ πιένλ ραξη 0,07%
(πιένλ 0,07% εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ επ΄απηνχ)
γ) Πνζνζηφ 2% ππέξ Φπρηθήο Τγείαο
δ) Φφξνο 4% γηα πξνκήζεηεο θαη 8% γηα παξνρή ππεξεζηψλ
Καηά ηελ πιεξσκή παξαθξαηείηαη θφξνο εηζνδήκαηνο 8% γηα
παξνρή ππεξεζηψλ θαη 4% γηα πξνκήζεηεο
Απαηηείηαη ε πξνζθόκηζε δείγκαηνο

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β΄
ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ - ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΚΑΘΕΣΗΡΩΝ ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΑΚΙ (ΚΑΘΕΣΗΡΕ ΟΤΡΗΘΡΑ )
ΓΕΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
1. Οι προςφερόμενοι κακετιρεσ πρζπει να είναι πιςτοποιθμζνοι από κοινοποιθμζνο οργανιςμό που βρίςκεται εγκαταςτθμζνοσ
και λειτουργεί νόμιμα ςτο ζδαφοσ ενόσ από τα Κράτθ Μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και να φζρουν ςε ευκρινι κζςθ του
τελικοφ περιζκτθ τουσ τθν προβλεπόμενθ ςιμανςθ CE, θ οποία αποδεικνφει τθν ςυμμόρφωςι τουσ με τισ απαιτιςεισ τθσ
Οδθγίασ 93/42/ΕΟΚ, (ΔΤ8δ/Γ.Π.οικ. 130648 - Εναρμόνιςθ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ προσ τισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 93/42/ΕΟΚ
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«περί ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων»- ΦΕΚ 2198/τευχ. Β/02-10-09).

2. Οι προςφερόμενοι κακετιρεσ πρζπει να ςυμμορφϊνονται με τισ απαιτιςεισ του προτφπου ΕΝ 1616:1997.
3. Η διεργαςία αποςτείρωςθσ των προϊόντων πρζπει να επικυρϊνεται και να ελζγχεται ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ των
αντίςτοιχων εναρμονιςμζνων προτφπων.
4. τθν ετικζτα / ςυςκευαςία πρζπει να αναγράφονται με ευκρινι και ευανάγνωςτο τρόπο τουλάχιςτον τα παρακάτω ςτοιχεία:
i. Σο όνομα ι θ εμπορικι επωνυμία και θ διεφκυνςθ του καταςκευαςτι. ε περίπτωςθ που ο καταςκευαςτισ δεν ζχει ζδρα
ςε χϊρα τθσ ευρωπαϊκισ ζνωςθσ, θ ετικζτα ι θ ςυςκευαςία πρζπει να περιλαμβάνουν επιπλζον το όνομα και τθ διεφκυνςθ
του εξουςιοδοτθμζνου αντιπροςϊπου του.
ii. Η ζνδειξθ «ΑΠΟΣΕΙΡΩΜΕΝΟ»
iv. O κωδικόσ τθσ παρτίδασ του οποίου να προθγείται θ ζνδειξθ «ΠΑΡΣΙΔΑ» (ι LOT)
v. Η ζνδειξθ τθσ οριακισ θμερομθνίασ αςφαλοφσ χριςεωσ, εκφραηόμενθ ςε ζτοσ και μινα
vi. Η ζνδειξθ ότι το προϊόν προορίηεται για μία και μόνθ χριςθ
vii. Σισ ειδικζσ ςυνκικεσ αποκικευςθσ
viii. Κάκε προειδοποίθςθ ι/και λθπτζα προφφλαξθ
Οι ανωτζρω πλθροφορίεσ μπορεί να παρζχονται υπό μορφι ςυμβόλων.
5. Οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό πρζπει να δθλϊςουν ςτθν τεχνικι τουσ προςφορά το εργοςτάςιο καταςκευισ των
κακετιρων κακϊσ και τον τόπο εγκατάςταςισ του.
6. Ουςιϊδθσ διευκρίνιςθ : θ τοποκζτθςθ των επιςθμάνςεων τθσ ςυςκευαςίασ, που αναφζρονται παραπάνω και κεωροφνται
ουςιϊδεισ προχποκζςεισ για τθν αποδοχι των προςφερομζνων προϊόντων, ι όποιων άλλων επιςθμάνςεων, πρζπει να ζχει
γίνει αποκλειςτικά και μόνον από το πρόςωπο ι τθν επιχείρθςθ που κεωρείται καταςκευαςτισ των προϊόντων ςφμφωνα
με τισ διατάξεισ τθσ οδθγίασ 93/42/ΕΟΚ, (ΔΤ8δ/Γ.Π.οικ. 130648 - ΦΕΚ 2198/τευχ. Β/02-10-09). Προςφορζσ προϊόντων που
φζρουν επιςθμάνςεισ πάςθσ φφςεωσ που ζχουν τοποκετθκεί, ςε οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςυςκευαςίασ τουσ, από τρίτουσ, ακόμθ
και εάν οι τρίτοι αυτοί διακζτουν τθν ιδιότθτα του διανομζα, ειςαγωγζα ι εξουςιοδοτθμζνου αντιπροςϊπου, απορρίπτονται
ωσ απαράδεκτεσ. Συχόν παράβαςθ του όρου αυτοφ κατά τθν διάρκεια εκτζλεςθσ των ςυμβάςεων κα αποτελεί λόγο μθ αποδοχισ
των παραδιδόμενων υλικϊν.
Κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ δείγματα των προϊόντων δφναται να ελζγχονται ωσ προσ τθ ςτειρότθτα και τθ
ςυμμόρφωςι τουσ με το ανωτζρω πρότυπο. Συχόν μθ ςυμμόρφωςθ κα αποτελεί λόγο μθ αποδοχισ των παραδιδόμενων υλικϊν.

Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΕΜΑΧΙΑ

ΣΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑ

ΤΝΟΛΟ

1

Κακετιρεσ Foley 2 way, από
ςιλικοναριςμζνο PVC ι latex με
πλαςτικι βαλβίδα με μθχανιςμό
αςφαλείασ για LUER και Luer lock άκρο ςφριγγασ. Μεγζκθ (1224Ch)

2

Κακετιρεσ Foley-Tiemann 2
way, από 100% ςιλικόνθ, με
ενιςχυμζνο ακτινοςκιερό κυςτικό
άκρο και ακτινοςκιερι γραμμι
κατά μικοσ του κακετιρα
Τδροκάλαμοσ 10 ml-15ml.
Μεγζκθ (12-24 Ch)

900

5,46

4914,00

3

Κακετιρεσ Foley 2 way, από
100% ςιλικόνθ, με ενιςχυμζνο
ακτινοςκιερό κυςτικό άκρο και
ακτινοςκιερι γραμμι κατά μικοσ
του κακετιρα. Τδροκάλαμοσ 2030 ml αναλόγωσ μεγζκουσ.
Μεγζκθ (12-24 Ch)

130

1,09

141,70

7250

0,38

2755,00

4

ΦΠΑ

ΤΝΟΛΟ ΜΕ
ΦΠΑ

Κωδ.
Νοςοκομεί
ου

3113,15

50269
60150
60134
60210
60177
60024

638,82

5552,82

52043
52044
52045
52084
52212
52213
52391
52274

18,42

160,12

51444
51445

358,15

Κωδ.
Παρ/ρίου

Σιμι
Παρ/ρίου
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5

Κακετιρεσ 2 way, από διαφανζσ
και εφκαμπτο μαλακισ
ςφςταςθσ, από βιοςυμβατό ι
ιςτοςυμβατό υλικό, με ευρφ
αυλό και λεπτά τοιχϊματα,
διαβακμιςμζνοι. Τδροκάλαμοσ
30 ml. Άκρο Tiemann Μεγζκθ
(14-22 ch)
Κακετιρεσ Foley-Tiemann 2
way, από εφκαμπτο υλικό
θμίςκλθρθσ ςφςταςθσ,
αδιαφανζσ, neoplex,
υδροκάλαμοσ 10- 30 ml. Μεγζκθ
(8-20ch)
Kακετιρεσ Foley-Σiemann 2
way (για ςτενϊςεισ ουρικρασ)
διαφανείσ, ςκλθρισ ςφςταςθσ
με λεπτά τοιχϊματα, ευρφ
εςωτερικό αυλό, με μία οπι,
μικουσ 40cm-42cm περίπου.
Τδροκάλαμοσ 3 -15 ml. Μεγζκθ
(6-18 Ch)
Kακετιρεσ Foley 3- way, από
100% ςιλικόνθ, με ενιςχυμζνο
ακτινοςκιερό κυςτικό άκρο και
με δφο μεγάλεσ οπζσ. Άκρο
κυλινδρικό και μπαλόνι 50-100
ml. Mεγζκθ (16-24 Ch)

200

90

6,90

17,90

1380,00

1611,00

179,40

209,43

1559,40

51703
51704
60438
50793
60439
51791

1820,43

85323
85324
52214
52215
85325

30

4,95

148,50

19,31

167,81

81386
81387
81390
86153
86154

150

10,50

1575,00

204,75

1779,75

51082
81980
81981

41.2.114

2,66

8

Kακετιρεσ Foley 3- way , από
100% ςιλικόνθ , με ενιςχυμζνο
ακτινοςκιερό κυςτικό άκρο και
με δφο μεγάλεσ οπζσ. Άκρο
Couvelaire και μπαλόνι 50-100
ml Mεγζκθ (16-24 Ch)

250

10,50

2625,00

341,25

2966,25

52256
52257
52258

41.2.86

12,00

9

Kακετιρεσ Foley 3- way , από
100% ςιλικόνθ, με ενιςχυμζνο
ακτινοςκιερό κυςτικό άκρο και
με δφο μεγάλεσ οπζσ .Άκρο
Dufour και μπαλόνι 50-80 ml
Mεγζκθ (16-24 Ch )

50

8,50

425,00

55,25

480,25

10

Kακετιρεσ 3- way με spiral, από
εφκαμπτο, μαλακισ ςφςταςθσ,
βιοςυμβατό ι ιςτοςυμβατό
υλικό. Διαβακμιςμζνοι.
Τδροκάλαμοσ άνω των 50 ml.
Άκρο Couvelaire Mεγζκθ (16-24
Ch)

360

12,40

4464,00

580,32

5044,32

51655
51656
60181

41.2.36

13,00

11

Kακετιρεσ 3- way, Dufour, από
ςκλθρό εφκαμπτο υλικό,
αποςτειρωμζνοι μιασ χριςθσ , ςε
ατομικι διπλι ςυςκευαςία,
μικουσ 40cm. Τδροκάλαμοσ 50
ml. Άκρο Dufour. Mεγζκθ (18-24
Ch)

90

15,47

1392,30

181,00

1573,30

50784
60023
60375

12

Κακετιρεσ 3-way από εφκαμπο
διαφανζσ κερμοπλαςτικό PVC
μαλακισ ςφςταςθσ, βιοςυμβατό
με υδροκάλαμο 75ml. Άκρο
Dufour. Mεγζκθ (16-24 Ch)

50

5,00

250,00

32,50

282,50

60020
81974
81975

41.2.39

12,00

6

7

5
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Κακετιρεσ 3-way από εφκαμπο
διαφανζσ κερμοπλαςτικό PVC
μαλακισ ςφςταςθσ, βιοςυμβατό
με υδροκάλαμο 75ml. Άκρο
Couvelaire. Mεγζκθ (16-24 Ch)

14

Κακετιρεσ Σieman
αποςτειρωμζνοι
ςιλικοναριςμζνοι με αςθπτικό,
ςυμπαγζσ ατραυματικό κυςτικό
άκρο ελαίασ, με ευρείεσ οπζσ.
Mεγζκθ 8-24 Ch

100

10,00

1000,00

130,00

1130,00

60313
60179
60181
60201
60197
60198
60199
60200
60208
60211
60212
60370

3000

0,17

507,00

65,91

572,91

90

1,50

135,00

17,55

152,55

60

1,60

96,00

12,48

108,48

17

Kακετιρεσ υπερθβικισ
παρακζντθςθσ 2 way από 100%
ςιλικόνη, με ενιςχυμζνο
ακτινοςκιερό ανοικτό άκρο, με
δφο πλευρικζσ οπζσ, με μπαλόνι
3-15ml, ςε μεγζκθ από 8-16 Ch,
μικουσ 40 cm. Nα ςυνοδεφονται
από βελόνα από πλαςτικό υλικό
(όχι μεταλλικό) διαιροφμενθ
κατά μικοσ, νυςτζρι,
βακμονομθμζνο ουροςυλλζκτθ
2lt κλειςτοφ τφπου και
αυτοκόλλθτθ ταινία ςτερζωςθσ.
Mεγζκθ (12-20 Ch)

15

28,00

420,00

54,60

474,60

81976

18

Kακετιρεσ υπερθβικισ
παρακζντθςθσ 3 way από 100%
ςιλικόνη. Mε βελόνα από
πλαςτικό υλικό (όχι μεταλλικό),
ςε μεγζθη από 12-16 Ch,
μπαλόνι 3-15ml μικουσ 40 cm.
Mεγζκθ (12-20 Ch)

