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ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΜΒΑΗ
1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο
Επωνυμία

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΡΟΥΛΕΙΟ – ΡΑΤΘΣΙΩΝ
ΑΓ. ΟΛΓΑΣ 3-5
ΑΘΘΝΑ
14233
ΕΛΛΑΔΑ
GR 30
2132057830
2132057038
Promkgh2009@gmail.com
Χ. Κοφμπθ
www.konstantopouleio.gr

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ
Ρόλθ
Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ
Χϊρα
Κωδικόσ ΝUTS
Τθλζφωνο
Φαξ
Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ
Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο (URL)

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ
Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι το “Γενικό Νοςοκομείο Ν. Ιωνίασ Κωνςταντοποφλειο - Ρατθςίων”, αποτελεί
μθ κεντρικι ανακζτουςα αρχι κατά τθν ζννοια του άρκρου 2 παρ. 1 περ. 2 και 3 του ν. 4412/2016 και
ανικει ςτο Δθμόςιο Τομζα (Ν.Ρ.Δ.Δ)
Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α.
Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι θ Υγεία
τοιχεία Επικοινωνίασ
α)
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι
πρόςβαςθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.
(Αρ Δ/ςμοφ 80518)
β)
Κάκε είδουσ επικοινωνία και ανταλλαγι πλθροφοριϊν πραγματοποιείται μζςω τθσ
διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.
γ)
Οι προςφορζσ πρζπει να υποβάλλονται θλεκτρονικά ςτθν διεφκυνςθ : www.promitheus.gov.gr

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδόηεζε
Είδοσ διαδικαςίασ
Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16.
Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ
Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από τον τακτικό προχπολογιςμό του Νοςοκομείου.
Θ δαπάνθ για τθν εν λόγω ςφμβαςθ βαρφνει τον Κ.Α.Ε. : 1311

1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο
Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ προμικεια του είδουσ Μθ χθμικά ιατρικά αναλϊςιμα μιασ
χριςθσ και αιματολογικά αναλϊςιμα υλικά (υγειονομικό υλικό διάφορο),
με CPV 33141000-0 και 33140000-3.
Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι
Ο προχπολογιςμόσ ανζρχεται ςτο ποςό των 184.980,70 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ
(προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ: 151.348,49 €, ΦΡΑ : 33.632,21€).
Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε 12 μινεσ.
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Το Νοςοκομείο ζχει δικαίωμα για δίμθνθ μονομερι παράταςθ και επιπλζον δεκάμθνθ με τθ
ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ εταιρείασ και τθν ζγκριςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου με τθν
προχπόκεςθ ότι δεν ζχουν εξαντλθκεί οι ποςότθτεσ των υλικϊν που περιλαμβάνονται ςτθ
ςφμβαςθ. Σε περίπτωςθ χριςθσ του δικαιϊματοσ προαίρεςθσ, το Νοςοκομείο διατθρεί το
δικαίωμα καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ εάν ολοκλθρωκεί αντίςτοιχοσ διαγωνιςμόσ από
Ρρόγραμμα Ρρομθκειϊν.
Το Νοςοκομείο μετά από αιτιολογθμζνθ ειςιγθςθ τθσ Επιτροπισ διενζργειασ και
αξιολόγθςθσ, μπορεί να προτείνει τθν κατακφρωςθ για μεγαλφτερθ ποςότθτα κατά 15% ι για
μικρότερθ ποςότθτα κατά 50% ςτθν περίπτωςθ μικρότερθσ ποςότθτασ. Για κατακφρωςθ
μζρουσ τθσ ποςότθτασ κάτω του κακοριηόμενου από τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ποςοςτοφ,
απαιτείται προθγοφμενθ αποδοχι από τον προμθκευτι.
Καμία ανακεϊρθςθ τιμϊν δεν προβλζπεται κατά τθν διάρκεια υλοποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ και
των τυχόν άςκθςθσ δικαιωμάτων προαίρεςθσ.
Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ
προςφοράσ μόνο βάςει τιμισ (σαμηλότεπη τιμή).
1.4 Θεζκηθό πιαίζην
Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ
εξουςιοδότθςθ αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ:
 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι
ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει
 του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν
παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17
του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο
ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ” και του ν. 3614/2007
(Α' 267) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι
περίοδο 2007 -2013»,
 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ
Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ»,
 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν
Προςϊπων και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992
(Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,
 τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7
τθσ 16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,
 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο»
 του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «υγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και
οριςμόσ των μελϊν τουσ με κλιρωςθ»,
 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και
Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων…»,
 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και
πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα
Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ”,
 του άρκρου 5 τθσ απόφαςθσ με αρικμ. 11389/1993 (Βϋ 185) του Υπουργοφ Εςωτερικϊν
 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό
και τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ»,
 του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι
καταςτρατθγιςεων κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων” για τθ διαςταφρωςθ των
ςτοιχείων του αναδόχου με τα ςτοιχεία του Ε.Σ.., του π.δ/τοσ 82/1996 (Α' 66) «Ονομαςτικοποίθςθ
μετοχϊν Ελλθνικϊν Ανωνφμων Εταιρειϊν που μετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ ανάλθψθσ ζργων ι
προμθκειϊν του Δθμοςίου ι των νομικϊν προςϊπων του ευρφτερου δθμόςιου τομζα», τθσ κοινισ
απόφαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) ςχετικά με τα
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‘’Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του ν.3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με το
ν.3414/2005’’, κακϊσ και τθσ απόφαςθσ του Υφυπουργοφ Οικονομίασ και Οικονομικϊν με
αρικμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Βϋ 1590) “Κακοριςμόσ χωρϊν ςτισ οποίεσ λειτουργοφν εξωχϊριεσ
εταιρίεσ”,
 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ»,
 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ” και
ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15,
 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και
ςτοιχεία”,
 του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ”
 τθσ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ
«Ρφκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κ Απόφαςθ 41/2018 ΑΕΠΠ
Απόφαςθ 41/2018 ΑΕΠΠ Απόφαςθ 41/2018 ΑΕΠΠ Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων
υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ»
 τθσ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ
“Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν
Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)”,
 των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων
που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,
κακϊσ και του ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ,
περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ
ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω.
 Ν 4497/19 (ΦΕΚ Αϋ171/13-11-2017) άρκρο 107
 Ν 4496/19 (ΦΕΚ Αϋ170/8-11-2017) άρκρο 22
 Ν 4605/19 (ΦΕΚ Βϋ52/1-4-2019) άρκρο 43
 Ν 4608/19 (ΦΕΚ Αϋ66/25-4-2019) άρκρο 33
 Ν 4609/19 (ΦΕΚ 67Α/3-5-2019) άρκρο 56
Των Αποφάςεων (Ειδικό κανονιςτικό πλαίςιο που διζπει τθν παροφςα διακιρυξθ )
 Το αρ πρωτ 4963/5-10-2016 ζγγραφο τθσ Ε.Ρ.Υ “Ρρομικειεσ από τουσ φορείσ τθσ παραγράφου 1
του άρκρου 9 του ν 3580/2007-κακοριςμόσ ΚΑΑ”
 Το αρ πρωτ 853/27-3-2018 ζγγραφο τθσ Ε.Κ.Α.Ρ.Υ
 Τθν από 18-5-2018 (6θ Συν Θεμ Α16) απόφαςθ Διοικθτικοφ Συμβουλίου
- Τθν από 9-08-2019 (11θ Συν Θεμ Α10) απόφαςθ Διοικθτικοφ Συμβουλίου ςχετικά με τθν ζγκριςθ
διενζργειασ του διαγωνιςμοφ
- Τθν από 11-12-2019 (16θ Συν Θεμ Α3) απόφαςθ Διοικθτικοφ Συμβουλίου ςχετικά με τθν ζγκριςθ
των τεχνικϊν προδιαγραφϊν του διαγωνιςμοφ

1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ
Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ Ρζμπτθ 30/1/2020 κακϋόλθ τθ
διάρκειά τθσ.
Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν
Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.), θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ
www.promitheus.gov.gr , από τθν 8/01/2020 θμζρα Τετάρτθ και ϊρα 10:00 π.μ.

1.6 Γεκνζηόηεηα
Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο
Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ).
Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του
Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου θ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ ςτθν πλατφόρμα ΕΣΘΔΘΣ ζλαβε Συςτθμικό Αφξοντα Αρικμό : 80518
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Η πεπίλητη τηρ παπούσαρ Διακήπςξηρ όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ παραγράφου 4 του

άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/
(ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
Θ Διακιρυξθ καταχωρικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ
(URL) : www.konstantopouleio.gr

1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο
Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι:
α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν,
τισ υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ
και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ
απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω
υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων
ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ
ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ
β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋόλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ
ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν
γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ.
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2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο
2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο
Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ είναι τα ακόλουκα:
1. θ προκιρυξθ ςφμβαςθσ
2. θ παροφςα Διακιρυξθ με τα Ραραρτιματα που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ.
3. Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ *ΤΕΥΔ+
4. οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ
ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά
5. το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ με τα Ραραρτιματά τθσ
2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο
Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ
και όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ
πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), θ οποία είναι
προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr.
2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ
Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά, το αργότερο 6 θμζρεσ πριν
τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα, ςτο πλαίςιο τθσ
παροφςασ, ςτθ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτθν πλατφόρμα του
ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr. Αιτιματα
παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ ςτο
ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που
τουσ ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο
με το κείμενο των ερωτθμάτων είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων
που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι
θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε
όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων
πλθροφοριϊν για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:
α) Πταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό
φορζα ζγκαιρα δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που
ορίηεται για τθν παραλαβι των προςφορϊν.
β) Πταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ.
Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν που ηθτικθκαν ι
των αλλαγϊν.
Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν
προετοιμαςία κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν.
2.1.4 Γιώζζα
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα : Σε περίπτωςθ αςυμφωνίασ
μεταξφ των τμθμάτων των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ που ζχουν ςυνταχκεί ςε περιςςότερεσ γλϊςςεσ,
επικρατεί θ ελλθνικι ζκδοςθ.
Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα
και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν.
1497/1984 (Αϋ188)1. Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν
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ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ
είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο
Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ
μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά
εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188). Ειδικά,
τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα
επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από
πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο
Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο
μποροφν να υποβάλλονται ςε άλλθ γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι.
Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα
γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
2.1.5 Δγγπήζεηο
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που
λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ενωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα
κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν,
επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου
Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν
ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και
Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται
μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα.
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ
εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία
ζκδοςθσ, β) τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ
εγγφθςθσ, ε) το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ
του οικονομικοφ φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ
αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ), η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ
παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ
και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται
ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι
θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν
ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι
μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο
απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό
και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.
Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να
διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ.

2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο
2.2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο
1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα
ςε:
α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,
β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με
τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν
ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ
δθμοςίων ςυμβάςεων.
2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ.
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3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ
ευκφνονται ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.
2.2.2 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο
2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται
από τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ), εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ ίςθ
με το 2% τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, ιτοι τθν προχπολογιςκείςα δαπάνθ χωρίσ Φ.Ρ.Α. Το
φψοσ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ υπολογίηεται επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, του/των
προςφερομζνου/ων τμιματοσ/τμθμάτων. Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ
ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των
οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ.
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του
χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ αλλιϊσ θ προςφορά απορρίπτεται. Θ
ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να παρατείνει,
πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ.
2.2.2.2. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ
εκτζλεςθσ.
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα
οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016.
2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ
διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 2.2.3
ζωσ 2.2.5 δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά ι δεν
προςζλκει εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
2.2.3 Λόγνη απνθιεηζκνύ
Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό)
προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για
μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ
οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ:
2.2.3.1. Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ
ακόλουκουσ λόγουσ:
α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),
β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ
ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C
195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ
του Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα
(ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο
του οικονομικοφ φορζα,
γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το
ν. 2803/2000 (Αϋ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ
ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ
13θσ Ιουνίου 2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι
αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,
ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του
χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ
χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν
εκνικι νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Αϋ 166),
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ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν
πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ,
κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ
15.4.2011, ς. 1), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215).
Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε
αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου
του ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.
Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.)
και IKE ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά
ςτουσ διαχειριςτζσ.
Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτον
Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και ςε όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.
Στισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτα μζλθ του
Διοικθτικοφ Συμβουλίου.
Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων
αφορά ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ.
Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτώςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με
αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ καταδίκθσ με
αμετάκλθτθ απόφαςθ.
2.2.3.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ :
α) όταν ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με
τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ι τθν
εκνικι νομοκεςία ι/και
β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο προςφζρων ζχει
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ.
Αν ο προςφζρων είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του
που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι
αςφάλιςθ.
Δεν αποκλείεται ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε
καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει,
ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε
υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ.
ι/και
γ) θ Ανακζτουςα Αρχι γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε
βάροσ του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία
λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα
αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ
νομοκεςίασ που χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266),
όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν
ακροιςτικά από τρεισ (3) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα
αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ
νομοκεςίασ που αφοροφν τθν αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2)
διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό ααϋ και ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και
δεςμευτικι ιςχφ.
2.2.3.3. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ,
προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:
(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν.
4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί
υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία
πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται
ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε
εκνικζσ διατάξεισ νόμου. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο
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οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν
προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ,
λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του
λειτουργίασ,
(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ
ςυνιψε ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,
δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016
δεν μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,
(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ
φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48
του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,
(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ
απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία
τθσ προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,
(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων
επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα
δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 2.2.5.2 τθσ παροφςασ,
(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ
ανακζτουςασ αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν
ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ
παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν
τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ,
(κ) εάν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν
ακεραιότθτά του, για το οποίο του επιβλικθκε ποινι που του ςτερεί το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ δθμοςίων ζργων και καταλαμβάνει τθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία.
Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτώςεισ (α) ζωσ (θ) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με
αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ.
2.2.3.4. Αποκλείεται, επίςθσ, προςφζρων οικονομικόσ φορζασ από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία
ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ εάν ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ παρ. 4 του
άρκρου 8 του ν. 3310/2005, όπωσ ιςχφει (αμιγϊσ εκνικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ).
2.2.3.5. Ο προςφζρων αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ
ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι παραλείψεϊν
του, είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ
2.2.3.6. Ρροςφζρων οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται
ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1, 2.2.3.2 γ) και 2.2.3.3 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να
αποδείξει ότι τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει
ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω
οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που
λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ
ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν
ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ
φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό
επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν
μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται
ςτθν εν λόγω απόφαςθ.
2.2.3.7. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν.
4412/2016.
2.2.3.8. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του
άρκρου 74 του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ.
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2.2.4 Καηαιιειόηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο
Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ
απαιτείται να αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο
τθσ προμικειασ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ
Ζνωςθσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που
τθροφνται ςτο κράτοσ εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο
Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων
εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ
που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ και
ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ
δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα επαγγελματικά ι εμπορικά
μθτρϊα. Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο
Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο
2.2.5 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο
2.2.5.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ
Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από
τισ καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των
παραγράφων 2.2.4, 2.2.5 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ
δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016
Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ
Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), ςφμφωνα με το
επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα Ραράρτθμα II, το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ,
με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986.
Το ΤΕΥΔ καταρτίηεται από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του
Ραραρτιματοσ Α τθσ Απόφαςθσ 158/2016 τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ
οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Κατευκυντιριασ Οδθγίασ 15/2016 (ΑΔΑ:
ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΘ). Το ΤΕΥΔ ςε επεξεργάςιμθ μορφι είναι αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ
(www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr ).
Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται ζωσ δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ
των προςφορϊν
Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ,
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ),
το οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φζρει μόνο τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ
εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ του
άρκρου 2.2.3.1 τθσ παροφςασ για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ,
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι
ελζγχου ςε αυτόν.
Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από
το ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι
το αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για
διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ.
Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Τυποποιθμζνο Ζντυπο
Υπεφκυνθσ Διλωςθσ ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ.
2.2.5.2 Απνδεηθηηθά κέζα
Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ,
όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.5, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά
τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ
του άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.
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Στθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ
άλλων φορζων, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηεται υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των
δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3
τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ κατά περίπτωςθ
Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου
ςτθρίηεται, εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν
λόγοι αποκλειςμοφ των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.3.
Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά
ςτοιχεία, αν και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά
ι τισ ςυναφείσ πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε
κράτοσ - μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό
φάκελο επιχείρθςθσ, θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ
διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Τυποποιθμζνο Ζντυπο
Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) του άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016
Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι
που ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να
ιςχφουν.
Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ:
οι ζνορκεσ βεβαιώςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, εφόςον ζχουν
ςυνταχκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,
οι υπεφκυνεσ δθλώςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ
για τθν υποβολι των δικαιολογθτικών. θμειώνεται ότι δεν απαιτείται κεώρθςθ του
γνθςίου τθσ υπογραφισ τουσ.
Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι
προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά:
α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι,
ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του
κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ
φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ
τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του.
Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ,
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα
ςτθν ωσ άνω παράγραφο 2.2.3.1,
β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν
αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ , που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ
του, άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ
τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του.
Ειδικά για τισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.2 α., πζραν του ωσ άνω πιςτοποιθτικοφ,
υποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ ότι δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι
απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά
ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ.
Για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά ότι δεν
τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν
υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του
οικονομικοφ φορζα. Το πιςτοποιθτικό ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με
δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται από το οικείο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το δε
πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Θ.,
ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ κάκε φορά ιςχφουν. Τα φυςικά πρόςωπα (ατομικζσ
επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί μθ κζςεωσ ςε εκκακάριςθ.
Θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, για τουσ
εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ
πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων.

Σελίδα 14

20PROC006134424 2020-01-07

γ) Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.3.2γ τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ
Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, που να ζχει εκδοκεί ζωσ
τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του από το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ
προςτίμου που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν
πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ. Μζχρι να καταςτεί εφικτι θ
ζκδοςθ του ανωτζρω πιςτοποιθτικοφ, αυτό αντικακίςταται από υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ
φορζα, χωρίσ να απαιτείται επίςθμθ διλωςθ του ΣΕΡΕ ςχετικά με τθν ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ
Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά ι όπου το
ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ
παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.3, τα
ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικα μπορεί να αντικακίςτανται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι
ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου
ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι
εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι
εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ.
Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία
αναφζρεται ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα
ζγγραφα αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και
2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.3. Οι επίςθμεσ δθλϊςεισ
κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-Certis) του άρκρου
81 του ν. 4412/2016.
δ) για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.3 υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ
οικονομικοφ φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι
αποκλειςμοφ.
ε) για τθν παράγραφο 2.2.3.8. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν ζχει
εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016.
B. 2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4 (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ
επαγγελματικισ
δραςτθριότθτασ)
προςκομίηουν
πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ
του
οικείου
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι
εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του
αντίςτοιχου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του
ν. 4412/2016, με το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό
επάγγελμά τουσ. Στθν περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό
μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν
προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ
δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ
οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι
δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του
αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ.
Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο
Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο
Για τθν απόδειξθ άςκθςθσ γεωργικοφ ι κτθνοτροφικοφ επαγγζλματοσ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ
απαιτοφν ςχετικι βεβαίωςθ άςκθςθσ επαγγζλματοσ, από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι αρχι
Οργανιςμοφ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ.
Επιςθμαίνεται ότι, τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4
(απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) γίνονται αποδεκτά,
εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ, εκτόσ αν,
ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ διατάξεισ αυτών, φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ
Β.3 Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι
νομικό πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ
μεταβολζσ τθσ ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΜΘ), προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ
εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν
υποβολι του. Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και
νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ
Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα),
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ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά
τθν υποβολι τουσ.
Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου, εφόςον αυτι
προκφπτει από πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ (πχ γενικό πιςτοποιθτικό του ΓΕΜΘ), αρκεί θ υποβολι
αυτοφ, εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ
τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα νόμιμθσ ςφςταςθσ και μεταβολϊν (όπωσ καταςτατικά,
πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ
φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να
ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ.
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ
εγκατάςταςθσ, αποδεικτικά ζγγραφα, και εφόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου
εκπροςϊπου, από τθν οποία αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ νόμιμθ ςφςταςθ, μεταβολζσ και
εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ φορζα.
Οι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ
τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν.
Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ του οικονομικοφ φορζα, όλεσ οι
ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία
κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ
κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία
του/των ι/και των μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου.
Β.4. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται
από τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ
πιςτοποίθςθσ που ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του
Ραραρτιματοσ VII του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ
ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό
που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.
Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν
λόγω οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω
κατάλογο.
Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το
πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ
όςον αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το
πιςτοποιθτικό.
Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.
Β.5. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω,
κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα
με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Β.6. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων,
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.5.2 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ
πόρουσ, προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό.

2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο
2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο
Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά
μόνο βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι).

2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ
2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ
Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Ραράρτθμα I τθσ Διακιρυξθσ,
για το ςφνολο τθσ προκθρυχκείςασ ποςότθτασ τθσ προμικειασ ανά είδοσ /τμιμα.
Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ
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Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά
θλεκτρονικά είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από
εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται
θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ
τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ.
2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ
2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ
διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα
που ορίηει θ παροφςα διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα
αναφερόμενα ςτον ν. 4412/2016, ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και τθν Υπουργικι Απόφαςθ αρικμ.
56902/215 «Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ
Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)».
Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν
εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που
υποςτθρίηεται από εγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό το οποίο χορθγικθκε από ζναν εγκεκριμζνο πάροχο
υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται
ςτθν απόφαςθ 2009/767/ΕΚ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και τισ
διατάξεισ τθσ Υ.Α. 56902/215 “Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ
υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να
εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα (ΕΣΘΔΘΣ- Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr)
ακολουκϊντασ τθν διαδικαςία εγγραφισ του άρκρου 5 τθσ ίδιασ Υ.Α.
Επιςθμαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ δεν ζχουν τθν υποχρζωςθ να υπογράφουν τα
δικαιολογθτικά που υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ, με χριςθ προθγμζνθσ θλεκτρονικισ
υπογραφισ, αλλά μπορεί να τα αυκεντικοποιοφν με οποιονδιποτε άλλο πρόςφορο τρόπο, εφόςον
ςτθ χϊρα προζλευςισ τουσ δεν είναι υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ ςε
διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ θ αίτθςθ ςυμμετοχισ
ςυνοδεφεται με υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία δθλϊνεται ότι ςτθν χϊρα προζλευςθσ δεν
προβλζπεται θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ ι ότι ςτθν χϊρα προζλευςθσ δεν είναι
υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ για τθν ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ
δθμοςίων ςυμβάςεων. Θ υπεφκυνθ διλωςθ του προθγοφμενου εδαφίου φζρει υπογραφι ζωσ και
δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν.
2.4.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του
ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 9 τθσ ωσ άνω Υπουργικισ Απόφαςθσ.
Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ
προςφοράσ ςτο Σφςτθμα. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, θ ανακζτουςα
αρχι κα ρυκμίςει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι ανακοίνωςι τθσ.
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα:
(α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ –Τεχνικι Ρροςφορά» ςτον οποίο
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι προςφορά
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα.
(β) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ
οικονομικι προςφορά του οικονομικοφ φορζα και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.
Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα
τθσ προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του
ν. 4412/16 . Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω
φπαρξθσ τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ
διατάξεισ νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ
πλθροφορίασ.
Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ προςφερόμενεσ
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται
για τθν αξιολόγθςι τθσ.
2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ προςφορά
ςυμπλθρϊνοντασ τισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ. Στθ ςυνζχεια το
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ςφςτθμα παράγει τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφονται θλεκτρονικά και
υποβάλλονται από τον προςφζροντα. Σα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι
φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου θλεκτρονικοφ αρχείου pdf (το οποίο κα υπογραφεί
θλεκτρονικά) πρζπει να ταυτίηονται. ε αντίκετθ περίπτωςθ το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και
ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο pdf]
2.4.2.5. Ο χριςτθσ - οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του
Συςτιματοσ, όπωσ περιγράφεται παρακάτω:
Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία
υποβάλλονται από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείων τφπου .pdf και εφόςον ζχουν
ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο, φζρουν εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι
προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν, χωρίσ να απαιτείται
κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ.
Από το Σφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ, θ όποια αποςτζλλεται ςτον
οικονομικό φορζα με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.
Στισ περιπτϊςεισ που με τθν προςφορά υποβάλλονται ιδιωτικά ζγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά
είτε κατά τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και ςε απλι φωτοτυπία,
εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία
φζρει υπογραφι μετά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ.
Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και
δικαιολογθτικϊν προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε
ζντυπθ μορφι και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ προςφοράσ τα οποία
απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι ςφμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τζτοια ςτοιχεία
και δικαιολογθτικά είναι ενδεικτικά θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, τα πρωτότυπα ζγγραφα τα
οποία ζχουν εκδοκεί από ιδιωτικοφσ φορείσ και δεν φζρουν επικφρωςθ από δικθγόρο, κακϊσ και τα
ζγγραφα που φζρουν τθ Σφραγίδα τθσ Χάγθσ (Apostille). Δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι
ςτοιχεία και δικαιολογθτικά τα οποία φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια
και όςα προβλζπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείσ υποχρεοφνται να αποδζχονται ςε αντίγραφα
των πρωτοτφπων.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ ςε οποιοδιποτε χρονικό
ςθμείο κατά τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι και ςε εφλογθ
προκεςμία όλα ι οριςμζνα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία που ζχουν υποβάλει θλεκτρονικά, όταν αυτό
απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ.
2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο - Σερληθή Πξνζθνξά»
2.4.3.1 Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι
διαδικαςία περιλαμβάνουν:
α) Tο τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 4 του
άρκρου 79 του ν. 4412/2016, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.5.1. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Οι
προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο ζχει αναρτθκεί ςτθ διαδικτυακι
πφλθ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ
(Ραράρτθμα II),
β) εγγφθςθ ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με τo άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και τισ παραγράφουσ 2.1.5 και
2.2.2 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάκε
οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ.
Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάκε
οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ.
2.4.3.2 H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που
ζχουν τεκεί από τθν ανακζτουςα αρχι με το κεφάλαιο “Απαιτιςεισ-Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ” του
Ραραρτιματοσ I τθσ Διακιρυξθσ, περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και
προδιαγραφζσ πλθροφνται. Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα
αξιολογθκεί θ καταλλθλότθτα των προςφερόμενων ειδϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα
με τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο ωσ άνω Ραράρτθμα.
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2.4.4 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξόπνο ζύληαμεο θαη ππνβνιήο
νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ
Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ
όπωσ ορίηεται κατωτζρω:
Α. Σιμζσ
Θ τιμι του προσ προμικεια υλικοφ δίνεται ςε ευρϊ ανά τεμάχιο .
Αν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα δεν μπορεί να αποτυπωκεί αναλυτικά θ οικονομικι προςφορά, ο
προςφζρων κα επιςυνάψει ςτον (υπο)φάκελλο “οικονομικι προςφορά” τθν θλεκτρονικι οικονομικι
προςφορά του θλεκτρονικά υπογεγραμμζνθ και τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία ςε μορφι pdf.
Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με
τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
Επιςθμαίνεται ότι το εκάςτοτε ποςοςτό Φ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ κα υπολογίηεται
αυτόματα από το ςφςτθμα.
Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν
αναπροςαρμόηονται
Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που
κακορίηεται ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με
τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον
προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν ανακζτουςα αρχι .
2.4.5 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ
Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα
12 μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ .
Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν
ανακζτουςα αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ
ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο
2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω
αρχικι διάρκεια.
Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε
οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν
τθν προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω
ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία
ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ.
Σε περίπτωςθ που λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν και δεν ηθτθκεί παράταςθ τθσ προςφοράσ,
θ ανακζτουςα αρχι δφναται με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, εφόςον θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ
εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, να ηθτιςει εκ των υςτζρων από τουσ οικονομικοφσ φορείσ που
ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία είτε να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ είτε όχι.
2.4.6 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ
H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν,
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά:
α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω
και ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και
τρόποσ υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ
προςφοράσ), 2.4.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ
οικονομικϊν προςφορϊν) , 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ
προςφορϊν), 3.2 (Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ,
β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται
ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί
κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ
διακιρυξθσ,
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γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ
προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα
με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά,
ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ ,
η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ,
θ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,
κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ
παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ
ςφμβαςθσ

3.

ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ

3.1 Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ
3.1.1 Ηιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ
Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν αρμόδιο όργανο τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ (Επιτροπι Διαγωνιςμοφ), προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ
αποςφράγιςθσ των φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουκϊντασ τα
εξισ ςτάδια:
Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι
Ρροςφορά» τθν Ρζμπτθ 6/02/2020 και ϊρα 10:00 π.μ.
Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», κατά τθν
θμερομθνία και ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι
Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ », κατά τθν
θμερομθνία και ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι
Με τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω φακζλων, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο
3.1.2 τθσ παροφςασ, κάκε προςφζρων αποκτά πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ προςφορζσ και τα υποβλθκζντα
δικαιολογθτικά τουσ, με τθν επιφφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε προςφοράσ, που ζχουν
χαρακτθριςκεί ωσ εμπιςτευτικζσ.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να
διευκρινίςουν τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο
τθσ τεχνικισ ι οικονομικισ προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016.
3.1.2 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ
Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει
ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο Σφςτθμα οργάνων τθσ,
εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων.
Ειδικότερα :
α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα
υποβλθκζντα αυτϊν δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο
υπογράφεται από τα μζλθ του οργάνου.
β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ μόνο
των τεχνικϊν προςφορϊν των προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε
πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ γίνονται ςφμφωνα με τα ςχετικϊσ προβλεπόμενα ςτον
ν.4412/2016 και τουσ όρουσ τθσ παροφςασ, ενϊ ςυντάςςεται πρακτικό για τθν απόρριψθ όςων
τεχνικϊν προςφορϊν δεν πλθροφν τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και τθν
αποδοχι και βακμολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν, με βάςθ τα κριτιρια αξιολόγθςθσ του άρκρου
2.3.1 και 2.3.2 τθσ παροφςασ.
Για τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν μπορεί να
ςυντάςςεται ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο ,μζςω τθσ
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», ςτθν ανακζτουςα αρχι προσ ζγκριςθ.
Σα αποτελζςματα των εν λόγω ςταδίων («Δικαιολογθτικά υμμετοχισ» & «Σεχνικι Προςφορά»)
επικυρώνονται με απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία
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κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ
ΕΗΔΗ, ςτουσ προςφζροντεσ, μαηί με αντίγραφο των πρακτικών τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και
αξιολόγθςθσ των προςφορών των ωσ άνω ςταδίων. Κατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί
προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 τθσ παροφςασ.
γ) Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, αποςφραγίηονται, κατά τθν
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ οι φάκελοι όλων των υποβλθκειςϊν
οικονομικϊν προςφορϊν.
δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν των
προςφερόντων, των οποίων τισ τεχνικζσ προςφορζσ και τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ
και ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο
ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν
ανάδειξθ του προςωρινοφ αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω
τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», ςτθν ανακζτουςα αρχι προσ ζγκριςθ.
Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ
ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που
προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10)
θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα
άρκρα 88 και 89 ν. 4412/2016.
Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ
των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ
Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ
προςφορζσ.
τθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι μια απόφαςθ, με τθν οποία επικυρώνονται τα
αποτελζςματα όλων των ανωτζρω ςταδίων («Δικαιολογθτικά υμμετοχισ», «Σεχνικι Προςφορά»
και «Οικονομικι Προςφορά»), θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ
μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ ΕΗΔΗ, μαηί με αντίγραφο των
αντιςτοίχων πρακτικών τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορών των ωσ άνω
ςταδίων.
Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο
άρκρο 3.4 τθσ παροφςασ.
Σε κάκε περίπτωςθ, ανεξαρτιτωσ ποςοφ και διαδικαςίασ, όταν εξ αρχισ ζχει υποβλθκεί μία
προςφορά, εκδίδεται μια απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνονται τα αποτελζςματα όλων των
ςταδίων, ιτοι Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ, Τεχνικισ Ρροςφοράσ και Οικονομικισ Ρροςφοράσ.

3.2 Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ
Γηθαηνινγεηηθά πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ

πξνζσξηλνύ

αλαδόρνπ

-

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι
πρόςκλθςθ μζςω του ςυςτιματοσ ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ
(«προςωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν
κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ
και τα πρωτότυπα ι αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν.
4250/2014 (Αϋ 74) όλων των δικαιολογθτικϊν που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.5.2. τθσ
παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ
παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ
των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5 αυτισ.
Τα εν λόγω δικαιολογθτικά, υποβάλλονται από τον προςφζροντα («προςωρινό ανάδοχο»),
θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ, ςε μορφι αρχείων pdf και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από
αυτόν εντόσ τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ τουσ. Ειδικά τα αποδεικτικά
τα οποία αποτελοφν ιδιωτικά ζγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον
ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία πρζπει να
ζχει ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν2. Πταν
υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι.
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Με τθν παραλαβι των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν, το ςφςτθμα εκδίδει επιβεβαίωςθ τθσ παραλαβισ
τουσ και αποςτζλλει ενθμερωτικό θλεκτρονικό μινυμα ς’ αυτόν ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ
κατακφρωςθ.
Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που
υπoβλικθκαν, και ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλει εντόσ τθσ προκεςμίασ, αίτθμα προσ το αρμόδιο
όργανο αξιολόγθςθσ για τθν παράταςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ, το οποίο ςυνοδεφεται με
αποδεικτικά ζγγραφα από τα οποία να αποδεικνφεται ότι ζχει αιτθκεί τθν χοριγθςθ των
δικαιολογθτικϊν, θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν για
όςο χρόνο απαιτθκεί για τθν χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν από τισ αρμόδιεσ αρχζσ
Το παρόν εφαρμόηεται και ςτισ περιπτϊςεισ που θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν προςκόμιςθ των
δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ και πριν
το ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατϋ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του άρκρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν.
4412/2016, τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ.
Πςοι δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που
κατατζκθκαν.
Πςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που
κατατζκθκαν.
Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ
επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω
διαδικαςίασ, εάν:
i) κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με
το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδι ι ανακριβι, ι
ii) δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα
των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι
iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι
όροι και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 ζωσ
2.2.5 (κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,
Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ
προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Τ.Ε.Υ.Δ.,
ότι πλθροί, οι οποίεσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ
ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου (οψιγενείσ
μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του.
Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ
επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 - 2.2.5 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία
ματαιϊνεται.
Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ τθν
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν κατά τα
οριηόμενα ανωτζρω και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ
αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ
διαδικαςίασ είτε για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου. Επιςθμαίνεται ότι, θ
αρμόδια επιτροπι του διαγωνιςμοφ, με αιτιολογθμζνθ ειςιγθςι τθσ, μπορεί να προτείνει τθν
κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ για ολόκλθρθ ι μεγαλφτερθ ι μικρότερθ ποςότθτα κατά ποςοςτό ςτα
εκατό και ωσ εξισ: ποςοςτό 15% ςτθν περίπτωςθ τθσ μεγαλφτερθσ ποςότθτασ και ποςοςτό 50%
ςτθν περίπτωςθ μικρότερθσ ποςότθτασ. Για κατακφρωςθ μζρουσ τθσ ποςότθτασ κάτω του
κακοριηόμενου ωσ ανωτζρω ποςοςτοφ, απαιτείται προθγοφμενθ αποδοχι από τον προςωρινό
ανάδοχο
Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ.

3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο
Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν
τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα, που δεν ζχει
αποκλειςτεί οριςτικά, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ.
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Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εφόςον θ ανακζτουςα αρχι
δεν τθν κοινοποίθςε ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά. Τα ζννομα
αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται εφόςον
ςυντρζξουν ςωρευτικά τα εξισ:
α) άπρακτθ πάροδοσ των προκεςμιϊν άςκθςθσ των προβλεπόμενων ςτθν παράγραφο 3.4. τθσ
παροφςασ βοθκθμάτων και μζςων ςτο ςτάδιο τθσ προδικαςτικισ και δικαςτικισ προςταςίασ και από
τισ αποφάςεισ αναςτολϊν επί αυτϊν,
β) κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον αυτόσ υποβάλει
επικαιροποιθμζνα τα δικαιολογθτικά τθσ παραγράφου 2.2.5.2. και μόνον ςτθν περίπτωςθ του
προςυμβατικοφ ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και ενδίκων μζςων κατά τθσ
απόφαςθσ κατακφρωςθσ, ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ .
Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ,
κζτοντάσ του προκεςμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ
ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Το ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.
Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν
τεκείςα προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι
επιςτολι ςυμμετοχισ του και ακολουκείται θ ίδια, ωσ άνω διαδικαςία, για τον προςφζροντα που
υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά.

3.4 Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο - Πξνζσξηλή Γηθαζηηθή Πξνζηαζία
Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ και
ζχει ι είχε υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ
αρχισ κατά παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ,
δικαιοφται να αςκιςει προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ κατά τθσ ςχετικισ πράξθσ ι
παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ
που δικαιολογοφν το αίτθμά του. Σε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ
προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι:
(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι
(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν
χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ
γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα
ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα.
Σε περίπτωςθ παράλειψθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι
δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ.
Θ προδικαςτικι προςφυγι κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του
ΕΣΘΔΘΣ ςτον θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ κατά περίπτωςθ τθν ζνδειξθ
«Ρροδικαςτικι Ρροςφυγι» και επιςυνάπτοντασ το ςχετικό ζγγραφο ςε μορφι θλεκτρονικοφ αρχείου
Portable Document Format (PDF), το οποίο φζρει εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι
προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν
Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον
προςφεφγοντα υπζρ του Δθμοςίου, κατά τα ειδικά οριηόμενα ςτο άρκρο 363 του ν. 4412/2016 ςτο
άρκρο 19 παρ. 1.1 και ςτο άρκρο 7 τθσ με αρικμ. 56902/215 Υ.Α..
Το παράβολο επιςτρζφεται ςτον προςφεφγοντα, ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ
προςφυγισ του ι ςε περίπτωςθ που, πριν τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ επί τθσ προςφυγισ, θ
ανακζτουςα αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν οφειλόμενθ ενζργεια.
Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ
τθσ ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, θ οποία διαπιςτϊνεται με απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ μετά από άςκθςθ
προςφυγισ, ςφμφωνα με το άρκρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεςθ, δεν κωλφεται θ ςφναψθ τθσ
ςφμβαςθσ εάν υποβλικθκε μόνο μία (1) προςφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψιφιοι.
Κατά τα λοιπά, θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ
διαδικαςίασ, εκτόσ αν ηθτθκοφν προςωρινά μζτρα προςταςίασ κατά το άρκρο 366 του ν.4412/2016.
Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μζςω τθσ λειτουργίασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ΕΣΘΔΘΣ:
• κοινοποιοφν τθν προςφυγι ςε κάκε ενδιαφερόμενο τρίτο ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν περ.
α του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
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• διαβιβάηουν ςτθν Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ) τα προβλεπόμενα ςτθν περ. β
του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
Θ ΑΕΡΡ αποφαίνεται αιτιολογθμζνα επί τθσ βαςιμότθτασ των προβαλλόμενων πραγματικϊν και
νομικϊν ιςχυριςμϊν τθσ προςφυγισ και των ιςχυριςμϊν τθσ ανακζτουςασ αρχισ και, ςε περίπτωςθ
παρζμβαςθσ, των ιςχυριςμϊν του παρεμβαίνοντοσ και δζχεται (εν όλω ι εν μζρει) ι απορρίπτει τθν
προςφυγι με απόφαςι τθσ, θ οποία εκδίδεται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν
από τθν θμζρα εξζταςθσ τθσ προςφυγισ.
Θ Αρχι επιλαμβάνεται αποκλειςτικά επί κεμάτων που κίγονται με τθν προςφυγι και δεν μπορεί να
ελζγξει παρεμπιπτόντωσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ ι ηθτιματα που αφοροφν τθ διενζργεια τθσ
διαδικαςίασ
Σε περίπτωςθ ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ επί τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, αυτι υποβάλλεται ζωσ
και δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν ςυηιτθςθ τθσ προςφυγισ και κοινοποιείται αυκθμερόν ςτον
προςφεφγοντα μζςω τθσ πλατφόρμασ του ΕΣΘΔΘΣ ι αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδιποτε
πρόςφορο μζςο. Υπομνιματα επί των απόψεων και τθσ ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ κατατίκενται μζςω τθσ πλατφόρμασ του ΕΣΘΔΘΣ ζωσ πζντε (5) θμζρεσ πριν από
τθ ςυηιτθςθ τθσ προςφυγισ.
Οι χριςτεσ - οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ προςφυγισ από
τθν ΑΕΡΡ.
Θ άςκθςθ τθσ ωσ άνω προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων
βοθκθμάτων τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 του ν. 4412/2016
κατά των εκτελεςτϊν πράξεων ι παραλείψεων των ανακετουςϊν αρχϊν.
Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον μπορεί να ηθτιςει τθν αναςτολι τθσ εκτζλεςθσ τθσ απόφαςθσ τθσ
ΑΕΡΡ και τθν ακφρωςι τθσ ενϊπιον του αρμοδίου δικαςτθρίου. Δικαίωμα άςκθςθσ των ίδιων
ενδίκων βοθκθμάτων ζχει και θ ανακζτουςα αρχι, αν θ ΑΕΡΡ κάνει δεκτι τθν π ροδικαςτικι
προςφυγι. Με τα ζνδικα βοθκιματα τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ
λογίηονται ωσ ςυμπροςβαλλόμενεσ με τθν απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ και όλεσ οι ςυναφείσ προσ τθν
ανωτζρω απόφαςθ πράξεισ ι παραλείψεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον ζχουν εκδο κεί ι
ςυντελεςτεί αντιςτοίχωσ ζωσ τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ ι τθν πρϊτθ ςυηιτθςθ τθσ
αίτθςθσ ακφρωςθσ.
Θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ δεν εξαρτάται από τθν προθγοφμενθ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ
ακφρωςθσ.
Θ αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από
τθν κοινοποίθςθ ι τθν πλιρθ γνϊςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ. Για τθν
άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ αναςτολισ κατατίκεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο
372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
Θ άςκθςθ αίτθςθσ αναςτολισ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι
ο αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά.
Τζλοσ, είναι δυνατι θ άςκθςθ προδικαςτικισ προςφυγισ ςτθν ΑΕΡΡ, για τθν κιρυξθ ακυρότθτασ τθσ
ςυναφκείςασ ςφμβαςθσ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτα άρκρα 368 ζωσ και 371 του ν. 4412/2016.