25

18,00

450,00

58,50

508,50

81977
85252
85679

19

υνδετικά Τ,Σ κακετιρων
ουρθτθροςτομίασ

150

1,20

180,00

43,20

223,20

20

Πϊματα κακετιρων Folley

700

0,095

66,50

15,96

82,46

15

16

Kακετιρεσ Couvelaire
αποςτειρωμζνοι
ςιλικοναριςμζνοι από εφκαμπτο
ςκλθρισ αντιςτάςθσ υλικό, με
ευρείεσ οπζσ και ςε μεγζκθ από
12-24 Ch
Kακετιρεσ Σieman,
αυτολιπαινόμενοι κατάλλθλοι
για ενδοκυςτικζσ εγχφςεισ με
κυλινδρικό άκρο,
αποςτειρωμζνοι μιασ χριςθσ, με
ευρείεσ ατραυματικζσ οπζσ, με
ειδικι υδρόφιλθ επικάλυψθ ςε
ςυςκευαςία με ιςότονο διάλυμα
και με ειδικό προςτατευτικό για
τθν αςφαλι τοποκζτθςθ.
Μικουσ 40 cm και μεγζκθ από 820 Ch
φριγγα 60ml
με βιδωτό πϊμα (ςετ με
κακετιρα)

6

41.2.109

28,00
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Κακετιρεσ τφπου pig-tail
(εξάμθνθσ παραμονισ) από
υδρόφιλθ λευκι πολυουρεκάνθ
μαλακισ ςφςταςθσ, μακράσ
παραμονισ με λεπτά τοιχϊματα,
διαβακμιςμζνοι, κυςτικό άκρο
ενιςχυμζνο, πυελικό άκρο
κωνικό. Να ςυνοδεφονται από
προωκθτι ειςαγωγισ και από
εφκαμπτο οδθγό ςφρμα
μεταβαλλόμενθσ ςκλθρότθτασ
του νεφρικοφ άκρου. O
προωκθτισ ειςαγωγισ να
εγκολπϊνεται ςτο pigtail –
προςυνδεδεμζνο ςφςτθμα.
Κλειςτοφ άκρου. Μικοσ 22-30
cm. Mεγζκθ 4,8 - 9Ch.

22

Κακετιρεσ τφπου pig-tail από
υδρόφιλθ λευκι πολυουρεκάνθ
μαλακισ ςφςταςθσ, μακράσ
παραμονισ (6 μινεσ) με λεπτά
τοιχϊματα, διαβακμιςμζνοι,
κυςτικό άκρο ενιςχυμζνο,
πυελικό άκρο κωνικό. Να
ςυνοδεφονται από προωκθτι
ειςαγωγισ και από εφκαμπτο
οδθγό ςφρμα μεταβαλλόμενθσ
ςκλθρότθτασ του νεφρικοφ
άκρου. Σο οδθγό ςφρμα να είναι
ςχετικά ςκλθρισ ςυςτάςεωσ.
Aνοικτοφ άκρου. Μικοσ 22-28
cm. Mεγζκθ 4,8 - 9Ch.

23

24

ετ ουρθτθρικϊν
ενδοπροςκζςεων pigtail
κλειςτοφ άκρου από ειδικό
πολυμερζσ υλικό, υδρόφιλθ
επικάλυψθ, βιοςυμβατό,
ακτινοςκιερό, διάρκεια
παραμονισ 9-12 μινεσ,
παροχζτευςθ από πλαϊνζσ οπζσ
κακόλο το μικοσ του κακετιρα.
Σο ςετ να διακζτει stent,
προωκθτι, ουρθτθρικό
κακετιρα και οδθγό ςφρμα 0,38
ι 0,35 PTFE. Διάμετροσ stent: 6
Fr, μικθ 12-30 εκ.
Ουρθτθρικοί κακετιρεσ από PVC
με υδρόφιλθ επικάλυψθ,
αποςτειρωμζνοι μίασ χριςθσ
μικουσ 70cm, ακτινοςκιεροί, με
ςιμανςθ τοποκζτθςθσ για δεξιό
ι αριςτερό ουρθτιρα,
εκατοςτιαία διαβάκμιςθ και ανά
5 cm, εςωτερικό ςφρμα και
χωριςτό Luer -Lock υποδοχζα.
Με κυλινδρικό άκρο, με μία ι
δφο πλευρικζσ οπζσ. Να
διατίκενται ςε όλα τα μεγζκθ.

150

25

30,00

16,00

4500,00

400,00

585,00

52,00

5085,00

7000075
7000076
7000084
81414
81415
60537
60589
60590
60187
60188
101015

452,00

60019
84200
84201
85204
85415
85416
85417
85418

25

46,00

1150,00

149,50

1299,50

85250
85251
85391
85392

50

4,50

225,00

29,25

254,25

60294

7

41.5.151

37,80

41.5.23

51,80
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Ουρθτθρικοί κακετιρεσ από PVC
με υδρόφιλθ επικάλυψθ,
αποςτειρωμζνοι μίασ χριςθσ
μικουσ 70cm, ακτινοςκιεροί, με
ςιμανςθ τοποκζτθςθσ για δεξιό
ι αριςτερό ουρθτιρα,
εκατοςτιαία διαβάκμιςθ και ανά
5 cm, εςωτερικό ςφρμα και
χωριςτό Luer -Lock υποδοχζα.
Με κυλινδρικό άκρο, με δφο
πλευρικζσ οπζσ. Να διατίκενται
ςε όλα τα μεγζκθ.

50

5,00

250,00

32,50

282,50

51182
81631
81632
101119
101120

26

Ουρθτθρικοί κακετιρεσ από PVC
με υδρόφιλθ επικάλυψθ,
αποςτειρωμζνοι μίασ χριςθσ
μικουσ 70cm, ακτινοςκιεροί, με
ςιμανςθ τοποκζτθςθσ για δεξιό
ι αριςτερό ουρθτιρα,
εκατοςτιαία διαβάκμιςθ και ανά
5 cm, εςωτερικό ςφρμα και
χωριςτό Luer -Lock υποδοχζα.
Με κυλινδρικό άκρο με κεντρικό
άνοιγμα και μία οπι. Να
διατίκενται ςε όλα τα μεγζκθ.

40

5,00

200,00

26,00

226,00

51185
51183

27

Ουρθτθρικοί κακετιρεσ από PVC
με υδρόφιλθ επικάλυψθ,
αποςτειρωμζνοι μίασ χριςθσ
μικουσ 70cm, ακτινοςκιεροί, με
ςιμανςθ τοποκζτθςθσ για δεξιό
ι αριςτερό ουρθτιρα,
εκατοςτιαία διαβάκμιςθ και ανά
5 cm, εςωτερικό ςφρμα και
χωριςτό Luer -Lock υποδοχζα.
Με κυρτό άκρο τφπου ελαίασ με
μία πλευρικι οπι. Να
διατίκενται ςε όλα τα μεγζκθ.