3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο
Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ
διαδικαςία ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά
από γνϊμθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι
παραλείψεισ ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του
αρμόδιου οργάνου, να ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά
τθσ ι να αποφαςίςει τθν επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ
παράλειψθ.
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4.

ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ

4.1 Δγγπήζεηο (θαιήο εθηέιεζεο, πξνθαηαβνιήο)
Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ και εγγφθςθ προκαταβολισ
Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το
άρκρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ
ςφμβαςθσ, εκτόσ ΦΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι , πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον
τα αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5 ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο
τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ ι Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται
ςτο Ραράρτθμα V τθσ Διακιρυξθσ και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι
όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου,
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τυχόν ιςόποςθσ προσ αυτόν προκαταβολισ.
Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ
τθσ ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ,
ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ,
εκτόσ ΦΡΑ.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ
αυτι ειδικότερα ορίηει.

4.2 πκβαηηθό Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία
Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ
διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο
4.3.1 Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο
τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ,
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Παπάπτημα Χ τος
Πποσαπτήματορ Α τος ν. 4412/2016.

Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ
αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ.

4.4 Τπεξγνιαβία
4.4.1. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω
ανάκεςθσ τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των
υποχρεϊςεων τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ
του κυρίου αναδόχου.
4.4.2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν
ανακζτουςα αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των
υπεργολάβων του, οι οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ
ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι. Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε
αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ
πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν
ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ..
Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ
ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι,
οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από
τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ
άνω διαδικαςία.
4.4.3. Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ,
όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου
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2.2.5.2 τθσ παροφςασ, εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται
να ανακζςει υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά το ποςοςτό του τριάντα
τοισ εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι
υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω
λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα τθσ ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.
Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται
να απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου
131 του ν. 4412/2016.

4.5 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο
Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία
ςφναψθσ ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν.
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ Επιτροπισ τθσ περ. β τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του ν.
4412/2016

4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο
4.6.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να
καταγγείλει τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον:
α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν.
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ,
γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων
που υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ.
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5.

ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο
5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τον πιο κάτω τρόπο :
α) Το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υλικϊν ακόμθ και ςτθν περίπτωςθ
τμθματικϊν παραδόςεων . Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των
νομίμων παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200
παρ 4 του ν 4412/2016 , κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ
αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι.
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με
τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο
και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ
κρατιςεισ:
α) Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων
Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει)
β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε
πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ
Δθμοςίων Συμβάςεων και Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016
γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ
αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν
Ρροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) .
Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3.% και ςτθν
επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20.%.
Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου
ειςοδιματοσ αξίασ 4.% επί του κακαροφ ποςοφ.

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο
5.2.1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που
απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου
οργάνου, εφόςον δεν φορτϊςει, παραδϊςει ι αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκευάςει
ι ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, ςφμφωνα με
όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 3.2. τθσ παροφςασ
Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ όταν:
α) το υλικό δεν φορτωκεί ι παραδοκεί ι αντικαταςτακεί με ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ
ςφμβαςθ.
β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ
Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ του
αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά
καλεί τον ανάδοχο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ:
α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ,
5.2.2. Αν το υλικό φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και
μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του Ν.4412/16,
επιβάλλεται πρόςτιμο 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα.
Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων
υλικϊν, χωρίσ ΦΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των
υλικϊν που παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ
ςυνολικισ ποςότθτασ αυτϊν.
Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ- παράδοςθ ι
αντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ
του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα
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διάφορα ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται,
αντίςτοιχα, ο χρόνοσ φόρτωςθσ - παράδοςθσ.
Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγωσ ςε όλα
τα μζλθ τθσ ζνωςθσ.

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ
Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων
των άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν),
6.4. (Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), κακϊσ και κατ’ εφαρμογι των ςυμβατικϊν
όρων να αςκιςει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του φορζα που εκτελεί τθ
ςφμβαςθ μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ ι τθσ
πλιρουσ γνϊςθσ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Θ εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςφυγισ αναςτζλλει τισ
επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί τθσ προςφυγισ αποφαςίηει το αρμοδίωσ αποφαινόμενο όργανο,
φςτερα από γνωμοδότθςθ του προβλεπόμενου ςτισ περιπτϊςεισ βϋ και δϋ τθσ παραγράφου 11 του
άρκρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ,
άλλωσ κεωρείται ωσ ςιωπθρϊσ απορριφκείςα. Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ
οποιαςδιποτε φφςθσ διοικθτικισ προςφυγισ. Αν κατά τθσ απόφαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν
αςκθκεί εμπρόκεςμα θ προςφυγι ι αν απορριφκεί αυτι από το αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ
απόφαςθ κακίςταται οριςτικι. Αν αςκθκεί εμπρόκεςμα προςφυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ
απόφαςθσ μζχρι αυτι να οριςτικοποιθκεί

5.4 Γηθαζηηθή επίιπζε δηαθνξώλ
Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που
ςυνάπτονται ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ , επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι αγωγισ
ςτο Διοικθτικό Εφετείο τθσ Ρεριφζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, κατά τα ειδικότερα
οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ και 6 του άρκρου 205Α του ν. 4412/2016. Ρριν από τθν άςκθςθ τθσ
προςφυγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο προθγείται υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ προβλεπόμενθσ ςτο άρκρο
205 ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ, διαφορετικά θ προςφυγι απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.
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6.

ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ

6.1 Υξόλνο παξάδνζεο πιηθώλ
6.1.1. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα υλικά τμθματικά ςτθν αποκικθ του Νοςοκομείου
ςφμφωνα με τισ τρζχουςεσ ανάγκεσ του , όπωσ αυτζσ κακορίηονται από τθ λειτουργία του και κατά
τθν απόλυτθ κρίςθ του , εντόσ του προβλεπόμενου από τθ ςφμβαςθ χρόνου .
Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ
ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 4412/2016. Στθν
περίπτωςθ που το αίτθμα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και θ παράταςθ χορθγείται χωρίσ να
ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ
αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου
207 του ν. 4412/2016.
6.1.2. Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι,
εάν λιξει ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το υλικό, ο ανάδοχοσ
κθρφςςεται ζκπτωτοσ.
6.1.3. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν αποκικθ
υποδοχισ των υλικϊν και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να
παραδϊςει το υλικό, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα.
Μετά από κάκε προςκόμιςθ υλικοφ ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτϊν, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να
υποβάλει ςτθν υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ αποκικθσ, ςτο οποίο
αναφζρεται θ θμερομθνία προςκόμιςθσ, το υλικό, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε
εκτζλεςθ τθσ οποίασ προςκομίςτθκε.

6.2 Παξαιαβή πιηθώλ - Υξόλνο θαη ηξόπνο παξαιαβήο πιηθώλ
6.2.1. H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και δευτεροβάκμιεσ, που
ςυγκροτοφνται ςφμφωνα με τθν παρ. 11 εδ. β του άρκρου 221 του Ν.4412/16 ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου και το Ραράρτθμα VI τθσ παροφςασ (ςχζδιο ςφμβαςθσ).
Κατά τθν διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και
εφόςον το επικυμεί μπορεί να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. Ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ των υλικϊν γίνεται με
μακροςοπικό ζλεγχο –χθμικι ι μθχανικι εξζταςθ πρακτικι δοκιμαςία κ.λ.π
Το κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο.
Θ επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ ςυντάςςει πρωτόκολλα (μακροςκοπικό
– οριςτικό- παραλαβισ του υλικοφ με παρατθριςεισ –απόρριψθσ των υλικϊν) ςφμφωνα με τθν παρ.3
του άρκρου 208 του ν. 4412/16.
Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ (πρωτοβάκμιεσ – δευτεροβάκμιεσ)
κοινοποιοφνται υποχρεωτικά και ςτουσ αναδόχουσ.
Υλικά που απορρίφκθκαν ι κρίκθκαν παραλθπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, με βάςθ
τουσ ελζγχουσ που πραγματοποίθςε θ πρωτοβάκμια επιτροπι παραλαβισ, μποροφν να
παραπζμπονται για επανεξζταςθ ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ φςτερα από αίτθμα του
αναδόχου ι αυτεπάγγελτα ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 208 του ν.4412/16. Τα ζξοδα
βαρφνουν ςε κάκε περίπτωςθ τον ανάδοχο.
Επίςθσ, εάν ο τελευταίοσ διαφωνεί με τα αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν εξετάςεων που
διενεργικθκαν από πρωτοβάκμιεσ ι δευτεροβάκμιεσ επιτροπζσ παραλαβισ μπορεί να ηθτιςει
εγγράφωσ εξζταςθ κατϋεφεςθ των οικείων αντιδειγμάτων, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία είκοςι
(20) θμερϊν από τθν γνωςτοποίθςθ ςε αυτόν των αποτελεςμάτων τθσ αρχικισ εξζταςθσ, με τον
τρόπο που περιγράφεται ςτθν παρ. 8 του άρκρου 208 του Ν.4412/16.
Το αποτζλεςμα τθσ κατϋζφεςθ εξζταςθσ είναι υποχρεωτικό και τελεςίδικο και για τα δφο μζρθ.
Ο ανάδοχοσ δεν μπορεί να ηθτιςει παραπομπι ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ μετά τα
αποτελζςματα τθσ κατϋζφεςθ εξζταςθσ.
6.2.2. Αν θ παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί
από τθν επιτροπι παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ
παραλαβι ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια, με κάκε επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και
εκδίδεται προσ τοφτο ςχετικι απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, με βάςθ μόνο το
κεωρθμζνο από τθν υπθρεςία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προςκόμιςθσ τοφτων,
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ςφμφωνα δε με τθν απόφαςθ αυτι θ αποκικθ του φορζα εκδίδει δελτίο ειςαγωγισ του υλικοφ και
εγγραφισ του ςτα βιβλία τθσ, προκειμζνου να πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι του αναδόχου.
Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου,
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με
απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο
πρόεδροσ και τα μζλθ τθσ επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο
από τθν ςφμβαςθ χρόνο. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ
παραλαβισ που προβλζπονται από τθν ωσ άνω παράγραφο 1 και το άρκρο 208 του ν. 4412/2016 και
ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν
επιςτρζφονται πριν από τθν ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ
ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων.

6.3 Απόξξηςε ζπκβαηηθώλ πιηθώλ – Αληηθαηάζηαζε
6.3.1. Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των
υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου,
μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ
ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι.
6.3.2. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται
για τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο
δε ανάδοχοσ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ.
Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του
τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ
προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ.
6.3.3. Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2
και 3 του άρκρου 213 του ν. 4412/2016.

O ΔΙΟΙΚΘΤΘΣ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Φπζηθνύ θαη Οηθνλνκηθνύ Αληηθεηκέλνπ
ηεο ύκβαζεο
Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΡΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΚΙΤΘΙΟ ΚΑΤΑΚΥΩΣΘΣ

ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΙΩΝ
ΡΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΟΥΣΑ ΑΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΑΡΟΨΘ
ΡΟΣΦΟΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΘΣ
ΚΑΤΑΛΘΚΤΙΚΘ
ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ
ΥΡΟΒΟΛΘΣ 30/01/2020, θμζρα Ρζμπτθ κακϋόλθ τθ διάρκειά
ΡΟΣΦΟΩΝ
τθσ
ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΑΡΟΣΦΑΓΙΣΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ
6/02/2020, θμζρα Ρζμπτθ και ϊρα 10:00 π.μ
ΤΟΡΟΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ
ΜΕΣΩ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘΣ ΡΛΑΤΦΟΜΑΣ ΤΟΥ
Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ
ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Ν.ΙΩΝΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΡΟΥΛΕΙΟ – ΡΑΤΘΣΙΩΝ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ρρομικεια του είδουσ Μθ χθμικά ιατρικά
αναλϊςιμα μιασ χριςθσ και αιματολογικά
αναλϊςιμα υλικά (υγειονομικό υλικό διάφορο)
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV
33141000-0, 33140000-3
ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΔΙΑΚΕΙΑ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
ΔΕΙΓΜΑ

184.980,70€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ
ΕΝΑ ΕΤΟΣ
Απαιτείται θ προςκόμιςθ δείγματοσ
τουλάχιςτον θ επίδειξθ ςε είδθ μεγάλθσ αξίασ

ι

ΜΔΡΟ Β - ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ
ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

TEXNIKE ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΑΝΑΛΩΙΜΟΤ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ
Α/Α

ΚΩΔΙΚΟ
ΝΟ/ΜΕΙΟΤ

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟΤ

ΠΟΟΣΗΣΑ

1

50270

40

2

60191

ΑΔΡΑΓΧΓΟΗ ΡΗΝΟΦΑΡΤΓΓΗΚΟΗ
Αεξαγσγνί θάξπγγνο κηαο ρξήζεο Νν 1
Να είλαη αηξαπκαηηθνί. Σν άλσ κέξνο ηνπ
αεξαγσγνύ πνπ εηζάγεηαη ζην ζηόκα ηνπ
αζζελνύο λα είλαη άθακπην ώζηε λα
εμαζθαιίδεηαη ν αεξαγσγόο θαη λα είλαη εηδηθά
ζρεδηαζκέλν γηα εύθνιν πέξαζκα ηνπ
θαζεηήξα αλαξξόθεζεο

10
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ΚΩΔΙΚΟ
ΠΑΡ/ΡΙΟΤ

52.5.27

ΣΙΜΗ
ΠΑΡ/ΡΙΟΤ

0,23

ΣΙΜΗ

ΤΝΟΛΟ

ΦΠΑ

ΤΝΟΛΟ
ΜΕ ΦΠΑ

1,6

64

15,36

79,36

0,23

2,3

0,552

2,85

20PROC006134424 2020-01-07

3

60001

4

7000062

5

7000063

6

81252

7

52835

Αεξαγσγνί θάξπγγνο κηαο ρξήζεο Νν 2
Να είλαη αηξαπκαηηθνί. Σν άλσ κέξνο ηνπ
αεξαγσγνύ πνπ εηζάγεηαη ζην ζηόκα ηνπ
αζζελνύο λα είλαη άθακπην ώζηε λα
εμαζθαιίδεηαη ν αεξαγσγόο θαη λα είλαη εηδηθά
ζρεδηαζκέλν γηα εύθνιν πέξαζκα ηνπ
θαζεηήξα αλαξξόθεζεο
Αεξαγσγνί θάξπγγνο κηαο ρξήζεο Νν 3
Να είλαη αηξαπκαηηθνί. Σν άλσ κέξνο ηνπ
αεξαγσγνύ πνπ εηζάγεηαη ζην ζηόκα ηνπ
αζζελνύο λα είλαη άθακπην ώζηε λα
εμαζθαιίδεηαη ν αεξαγσγόο θαη λα είλαη εηδηθά
ζρεδηαζκέλν γηα εύθνιν πέξαζκα ηνπ
θαζεηήξα αλαξξόθεζεο
Αεξαγσγνί θάξπγγνο κηαο ρξήζεσο Νν 4
Να είλαη αηξαπκαηηθνί. Σν άλσ κέξνο ηνπ
αεξαγσγνύ πνπ εηζάγεηαη ζην ζηόκα ηνπ
αζζελνύο λα είλαη άθακπην ώζηε λα
εμαζθαιίδεηαη ν αεξαγσγόο θαη λα είλαη εηδηθά
ζρεδηαζκέλν γηα εύθνιν πέξαζκα ηνπ
θαζεηήξα αλαξξόθεζεο
Αεξνζάιακνο λεθεινπνίεζεο (MDI
SPACER)
γηα ρνξήγεζε λεθέιεο (κεηξεκέλε δόζε)
βξνγρνδηαζηαιηηθώλθαξκάθσλ κε δπλαηόηεηα
ζύλδεζεο ζηνλ ηξαρεηνζσιήλα θαη ζην
θύθισκα αλαπλεπζηήξα. Απνζηεηξσκέλνο. Να
θαηαηεζεί δείγκα πξνο αμηνιόγεζε.
ΑΔΡΟΘΑΛΑΜΟ ΓΗΑ ΠΟΤΑΡ
ΑΗΜΑΣΟ 500ml
ΑΔΡΟΘΑΛΑΜΟΗ ΠΗΔΟΜΔΣΡΧΝ
Aεξνζάιακνη πεξηρεηξίδσλ πηεζνκέηξσλ
ελειίθσλ κνλνύ θαη δηπινύ απινύ. Αηνκηθή
ζπζθεπαζία κε ζήκαλζε CE.
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Αηκνζηαηηθό ξηλόο RHINO RAPID

Νν 5,5
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Αηκνζηαηηθό ξηλόο RHINO RAPID Νν 7,5
Αληάπηνξαο (ζπλδεηηθό) λεθεινπνηεηή
AQUAP
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ΑΝΣΗΘΑΜΒΧΣΗΚΟ ΤΓΡΟ
Αληηζακβσηηθό πγξό ελδνζθνπίσλ (antifog) ζε
απνζηεηξσκέλε ζπζθεπαζία κπνπθάιη 6cc
κε ζπόγγν Merocel 5x5 καδί
ΒΑΛΒΔ Μ.Υ
Βεληνύδεο Ζιεθηξνθαξδηνγξάθνπ
Να εθαξκόδνπλ θαιά ζην ζώκα ηνπ αζζελνύο
θαηά ηε δηαδηθαζία ιήςεο
ειεθηξνθαξδηνγξαθήκαηνο
Βεληνύδεο εκβξπνπιθίαο κηαο ρξήζεο Να
είλαη ρεηξνθίλεηε βεληνύδα γηα ηελ
απνπεξάησζε ηνπ ηνθεηνύ. Να έρεη
ξπζκηδόκελε αξλεηηθή πίεζε. Η θάςα λα
πεξηέρεη απνξξνθεηηθό πιηθό γηα ηελ θαιύηεξε
εθαξκνγή.
ΒΡΑΥΗΟΛΑΚΗΑ ΔΝΖΛΗΚΧΝ
Βξαρηνιάθηα ηαπηνπνίεζεο αζζελώλ
Δλειίθσλ Λεπθά ππναιιεξγηθά από πιαζηηθό
θαη θνύκπσκα αζθαιείαο θαη δπλαηόηεηα
αλαγξαθήο ηνπ νλόκαηνο
ΒΡΑΥΗΟΛΑΚΗΑ ΝΔΟΓΝΧΝ
Γισζζνπίεζηξα κηαο ρξήζεο Με
απνζηεηξσκέλα
Να είλαη θαηαζθεπαζκέλα από πιηθό αληνρήο,
ιεία.
Γισζζνπίεζηξα κηαο ρξήζεο
απνζηεηξσκέλα
Να είλαη θαηαζθεπαζκέλα από πιηθό αληνρήο,
ιεία
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ΓΤΦΟΣΑΗΝΗΔ ΑΚΡΤΛΗΚΔ 5,1 Υ 3,6 cm
Να είλαη ζπλζεηηθόο γπςεπίδεζκνο από ππθλά
πθαζκέλν fiberglass εκπνηηζκέλν από ξεηίλε
πνιπνπξεζάλεο. Να είλαη εύθνινο ζηε ρξήζε,
ειαθξύο, αεξνδηαπεξαηόο θαη
αθηηλνδηαπεξαηόο. Η εηδηθά επεμεξγαζκέλε
ξεηίλε λα κελ θνιιά ζηα γάληηα θαη λα έρεη
κηθξή εμώζεξκε αληίδξαζε θαη ιόγσ ηεο
εηδηθήο ύθαλζεο ηνπ, λα είλαη εμαηξεηηθά
εύπιαζηνο
ΓΤΦΟΣΑΗΝΗΔ ΑΚΡΤΛΗΚΔ 7,6 x 3,6 cm
Να είλαη ζπλζεηηθόο γπςεπίδεζκνο από ππθλά
πθαζκέλν fiberglass εκπνηηζκέλν από ξεηίλε
πνιπνπξεζάλεο. Να είλαη εύθνινο ζηε ρξήζε,
ειαθξύο, αεξνδηαπεξαηόο θαη
αθηηλνδηαπεξαηόο. Η εηδηθά επεμεξγαζκέλε
ξεηίλε λα κελ θνιιά ζηα γάληηα θαη λα έρεη
κηθξή εμώζεξκε αληίδξαζε θαη ιόγσ ηεο
εηδηθήο ύθαλζεο ηνπ, λα είλαη εμαηξεηηθά
εύπιαζηνο
ΓΤΦΟΣΑΗΝΗΔ ΑΚΡΤΛΗΚΔ 10,2 x 3,6
cm
Να είλαη ζπλζεηηθόο γπςεπίδεζκνο από ππθλά
πθαζκέλν fiberglass εκπνηηζκέλν από ξεηίλε
πνιπνπξεζάλεο. Να είλαη εύθνινο ζηε ρξήζε,
ειαθξύο, αεξνδηαπεξαηόο θαη
αθηηλνδηαπεξαηόο. Η εηδηθά επεμεξγαζκέλε
ξεηίλε λα κελ θνιιά ζηα γάληηα θαη λα έρεη
κηθξή εμώζεξκε αληίδξαζε θαη ιόγσ ηεο
εηδηθήο ύθαλζεο ηνπ, λα είλαη εμαηξεηηθά
εύπιαζηνο
ΓΤΦΟΣΑΗΝΗΔ ΑΚΡΤΛΗΚΔ 12,7 x 3,6
cm
Να είλαη ζπλζεηηθόο γπςεπίδεζκνο από ππθλά
πθαζκέλν fiberglass εκπνηηζκέλν από ξεηίλε
πνιπνπξεζάλεο. Να είλαη εύθνινο ζηε ρξήζε,
ειαθξύο, αεξνδηαπεξαηόο θαη
αθηηλνδηαπεξαηόο. Η εηδηθά επεμεξγαζκέλε
ξεηίλε λα κελ θνιιά ζηα γάληηα θαη λα έρεη
κηθξή εμώζεξκε αληίδξαζε θαη ιόγσ ηεο
εηδηθήο ύθαλζεο ηνπ, λα είλαη εμαηξεηηθά
εύπιαζηνο.
ΓΔΡΜΑΣΗΚΔ ΔΛΞΔΗ (ΔΠΗΓΔΜΟ)
ΓΔΗΚΣΔ ΒΗΟΛΟΓΗΚΟΗ ΑΣΜΟΤ
ΣΑΥΔΗΑ ΔΡΜΖΝΔΗΑ
Να είλαη ζε θηαιίδηα θαη λα εθαξκόδεη ζε
εηδηθνύο επσαζηήξεο. Η ηαηλία ραξηηνύ λα
πεξηέρεη ζπόξνπο Bacillus
stearothermormorhilus. Να είλαη ηαρείαο
εξκελείαο (εληόο 3 σξώλ λα δίδνληαη
νινθιεξσηηθά απνηειέζκαηα) θαη λα
εθαξκόδεη ζε εηδηθνύο επσαζηήξεο.
Καηάιιεινη γηα θύθινπο απνζηείξσζεο ζηνπο
121ºC - 134ºC. Να αλαγξάθεηαη ζηελ
ζπζθεπαζία ηνπο ε εκεξνκελία παξαγσγήο
θαη ιήμεο. Να θαηαηεζεί πηζηνπνηεηηθό από
αλεμάξηεην πηζηνπνηεκέλν θνξέα γηα ηελ
αμηνπηζηία ησλ απνηειεζκάησλ.
ΓΔΗΚΣΖ ΒΗΟΛΟΓΗΚΟ ΑΠΟΣ.
ΚΛΗΒΑΝΟΤ ΠΛΑΜΑΣΟ 24ΧΡΖ
ΔΡΜΖΝΔΗΑ
Να πεξηέρνπλ ζπόξνπο stearothermophilus πνπ
ζεσξείηαη πην αλζεθηηθόο ζπόξνο. Να είλαη ζε
αζθαιή ζπζθεπαζία ακπνύιαο κε
ελζσκαησκέλν ρεκηθό δείθηε γηα ηελ εύθνιε
αλαγλώξηζε ηνπ ζεηηθνύ κάξηπξα. Να
αλαγξάθεηαη ζηε ζπζθεπαζία ηνπο ε
εκεξνκελία παξαγσγήο ε δηάξθεηα δσήο ησλ
ζπόξσλ θαη ν πιεζπζκόο ηνπο.
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ΓΔΗΚΣΔ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΛΗΒΑΝΟΤ
ΑΣΜΟΤ (BOWIE-DICK)
Να είλαη έηνηκν παθέην κε ην θύιιν Bνwie
Disk ζην θέληξν. Σν θύιιν λα έρεη έληνλε
ρξσκαηηθή κεηαβνιή. Να έρεη όιεο ηηο
παξακέηξνπο θιηβαληζκνύ ζηνλ αηκό. Να
αληρλεύεη ζπγθεθξηκέλεο βιάβεο ηνπ θιηβάλνπ.
Να ζπλνδεύεηαη από δηαγλσζηηθό πίλαθα
ζθαικάησλ. Να έρεη εκεξνκελία ιήμεο θαη
παξαγσγήο.
ΓΔΗΚΣΔ ΥΖΜΗΚΟΗ ΓΗΑ ΚΛΗΒΑΝΟ
ΑΣΜΟΤ
Γείθηεο ρεκηθνί εζσηεξηθνί θιηβάλσλ αηκνύ.
Να έρνπλ ρξώκα αλαθνξάο. Η Αιιαγή ηνπ
ρξώκαηνο λα ιακβάλεη ππόςε όιεο ηηο
παξακέηξνπο. Να αλαγξάθεηαη ζηελ
ζπζθεπαζία ηνπο ε εκεξνκελία παξαγσγήο, ε
δηάξθεηα δσήο ησλ ζπόξσλ θαη ν πιεζπζκόο
ηνπο. Να πεξηιακβάλεη εκεξνκελία ιήμεο θαη
παξαγσγήο.
ΓΔΗΚΣΖ ΥΖΜΗΚΟ ΑΠΟΣ.
ΚΛΗΒΑΝΟΤ ΠΛΑΜΑΣΟ
Να είλαη ηππσκέλνη ζε εηδηθό ζπλζεηηθό ραξηί.
Να πεξηέρνπλ ρξσκαηηθή ρεκηθή νπζία κε
ηνμηθή, πνπ ζα ιακβάλεη ππόςε όιεο ηηο
παξακέηξνπο ηνπ θιηβάλνπ. Να έρνπλ ρξώκα
αλαθνξάο. Να έρνπλ εκεξνκελία ιήμεο θαη
παξαγσγήο.
ΓΔΗΚΣΔ ΒΗΟΛΟΓΗΚΟΗ ΑΣΜΟΤ
ΣΑΥΔΗΑ ΔΡΜΖΝΔΗΑ ΜΔ
ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ 1 ΧΡΑ
Γείθηεο βηνινγηθνύ θιηβάλνπ αηκνύ. Να είλαη
ζε θηαιίδηα θαη λα εθαξκόδεη ζε εηδηθνύο
επσαζηήξεο. Η ηαηλία ραξηηνύ λα πεξηέρεη
ζπόξνπο Bacillus stearothermormorhilus. Να
είλαη ηαρείαο εξκελείαο (εληόο 1 ώξαο λα
δίδνληαη νινθιεξσηηθά απνηειέζκαηα) θαη λα
εθαξκόδεη ζε εηδηθνύο επσαζηήξεο. Να
αλαγξάθεηαη ζηελ ζπζθεπαζία ηνπο ε
εκεξνκελία παξαγσγήο θαη ιήμεο.
Καηάιιεινη γηα θύθινπο απνζηείξσζεο 121º
εσο 134ºC. Να αλαγξάθεηαη ζηελ ζπζθεπαζία
ηνπο ε εκεξνκελία παξαγσγήο θαη ιήμεο. Να
θαηαηεζεί πηζηνπνηεηηθό από αλεμάξηεην
πηζηνπνηεκέλν θνξέα γηα ηελ αμηνπηζηία ησλ
απνηειεζκάησλ.
ΓΔΗΚΣΖ ΒΗΟΛΟΓΗΚΟ ΑΠΟΣ.
ΚΛΗΒΑΝΟΤ ΠΛΑΜΑΣΟ 1/2ΧΡΖ
ΔΡΜΖΝΔΗΑ
Να πεξηέρνπλ ζπόξνπο stearothermophilus. Να
είλαη ζε αζθαιή ζπζθεπαζία ακπνύιαο θαη λα
δίλνπλ ηειηθό απνηέιεζκα εληόο 30 ιεπηώλ.
Να είλαη ζπκαβηνί κε ηνλ θιίβαλν πιάζκαηνο
STERRAD. Να θέξεη ρεκηθό δείθηε ν νπνίνο
λα απνθνιιάηαη πξνο αξρεηνζέηεζε. Να
ζπλνδεύεηαη από θαηάιιειν επσαζηήξα
βηνινγηθώλ δεηθηώλ λέαο ηερλνινγίαο. Να
αλαγξάθεηαη ζηε ζπζθεπαζία ηνπο ε
εκεξνκελία παξαγσγήο θαη ε δηάξθεηα δσήο
ησλ ζπόξσλ θαη ν πιεζπζκόο ηνπο.
ΓΔΗΚΣΔ ΥΖΜΗΚΟΗ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΗ
ΚΛΗΒΑΝΟΤ ΑΣΜΟΤ 3/4
Να είλαη ηαηλίεο απηνθόιιεηεο πιάηνπο 3/4 Να
έρνπλ έλδεημε απνζηείξσζεο ζηνλ αηκό Να
θνιιά ζε θάζε επηθάλεηα θαιά
Να έρνπλ
δείθηε ζε ξίγεο πνπ ζα αιιάδεη ρξώκα κεηά
ηνλ θιηβαληζκό
Να αθαηξείηαη
εύθνια θαη λα κελ αθήλεη ππνιείκκαηα θαηά
ηελ απνζπζθεπαζία
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ΓΟΥΔΗΑ ΑΠΟΡΡΗΦΖ ΤΓΡΧΝ ΑΠΟΒΛΖ
ΣΧΝ ΜΔ ΔΗΓΗΚΖ ΖΜΑΝΖ 20 lit
Να είλαη κηαο ρξήζεσο, από θαηάιιειν πιηθό
(πιελ PVC), αλζεθηηθό ζηε δηάβξσζε θαη ζηηο
κεραληθέο θαηαπνλήζεηο γηα αζθαιή
κεηαθνξά.

150

50714

Γνρεία ζπιινγήο νύξσλ 24σξνπ
Να είλαη ρσξεηηθόηεηαο 2,5 Lit κε θαπάθη θαη
ιαβή από πιαζηηθό, εύρξεζηε θαη θηλεηή ιαβή
κεηαθνξάο, κε εμσηεξηθή δηαβάζκηζε όγθνπ

2500

16.2.34

35

50589

Δμαζθεηέο Αλαπλνήο
Γηα ελίζρπζε ησλ αλαπλεπζηηθώλ κπώλ
κεηαγρεηξεηηθά θαη κεηά ηελ ηελ
απειεπζέξσζε από ηνλ αλαπλεπζηήξα. Ο
εμαζθεηήο λα είλαη εθπλνήο θαη εηζπλνήο.Να
έρεη κεγάιε επνπηηθόηεηα (λα θαίλεηαη
μεθάζαξα ην απνηέιεζκα ηεο πξνζπάζεηαο π.ρ.
κε κπαιάθηα) Να είλαη ηξηώλ ρσξηζκάησλ 600900-1200 cc κε βαιβίδεο
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ΔΧΡΟΤΥΟ (SLIP) MIΑ ΥΡΖΖ ΓΗΑ
ΑΘΔΝΔΗ ΠΡΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΔΗΟ

300
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ΕΧΝΔ ΑΗΜΟΛΖΦΗΧΝ

5

17.1.167

52046

Ζιεθηξόδηα (θνπηάιεο ) γηα απηλδσηή
Lifepak 20 -Medronic
Να έρνπλ ελζσκαησκέλν θαιώδην, θαη λα είλαη
θαηάιιεια γηα απηληδσηή Lifepak 20 Medtronic. Να πξνζθέξνπλ άξηζηε έλσζε κε
ην δέξκα. Να παξέρνπλ βέιηηζηε απνξξόθεζε
ύδαηνο ηνπ δειέ. Να θνιιάλε άξηζηα αθόκα
θαη ζην ηδξσκέλν δέξκα.

40
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Ζιεθηξόδηα απηνθόιιεηα κηαο ρξήζεο
monitor.
Από πιηθό ζύγρξνλεο πςειήο ηερλνινγίαο, κε
πςειό θαη αμηόπηζην δείθηε αγσγηκόηεηαο. Σν
κεηαιιηθό ζεκείν λα είλαη από εηδηθό πιηθό, κε
θόιια πςειόηαηεο αγσγηκόηεηαο πνπ δελ
ζηεγλώλεη έηζη ώζηε ηα ειεθηξόδηα λα
κπνξνύλ λα κεηαθεξζνύλ ζε δηάθνξα ζεκεία
ηνπ ζώκαηνο ρσξίο λα ράλνπλ ηελ αμηνπηζηία
ηνπο. Να ππάξρεη θαιή εθαξκνγή ζην δέξκα,
λα κελ μεθνιιάεη κε ηελ εθίδξσζε θαη λα είλα
ππναιιεξγηθά ζρήκαηνο νξζνγσλίνπ (42mm x
32mm ) ή ζηξνγγπινύ (δηακ 55mm)
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ΘΔΡΜΟΜΔΣΡΑ
ΦΖΦΗΑΚΑ
Αθακπηα, άζξαπζηα, αδηάβξνρα, κεγάιεο
αθξίβεηαο, κε ερεηηθή έλδεημε . Καηάιιεια γηα
όιεο ηηο ρξήζεηο κε δπλαηόηεηα απνιύκαλζεο
κε αιθνόιε
ΗΜΑΝΣΔ ΠΟΓΗΧΝ ΚΑΗ ΧΜΑΣΟ
(ΥΔΡΗΧΝ)
ΚΑΘΡΔΦΣΑΚΗΑ ΛΑΡΤΓΓΟΚΟΠΖΖ
Κάιπκκα πεξηρεηξίδνο ελειίθσλ γηα ην
HOLDER πίεζεο SPACELAD
Κάιπκκα θιίλεο κε απνζηεηξσκέλν ηύπνπ
ππνζέληνλνπ 60x90
Να έρεη πηεξύγηα πνπ λα πηάλνπλ θαιά θάησ
από ην ζηξώκα. Να είλαη αδηάβξνρν από ηελ
κία πιεπξά θαη από ηελ άιιε λα είλαη
απνξξνθεηηθό θαη θηιηθό πξνο ηνλ αζζελή λα
έρεη ππόζηξσκα βάκβαθνο θαη λα πξνζθέξεηαη
ζε δηάζηαζε 60x90 εθ πεξίπνπ

4,95

742,5

178,2

920,70

0,747

0,747

1867,5

448,2

2315,70

1,688

1,688

759,6

182,304

941,90

0,18

54

12,96

66,96

1,19

1,19

5,95

1,428

7,38

24.6.1

28

11,5

460

110,4

570,40

55000

17.1.122

0,028

0,028

1540

369,6

1909,60

2000

51.2.172

0,572

0,572

1144

274,56

1418,56

1,8

270

64,8

334,80

3,5

105

25,2

130,20

3,33

666

159,84

825,84

0,085

1700

408

2108,00

150
30

17.8.22

200

17.1.124

20000
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60551

Κάιπκκα θιίλεο κε απνζηεηξσκέλν ηύπνπ
ππνζέληνλνπ 90x180
Να έρεη πηεξύγηα πνπ λα πηάλνπλ θαιά θάησ
από ην ζηξώκα. Να είλαη αδηάβξνρν από ηελ
κία πιεπξά θαη από ηελ άιιε λα είλαη
απνξξνθεηηθό θαη θηιηθό πξνο ηνλ αζζελή λα
έρεη ππόζηξσκα βάκβαθνο θαη λα πξνζθέξεηαη
ζε δηάζηαζε 90 x 180 εθ πεξίπνπ

86416

Πξνζηαηεπηηθό επίζεκα νθζαικώλ, γηα ηελ
απνθπγή ηεο μήξαλζεο θαη ησλ πεξηνξηζκό
ησλ εθδνξώλ ηνπ θεξαηνεηδνύο θαηά ηελ
δηάξθεηα γεληθήο αλαηζζεζίαο, θαηαζηνιήο ή
άιιεο παξόκνηαο δηαδηθαζίαο. Να κελ πεξηέρεη
latex.

100

47

80002

Καζέηεο απνζηείξσζεο θιηβάλνπ
πιάζκαηνο δηάξθεηαο 5 (πέληε θύθισλ)
Να πεξηέρνπλ Η2Ο2 (Τπεξνμείδην Τδξνγόλνπ)
θαηαλεκεκέλν ζε δέθα θηαιίδηα ζην εζσηεξηθό
ηνπο. Να πεξηιακβάλνπλ ρεκηθό δείθηε θαη λα
αλαγξάθνπλ εκθαλώο ηελ εκεξνκελία ιήμεο
ηνπο. Να θέξεη CE θαη ηελ επσλπκία ηνπ
θιηβάλνπ STERRRAD 100S

48

60416

49

85675

50

85673

51

85674

52

7040373

45

0,15

9750

2340

12090,00

0,048

4,8

1,152

5,95

60

102,00

6120

1.468,80

7.588,80

300

0,12

36

8,64

44,64

100

1,90

190

24,7

214,70

350

1,00

350

45,5

395,50

200

1,35

270

35,1

305,10

40

1,75

70

9,1

79,10

35

5,5

192,5

25,025

217,53

ΚΤΚΛΧΜΑ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΜΟΝΟΤ
ΧΛΖΝΑ ΔΝΖΛΗΚΧΝ ΣΤΠΟΤ J ΓΗΑ ΦΟ
ΡΖΣΟ ΑΝΑΠΝΔΤΣΖΡΑ FLIGHT 60

40

34,50

1380

331,20

1711,20

0,50

25

6,00

31,00

3,65

182,5

43,80

226,30

65000

ΚΑΛΤΜΑ ΟΦΘΑΛΜΧΝ ΑΤΣΟΚΟΛΛΖΣΟ

46

Κιηπο νκθάιηνπ ιώξνπ
Απνζηεηξσκέλα θαη αηξαπκαηηθά
Κνιιάξα απρέλα καιαθά (small)
Να είλαη από αθξνιέμ. Να έρεη επέλδπζε από
ζσιελνεηδέο ειαζηηθό ύθαζκα θαη θιείζηκν κε
απηνθόιιεην. Να είλαη αλαηνκηθό λα είλαη
αεξηδόκελν, αληηαιιεξγηθό, αληηεθηδξσηηθό
θαη κε ηνμηθό. Να κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί
θαηά ηελ αθηηλνινγηθή εμέηαζε. Να κπνξεί
λα πιπζεί.
Κνιιάξα απρέλα καιαθά (medium)
Να είλαη από αθξνιέμ. Να έρεη επέλδπζε από
ζσιελνεηδέο ειαζηηθό ύθαζκα θαη θιείζηκν κε
απηνθόιιεην. Να είλαη αλαηνκηθό λα είλαη
αεξηδόκελν, αληηαιιεξγηθό, αληηεθηδξσηηθό
θαη κε ηνμηθό. Να κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί
θαηά ηελ αθηηλνινγηθή εμέηαζε. Να κπνξεί
λα πιπζεί.
Κνιιάξα απρέλα καιαθά (medium)
Να είλαη από αθξνιέμ. Να έρεη επέλδπζε από
ζσιελνεηδέο ειαζηηθό ύθαζκα θαη θιείζηκν κε
απηνθόιιεην. Να είλαη αλαηνκηθό λα είλαη
αεξηδόκελν, αληηαιιεξγηθό, αληηεθηδξσηηθό
θαη κε ηνμηθό. Να κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί
θαηά ηελ αθηηλνινγηθή εμέηαζε. Να κπνξεί
λα πιπζεί.
Κνιιάξν αλάξηεζεο ρεηξόο
Κνιιάξν αλάξηεζεο ρεηξόο από καιαθό
αθξώδεο πιηθό θαιπκκέλν κε ειαζηηθό πιηθό
ππναιιεξγηθό.