452,00

51090
51595
51184
60294
60295

28

Ουρθτθρικοί κακετιρεσ από PVC
με υδρόφιλθ επικάλυψθ,
αποςτειρωμζνοι μίασ χριςθσ
μικουσ 70cm, ακτινοςκιεροί, με
ςιμανςθ τοποκζτθςθσ για δεξιό
ι αριςτερό ουρθτιρα,
εκατοςτιαία διαβάκμιςθ και ανά
5 cm, εςωτερικό ςφρμα και
χωριςτό Luer -Lock υποδοχζα.
Με κυρτό άνοιγμα με κεντρικό
άνοιγμα και μία πλευρικι οπι.
Να διατίκενται ςε όλα τα μεγζκθ

110

8,00

880,00

114,40

994,40

85442
85443
85444
85445
51091

29

Ουρθτθρικοί κακετιρεσ τφπου
Chevassu, ειδικοί για ανιοφςα
πυελογραφία, από PVC ι Latex,
αποςτειρωμζνοι μίασ χριςθσ,
μικουσ 70 cm, ακτινοςκιεροί,
χωρίσ πλευρικι οπι, με ςιμανςθ
τοποκζτθςθσ για δεξιό ι
αριςτερό ουρθτιρα, εκατοςτιαία
διαβάκμιςθ, εςωτερικό ςφρμα
και χωριςτό luer - lock
υποδοχζα, ςε όλα τα μεγζκθ από
4-12 Ch.

10

10,00

100,00

13,00

113,00

50

8,00

400,00

8

52,00

41.2.71

12,77
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30

31

32

33

34

35

Ουρθτθρικοί κακετιρεσ
απόφραξθσ ουρθτιρα 2 way από
PVC ι Latex, αποςτειρωμζνοι
μίασ χριςθσ, μικουσ 80 cm,
ακτινοςκιεροί, με μπαλόνι
απόφραξθσ και ανοικτό άκρο, με
αποςπϊμενθ βαλβίδα,
εκατοςτιαία διαβάκμιςθ,
εςωτερικό ςφρμα και χωριςτό
luer - lock υποδοχζα.
Ουρθτθρικοί κακετιρεσ (basket )
για ζλξθ ουρθτθρθτικϊν λίκων,
για χριςθ μζςω
ουρθτθρονεφροςοπίου μικουσ
115cm, με ατραυματικό
κυλινδρικό άκρο, με καλακάκι
μικουσ 40mm από ανοξείδωτο
ατςάλι αποτελοφμενο από 6
ελικοειδι ςφρματα διαμζτρου 3
Ch ακτινοςκιεροί,
διαβακμιςμζνοι.
Ουρθτθρικοί κακετιρεσ (basket )
για ζλξθ ουρθτθρθτικϊν λίκων,
μικουσ 65cm, με ατραυματικό
άκρο filiform, με καλακάκι
μικουσ 40mm από ανοξείδωτο
ατςάλι αποτελοφμενο από 4,5 ι
6 ελικοειδι ςφρματα διαμζτρου
4 Ch διαβακμιςμζνοι.

Κακετιρεσ ουρθτθροςτομίασ
καταςκευαςμζνοι από υλικό
μακράσ παραμονισ με δίςκο που
ςφραγίηει τθν ςτομία κα
πτερφγια για τθν
αυτοςυγκράτθςθ του κακετιρα
ςτον ουρθτιρα. Από
πολυουρεκάνθ μικουσ 25 ι 30
cm, διαμζτρου (8-16 ch)
ελεφκερου άκρου για τθν
προςαρμογι ειδικοφ
αυτοκόλλθτου ςυλλζκτθ.
Κακετιρεσ 2- way από
θμίςκλθρο υλικό με κεντρικι οπι
από όπου κα διζρχεται οδθγό
εφκαμπτο ςφρμα για τοποκζτθςθ
ςε ςτενϊματα ουρικρασ
Kακετιρεσ 3- way, από 100%
ςιλικόνθ, με κωνικό διαςτολικό
άκρο οπισ για διζλευςθ πάνω
από οδθγό ςφρμα. Mεγζκθ (1624 Ch) Μζγεκοσ μπαλονιοφ 50ml
και ςκλθρότθτα 85

10

39,00

390,00

50,70

440,70

4

90,00

360,00

46,80

406,80

60529

5

65,00

325,00

42,25

367,25

60739

5

18,00

90,00

11,70

101,70

51946

20

9,00

180,00

23,40

203,40

81460
85264
85265
85266
85397

20

24,00

480,00

62,40

542,40

85819
85820
85821

9
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Κακετιρασ αφαίρεςθσ λίκων
τφπου basket. Να διακζτει
καλάκι τεςςάρων ςυρμάτων με
ςπειροειδισ ςχεδίαςθ από
Nitinol και μθδενικό
ατραυματικό άκρο. Να ζχει
μικοσ 115cm και διάμετρο 1.8Fr
με διάμετρο καλακιοφ περίπου
11mm. Να διακζτει εργονομικι
χειρολαβι ζτςι ϊςτε το άνοιγμα
του καλακιοφ και θ περιςτροφι
του να γίνεται με το ζνα χζρι. Σο
ςετ να είναι μιασ χριςθσ και να
περιλαμβάνει το basket και
προφορτωμζνο το ειδικό
χειριςτιριο για να μθν γλιςτράει
κατά τθν ειςαγωγι του κακετιρα
ςτο κανάλι του ενδοςκοπίου.