43.20.33

0,046

ΚΟΛΛΑΡΟ ΑΤΥΔΝΟ
ΠΛΑΣΗΚΟ (ΚΛΖΡΟ),

ηύπνπ Φηιαδέιθεηα κε απμνκείσζε κήθνπο θαη
πιάηνπο, ζε κεγέζε SMALL, MEDIUM,
LARGE

53

51254

54

86296

55

50037

Λάζηηρα αηκνιεςηώλ ζε κέηξα

50

51284

Μαληαιάθηα ειεθηξόδηα ΖΚΓΦΟΤ (ΔΣ 4
ΣΔΜ) ε δηαθνξεηηθά ρξώκαηα

50

56
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7040016

Μεηξνζθόπηα κηαο ρξήζεο
Να κελ ζπάεη θαηά ηελ άζθεζε πίεζεο ζηα
ηνηρώκαηα ηνπ θόιπνπ. Να έρνπλ ξπζκηδόκελν
άλνηγκα κε βίδα επζεηαζκέλε πνπ λα δηαπεξλά
ζην κέζνλ θαη ηηο δύν ιαβέο. Mέγεζνο Small.

800

8.1.5

0,148

0,148

118,4

28,42

146,82

7040015

Μεηξνζθόπηα κηαο ρξήζεο
Να κελ ζπάεη θαηά ηελ άζθεζε πίεζεο ζηα
ηνηρώκαηα ηνπ θόιπνπ. Να έρνπλ ξπζκηδόκελν
άλνηγκα κε βίδα επζεηαζκέλε πνπ λα δηαπεξλά
ζην κέζνλ θαη ηηο δύν ιαβέο. Mέγεζνο Medium

1800

8.1.15

0,148

0,148

266,4

63,94

330,34

59

50043

Μεηξνζθόπηα κηαο ρξήζεο
Να κελ ζπάεη θαηά ηελ άζθεζε πίεζεο ζηα
ηνηρώκαηα ηνπ θόιπνπ. Να έρνπλ ξπζκηδόκελν
άλνηγκα κε βίδα επζεηαζκέλε πνπ λα δηαπεξλά
ζην κέζνλ θαη ηηο δύν ιαβέο. Mέγεζνο Large

300

8.1.24

0,148

0,148

44,4

10,66

55,06

60

80749

Μπαηαξίεο ιηζίνπ (κεηξεηή ζαθράξνπ)

50

0,18

9

2,16

11,16

61

52746

Μπαηαξίεο ιηζίνπ 3V

25

0,50

12,5

3,00

15,50

62

10355

Μπαηαξίεο αιθαιηθέο κίλη κηληόλ (LR3)

1000

51.2.68

0,160

160

38,40

198,40

63

10122

Μπαηαξίεο αιθαιηθέο κηθξέο (LR06)

2500

51.2.157

0,20

500

120,00

620,00

64

10041

Μπαηαξίεο αιθαιηθέο κεζαίεο (LR14)

150

0,75

112,5

27,00

139,50

65

50004

Μπηιάνπ (ζπζθεπή παξνρέηεπζεο ζώξαθνο )
ύζηεκα θιεηζηήο παξνρέηεπζεο ζώξαθνο
ηξηώλ ζαιάκσλ. Να δηαζέηεη δηαθαλείο
νγθνκεηξηθνύο ζαιάκνπο ζπιινγήο πγξώλ
ζπλνιηθήο ρσξεηηθόηεηαο ηνπιάρηζηνλ 2000
cc. Να έρεη κεγάινπ κήθνπο ζσιήλα
παξνρέηεπζεο ζηιηθνλαξηζκέλν πνπ λα κελ
δηπιώλεη θαη λα κελ βνπιώλεη θαηά ηε
δηάξθεηα παξνρέηεπζεο. Η ζπζθεπή λα έρεη
θξεκάζηξα γηα λα κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί ζην
θξεβάηη ηνπ αζζελνύο. Να έρεη όια ηα
αληαιιαθηηθά ζε εηδηθή ζπζθεπαζία
απνζηεηξσκέλα, ώζηε λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζην
ηέινο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο. Να έρεη
θσληθό ζπλδεηηθό γηα λα κπνξεί λα ζπλδεζεί ν
ζσιήλαο κε ηνλ θαζεηήξα ζώξαθνο

30

20,00

600

144,00

744,00

66

52029

400

4,8

1920

460,80

2380,80

57

58

26.2.2

20,00

67

Nεξό απνζη/λν κε αληάπηνξα γηα AQUA
PACK
Nεξό απνζη/λν 440ml

300

2,1

630

151,20

781,20

68

Nεξό απνζη/λν 650ml

100

2,5

250

60,00

310,00

50020

Νεθξνεηδή κηαο ρξήζεο
Υάξηηλα από αλαθπθισκέλν ραξηί θαηάιιεια
γηα πνιηνπνίεζε αλζεθηηθά θαη αδηάβξνρα.

110000

52.1.2.4

0,0515

0,0515

5665

1359,60

7024,60

50054

Ξπξηζηηθέο κεραλέο κηαο ρξήζεσο κε κνλή
ιεπίδα ηύπνπ MEDICAL
Να είλαη θαιήο πνηόηεηαο, λα κε ζπάδνπλ
εύθνια θαη ε κνλή ιεπίδα λα θόβεη.

7000

28.2.111

0,0598

0,0598

418,6

100,46

519,06

71

51632

Οπξνδνρεία ράξηηλα
Να είλαη κηαο ρξήζεο, αδηαβξνρνπνηεκέλα θαη
θαηαζθεπαζκέλα απνθιεηζηηθά από 100%
αλαθπθισκέλν αλζεθηηθό ραξηί πιήξσο
βηνδηαζπώκελν. Υσξεηηθόηεηαο άλσ ησλ
1200ml. Να ελδείθλπληαη γηα
θαηαθεθιηκκέλνπο αζζελείο. Kαηάιιεια γηα
πνιηνπνίεζε ζηελ εηδηθή ζπζθεπή
πνιηνπνίεζεο ράξηηλσλ ζθεπώλ. Να
δηαηεξνύλ ην ζρήκα ηνπο, ρσξίο δηαξξνέο
πγξώλ, γηα ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο ώξεο θαη άλσ
από ηε ρξήζε ηνπο.

1500

4.2.15

0,29

0,29

435

104,40

539,40

72

85255

Οπξνδνρεία πιαζηηθά ( αλδξώλ)
Από αλζεθηηθό PVC ζηελ ζεξκνθξαζία θαη
ζην ριώξην ή άιια αληηζεπηηθά πγξά

100

4.2.13

0,63

0,63

63

15,12

78,12

69

70
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73

80777

Πεξηρεηξίδεο πηεζνκέηξσλ δηπινύ απινύ
ελειίθσλ,
κεγέζνπο medium , large γηα
monitor νίθνπ Nichon Kohden

74

50136

Πιαίζηα Οπξνζπιιεθηώλ
ηεξίγκαηα αλάξηεζεο νπξνζπιιεθηώλ από
ζθιεξό πιαζηηθό ελόο κέξνπο .

3000

4.2.27

50062

Πνδηέο πιαζηηθέο κηαο ρξήζεο
Να θαιύπηνπλ ηελ κπξνζηηλή επηθάλεηα ηνπ
ζώκαηνο. Να είλαη ιεπηέο, εύρξεζηεο, κε
απνζηεηξσκέλεο από πιηθό αδηάβξνρν, ιεπθέο,
κε εληαίν ιαηκνδέηε.

50000

50145

Πνηήξηα θαξκάθσλ πιαζηηθά κηαο ρξήζεο
Πνηεξάθηα (κεδνύξεο) θαξκάθσλ
βαζκνλνκεκέλα πιαζηηθά δηαθαλή, θαηάιιεια
γηα ρξήζε από ην ζηόκα κε πηζηνπνηεηηθό
θαηαιιειόηεηαο,ρσξεηηθόηεηαο πεξίπνπ 30ml.
Να είλαη από πιαζηηθό πιηθό κε ππνδηαηξέζεηο.

30000

75

76

77

60033

78

51418

79

50642

80

51878

81

7041330

80044

82

Πνηήξηα νπξνθαιιηεξγεηώλ απνζη/λα
120ml
Πνηεξάθηα κηαο ρξήζεο απνζηεηξσκέλα
ρσξεηηθόηεηαο κε βηδσηό πώκα.
ΠΟΤΑΡ ΠΗΔΟΜΔΣΡΧΝ
Πξνζηαηεπηηθά νθζαικώλ γηα
θσηνζεξαπεία
Σα πξνζηαηεπηηθά καηηώλ λα ηνπνζεηνύληαη κε
αζθάιεηα πάλσ από ηα κάηηα κε έλα strap ην
νπνίν πεξληέηαη πίζσ από ην θεθάιη θαη κε έλα
άιιν strap ην νπνίν ηνπνζεηείηαη πάλσ από ην
θεθάιη. Να είλαη θαηαζθεπαζκέλα από ηαηξηθό
Polyether, ζπόγγν θαη βακβάθη θαη λα είλαη
latex free, καιαθό θαη είλαη ηειείσο
αληηαιιεξγηθό
Πξνθπιαθηηθά ρσξίο ιηπαληηθό,
γηα ηε ρξήζε ζε θεθαιή ππεξήρσλ

6,50

195

46,80

241,80

0,135

0,135

405

97,20

502,20

7.3.21

0,0181

0,0181

905

217,20

1122,20

4.2.3

0,0062

0,0062

186

44,64

230,64

25000

0,05

1250

300,00

1550,00

10

0,9

9

2,16

11,16

30

90

17.1.93

1,40

1,40

126

30,24

156,24

900

7.2.5

0,08

0,08

72

17,28

89,28

Ρηληθόο θαζεηήξαο δηπινύ αεξνζαιάκνπ γηα
πξνζζηνπίζζην επηπσκαηηζκό
κε δύν κπαιόληα θαη γάδεο γέιεο

50

59.1.4

34,00

34,00

1700

408,00

2108,00

Ρνιό απνζηείξσζεο 100x70
γηα θιίβαλν πιάζκαηνο.
Να είλαη από εηδηθό ραξηί πνιπνιεθίλεο ζηε
κία πιεπξά θαη ζηελ άιιε δηαθαλέο αλζεθηηθό
πιηθό. Να είλαη αληνρήο ζηηο ξαθέο, λα
δηαζθαιίδεη ε απηνθόιιεηε έλσζε ην
πεξηερόκελν ζε όιε ηε δηάξθεηα ρξόλνπ
ρξήζεο. Να απνθνιιάηαη νκαιά θαηά ην
άλνηγκα ηνπ παθέηνπ δηαζθαιίδνληαο ηελ
απνζηείξσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ. Οη ρεκηθνί
δείθηεο λα είλαη ζε αζθαιή ζέζε (ζηηο ξαθέο),
ρσξίο λα ππάξρεη θίλδπλνο αληίδξαζεο κε ην
πεξηερόκελν. Να θαίλεηαη επθξηλώο ε
εκεξνκελία παξαγσγήο θαη ιήμεο. Να
αλαγξάθεηαη ε παξηίδα παξαγσγήο γηα εύθνιν
εληνπηζκό θαηαζθεπαζηηθνύ ιάζνπο ή
αιινίσζεο ησλ καξηύξσλ απνζηείξσζεο. Να
εθαξκόδεη ζην κεράλεκα θνπήο ηεο
απνζηείξσζεο. Να δηαηίζεληαη ζε
ζπζθεπαζία ηέηνηα ώζηε λα πξνζηαηεύεηαη ην
πξντόλ (ζθόλε, πγξαζία θιπ) θαηά ηελ
απνζήθεπζε.

4

13,9

55,6

13,34

68,94
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83

80045

84

80043

85

80042

Ρνιό απνζηείξσζεο 200x70
γηα θιίβαλν πιάζκαηνο.
Να είλαη από εηδηθό ραξηί πνιπνιεθίλεο ζηε
κία πιεπξά θαη ζηελ άιιε δηαθαλέο αλζεθηηθό
πιηθό. Να είλαη αληνρήο ζηηο ξαθέο, λα
δηαζθαιίδεη ε απηνθόιιεηε έλσζε ην
πεξηερόκελν ζε όιε ηε δηάξθεηα ρξόλνπ
ρξήζεο. Να απνθνιιάηαη νκαιά θαηά ην
άλνηγκα ηνπ παθέηνπ δηαζθαιίδνληαο ηελ
απνζηείξσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ. Οη ρεκηθνί
δείθηεο λα είλαη ζε αζθαιή ζέζε (ζηηο ξαθέο),
ρσξίο λα ππάξρεη θίλδπλνο αληίδξαζεο κε ην
πεξηερόκελν. Να θαίλεηαη επθξηλώο ε
εκεξνκελία παξαγσγήο θαη ιήμεο. Να
αλαγξάθεηαη ε παξηίδα παξαγσγήο γηα εύθνιν
εληνπηζκό θαηαζθεπαζηηθνύ ιάζνπο ή
αιινίσζεο ησλ καξηύξσλ απνζηείξσζεο. Να
εθαξκόδεη ζην κεράλεκα θνπήο ηεο
απνζηείξσζεο. Να δηαηίζεληαη ζε
ζπζθεπαζία ηέηνηα ώζηε λα πξνζηαηεύεηαη
ην πξντόλ (ζθόλε, πγξαζία θιπ) θαηά ηελ
απνζήθεπζε.
Ρνιό απνζηείξσζεο 250x70
γηα θιίβαλν πιάζκαηνο.
Να είλαη από εηδηθό ραξηί πνιπνιεθίλεο ζηελ
κία πιεπξά θαη ζηελ άιιε δηαθαλέο αλζεθηηθό
πιηθό. Να είλαη αληνρήο ζηηο ξαθέο, λα
δηαζθαιίδεη ε απηνθόιιεηε έλσζε ην
πεξηερόκελν ζε όιε ηε δηάξθεηα ρξόλνπ
ρξήζεο. Να απνθνιιάηαη νκαιά θαηά ην
άλνηγκα ηνπ παθέηνπ δηαζθαιίδνληαο ηελ
απνζηείξσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ. Οη ρεκηθνί
δείθηεο λα είλαη ζε αζθαιή ζέζε (ζηηο ξαθέο),
ρσξίο λα ππάξρεη θίλδπλνο αληίδξαζεο κε ην
πεξηερόκελν. Να θαίλεηαη επθξηλώο ε
εκεξνκελία παξαγσγήο θαη ιήμεο. Να
αλαγξάθεηαη ε παξηίδα παξαγσγήο γηα εύθνιν
εληνπηζκό θαηαζθεπαζηηθνύ ιάζνπο ή
αιινίσζεο ησλ καξηύξσλ απνζηείξσζεο. Να
εθαξκόδεη ζην κεράλεκα θνπήο. Να
δηαηίζεληαη ζε ζπζθεπαζία ηέηνηα ώζηε λα
πξνζηαηεύεηαη ην πξντόλ (ζθόλε, πγξαζία θιπ)
θαηά ηελ απνζήθεπζε.
Ρνιό απνζηείξσζεο 350x70
γηα θιίβαλν πιάζκαηνο
Να είλαη από εηδηθό ραξηί πνιπνιεθίλεο ζηε
κία πιεπξά θαη ζηελ άιιε δηαθαλέο αλζεθηηθό
πιηθό. Να είλαη αληνρήο ζηηο ξαθέο, λα
δηαζθαιίδεη ε απηνθόιιεηε έλσζε ην
πεξηερόκελν ζε όιε ηε δηάξθεηα ρξόλνπ
ρξήζεο. Να απνθνιιάηαη νκαιά θαηά ην
άλνηγκα ηνπ παθέηνπ δηαζθαιίδνληαο ηελ
απνζηείξσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ.Οη ρεκηθνί
δείθηεο λα είλαη ζε αζθαιή ζέζε (ζηηο ξαθέο),
ρσξίο λα ππάξρεη θίλδπλνο αληίδξαζεο κε ην
πεξηερόκελν. Να θαίλεηαη επθξηλώο ε
εκεξνκελία παξαγσγήο θαη ιήμεο. Να
αλαγξάθεηαη ε παξηίδα παξαγσγήο γηα εύθνιν
εληνπηζκό θαηαζθεπαζηηθνύ ιάζνπο ή
αιινίσζεο ησλ καξηύξσλ απνζηείξσζεο. Να
εθαξκόδεη ζην κεράλεκα θνπήο ηεο
απνζηείξσζεο. Να δηαηίζεληαη ζε
ζπζθεπαζία ηέηνηα ώζηε λα πξνζηαηεύεηαη
ην πξντόλ (ζθόλε, πγξαζία θιπ) θαηά ηελ
απνζήθεπζε.

9

29,8

268,2

64,37

332,57

3

7.4.62

50,5

50,5

151,5

36,36

187,86

5

7.4.63

124,20

63,50

317,5

76,20

393,70
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86

80669

87

52400

88

Ρνιό απνζηείξσζεο 400x70
γηα θιίβαλν πιάζκαηνο
Να είλαη από εηδηθό ραξηί πνιπνιεθίλεο ζηε
κία πιεπξά θαη ζηελ άιιε δηαθαλέο αλζεθηηθό
πιηθό. Να είλαη αληνρήο ζηηο ξαθέο, λα
δηαζθαιίδεη ε απηνθόιιεηε έλσζε ην
πεξηερόκελν ζε όιε ηε δηάξθεηα ρξόλνπ
ρξήζεο. Να απνθνιιάηαη νκαιά θαηά ην
άλνηγκα ηνπ παθέηνπ δηαζθαιίδνληαο ηελ
απνζηείξσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ. Οη ρεκηθνί
δείθηεο λα είλαη ζε αζθαιή ζέζε (ζηηο ξαθέο),
ρσξίο λα ππάξρεη θίλδπλνο αληίδξαζεο κε ην
πεξηερόκελν. Να θαίλεηαη επθξηλώο ε
εκεξνκελία παξαγσγήο θαη ιήμεο. Να
αλαγξάθεηαη ε παξηίδα παξαγσγήο γηα εύθνιν
εληνπηζκό θαηαζθεπαζηηθνύ ιάζνπο ή
αιινίσζεο ησλ καξηύξσλ απνζηείξσζεο. Να
εθαξκόδεη ζην κεράλεκα θνπήο ηεο
απνζηείξσζεο. Να δηαηίζεληαη ζε
ζπζθεπαζία ηέηνηα ώζηε λα πξνζηαηεύεηαη
ην πξντόλ (ζθόλε, πγξαζία θιπ) θαηά ηελ
απνζήθεπζε.
εη θαζαξηζκνύ ζηόκαηνο
εη ζθνπγγάξη κε ζληηζεπηηθό θαη
αλαξξόθεζε θαζαξηζκνύ ζηόκαηνο. Να
πεξηέρεη δύν ζσιήλεο κε δπλαηόηεηα
ειεγρόκελεο αλαξξόθεζεο θαη ζθνπγγαξάθη
ζην άθξν. Φαθειιάθη κε θαζαξηζηηθό
ζηόκαηνο κε αληηκηθξνβηαθή πξνζηαζία θαη
ελπδαηηθό ζηόκαηνο. Να θέξεη ζήκαλζε CE.

2

56,27

112,54

27,01

139,55

500

5.1.6

3,13

3,13

1565

375,60

1940,60

εη θαζαξηζκνύ θαη πεξηπνίεζεο
ζηνκαηηθήο θνηιόηεηαο
εη γηα ηελ θαζαξηόηεηα ηνπ ζηόκαηνο πνπ
πεξηιακβάλεη αηξαπκαηηθή νδνληόβνπξηζα κε
δπλαηόηεηα ειεγρόκελεο αλαξξόθεζεο,
ζηπιεό κε ζθνπγγαξάθη ζην άθξν, αληηζεπηηθό
ζηόκαηνο κε ρισξεμηδίλε 0,12%.

1300

5.1.6

3,13

3,13

4069

976,56

5045,56

41.5.3

18,68

18,68

93,4

22,42

115,82

89

60077

ΔΣ ΤΠΔΡΖΒΗΚΖ ΠΑΡΑΚΔΝΣΖΖ

5

90

52410

θνξακίδεο γπλαηθώλ κηαο ρξήζεο

1000

0,25

250

60,00

310,00

91

51310

θνξακίδεο πιαζηηθέο

100

52.1.2.6

1,54

1,54

154

36,96

190,96

92

86415

ΣΤΛΔΟ ΜΔ ΦΟΤΓΓΑΡΑΚΗ ΣΟΜΑ
ΣΗΚΖ ΚΟΗΛΟΣΖΣΑ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

250

5.1.7

0,155

0,155

38,75

9,30

48,05

60030

πζθεπέο σξηαίαο κέηξεζεο νύξσλ
αθξηβείαο απνζηεηξσκέλεο, 500 ml,
γξήγνξεο απνρέηεπζεο ησλ νύξσλ,
ζπλνδεπόκελεο κε ζάθν ππνδνρήο κε βαιβίδα,
ώζηε λα κε γίλεηαη απηόκαηε απνρέηεπζε ησλ
νύξσλ θαη λα θέξεη επθξηλείο δηαβαζκίζεηο

1200

41.6.6

3,69

3,69

4428

1062,72

5490,72

60036

πζθεπέο κεηάγγηζεο αίκαηνο
πζθεπέο κ.ρ απνζηεηξσκέλεο, ζσιήλαο
πιαζηηθόο εύρξεζηνο θαη κε κεγάιεο
αθξίβεηαο ξπζκηζηή ξνήο. Φίιηξν δηήζεζεο κε
κεγάιε επηθάλεηα ηαγνλνκεηξηθό ζάιακν
90mm δηαθαλέο γηα εύθνιε κέηξεζε ησλ
ζηαγόλσλ Γηαηξεηηθό ξύγρνο από ζθιεξό
πιαζηηθό. ύλδεζε Luer Lock γηα αζθαιή
ζύλδεζε κε ηνλ θαζεηήξα

3500

2.1.99

0,1372

0,1372

480,2

115,25

595,45

93

94
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95

96

61139

ΤΚΔΤΖ ΠΡΟΔΚΣΑΖ ΜΔ ΓΤΟ
ΑΝΑΜΟΝΔ ΔΝΓΑΓΓ. ΚΑΘΔΣΖΡ
Γηπινύ απινύ κε ελζσκαησκέλα
αληηκηθξνβηαθά θιεηζηνύ ηύπνπ πώκαηα.
Οπδέηεξεο παιηλδξόκεζεο αίκαηνο.
3 δηαθόπηεο ξνήο (ζε θάζε απιό θαη θεληξηθά).
Luer lock άθξν πνπ δελ απαηηεί ηε ρξήζε
βειόλαο.
Αληνρή ζε πίεζε ηνπιάρηζηνλ 75psi.
πλνιηθό κήθνο ζπζθεπήο 14±2cm.
Latex-free θαη Deph free, ρσξίο κεηαιιηθά
κέξε, κηαο ρξήζεσο, απνζηεηξσκέλε.

200

61140

ΤΚΔΤΖ ΠΡΟΔΚΣΑΖ ΜΔ 3
ΑΝΑΜΟΝΔ ΓΗΑ ΔΝΓΑΓΓ. ΚΑΘΔΣΖΡ
Σξηπινύ απινύ κε ελζσκαησκέλα
αληηκηθξνβηαθά θιεηζηνύ ηύπνπ πώκαηα.
Οπδέηεξεο παιηλδξόκεζεο αίκαηνο.
4 δηαθόπηεο ξνήο (ζε θάζε απιό θαη θεληξηθά).
Luer lock άθξν πνπ δελ απαηηεί ηε ρξήζε
βειόλαο.
Αληνρή ζε πίεζε ηνπιάρηζηνλ 75psi.
πλνιηθό κήθνο ζπζθεπήο 14±2cm.
Latex-free θαη Deph free, ρσξίο κεηαιιηθά
κέξε, κηαο ρξήζεσο, απνζηεηξσκέλε.

97

50635

98

50625

99

60171

100

60172

101

σιελώζεηο γηα πγξαληήξα ζε ξνιό 50
κέηξσλ
Να είλαη θαηάιιεινη γηα ρξήζε ζε
αλαηζζεζηνινγηθό κεράλεκα θαζώο θαη γηα
ζεξαπεία κε aerosol. Να είλαη κηαο ρξήζεο,
ειεύζεξα από ιάηεμ.
σιήλεο πςειώλ πηέζεσλ ζε κέηξα από
PVC
σιήλεο Penrose 3/8΄΄ απνζηεηξσκέλνη,
LATEX, κε πάρνο ηνηρσκάησλ 0,13 mm θαη
κήθνο 41 cm πεξίπνπ

52.4.9

8,63

2,95

590

141,60

731,60

750

4,7

3525

846,00

4371,00

8

20,00

160

38,40

198,40

7000

52.2.3

0,79

0,79

5530

1327,20

6857,20

50

52.2.11

0,45

0,45

22,5

5,40

27,90

σιήλεο Penrose 1/2΄΄ απνζηεηξσκέλνη,
LATEX, κε πάρνο ηνηρσκάησλ 0,13 mm θαη
κήθνο 41 cm πεξίπνπ

300

52.2.11

0,45

0,45

135

32,40

167,40

60173

σιήλεο Penrose 5/8΄΄
απνζηεηξσκέλνη,
LATEX, κε πάρνο ηνηρσκάησλ 0,13 mm θαη
κήθνο 41 cm πεξίπνπ

100

52.2.11

0,45

0,45

45

10,80

55,80

102

60174

σιήλεο Penrose 3/4΄΄ απνζηεηξσκέλνη,
LATEX, κε πάρνο ηνηρσκάησλ 0.13 mm θαη
κήθνο 41 cm πεξίπνπ

150

52.2.11

0,45

0,45

67,5

16,20

83,70

103

60176

σιήλεο Penrose 1΄΄
απνζηεηξσκέλνη,
LATEX, κε πάρνο ηνηρσκάησλ 0.13 mm θαη
κήθνο 41 cm πεξίπνπ

100

52.2.11

0,45

0,45

45

10,80

55,80

150

23.4.1

0,155

0,155

23,25

5,58

28,83

150

23.4.2

0,16

0,168

25,2

6,05

31,25

150

52.5.83

0,125

0,125

18,75

4,50

23,25

104

50796

105

60047

106

60512

σιήλεο αεξίσλ Μέγεζνο 18
Γηα αλαθνύθηζε από ηελ εληεξηθή δηάηαζε,
από P.V.C., αθηηλνζθηεξνί, αηξαπκαηηθνί,
κήθνπο 40cm, κε ειαζηηθή ππνδνρή, κ.ρ.
απνζηεηξ.
σιήλεο αεξίσλ Μέγεζνο 20
Γηα αλαθνύθηζε από ηελ εληεξηθή δηάηαζε,
από P.V.C., αθηηλνζθηεξνί, αηξαπκαηηθνί,
κήθνπο 40cm, κε ειαζηηθή ππνδνρή, κ.ρ.
απνζηεηξ.
σιήλεο αεξίσλ Μέγεζνο 24
Γηα αλαθνύθηζε από ηελ εληεξηθή δηάηαζε,
από P.V.C., αθηηλνζθηεξνί, αηξαπκαηηθνί,
κήθνπο 40cm, κε ειαζηηθή ππνδνρή, κ.ρ.
απνζηεηξ.
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150

52.5.83

0,125

0,125

18,75

4,50

23,25

150

52.5.95

0,138

0,138

20,7

4,97

25,67

350

52.5.95

0,138

0,138

48,3

11,59

59,89

350

52.5.83

0,125

0,138

48,3

11,59

59,89

50

0,75

37,5

9,00

46,50

30

2,60

78

18,72

96,72

40

3,80

152

36,48

188,48

30

5,20

156

37,44

193,44

5

6,00

30

7,20

37,20

7041168

Σξνθάξ ζώξαθνο κε θαζεηήξα Νν 18
Σν ηξνθάξ πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν
από αλνμείδσην ράιπβα ή από αλαδηώκελν
αινπκίλην, αλάινγα ην κέγεζνο, λα είλαη
εύθνιν ζηερξήζε ηνπ, ην άθξν ηνπ λα είλαη
εηδηθό αηξαπκαηηθό. Ο θαζεηήξαο λα είλαη από
αθηηλνζθηεξό ζηιθνλαξηζκέλν πιαζηηθό θαη
ζπλνδεύεηαη από θσληθά ζπλδεηηθά.

5

1,96

9,8

2,35

12,15

60298

Σξνθάξ ζώξαθνο κε θαζεηήξα Νν 20
Σν ηξνθάξ πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν
από αλνμείδσην ράιπβα ή από αλαδηώκελν
αινπκίλην, αλάινγα ην κέγεζνο, λα είλαη
εύθνιν ζηερξήζε ηνπ, ην άθξν ηνπ λα είλαη
εηδηθό αηξαπκαηηθό. Ο θαζεηήξαο λα είλαη από
αθηηλνζθηεξό ζηιθνλαξηζκέλν πιαζηηθό θαη
ζπλνδεύεηαη από θσληθά ζπλδεηηθά.

5

1,96

9,8

2,35

12,15

60299

Σξνθάξ ζώξαθνο κε θαζεηήξα Νν 24
Σν ηξνθάξ πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν
από αλνμείδσην ράιπβα ή από αλαδηώκελν
αινπκίλην, αλάινγα ην κέγεζνο, λα είλαη
εύθνιν ζηερξήζε ηνπ, ην άθξν ηνπ λα είλαη
εηδηθό αηξαπκαηηθό. Ο θαζεηήξαο λα είλαη από
αθηηλνζθηεξό ζηιθνλαξηζκέλν πιαζηηθό θαη
ζπλνδεύεηαη από θσληθά ζπλδεηηθά.

10

1,96

19,6

4,70

24,30

107

60858

108

60141

109

60142

110

60398

111

80727

112

70001

113

99008

114

99050

115

60886

116

117

118

σιήλεο αεξίσλ Μέγεζνο 26
Γηα αλαθνύθηζε από ηελ εληεξηθή δηάηαζε,
από P.V.C., αθηηλνζθηεξνί, αηξαπκαηηθνί,
κήθνπο 40cm, κε ειαζηηθή ππνδνρή, κ.ρ.
απνζηεηξ.
σιήλεο αεξίσλ Μέγεζνο 28
Γηα αλαθνύθηζε από ηελ εληεξηθή δηάηαζε,
από P.V.C., αθηηλνζθηεξνί, αηξαπκαηηθνί,
κήθνπο 40cm, κε ειαζηηθή ππνδνρή, κ.ρ.
Απνζηεηξσκέλνη
σιήλεο αεξίσλ Μέγεζνο 30
Γηα αλαθνύθηζε από ηελ εληεξηθή δηάηαζε,
από P.V.C., αθηηλνζθηεξνί, αηξαπκαηηθνί,
κήθνπο 40cm, κε ειαζηηθή ππνδνρή, κ.ρ.
Απνζηεηξσκέλνη
σιήλεο αεξίσλ Μέγεζνο 32
Γηα αλαθνύθηζε από ηελ εληεξηθή δηάηαζε,
από P.V.C., αθηηλνζθηεξνί, αηξαπκαηηθνί,
κήθνπο 40cm, κε ειαζηηθή ππνδνρή, κ.ρ.
Απνζηεηξσκέλνη

ΧΛΖΝΑ ΠΡΟΔΚΣΑΖ ΜΔ "Σ" 120ΜΜ

Σαθνύληα νιηθνύ πέικαηνο small
Να θαιύπηεη όιν ην πέικα, λα είλαη εύθακπην
ζε όιν ην κήθνο, αληηνιηζζεηηθό θαη ρακεινύ
ύςνπο
Σαθνύληα νιηθνύ πέικαηνο medium
Να θαιύπηεη όιν ην πέικα, λα είλαη εύθακπην
ζε όιν ην κήθνο, αληηνιηζζεηηθό θαη ρακεινύ
ύςνπο
Σαθνύληα νιηθνύ πέικαηνο large
Να θαιύπηεη όιν ην πέικα, λα είλαη εύθακπην
ζε όιν ην κήθνο, αληηνιηζζεηηθό θαη ρακεινύ
ύςνπο
Σαηλίεο δηαθξηηηθέο γηα καξθάξηζκα
εξγαιείσλ αλεμίηειεο, δηαθόξσλ ρξσκάησλ
Υσξίο latex. Αλζεθηηθή ζε
επαλαιακβαλόκελνπο θύθινπο απνζηείξσζεο.
Να δηαηίζεηαη ζε πέληε δηαθνξεηηθά ρξώκαηα.
Η ηαηλία λα είλαη ξνιό, λα ηνπνζεηείηαη
εύθνια θαη λα παξακέλεη ζηε ζέζε ηεο αθόκα
θαη κεηά από επαλαιακβαλόκελνπο θύθινπο
πιύζεο θαη απνζηείξσζεο.
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60300

Σξνθάξ ζώξαθνο κε θαζεηήξα Νν 28
Σν ηξνθάξ πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν
από αλνμείδσην ράιπβα ή από αλαδηώκελν
αινπκίλην, αλάινγα ην κέγεζνο, λα είλαη
εύθνιν ζηερξήζε ηνπ, ην άθξν ηνπ λα είλαη
εηδηθό αηξαπκαηηθό. Ο θαζεηήξαο λα είλαη από
αθηηλνζθηεξό ζηιθνλαξηζκέλν πιαζηηθό θαη
ζπλνδεύεηαη από θσληθά ζπλδεηηθά.

10

2,14

21,4

5,14

26,54

60222

Σξνθάξ ζώξαθνο κε θαζεηήξα Νν 32
Σν ηξνθάξ πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν
από αλνμείδσην ράιπβα ή από αλαδηώκελν
αινπκίλην, αλάινγα ην κέγεζνο, λα είλαη
εύθνιν ζηερξήζε ηνπ, ην άθξν ηνπ λα είλαη
εηδηθό αηξαπκαηηθό. Ο θαζεηήξαο λα είλαη από
αθηηλνζθηεξό ζηιθνλαξηζκέλν πιαζηηθό θαη
ζπλνδεύεηαη από θσληθά ζπλδεηηθά.

6

2,14

12,84

3,08

15,92

70146

Σξνθάξ ζώξαθνο κε θαζεηήξα Νν 36
Σν ηξνθάξ πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν
από αλνμείδσην ράιπβα ή από αλαδηώκελν
αινπκίλην, αλάινγα ην κέγεζνο, λα είλαη
εύθνιν ζηερξήζε ηνπ, ην άθξν ηνπ λα είλαη
εηδηθό αηξαπκαηηθό. Ο θαζεηήξαο λα είλαη από
αθηηλνζθηεξό ζηιθνλαξηζκέλν πιαζηηθό θαη
ζπλνδεύεηαη από θσληθά ζπλδεηηθά.

4

2,14

8,56

2,05

10,61

60109

Φίιηξα απνζηείξσζεο ράξηηλα, ζηξνγγπιά
δηακέηξνπ 19cm
Να είλαη κηαο ρξήζεο κε ρεκηθό δείθηε ζην
επάλσ κέξνο ηνπο. Μηθξνπνξώδεο γηα λα
επηηξέπεη κόλν ηε δηείζδπζε ηνπ αηκνύ θαη λα
εκπνδίδεη ηνπο κηθξννξγαληζκνύο. Να είλαη
ειαζηηθό, ώζηε λα αληέρεη ζηελ πίεζε θαη ηελ
απνζηείξσζε.Να αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία
παξαγσγήο θαη ιήμεσο ζε θάζε ζπζθεπαζία.
Να δηαηίζεληαη ζε ζπζθεπαζία ηέηνηα ώζηε
λα πξνζηαηεύεηαη ην πξντόλ (ζθόλε, πγξαζία
θιπ) θαηά ηελ απνζήθεπζε.

10000

0,055

550

132,00

682,00

123

60109

Φίιηξα απνζηείξσζεο ράξηηλα, ηεηξάγσλα
δηαζηάζεσλ
2,30cm x 2,30cm
Να είλαη κηαο ρξήζεο κε ρεκηθό δείθηε ζην
επάλσ κέξνο ηνπο. Μηθξνπνξώδεο γηα λα
επηηξέπεη κόλν ηε δηείζδπζε ηνπ αηκνύ θαη λα
εκπνδίδεη ηνπο κηθξννξγαληζκνύο. Να είλαη
ειαζηηθό, ώζηε λα αληέρεη ζηελ πίεζε θαη ηελ
απνζηείξσζε. Να αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία
παξαγσγήο θαη ιήμεσο ζε θάζε ζπζθεπαζία.
Να δηαηίζεληαη ζε ζπζθεπαζία ηέηνηα ώζηε
λα πξνζηαηεύεηαη ην πξντόλ (ζθόλε, πγξαζία
θιπ) θαηά ηελ απνζήθεπζε.

4000

0,055

220

52,80

272,80

124

52719

ΦΗΛΣΡΑ ΓΗΑ ΚΑΝΗΣΡΑ

100

3,75

375

90

465,00

50101

Υαξηί απνζηείξσζεο 75 x 75 εθ
Να είλαη θαηαζθεπαζκέλν από κε πθαζκέλν
πιηθό (non woven) θαιήο πνηόηεηαο, κε ηνμηθό
θαη εύρξεζην. Να είλαη αδηαβξνρνπνηεκέλν,
αληνρήο, καιαθό θαη εύπιαζην. Δπίζεο λα έρεη
κλεκνληθή κλήκε ώζηε λα δηαηεξείηαη ε
απνζηείξσζε ζην ηξαπέδη ησλ εξγαιείσλ.
Γηάζηαζε 75 x 75 εθ. Να αλαγξάθεηαη ε
εκεξνκελία παξαγσγήο θαη ιήμεσο ζε θάζε
ζπζθεπαζία. Να δηαηίζεληαη ζε ζπζθεπαζία
ηέηνηα ώζηε λα πξνζηαηεύεηαη ην πξντόλ
(ζθόλε, πγξαζία θιπ) θαηά ηελ απνζήθεπζε.