8

224,00

1792,00

232,96

2024,96

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ΄
ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Υξόvoο θαη ηξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ – Καηάξηηζε θαη πεξηερόκελν πξνζθνξώλ
1.1. Οη ελδηαθεξφκελνη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηo δηαγσληζκφ πξέπεη vα ππoβάιιoπv
εκπξνζέζκσο ηελ πξoζθoξά ηνπο κε ηα απαξαίηεηα δηθαηoιoγεηηθά θαη φ,ηη άιιν απαηηείηαη
απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε. Η θαηάξηηζε θαη ππνβνιή ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη ζχκθσλα κε
ην Ν 4412/2016 .
1.2. Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα απνζηέιινληαη ζην Ννζνθνκείν κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θαη
παξαιακβάλνληαη κε απφδεημε, κε ηελ απαξαίηεηε φκσο πξνυπφζεζε φηη απηέο ζα
πεξηέξρνληαη ζηελ Τπεξεζία κέρξη ηε ιήμε ηεο θαζνξηδφκελεο απφ ηε δηαθήξπμε πξνζεζκίαο
ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ή πεξηέξρνληαη ζηελ Τπεξεζία
κεηά ηελ θαζνξηδφκελε απφ ηε δηαθήξπμε εκεξνκελία θαη ψξα, ζεσξνχληαη εθπξφζεζκεο θαη
επηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζηνχλ.
1.3. Οη πξνζθνξέο ζα ππνβάιινληαη ζπληαγκέλεο ζηελ Διιεληθή γιψζζα, ζε δχν (2)
αληίγξαθα θαη κέζα ζε θαιά ζθξαγηζκέvo θάθειν, ζηov oπoίo ζα αλαγξάθνληαη επθξηλψο:
1.3.1. Η ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ» κε θεθαιαία γξάκκαηα.
1.3.2. Ο πιήξεο ηίηινο ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηελ πξνκήζεηα.
1.3.3. Ο αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο.
1.3.4. Η εκεξoκεvία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσvηζκoχ.
1.3.5. Σα ζηνηρεία ηνπ απoζηoιέα.
1.4. Οη πξνζθνξέο ππνγξάθνληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα ή ηνλ ηπρφλ νξηζζέληα αληηπξφζσπφ
ηνπ. ε πεξίπησζε έλσζεο πξνκεζεπηψλ, ε πξνζθνξά ππνγξάθεηαη απφ θάζε κέινο ηεο ή,
δηαθνξεηηθά, απφ ηνλ ηπρφλ νξηζζέληα εθπξφζσπφ ηνπο.
1.5. Μέζα ζηov θιεηζηφ θπξίσο θάθειν ηεο πξoζθoξάο ηoπoζεηoχvηαη:
1.5.1. Σα δεηνύκελα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο εηο δηπινύλ (πξωηόηππα αληίγξαθα κε
ηελ έλδεημε πξωηόηππα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη θωηνηππία απηώλ κε ηελ
έλδεημε αληίγξαθα δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο )
1.5.2. Υωξηζηόο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», ν
oπoίoο πεξηέρεη ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο εηο δηπινχλ (πξωηόηππα ή
αληίγξαθα κε ηελ έλδεημε ηερληθή πεξηγξαθή πξωηόηππν θαη θωηνηππία απηώλ κε
ηελ έλδεημε ηερληθή πξνζθνξά αληίγξαθν)
ηα πεξηερφκελα ηνπ θαθέινπ ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο δελ πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε
λα εκθαλίδνληαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία. Σπρφλ εκθάληζε νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ιέμεσλ φπσο «δσξεάλ») απνηειεί ιφγν απφξξηςεο ηεο
πξνζθνξάο.
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1.5.3. Υωξηζηόο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ»
εηο δηπινχλ (πξωηόηππε κε ηελ έλδεημε νηθνλνκηθή πξνζθνξά πξωηόηππε θαη
θωηνηππία απηήο κε ηελ έλδεημε νηθνλνκηθή πξνζθνξά αληίγξαθν), ζηνλ νπνίν
ηνπνζεηνχληαη, επί πνηλή απνξξίςεσο, ηα oηθovoκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο. Πην
ζπγθεθξηκέλα:
α. Η πξνζθεξφκελε ηηκή πξέπεη λα πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα απφ ηελ νηθνλνκηθή
πξνζθνξά, ε νπνία πξέπεη λα είλαη δηακνξθσκέλε ζχκθσλα κε φζα δεηνχληαη
απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε.
β. Οη ηηκέο πεξηιακβάλνπλ ην ζχλνιν ησλ επηβαξχλζεσλ (πξνβιεπφκελνη θφξνη,
δαζκνί, αζθάιηζηξα, θφζηνο εθηεισληζκνχ, λφκηκεο θξαηήζεηο θαη άιιεο ζρεηηθέο
δαπάλεο) εθηφο ηνπ Φ.Π.Α., ν νπνίνο ζα αλαθέξεηαη ρσξηζηά. Η ζπλνιηθή ηηκή
ρσξίο Φ.Π.Α. ζα ιεθζεί ππφςε γηα ηε ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ.
γ. ε πεξηπηψζεηο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνληαη δσξεάλ, ζα
αλαγξάθεηαη ζηελ νηθεία ζέζε ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ε έλδεημε
«ΓΧΡΔΑΝ». Δάλ έρεη παξαιεηθζεί ε αλαγξαθή ηηκήο, αθφκε θαη αλ δελ ππάξρεη ε
έλδεημε «ΓΧΡΔΑΝ», ζεσξείηαη ακαρήησο φηη ηα αληίζηνηρα πξντφληα ή ππεξεζίεο
έρνπλ πξνζθεξζεί δσξεάλ.

Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο:
1)Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεύζπλεο Γήιωζεο (ΣΔΤΓ) ηνπ αξ. 79 παξ. 4 ηνπ Ν.
4412/2016, ην νπνίν απνηειεί ελεκεξσκέλε ππεχζπλε δήισζε, κε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ Ν.
1599/1986, σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ
εθδίδνπλ δεκφζηεο αξρέο ή ηξίηα κέξε, επηβεβαηψλνληαο φηη ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο
πιεξνί ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:
Α) α. δε βξίζθεηαη ζε µία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ησλ άξζξσλ 73 θαη 74 ηνπ Ν.4412/2016 γηα
ηηο νπνίεο νη νηθνλνµηθνί θνξείο απνθιείνληαη ή µπνξνχλ λα απνθιεηζζνχλ,
β. πιεξνί ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν.4412/2016.
Β) δελ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ
θνηλσληθήο αζθάιηζεο (ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4412/2016):
Αλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη
ππνρξεψζεηο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα
φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε.
Γ) δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή
ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή έρεη ππαρζεί ζε
δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ
δξαζηεξηφηεηεο ή βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα
δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ (ζχκθσλα κε ηελ πεξ. β, παξ. 4 ηνπ
άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4412/2016)
Γ) δελ έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο
απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε
αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ
πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο
Δπίζεο, φηη δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ
πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή
ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, νχηε έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο (ζχκθσλα
κε ηηο πεξ. ζη θαη δ, παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4412/2016)
Σν e_ΣΔΤΓ, ην νπνίν βξίζθεηαη αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ
(www.konstantopouleio.gr), κπνξεί λα ππνγξάθεηαη έσο δέθα (10) εκέξεο πξηλ ηελ
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 79Α ηνπ
Ν. 4412/2016
Σν ελ ιφγσ πξφηππν ππνβάιιεηαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ βξίζθνληαη αλαξηεκέλεο ζην
δηαδηθηπαθφ http://www.eprocurement.gov.gr ζην πεδίν: «Promitheus ESPDint –
ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο eΔΔΔ/eΣΔΤΓ» θαη παξαηίζεηαη ζε επεμεξγάζηκε κνξθή αξρείνπ
.xml, ην νπνίν ζα κπνξνχλ λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο, γηα λα ζπληάμνπλ
ηε ζρεηηθή απάληεζε ηνπο.
ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, φπνπ πεξηζζφηεξα απφ έλα θπζηθά πξφζσπα είλαη κέιε ηνπ
δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ελφο νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρνπλ εμνπζία
εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ ππνβάιιεηαη έλα Σππνπνηεκέλν
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Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ), ην νπνίν είλαη δπλαηφ λα θέξεη κφλν ηελ ππνγξαθή
ηνπ θαηά πεξίπησζε εθπξνζψπνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε ησλ
ιφγσλ απνθιεηζκνχ γηα ην ζχλνιν ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ είλαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ,
δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή
ειέγρνπ ζε απηφλ.
Χο εθπξφζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα λνείηαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο απηνχ, φπσο
πξνθχπηεη απφ ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ή ην πξαθηηθφ εθπξνζψπεζήο ηνπ θαηά ην ρξφλν
ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ή ην αξκνδίσο εμνπζηνδνηεκέλν θπζηθφ πξφζσπν λα εθπξνζσπεί
ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ή γηα ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία
ζχλαςεο ζχκβαζεο.
ηελ πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην Σππνπνηεκέλν
Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ), ππνβάιιεηαη ρσξηζηά απφ θάζε κέινο ηεο έλσζεο.
2) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 παξ. 4 ηνπ Ν. 1599/1986 (ΦΔΚ Α'75), φπσο εθάζηνηε
ηζρχεη, ππνγεγξακκέλε, ρσξίο λα απαηηείηαη ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, ζηελ νπνία ν
Τπνςήθηνο ζα δειψλεη:
 Όηη ε πξνζθνξά ζπληάρηεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο ηεο νπνίαο
έιαβαλ γλψζε
 Όηη απνδέρνληαη αλεπηθχιαθηα φινπο ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο
3)Απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηνπ πξνζθέξνληνο ή ηνπ ππνςήθηνπ λνκηθνχ
πξνζψπνπ
ε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα
παξαπάλσ γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε.
ΠΡΟΦΟΡΔ
Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα απνζηέιινληαη ζηελ Τπεξεζία κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θαη
παξαιακβάλνληαη κε απφδεημε, κε ηελ απαξαίηεηε φκσο πξνυπφζεζε φηη απηέο ζα
πεξηέξρνληαη ζηελ Τπεξεζία (Πξσηφθνιιν ηνπ Ννζνθνκείνπ) κέρξη θαη ηελ πξνεγνχκελε
εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ.
Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα 180 εκέξεο απφ ηελ
εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ
Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ή πεξηέξρνληαη ζηελ Τπεξεζία, κε νπνηνδήπνηε ηξφπν,
εθπξφζεζκα ζα επηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζηνχλ.
ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, φηαλ απαηηείηαη θαηάζεζε δείγκαηνο, επηηξέπεηαη ε απνζηνιή ηνπ
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα παξαπάλσ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φκσο φηη ηνχην ζα πεξηέιζεη ζηελ
Τπεξεζία κέρξη ηέζζεξηο (4) εκέξεο απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ην δε
απνδεηθηηθφ απνζηνιήο ζα πεξηέρεηαη απαξαίηεηα ζηνλ θάθειν πξνζθνξάο κε ηα ηερληθά
ζηνηρεία.
Σα πξνζθεξφκελα είδε πξέπεη λα θαιχπηνπλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο
δηαθήξπμεο.
Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή ζα γίλεη ελψπηνλ ηεο επηηξνπήο
παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ζε έλα ζηάδην.
Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη ζαλ απαξάδεθηεο. Δπίζεο,
απνξξίπηνληαη ζαλ απαξάδεθηεο πξνζθνξέο γηα κέξνο ηεο πνζφηεηαο πνπ πξνθεξχρζεθε
θαζψο θαη πξνζθνξέο πνπ νξίδνπλ ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ πξνβιεπνκέλνπ απφ ηε
δηαθήξπμε.
ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ν θωδηθόο θαη ε ηηκή ηνπ
παξαηεξεηεξίνπ ηηκώλ ζύκθωλα κε ηνλ Ν. 4052/2012 αξ.14 παξ.7 πεξί ζύγθξηζεο ηωλ
ηηκώλ ηωλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ κε απηέο ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκώλ ηεο
Δπηηξνπήο Πξνκεζεηώλ Τγείαο, όπωο θαηαγξάθνληαη θαηά ηελ ηειεπηαία εκέξα
πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξώλ αλά δηαγωληζκό.
ε πεξίπηωζε πνπ δελ ππάξρεη γηα θάπνην είδνο θωδηθόο παξαηεξεηεξίνπ ηηκώλ, ζα
πξέπεη λα αλαθέξεηαη κε ππεύζπλε δήιωζε από ηνλ πξνκεζεπηή Σηκή. Αλώηεξε από
απηή ηνπ παξαηεξεηεξίνπ ζα απνξξίπηεηαη ωο απαξάδεθηε.
Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο θάζε δηεπθξίληζε, ηξνπνπνίεζε, απφθξνπζε φξνπ ηεο
δηαθήξπμεο ή ηεο πξνζθνξάο δε γίλεηαη δεθηή θαη απνξξίπηεηαη ζαλ απαξάδεθηε.
Γηεπθξηλίζεηο δίδνληαη κφλν φηαλ δεηνχληαη απφ αξκφδην φξγαλν.
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ε πεξίπηωζε θαηά ηελ νπνία νινθιεξωζεί εληαίνο δηαγωληζκόο από λνζνθνκείν πνπ
ππάγεηαη ζηελ πγεηνλνκηθή πεξηθέξεηα ή όπνηνο άιινο δηαγωληζκόο από θεληξηθή
αλαζέηνπζα αξρή νη ηπρόλ ππνγεγξακκέλεο ζπκβάζεηο ζα δηαθνπνύλ .
ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο δελ απαηηείηαη γηα ηνλ παξφληα δηαγσληζκφ.
ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΤΜΒΑΗ
Η ζχκβαζε πξέπεη λα ππνγξαθεί εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ αλαθνίλσζε ζηνλ
ελδηαθεξφκελν ηεο θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο.
ΥΡΟΝΟ ΙΥΤΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Ο ρξφλνο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο είλαη εηήζηνο θαη ε παξάδνζε ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά κέρξη
ηελ νινθιήξσζε ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη φρη πέξαλ ηνπ ελφο έηνπο
απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο απηήο.
ΥΡΟΝΟ –ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΧΜΗ
Χο πξνο ηνλ ηξφπν πιεξσκήο θαη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ πιεξσκή ηνπ
αλαδφρνπ ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αξ. 200 ηνπ Ν. 4412/2016
ΚΤΡΧΔΙ Δ ΒΑΡΟ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ
Δθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην Ν. 4412/2016, ν πξνκεζεπηήο ζα βαξχλεηαη
θαη γηα θάζε δεκία πνπ ηπρφλ πξνθχςεη ζην Ννζνθνκείν θ.ι.π απφ ηελ εθηέιεζε ή ηελ θαθή
εθηέιεζε ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ ΄
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΣΗΝ ΠΛΔΟΝ
ΤΜΦΔΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΦΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΔΙ ΣΙΜΗ
χκθσλα κε ην άξζξν 86 παξ 2 ηνπ Ν. 4412/2016 γηα ηελ επηινγή ηεο πξνζθνξάο κε ηελ
πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο, αμηνινγνχληαη κφλν
νη πξνζθνξέο πνπ είλαη απνδεθηέο, ζχκθσλα κε ηνπο θαζνξηδφκελνπο ζηηο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο.