5000

0,117

585

140,40

725,40

119

120

121

122

125
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126

50109

127

50765

128

50323

129

51111

130

50103

Υαξηί απνζηείξσζεο θιηβάλνπ 100 x 100 εθ
Να είλαη θαηαζθεπαζκέλν από κε πθαζκέλν
πιηθό (non woven) θαιήο πνηόηεηαο, κε
ηνμηθό. Να είλαη αδηαβξνρνπνηεκέλν, καιαθό,
εύρξεζην θαη εύθνιν ζην δίπισκα, κεγάιεο
αληνρήο, ώζηε λα θαζίζηαηαη ηδαληθό γηα
ζπζθεπαζία βαξέσλ αληηθεηκέλσλ όπσο ζεη
ξνύρσλ ρεηξνπξγείσλ. Δπίζεο λα έρεη
κλεκνληθή κλήκε ώζηε λα δηαηεξείηαη ε
απνζηείξσζε ζην ηξαπέδη ησλ εξγαιείσλ
Γηάζηαζε 100 x 100 εθ Να δηαηίζεληαη ζε
ζπζθεπαζία ηέηνηα ώζηε λα πξνζηαηεύεηαη
ην πξντόλ (ζθόλε, πγξαζία θιπ) θαηά ηελ
απνζήθεπζε.
Υαξηί απνζηείξσζεο θιηβάλνπ 120 x 120 εθ
Να είλαη θαηαζθεπαζκέλν από κε πθαζκέλν
πιηθό (non woven) θαιήο πνηόηεηαο, κε
ηνμηθό. Να είλαη αδηαβξνρνπνηεκέλν, καιαθό,
εύρξεζην θαη εύθνιν ζην δίπισκα, κεγάιεο
αληνρήο, ώζηε λα θαζίζηαηαη ηδαληθό γηα
ζπζθεπαζία βαξέσλ αληηθεηκέλσλ όπσο ζεη
ξνύρσλ ρεηξνπξγείσλ. Δπίζεο λα έρεη
κλεκνληθή κλήκε ώζηε λα δηαηεξείηαη ε
απνζηείξσζε ζην ηξαπέδη ησλ εξγαιείσλ.
Γηάζηαζε 120 x 120 εθ. Να δηαηίζεληαη ζε
ζπζθεπαζία ηέηνηα ώζηε λα πξνζηαηεύεηαη ην
πξντόλ (ζθόλε, πγξαζία θιπ) θαηά ηελ
απνζήθεπζε.
Υαξηί επίζηξσζεο εμεηαζηηθώλ θξεβαηηώλ
ζε ξνιιά 50cm
Γύν ζηξσκάησλ απνξξνθεηηθό από ηε κία θαη
αδηάβξνρν από ηελ άιιε. Δπίζεο ζα πξέπεη λα
θόβεηαη εύθνια ζηηο ππάξρνπζεο εγθνπέο,
ώζηε λα γίλεηαη εύθνιν ζηε ρξήζε θαη λα κε
γίλεηαη ζπαηάιε. Να είλαη αλζεθηηθό θαη
καιαθό δηαζηάζεσλ
50cm x 50m
Υαξηί επίζηξσζεο εμεηαζηηθώλ θξεβαηηώλ
ζε ξνιιά 60cm
Γύν ζηξσκάησλ απνξξνθεηηθό από ηε κία θαη
αδηάβξνρν από ηελ άιιε. Δπίζεο ζα πξέπεη λα
θόβεηαη εύθνια ζηηο ππάξρνπζεο εγθνπέο,
ώζηε λα γίλεηαη εύθνιν ζηε ρξήζε θαη λα κε
γίλεηαη ζπαηάιε. Να είλαη αλζεθηηθό θαη
καιαθό δηαζηάζεσλ
60cm x 50m
Υαξηί επίζηξσζεο εμεηαζηηθώλ θξεβαηηώλ
ζε ξνιιά 70cm
Γύν ζηξσκάησλ απνξξνθεηηθό από ηε κία θαη
αδηάβξνρν από ηελ άιιε. Δπίζεο ζα πξέπεη λα
θόβεηαη εύθνια ζηηο ππάξρνπζεο εγθνπέο ,
ώζηε λα γίλεηαη εύθνιν ζηε ρξήζε θαη λα κελ
γίλεηαη ζπαηάιε. Να είλαη αλζεθηηθό θαη
καιαθό δηαζηάζεσλ
70cm x 50m

5000

7.4.80

0,2

9000

0,2

1000

240,00

1240,00

0,2345

2110,5

506,52

2617,02

500

4.2.4

1,38

1,38

690

165,60

855,60

3000

4.2.7

1,34

1,34

4020

964,80

4984,80

1300

4.2.51

1,88

1,88

2444

586,56

3030,56
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Υαξηνθπηία κεηαθνξάο κνιπζκαηηθώλ
απνβιήησλ ρσξεηηθόηεηαο 40Lit. ΚΟΚΚΗΝΑ

131

131

52260

52260

1 Σν ραξηνθπηίν πξέπεη λα θέξεη ζηελ εμσηεξηθή ηνπ
επηθάλεηα ζήκαλζε κε ην αλάινγν ζύκβνιν ζπζθεπαζίαο
UN, πνπ ζα επηβεβαηώλεη ηηο δνθηκέο ηνπ επί θηππεκάησλ,
πηέζεσλ, πηώζεσλ θιπ. Ο πξνκεζεπηήο νθείιεη λα
πξνζθνκίζεη ζρεηηθό πηζηνπνηεηηθό 2 Σν ραξηνθπηίν πξέπεη
λα θέξεη ζηελ εμσηεξηθή ηνπ επηθάλεηα ηε ζήκαλζε
UN3291 (αξηζκόο θαηαρώξεζεο ησλ ηαηξηθώλ απνβιήησλ
πνπ ηαμηλνκνύληαη θαηά ADR ζηελ θιάζε 6.2.4.Ο (b) 3 Σν
ραξηνθπηίν πξέπεη λα θέξεη ζηελ εμσηεξηθή ηνπ επηθάλεηα
κε επδηάθξηην θαη αλεμίηειν ηξόπν ηε ζήκαλζε
«ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΑ ΙΑΣΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΣΑ» θαη ην δηεζλέο
ζήκα ηνπ Βηνινγηθνύ Κηλδύλνπ 4 Σν ραξηνθπηίν λα θέξεη
ζηελ εμσηεξηθή ηνπ επηθάλεηα ηππσκέλε εηηθέηα γηα ηελ
αλαγξαθή ηνπ ρώξνπ πξνέιεπζεο ησλ απνβιήησλ
(θιηληθή/ηκήκα) θαη ηεο εκεξνκελίαο παξαγσγήο ηνπο 5 Σν
ραξηνθπηίν πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν από
αδηαπόηηζην αλζεθηηθήο ζύζηαζεο ραξηόλη πνπ λα
εμαζθαιίδεη ηελ αζθαιή κεηαθνξά ησλ κνιπζκαηηθώλ
απνβιήησλ, ρξώκαηνο θόθθηλνπ 6 Σν άλνηγκα θαη ην
θιείζηκν ηνπ ραξηνθπηίνπ πξέπεη λα είλαη εύθνια ζηε ρξήζε
ηνπο:- Σν ραξηνθπηίν λα θέξεη ηέζζεξα (4) κέξε ζην επάλσ
ζεκείν, ηα νπνία ζα είλαη αξηζκεκέλα θαη ζα θιείλνπλ κε
αζθάιεηα Σν θιείζηκν ηνπ ραξηνθπηίνπ λα γίλεηαη ρσξίο ηελ
πξνζζήθε πξόζζεησλ πιηθώλ (π.ρ. ηαηλία)- Να
αλαγξάθνληαη νη νδεγίεο γηα ην άλνηγκα θαη ην θιείζηκν ηνπ
ραξηνθηηίνπ πάλσ ζ’ απηό.7 Η βάζε ηνπ ραξηνθπηίνπ λα
είλαη αλζεθηηθή θαη ζηαζεξή ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε
αθεξαηόηεηάηνπ θαη λα παξεκπνδίδεηαη ν δηαζθνξπηζκόο ηνπ
πεξηερνκέλνπ.

6000

52.1.2.8

1,1

1,1

6600

1584,00

8184,00

1,05

4200

1008,00

5208,00

8 Σν ραξηνθπηίν πξέπεη λα θέξεη αλζεθηηθέο ρεηξνιαβέο πνπ
ζα είλαη ηθαλέο λα θξαηήζνπλ ην βάξνοελόο γεκάηνπ θηηίνπ
9 Η ζπζθεπαζία ηνπ ραξηνθπηίνπ πξέπεη λα είλαη ηέηνηα
ώζηε λα επηηπγράλεηαη ε επζηάζηαηνπ γεκάηνπ ραξηνθπηίνπ
θαη λα δηεπθνιύλεηαη ε ζηνίβαμε ησλ ραξηνθπηίσλ θαηά ηελ
απνζήθεπζή ηνπο 10 ην ραξηνθπηίν πξέπεη λα πεξηέρεηαη
πιαζηηθή θόθθηλε ζαθνύια, ε νπνία πξέπεη:- λα κελ είλαη
θαηαζθεπαζκέλε από PVC θαη λα κελ απνδίδνληαη ηνμηθέο
νπζίεο θαηά ηελ θαύζε ηεο ζην πεξηβάιινλ - λα έρεη ηέηνην
πάρνο θαη κεραληθή αληνρή ώζηε λα εγγπάηαη ηελ
αδηαπεξαηόηεηα- λα θέξεη κε επδηάθξηην θαη αλεμίηειν
ηξόπν ηε ζήκαλζε «ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΑ ΙΑΣΡΙΚΑ
ΑΠΟΒΛΗΣΑ» θαη ην δηεζλέο ζήκα ηνπ Βηνινγηθνύ
Κηλδύλνπ - λα έρεη ηέηνην κέγεζνο ώζηε λα επηηξέπεη ηελ
ζηαζεξόηεηά ηεο επί ηνπ θπηίνπ 11 ην εζσηεξηθό ηνπ
θπηίνπ πξέπεη λα πεξηέρεηαη (ελζσκαησκέλν ζηε
ζπζθεπαζία) εηδηθό πιαζηηθό θιείζηξν γηα ην αζθαιέο
θιείζηκν ηεο εζσηεξηθήο ζαθνύιαο 12 Σα ραξηνθπηία
πξέπεη λα είλαη ρσξεηηθόηεηαο 40lt 13 Σα ραξηνθπηία ησλ
40lt πξέπεη λα είλαη ηέηνησλ δηαζηάζεσλ -maximum
(δηαζηάζεηο: κήθνο x πιάηνs x ύςνο: 340 x 300 x 470 mm)
ώζηε λα εθαξκόδνπλ ζηηο εηδηθέο γηα ραξηνθπηία
κνιπζκαηηθώλ ηξνρήιαηεο βάζεηο ηνπ λνζνθνκείνπ καο.

Υαξηνθπηία κεηαθνξάο κνιπζκαηηθώλ
απνβιήησλ ρσξεηηθόηεηαο 60Lit ΚΟΚΚΗΝΑ

132

50239

1 Σν ραξηνθπηίν πξέπεη λα θέξεη ζηελ εμσηεξηθή ηνπ
επηθάλεηα ζήκαλζε κε ην αλάινγν ζύκβνιν ζπζθεπαζίαο
UN, πνπ ζα επηβεβαηώλεη ηηο δνθηκέο ηνπ επί θηππεκάησλ,
πηέζεσλ, πηώζεσλ θιπ. Ο πξνκεζεπηήο νθείιεη λα
πξνζθνκίζεη ζρεηηθό πηζηνπνηεηηθό 2 Σν ραξηνθπηίν πξέπεη
λα θέξεη ζηελ εμσηεξηθή ηνπ επηθάλεηα ηε ζήκαλζε
UN3291 (αξηζκόο θαηαρώξεζεο ησλ ηαηξηθώλ απνβιήησλ
πνπ ηαμηλνκνύληαη θαηά ADR ζηελ θιάζε 6.2.4.Ο (b) 3 Σν
ραξηνθπηίν πξέπεη λα θέξεη ζηελ εμσηεξηθή ηνπ επηθάλεηα
κε επδηάθξηην θαη αλεμίηειν ηξόπν ηε ζήκαλζε
«ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΑ ΙΑΣΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΣΑ» θαη ην δηεζλέο
ζήκα ηνπ Βηνινγηθνύ Κηλδύλνπ 4 Σν ραξηνθπηίν λα θέξεη
ζηελ εμσηεξηθή ηνπ επηθάλεηα ηππσκέλε εηηθέηα γηα ηελ
αλαγξαθή ηνπ ρώξνπ πξνέιεπζεο ησλ απνβιήησλ
(θιηληθή/ηκήκα) θαη ηεο εκεξνκελίαο παξαγσγήο ηνπο 5 Σν
ραξηνθπηίν πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν από
αδηαπόηηζην, αλζεθηηθήο ζύζηαζεο, ραξηόλη πνπ λα
εμαζθαιίδεη ηελ αζθαιή κεηαθνξά ησλ κνιπζκαηηθώλ
απνβιήησλ, ρξώκαηνο θόθθηλνπ 6 Σν άλνηγκα θαη ην
θιείζηκν ηνπ ραξηνθπηίνπ πξέπεη λα είλαη εύθνια ζηε ρξήζε
ηνπο:- Σν θιείζηκν ηνπ ραξηνθπηίνπ λα γίλεηαη ρσξίο ηελ
πξνζζήθε πξόζζεησλ πιηθώλ (π.ρ. ηαηλία) - Να
αλαγξάθνληαη νη νδεγίεο γηα ην άλνηγκα θαη ην θιείζηκν ηνπ
ραξηνθηηίνπ πάλσ ζ’ απηό 7 Η βάζε ηνπ ραξηνθπηίνπ λα
είλαη αλζεθηηθή θαη ζηαζεξή ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε
αθεξαηόηεηά ηνπ θαη λα παξεκπνδίδεηαη ν δηαζθνξπηζκόο
ηνπ πεξηερνκέλνπ

4000
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132

50239

8 Σν ραξηνθπηίν πξέπεη λα θέξεη αλζεθηηθέο
ρεηξνιαβέο πνπ ζα είλαη ηθαλέο λα θξαηήζνπλ ην
βάξνο ελόο γεκάηνπ θηηίνπ 9 Η ζπζθεπαζία ηνπ
ραξηνθπηίνπ πξέπεη λα είλαη ηέηνηα ώζηε λα
επηηπγράλεηαη ε επζηάζεηα ηνπ γεκάηνπ
ραξηνθπηίνπθαη λα δηεπθνιύλεηαη ε ζηνίβαμε ησλ
ραξηνθπηίσλ θαηά ηελ απνζήθεπζή ηνπο 10 ην
ραξηνθπηίν πξέπεη λα πεξηέρεηαη πιαζηηθή θόθθηλε
ζαθνύια, ε νπνία πξέπεη:- λα κελ είλαη
θαηαζθεπαζκέλε από PVC, θαη λα κελ απνδίδνληαη
ηνμηθέο νπζίεο θαηά ηελ θαύζε ηεο ζην πεξηβάιινλ λα έρεη ηέηνην πάρνο θαη κεραληθή αληνρή ώζηε λα
εγγπάηαη ηελ αδηαπεξαηόηεηα θαη ηε ζηεγαλόηεηα
ηεο ζπζθεπαζίαο - λα θέξεη κε επδηάθξηην θαη
αλεμίηειν ηξόπν ηε ζήκαλζε «ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΑ
ΙΑΣΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΣΑ» θαη ην δηεζλέο ζήκα ηνπ
Βηνινγηθνύ Κηλδύλνπ - λα έρεη ηέηνην κέγεζνο ώζηε
λα επηηξέπεη ηελ ζηαζεξόηεηά ηεο επί ηνπ θπηίνπ 11
ην εζσηεξηθό ηνπ θπηίνπ πξέπεη λα πεξηέρεηαη
(ελζσκαησκέλν ζηε ζπζθεπαζία) εηδηθό πιαζηηθό
θιείζηξν γηα ην αζθαιέο θιείζηκν
ηεο εζσηεξηθήο ζαθνύιαο 12 Σα ραξηνθπηία πξέπεη
λα είλαη ρσξεηηθόηεηαο 60lt.

133

83257

Υαξηνθπηία κεηαθνξάο κνιπζκαηηθώλ
απνβιήησλ ρσξεηηθόηεηαο 40Lt ΚΗΣΡΗΝΑ
Ιζρύεη ην ίδην όπσο γηα ηνλ θσδηθό 52260

10300

134

83258

Υαξηνθπηία κεηαθνξάο κνιπζκαηηθώλ
απνβιήησλ ρσξεηηθόηεηαο 60Lt ΚΗΣΡΗΝΑ
Ιζρύεη ην ίδην όπσο γηα ηνλ θσδηθό 50239

16000

52.1.2.8

1,1

1,1

11330

2719,20

14049,20

1,05

16800

4032,00

20832,00

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙI – ΣΔΤΓ
Το ΤΕΥΔ κα αναρτθκεί ςτο ΕΣΘΔΘΣ ςτο χϊρο του διαγωνιςμοφ, ςε ιδιαίτερο αρχείο.

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ III – Τπόδεηγκα Σερληθήο Πξνζθνξάο
ΠΗΝΑΚΑ ΤΜΜΟΡΦΧΖ
Ο πίνακασ που ακολουκεί κα ςυμπλθρωκεί μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ του
Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.

Tα πξνζθεξόκελα είδε ζα πξέπεη λα πιεξνύλ ηηο Σερληθέο
πξνδηαγξαθέο ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι ηεο παξνύζαο Γηαθήξπμεο
Αξηζκόο Γηαθήξπμεο:

Γ/με 01/20 (Αξ. πζηήκαηνο
80518)
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ΑΠΑΙΣΗΗ
ΑΠΑΝΣΗΗ

ΥΑΡΑΚΣHΡΙΣΙΚΑ
ΑΔΡΑΓΧΓΟΗ ΡΗΝΟΦΑΡΤΓΓΗΚΟΗ
ΑΔΡΑΓΧΓΟΗ ΡΗΝΟΦΑΡΤΓΓΗΚΟΗ

ΝΑΗ

Αεξαγσγνί θάξπγγνο κηαο ρξήζεο Νν 1
Να είλαη αηξαπκαηηθνί. Σν άλσ κέξνο ηνπ αεξαγσγνύ πνπ
εηζάγεηαη ζην ζηόκα ηνπ αζζελνύο λα είλαη άθακπην ώζηε
λα εμαζθαιίδεηαη ν αεξαγσγόο θαη λα είλαη εηδηθά
ζρεδηαζκέλν γηα εύθνιν πέξαζκα ηνπ θαζεηήξα
αλαξξόθεζεο.

ΝΑΗ

Αεξαγσγνί θάξπγγνο κηαο ρξήζεο Νν 2
Να είλαη αηξαπκαηηθνί. Σν άλσ κέξνο ηνπ αεξαγσγνύ πνπ
εηζάγεηαη ζην ζηόκα ηνπ αζζελνύο λα είλαη άθακπην ώζηε
λα εμαζθαιίδεηαη ν αεξαγσγόο θαη λα είλαη εηδηθά
ζρεδηαζκέλν γηα εύθνιν πέξαζκα ηνπ θαζεηήξα
αλαξξόθεζεο ..

ΝΑΗ

Αεξαγσγνί θάξπγγνο κηαο ρξήζεο Νν 3
Να είλαη αηξαπκαηηθνί.. Σν άλσ κέξνο ηνπ αεξαγσγνύ πνπ
εηζάγεηαη ζην ζηόκα ηνπ αζζελνύο λα είλαη άθακπην ώζηε
λα εμαζθαιίδεηαη ν αεξαγσγόο θαη λα είλαη εηδηθά
ζρεδηαζκέλν γηα εύθνιν πέξαζκα ηνπ θαζεηήξα
αλαξξόθεζεο

ΝΑΗ

Αεξαγσγνί θάξπγγνο κηαο ρξήζεσο Νν 4
Να είλαη αηξαπκαηηθνί. Σν άλσ κέξνο ηνπ αεξαγσγνύ πνπ
εηζάγεηαη ζην ζηόκα ηνπ αζζελνύο λα είλαη άθακπην ώζηε
λα εμαζθαιίδεηαη ν αεξαγσγόο θαη λα είλαη εηδηθά
ζρεδηαζκέλν γηα εύθνιν πέξαζκα ηνπ θαζεηήξα
αλαξξόθεζεο

ΝΑΗ

Αεξνζάιακνο λεθεινπνίεζεο (MDI SPACER)
γηα ρνξήγεζε λεθέιεο (κεηξεκέλε δόζε)
βξνγρνδηαζηαιηηθώλ θαξκάθσλ κε δπλαηόηεηα ζύλδεζεο
ζηνλ ηξαρεηνζσιήλα θαη ζην θύθισκα αλαπλεπζηήξα.
Απνζηεηξσκέλνο. Να θαηαηεζεί δείγκα πξνο αμηνιόγεζε.

ΝΑΗ

ΑΔΡΟΘΑΛΑΜΟ ΓΗΑ ΠΟΤΑΡ ΑΗΜΑΣΟ 500ml
ΑΔΡΟΘΑΛΑΜΟ ΓΗΑ ΠΟΤΑΡ ΑΗΜΑΣΟ 500ml

ΝΑΗ

ΑΔΡΟΘΑΛΑΜΟΗ ΠΗΔΟΜΔΣΡΧΝ
Aεξνζάιακνη πεξηρεηξίδσλ πηεζνκέηξσλ ελειίθσλ κνλνύ
θαη δηπινύ απινύ. Αηνκηθή ζπζθεπαζία κε ζήκαλζε CE.
Αηκνζηαηηθό ξηλόο RHINO RAPID
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Αηκνζηαηηθό ξηλόο RHINO RAPID Νν 5,5

ΝΑΗ

Αηκνζηαηηθό ξηλόο RHINO RAPID Νν 7,5

ΝΑΗ

Αληάπηνξαο (ζπλδεηηθό) λεθεινπνηεηή AQUAP
Αληάπηνξαο (ζπλδεηηθό) λεθεινπνηεηή AQUAP

ΝΑΗ

ΑΝΣΗΘΑΜΒΧΣΗΚΟ ΤΓΡΟ
Αληηζακβσηηθό πγξό ελδνζθνπίσλ (antifog) ζε
απνζηεηξσκέλε ζπζθεπαζία κπνπθάιη 6cc κε ζπόγγν
Merocel 5x5 καδί

ΝΑΗ

ΒΑΛΒΔ Μ.Υ
ΒΑΛΒΔ Μ.Υ

ΝΑΗ

Βεληνύδεο Ζιεθηξνθαξδηνγξάθνπ
Να εθαξκόδνπλ θαιά ζην ζώκα ηνπ αζζελνύο θαηά ηε
δηαδηθαζία ιήςεο ειεθηξνθαξδηνγξαθήκαηνο

ΝΑΗ

Βεληνύδεο εκβξπνπιθίαο κηαο ρξήζεο
Να είλαη ρεηξνθίλεηε βεληνύδα γηα ηελ απνπεξάησζε ηνπ
ηνθεηνύ. Να έρεη ξπζκηδόκελε αξλεηηθή πίεζε. Ζ θάςα λα
πεξηέρεη απνξξνθεηηθό πιηθό γηα ηελ θαιύηεξε εθαξκνγή.