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ
Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ηα αλαθεξφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο
δηαθήξπμεο, θαζψο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016, ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη
λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηε ζρεηηθή εηδνπνίεζε πνπ
ηνπ απνζηέιιεηαη, ππνβάιιεη ζε θάθειν κε ζήκαλζε «Γηθαηνινγεηηθά Καηαθχξσζεο» ηα
θάησζη δηθαηνινγεηηθά:
α) Απόζπαζκα ηνπ πνηληθνύ κεηξώνπ ή, ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακν έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη
απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο –κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή
ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηαζηεκέλνο ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο, απφ ηνλ νπνίν
πξνθχπηεη φηη δελ ζπληξέρεη ιφγνο απνθιεηζκνχ απφ ηνπο αλαθεξφκελνπο ζηελ παξ.1 ηνπ
άξζξνπ 73 ηνπ Ν 4412/2016, φπσο δειψζεθε ζρεηηθά θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο κε
ππεχζπλε δήισζε. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ, ή ειιείςεη απηνχ, άιιν ηζνδχλακν
έγγξαθν, πξνζθνκίδεηαη, γηα ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ
νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε ή ησλ πξνζψπσλ πνπ
έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απφθαζεο ή ειέγρνπ ζε απηφλ. πγθεθξηκέλα, ζε
πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ είλαη λνκηθφ πξφζσπν, ην απφζπαζκα ή άιιν ηζνδχλακν
έγγξαθν ππνβάιιεηαη γηα ηνλ ή ηνπο Γηαρεηξηζηέο, φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν είλαη Ο.Δ, Δ.Δ, ή
Δ.Π.Δ., γηα ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ,
φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν είλαη Α.Δ.
β) Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο –κέινπο ή
ρψξαο, πεξί ηνπ φηη έρνπλ εθπιεξσζεί νη ππνρξεψζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, φζνλ αθνξά
ζηελ θαηαβνιή θφξσλ (θνξνινγηθή ελεκεξόηεηα), θαη ζηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ
θνηλσληθήο αζθάιηζεο (αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα), ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία
ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζεο ή ηελ ειιεληθή λνκνζεζία αληίζηνηρα.
γ) Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο –κέινπο ή ρψξαο,
θαη γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ είλαη εγθαηαζηεκέλνη ή εθηεινχλ έξγα ζηελ Διιάδα,
πηζηνπνηεηηθφ απφ ην αξκφδην πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή ην ΓΔΜΗ
γηα ηελ πεξίπηωζε ηεο εθθαζάξηζεο, φηη δελ έρεη ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε. Γελ πξνζθνκίδεηαη
απφ ηα θπζηθά πξφζσπα πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε ζέζεο ζε εθθαζάξηζε.
δ) Πηζηνπνηεηηθφ φηη είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Δπαγγεικαηηθό Δπηκειεηήξην.
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εκεηώλεηαη φηη ζε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ηα πηζηνπνηεηηθά πξέπεη λα
πξνζθνκίδνληαη γηα θάζε κέινο ηεο έλσζεο.

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ ΄
ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΤΜΒΑΗ
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ
1ε ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ
ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑ
ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΔΙΟ - ΠΑΣΗΙΩΝ

ΑΡ. ΤΜΒΑΗ

ΤΜΒΑΗ (πνζoύ : …………€ κε ΦΠΑ)
Γηα ηελ πξνκήζεηα ηνπ είδνπο Καζεηήξεο κε κπαινλάθη,
γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ.
Α΄ ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΑ
Υξνλνινγία θαηάξηηζεο : ……………………….
Σφπνο θαηάξηηζεο :
ηα γξαθεία ηνπ Κσλζηαληνπνχιεηνπ - Παηεζίσλ Ννζνθνκείνπ
πκβαιιφκελνη :
1. Ο …………………………………………. Γηνηθεηήο ηνπ Ννζνθνκείνπ λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ
Κσλζηαληνπνχιεηνπ - Παηεζίσλ Ννζνθνκείνπ Ν. Ισλίαο, θαινχκελνο ζην εμήο “Ννζνθνκείν” θαη
2.
Η
εηαηξεία
……………………………………………...λφκηκα
………………………………………
θαινχκελε ζην εμήο “Πξνκεζεπηήο”

εθπξνζσπνχκελε

απφ

Β΄ ΟΡΟΙ
Σν “Ννζνθνκείν” έρνληαο ππφςε :
1. Tελ αξηζκ. 27/19 δηαθήξπμε ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ, γηα ηελ πξνκήζεηα ηνπ είδνπο
Καζεηήξεο κε κπαινλάθη γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ
2. Σελ απφ ………………………. απφθαζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ κε ηελ
νπνία θαηαθπξψζεθε ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ
3. Σελ απφ …………………………………..απφθαζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ κε
ηελ νπνία εγθξίζεθαλ ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο ηεο κεηνδφηξηαο εηαηξείαο
αλαζέηεη
ζηνλ “Πξνκεζεπηή” ηελ πξνκήζεηα ησλ πξντφλησλ πνπ αλαθέξνληαη θαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά
ζην άξζξν 4 ηεο παξνχζαο κε ηνπο παξαθάησ φξνπο:
ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η παξαιαβή ζα γίλεη απφ επηηξνπή πνπ ζα νξηζζεί απφ ην Ννζνθνκείν ζχκθσλα κε ην Ν.
4024/2011 άξζξν 26.
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H επηηξνπή παξαιαβήο ζα πξνβεί ζηνλ πνζνηηθφ θαη πνηνηηθφ έιεγρν ν νπνίνο ζα γίλεη ζε ζχγθξηζε κε
ηελ ηερληθή πξνζθνξά, θαη ηα δείγκαηα (εθφζνλ απαηηνχληαη) θαη κε νπνηνδήπνηε άιιν ελδεηθλπφκελν
ηξφπν θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο.
Δθ΄φζνλ ηα παξαδνζέληα θξηζνχλ απνδεθηά ε επηηξνπή ζα ζπληάμεη πξσηφθνιιν νξηζηηθήο
παξαιαβήο. ηελ πεξίπησζε πνπ ηα παξαδνζέληα δε βξεζνχλ ζχκθσλα κε ηελ παξαγγειία ε επηηξνπή
παξαιαβήο ζα ζπληάμεη πξσηφθνιιν απφξξηςεο ζην νπνίν ζα αλαθέξεη ηνπο ιφγνπο ηεο απφξξηςεο.
2. Αλ ν “Πξνκεζεπηήο” παξαβεί νπνηνδήπνηε νπζηψδε, θαηά ηελ θξίζε ηεο ππεξεζίαο φξν ηεο
ζχκβαζεο, δχλαηαη λα ηνπ επηβιεζνχλ νη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην λ. 4412/8-8-2016 (ΦΔΚ
147/η.Α΄/16) θαη ηελ θείκελε λνκνζεζία.
ΑΡΘΡΟ 1ν
ΠΛΗΡΧΜΗ /ΚΡΑΣΗΔΙ
Η πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή ζα γίλεηαη κεηά απφ ηελ απφ ηελ νξηζηηθή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή
παξαιαβή ησλ πιηθψλ.
ε πεξίπησζε πνπ ε πιεξσκή ηνπ ζπκβαζηνχρνπ θαζπζηεξήζεη απφ ην λνζνθνκείν εμήληα (60)
εκέξεο απφ ηελ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο απφ απηφλ ην λνζνθνκείν θαζίζηαηαη ππεξήκεξν
θαη νθείιεη ηφθνπο ρσξίο λα απαηηείηαη φριεζε απφ ηνλ ζπκβαζηνχρν.
Γηα ηα λνζνθνκεία εθαξκφδεηαη ην άξζξν 5 ηνπ Ν 2955/01
Γηα ηελ εμφθιεζε ν “Πξνκεζεπηήο” ζα πξνζθνκίδεη
1.Σηκνιφγην
2.Πηζηνπνηεηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο αλ ην πνζφ ππεξβαίλεη ηα 300 επξψ.
Σνλ “Πξνκεζεπηή” ζα βαξχλνπλ:

α) Πνζνζηφ 0,06% ππέξ ΑΔΠΠ πιένλ ραξη 3% (πιένλ 20% εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ επ΄απηνχ)
β) Πνζνζηφ 0,07 % ππέξ ΔΑΑΓΗΤ πιένλ ραξη 0,07% (πιένλ 0,07% εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ
επ΄απηνχ)
γ) Πνζνζηφ 2% ππέξ Φπρηθήο Τγείαο
δ) Φφξνο 4% γηα πξνκήζεηεο θαη 8% γηα παξνρή ππεξεζηψλ
ΑΡΘΡΟ 2ν
Γηα φηη δε ξπζκίδεηαη κε ηελ παξνχζα ζχκβαζε ζα ηζρχνπλ νη φξνη ηεο αξηζκ. 27/19
Γηαθήξπμεο ηνπ “Ννζνθνκείνπ” θαη ε θείκελε ζρεηηθή λνκνζεζία.
ΑΡΘΡΟ 3ν
ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1.Δθηφο ησλ λνκίκσλ θαη ζπκβαηηθψλ απαγνξεχζεσλ, απαγνξεχεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή λα εθρσξήζεη
ηε ρνξεγία ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην, λα ελερπξηάζεη ή λα κεηαβηβάζεη νπνηαδήπνηε απαίηεζε απνξξέεη
απφ ηελ παξνχζα ζχκβαζε ρσξίο πξνεγνχκελε γξαπηή ζπλαίλεζε ηνπ λνζνθνκείνπ.
Απφ ηελ απαγφξεπζε απηή εμαηξνχληαη νη ηξάπεδεο πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα θαη νη Α.Δ
δηαρείξηζεο απαηηήζεσλ πνπ δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν 1905/90 ΦΔΚ 147/15-11-90 .
ηηο πεξηπηψζεηο πνπ εθδνζεί έληαικα θαη επηηαγή ζην φλνκα ηνπ πξνκεζεπηή, ππνρξενχηαη ν
πξνκεζεπηήο λα απνδψζεη ηα πνζά ησλ ηηκνινγίσλ πνπ έρεη εηζπξάμεη θαη είλαη εθρσξεκέλα, ζηηο
ηξάπεδεο θαη ζηηο Α.Δ δηαρείξηζεο απαηηήζεσλ πνπ δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξαπάλσ λφκνπ,
κε ηνπο νπνίνπο έρεη ζπλαθζεί ε κεηαμχ ηνπο ζχκβαζε εθρψξεζεο. ηελ πεξίπησζε πνπ ηα ηηκνιφγηα
είλαη ελερπξηαζκέλα λα αλαγξάθεηαη ε ηξάπεδα ή ην πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ έρνπλ ελερπξηαζζεί ζε
εκθαλέο ζεκείν ηνπ ηηκνινγίνπ.
2. Ο “Πξνκεζεπηήο” δειψλεη θαη ζπλνκνινγεί φηη έιαβε γλψζε φισλ ησλ φξσλ θαη πεξηνξηζκψλ ηεο
ζχκβαζεο απηήο θαη φηη κε βάζε απηνχο θαη κφλν ζα ιχλεηαη θάζε δηαθνξά ή ακθηζβήηεζε θαη θάζε
δηέλεμε γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή αηηία .
Δπίζεο ζπκθσλείηαη φηη γηα θάζε ηξνπνπνίεζε φξνπ ηεο ζχκβαζεο, πξφζζεηε ζπκθσλία, παξνρή
δηεπθφιπλζεο, παξάηαζε ρξφλνπ εθηέιεζεο θ.ι.π. δελ κπνξνχλ λα απνδεηρζνχλ παξά κφλν έγγξαθα
θαη απνθιείεηαη θάζε άιιν κέζν απφδεημεο.
ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία νινθιεξσζεί εληαίνο δηαγσληζκφο απφ λνζνθνκείν πνπ ππάγεηαη ζηελ
πγεηνλνκηθή πεξηθέξεηα ή φπνηνο άιινο δηαγσληζκφο απφ θεληξηθή αλαζέηνπζα αξρή νη ηπρφλ
ππνγεγξακκέλεο ζπκβάζεηο ζα δηαθνπνχλ.
ΑΡΘΡΟ 4ν
ΤΜΒΑΣΙΚΑ ΔΙΓΗ –ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ

Ο ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ

Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ
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