ΝΑΗ

ΒΡΑΥΗΟΛΑΚΗΑ ΔΝΖΛΗΚΧΝ
Βξαρηνιάθηα ηαπηνπνίεζεο αζζελώλ Δλειίθσλ Λεπθά
ππναιιεξγηθά από πιαζηηθό θαη θνύκπσκα αζθαιείαο θαη
δπλαηόηεηα αλαγξαθήο ηνπ νλόκαηνο

ΝΑΗ

ΒΡΑΥΗΟΛΑΚΗΑ ΝΔΟΓΝΧΝ
ΒΡΑΥΗΟΛΑΚΗΑ ΝΔΟΓΝΧΝ

ΝΑΗ

Γισζζνπίεζηξα κηαο ρξήζεο Με απνζηεηξσκέλα
Να είλαη θαηαζθεπαζκέλα από πιηθό αληνρήο, ιεία.

ΝΑΗ

Γισζζνπίεζηξα κηαο ρξήζεο απνζηεηξσκέλα
Να είλαη θαηαζθεπαζκέλα από πιηθό αληνρήο, ιεία

ΝΑΗ

ΓΤΦΟΣΑΗΝΗΔ ΑΚΡΤΛΗΚΔ 5,1 Υ 3,6 cm
Να είλαη ζπλζεηηθόο γπςεπίδεζκνο από ππθλά πθαζκέλν
fiberglass εκπνηηζκέλν από ξεηίλε πνιπνπξεζάλεο. Να
είλαη εύθνινο ζηε ρξήζε, ειαθξύο, αεξνδηαπεξαηόο θαη
αθηηλνδηαπεξαηόο. Ζ εηδηθά επεμεξγαζκέλε ξεηίλε λα κελ
θνιιά ζηα γάληηα θαη λα έρεη κηθξή εμώζεξκε αληίδξαζε θαη
ιόγσ ηεο εηδηθήο ύθαλζεο ηνπ, λα είλαη εμαηξεηηθά
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ΓΤΦΟΣΑΗΝΗΔ ΑΚΡΤΛΗΚΔ 7,6 x 3,6 cm
Να είλαη ζπλζεηηθόο γπςεπίδεζκνο από ππθλά πθαζκέλν
fiberglass εκπνηηζκέλν από ξεηίλε πνιπνπξεζάλεο. Να
είλαη εύθνινο ζηε ρξήζε, ειαθξύο, αεξνδηαπεξαηόο θαη
αθηηλνδηαπεξαηόο. Ζ εηδηθά επεμεξγαζκέλε ξεηίλε λα κελ
θνιιά ζηα γάληηα θαη λα έρεη κηθξή εμώζεξκε αληίδξαζε θαη
ιόγσ ηεο εηδηθήο ύθαλζεο ηνπ, λα είλαη εμαηξεηηθά
εύπιαζηνο.

ΝΑΗ

ΓΤΦΟΣΑΗΝΗΔ ΑΚΡΤΛΗΚΔ 10,2 x 3,6 cm
Να είλαη ζπλζεηηθόο γπςεπίδεζκνο από ππθλά πθαζκέλν
fiberglass εκπνηηζκέλν από ξεηίλε πνιπνπξεζάλεο. Να
είλαη εύθνινο ζηε ρξήζε, ειαθξύο, αεξνδηαπεξαηόο θαη
αθηηλνδηαπεξαηόο. Ζ εηδηθά επεμεξγαζκέλε ξεηίλε λα κελ
θνιιά ζηα γάληηα θαη λα έρεη κηθξή εμώζεξκε αληίδξαζε θαη
ιόγσ ηεο εηδηθήο ύθαλζεο ηνπ, λα είλαη εμαηξεηηθά
εύπιαζηνο..

ΝΑΗ

ΓΤΦΟΣΑΗΝΗΔ ΑΚΡΤΛΗΚΔ 12,7 x 3,6 cm
Να είλαη ζπλζεηηθόο γπςεπίδεζκνο από ππθλά πθαζκέλν
fiberglass εκπνηηζκέλν από ξεηίλε πνιπνπξεζάλεο.. Να
είλαη εύθνινο ζηε ρξήζε, ειαθξύο, αεξνδηαπεξαηόο θαη
αθηηλνδηαπεξαηόο. Ζ εηδηθά επεμεξγαζκέλε ξεηίλε λα κελ
θνιιά ζηα γάληηα θαη λα έρεη κηθξή εμώζεξκε αληίδξαζε θαη
ιόγσ ηεο εηδηθήο ύθαλζεο ηνπ, λα είλαη εμαηξεηηθά
εύπιαζηνο.

ΝΑΗ

ΓΔΡΜΑΣΗΚΔ ΔΛΞΔΗ (ΔΠΗΓΔΜΟ)
ΓΔΡΜΑΣΗΚΔ ΔΛΞΔΗ (ΔΠΗΓΔΜΟ)

ΝΑΗ

ΓΔΗΚΣΔ ΒΗΟΛΟΓΗΚΟΗ ΑΣΜΟΤ ΣΑΥΔΗΑ ΔΡΜΖΝΔΗΑ
Να είλαη ζε θηαιίδηα θαη λα εθαξκόδεη ζε εηδηθνύο
επσαζηήξεο. Ζ ηαηλία ραξηηνύ λα πεξηέρεη ζπόξνπο
Bacillus stearothermormorhilus. Να είλαη ηαρείαο εξκελείαο
(εληόο 3 σξώλ λα δίδνληαη νινθιεξσηηθά απνηειέζκαηα)
θαη λα εθαξκόδεη ζε εηδηθνύο επσαζηήξεο. Καηάιιεινη γηα
θύθινπο απνζηείξσζεο ζηνπο 121º C - 134º C. Να
αλαγξάθεηαη ζηελ ζπζθεπαζία ηνπο ε εκεξνκελία
παξαγσγήο θαη ιήμεο. Να θαηαηεζεί πηζηνπνηεηηθό από
αλεμάξηεην πηζηνπνηεκέλν θνξέα γηα ηελ αμηνπηζηία ησλ
απνηειεζκάησλ.

ΝΑΗ

ΓΔΗΚΣΖ ΒΗΟΛΟΓΗΚΟ ΑΠΟΣ. ΚΛΗΒΑΝΟΤ
ΠΛΑΜΑΣΟ 24ΧΡΖ ΔΡΜΖΝΔΗΑ
Να πεξηέρνπλ ζπόξνπο stearothermophilus πνπ ζεσξείηαη
πην αλζεθηηθόο ζπόξνο. Να είλαη ζε αζθαιή ζπζθεπαζία
ακπνύιαο κε ελζσκαησκέλν ρεκηθό δείθηε γηα ηελ εύθνιε
αλαγλώξηζε ηνπ ζεηηθνύ κάξηπξα. Να αλαγξάθεηαη ζηε
ζπζθεπαζία ηνπο ε εκεξνκελία παξαγσγήο ε δηάξθεηα
δσήο ησλ ζπόξσλ θαη ν πιεζπζκόο ηνπο.
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ΓΔΗΚΣΔ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΛΗΒΑΝΟΤ ΑΣΜΟΤ (BOWIE-DICK)
Να είλαη έηνηκν παθέην κε ην θύιιν Bνwie Dick ζην θέληξν.
Σν θύιιν λα έρεη έληνλε ρξσκαηηθή κεηαβνιή. Να έρεη όιεο
ηηο παξακέηξνπο θιηβαληζκνύ ζηνλ αηκό. Να αληρλεύεη
ζπγθεθξηκέλεο βιάβεο ηνπ θιηβάλνπ. Να ζπλνδεύεηαη από
δηαγλσζηηθό πίλαθα ζθαικάησλ. Να έρεη εκεξνκελία
ιήμεο θαη παξαγσγήο.

ΝΑΗ

ΓΔΗΚΣΔ ΥΖΜΗΚΟΗ ΓΗΑ ΚΛΗΒΑΝΟ ΑΣΜΟΤ
Γείθηεο ρεκηθνί εζσηεξηθνί θιηβάλσλ αηκνύ. Να έρνπλ
ρξώκα αλαθνξάο. Ζ Αιιαγή ηνπ ρξώκαηνο λα ιακβάλεη
ππόςε όιεο ηηο παξακέηξνπο. Να αλαγξάθεηαη ζηε
ζπζθεπαζία ηνπο ε εκεξνκελία παξαγσγήο, ε δηάξθεηα
δσήο ησλ ζπόξσλ θαη ν πιεζπζκόο ηνπο. Να
πεξηιακβάλεη εκεξνκελία ιήμεο θαη παξαγσγήο.

ΝΑΗ

ΓΔΗΚΣΖ ΥΖΜΗΚΟ ΑΠΟΣ. ΚΛΗΒΑΝΟΤ ΠΛΑΜΑΣΟ
Να είλαη ηππσκέλνη ζε εηδηθό ζπλζεηηθό ραξηί. Να
πεξηέρνπλ ρξσκαηηθή ρεκηθή νπζία κε ηνμηθή, πνπ ζα
ιακβάλεη ππόςε όιεο ηηο παξακέηξνπο ηνπ θιηβάλνπ. Να
έρνπλ ρξώκα αλαθνξάο. Να έρνπλ εκεξνκελία ιήμεο θαη
παξαγσγήο.

ΝΑΗ

ΓΔΗΚΣΔ ΒΗΟΛΟΓΗΚΟΗ ΑΣΜΟΤ ΣΑΥΔΗΑ ΔΡΜΖΝΔΗΑ
ΜΔ ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ 1 ΧΡΑ
Γείθηεο βηνινγηθνύ θιηβάλνπ αηκνύ. Να είλαη ζε θηαιίδηα θαη
λα εθαξκόδεη ζε εηδηθνύο επσαζηήξεο. Ζ ηαηλία ραξηηνύ λα
πεξηέρεη ζπόξνπο Bacillus stearothermormorhilus. Να είλαη
ηαρείαο εξκελείαο (εληόο 1 ώξαο λα δίδνληαη νινθιεξσηηθά
απνηειέζκαηα) θαη λα εθαξκόδεη ζε εηδηθνύο επσαζηήξεο.
Να αλαγξάθεηαη ζηελ ζπζθεπαζία ηνπο ε εκεξνκελία
παξαγσγήο θαη ιήμεο. Καηάιιεινη γηα θύθινπο
απνζηείξσζεο 121º εσο 134º C. Να αλαγξάθεηαη ζηε
ζπζθεπαζία ηνπο ε εκεξνκελία παξαγσγήο θαη ιήμεο. Να
θαηαηεζεί πηζηνπνηεηηθό από αλεμάξηεην πηζηνπνηεκέλν
θνξέα γηα ηελ αμηνπηζηία ησλ απνηειεζκάησλ.

ΝΑΗ

ΓΔΗΚΣΖ ΒΗΟΛΟΓΗΚΟ ΑΠΟΣ. ΚΛΗΒΑΝΟΤ
ΠΛΑΜΑΣΟ 1/2ΧΡΖ ΔΡΜΖΝΔΗΑ
Να πεξηέρνπλ ζπόξνπο stearothermophilus. Να είλαη ζε
αζθαιή ζπζθεπαζία ακπνύιαο θαη λα δίλνπλ ηειηθό
απνηέιεζκα εληόο 30 ιεπηώλ. Να είλαη ζπκβαηνί κε ηνλ
θιίβαλν πιάζκαηνο STERRAD. Να θέξεη ρεκηθό δείθηε ν
νπνίνο λα απνθνιιάηαη πξνο αξρεηνζέηεζε. Να
ζπλνδεύεηαη από θαηάιιειν επσαζηήξα βηνινγηθώλ
δεηθηώλ λέαο ηερλνινγίαο. Να αλαγξάθεηαη ζηε
ζπζθεπαζία ηνπο ε εκεξνκελία παξαγσγήο θαη ε δηάξθεηα
δσήο ησλ ζπόξσλ θαη ν πιεζπζκόο ηνπο.

ΝΑΗ

ΓΔΗΚΣΔ ΥΖΜΗΚΟΗ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΗ ΚΛΗΒΑΝΟΤ ΑΣΜΟΤ 3/4
Να είλαη ηαηλίεο απηνθόιιεηεο πιάηνπο 3/4 Να έρνπλ
έλδεημε απνζηείξσζεο ζηνλ αηκό Να θνιιά ζε θάζε
επηθάλεηα θαιά Να έρνπλ δείθηε ζε ξίγεο πνπ ζα αιιάδεη
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ρξώκα κεηά ηνλ θιηβαληζκό Να αθαηξείηαη εύθνια θαη λα
κελ αθήλεη ππνιείκκαηα θαηά ηελ απνζπζθεπαζία

ΓΟΥΔΗΑ ΑΠΟΡΡΗΦΖ ΤΓΡΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΜΔ ΔΗΓΗΚΖ
ΖΜΑΝΖ 20 lit
Να είλαη κηαο ρξήζεο, από θαηάιιειν πιηθό (πιελ PVC),
αλζεθηηθό ζηε δηάβξσζε θαη ζηηο κεραληθέο θαηαπνλήζεηο
γηα αζθαιή κεηαθνξά.

ΝΑΗ

Γνρεία ζπιινγήο νύξσλ 24σξνπ
Να είλαη ρσξεηηθόηεηαο 2,5 Lit κε θαπάθη θαη ιαβή από
πιαζηηθό, εύρξεζηε θαη θηλεηή ιαβή κεηαθνξάο, κε
εμσηεξηθή δηαβάζκηζε όγθνπ

ΝΑΗ

Δμαζθεηέο Αλαπλνήο
Γηα ελίζρπζε ησλ αλαπλεπζηηθώλ κπώλ κεηαγρεηξεηηθά θαη
κεηά ηελ απειεπζέξσζε από ηνλ αλαπλεπζηήξα. Ο
εμαζθεηήο λα είλαη εθπλνήο θαη εηζπλνήο. Να έρεη κεγάιε
επνπηηθόηεηα (λα θαίλεηαη μεθάζαξα ην απνηέιεζκα ηεο
πξνζπάζεηαο π.ρ. κε κπαιάθηα) Να είλαη ηξηώλ
ρσξηζκάησλ 600-900-1200 cc κε βαιβίδεο

ΝΑΗ

ΔΧΡΟΤΥΟ (SLIP) MIΑ ΥΡΖΖ ΓΗΑ ΑΘΔΝΔΗ ΠΡΟ
ΥΔΗΡΟΤΡΓΔΗΟ
ΔΧΡΟΤΥΟ (SLIP) MIΑ ΥΡΖΖ ΓΗΑ ΑΘΔΝΔΗ ΠΡΟ
ΥΔΗΡΟΤΡΓΔΗΟ

ΝΑΗ

ΕΧΝΔ ΑΗΜΟΛΖΦΗΧΝ
ΕΧΝΔ ΑΗΜΟΛΖΦΗΧΝ

ΝΑΗ

Ζιεθηξόδηα (θνπηάιεο) γηα απηλδσηή Lifepak 20 -Medronic
Να έρνπλ ελζσκαησκέλν θαιώδην, θαη λα είλαη θαηάιιεια
γηα απηληδσηή Lifepak 20 - Medtronic. Να πξνζθέξνπλ
άξηζηε έλσζε κε ην δέξκα. Να παξέρνπλ βέιηηζηε
απνξξόθεζε ύδαηνο ηνπ δειέ. Να θνιιάλε άξηζηα αθόκα
θαη ζην ηδξσκέλν δέξκα.

ΝΑΗ

Ζιεθηξόδηα απηνθόιιεηα κηαο ρξήζεο monitor.
Από πιηθό ζύγρξνλεο πςειήο ηερλνινγίαο, κε πςειό θαη
αμηόπηζην δείθηε αγσγηκόηεηαο. Σν κεηαιιηθό ζεκείν λα
είλαη από εηδηθό πιηθό, κε θόιια πςειόηαηεο αγσγηκόηεηαο
πνπ δε ζηεγλώλεη έηζη ώζηε ηα ειεθηξόδηα λα κπνξνύλ λα
κεηαθεξζνύλ ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ ζώκαηνο ρσξίο λα
ράλνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπο. Να ππάξρεη θαιή εθαξκνγή
ζην δέξκα, λα κελ μεθνιιάεη κε ηελ εθίδξσζε θαη λα είλα
ππναιιεξγηθά ζρήκαηνο νξζνγσλίνπ (42mm x 32mm ) ή
ζηξνγγπινύ (δηακ 55mm)
ΘΔΡΜΟΜΔΣΡΑ ΦΖΦΗΑΚΑ
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Αθακπηα, άζξαπζηα, αδηάβξνρα, κεγάιεο αθξίβεηαο, κε
ερεηηθή έλδεημε . Καηάιιεια γηα όιεο ηηο ρξήζεηο κε
δπλαηόηεηα απνιύκαλζεο κε αιθνόιε

ΝΑΗ

ΗΜΑΝΣΔ ΠΟΓΗΧΝ ΚΑΗ ΧΜΑΣΟ (ΥΔΡΗΧΝ)
ΗΜΑΝΣΔ ΠΟΓΗΧΝ ΚΑΗ ΧΜΑΣΟ (ΥΔΡΗΧΝ)

ΝΑΗ

ΚΑΘΡΔΦΣΑΚΗΑ ΛΑΡΤΓΓΟΚΟΠΖΖ
ΚΑΘΡΔΦΣΑΚΗΑ ΛΑΡΤΓΓΟΚΟΠΖΖ

ΝΑΗ

Κάιπκκα πεξηρεηξίδνο ελειίθσλ γηα ην HOLDER πίεζεο
SPACELAD
Κάιπκκα πεξηρεηξίδνο ελειίθσλ γηα ην HOLDER πίεζεο
SPACELAD

ΝΑΗ

Κάιπκκα θιίλεο κε απνζηεηξσκέλν ηύπνπ ππνζέληνλνπ
60x90
Να έρεη πηεξύγηα πνπ λα πηάλνπλ θαιά θάησ από ην
ζηξώκα. Να είλαη αδηάβξνρν από ηελ κία πιεπξά θαη από
ηελ άιιε λα είλαη απνξξνθεηηθό θαη θηιηθό πξνο ηνλ
αζζελή λα έρεη ππόζηξσκα βάκβαθνο θαη λα πξνζθέξεηαη
ζε δηάζηαζε 60x90 εθ πεξίπνπ

ΝΑΗ

Κάιπκκα θιίλεο κε απνζηεηξσκέλν ηύπνπ ππνζέληνλνπ
90x180
Να έρεη πηεξύγηα πνπ λα πηάλνπλ θαιά θάησ από ην
ζηξώκα. Να είλαη αδηάβξνρν από ηελ κία πιεπξά θαη από
ηελ άιιε λα είλαη απνξξνθεηηθό θαη θηιηθό πξνο ηνλ
αζζελή λα έρεη ππόζηξσκα βάκβαθνο θαη λα πξνζθέξεηαη
ζε δηάζηαζε 90 x 180 εθ πεξίπνπ

ΝΑΗ

ΚΑΛΤΜΜΑ ΟΦΘΑΛΜΧΝ ΑΤΣΟΚΟΛΛΖΣΟ
Πξνζηαηεπηηθό επίζεκα νθζαικώλ, γηα ηελ απνθπγή ηεο
μήξαλζεο θαη ησλ πεξηνξηζκό ησλ εθδνξώλ ηνπ
θεξαηνεηδνύο θαηά ηελ δηάξθεηα γεληθήο αλαηζζεζίαο,
θαηαζηνιήο ή άιιεο παξόκνηαο δηαδηθαζίαο. Να κελ
πεξηέρεη latex.

ΝΑΗ

Καζέηεο απνζηείξσζεο θιηβάλνπ πιάζκαηνο δηάξθεηαο 5
(πέληε θύθισλ)
Να πεξηέρνπλ Ζ2Ο2 (Τπεξνμείδην Τδξνγόλνπ)
θαηαλεκεκέλν ζε δέθα θηαιίδηα ζην εζσηεξηθό ηνπο. Να
πεξηιακβάλνπλ ρεκηθό δείθηε θαη λα αλαγξάθνπλ εκθαλώο
ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηνπο. Να θέξεη CE θαη ηελ επσλπκία
ηνπ θιηβάλνπ STERRRAD 100S

ΝΑΗ

Κιηπο νκθάιηνπ ιώξνπ
Απνζηεηξσκέλα θαη αηξαπκαηηθά

ΝΑΗ
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Κνιιάξα απρέλα καιαθά (small)
Να είλαη από αθξνιέμ. Να έρεη επέλδπζε από ζσιελνεηδέο
ειαζηηθό ύθαζκα θαη θιείζηκν κε απηνθόιιεην. Να είλαη
αλαηνκηθό λα είλαη αεξηδόκελν, αληηαιιεξγηθό,
αληηεθηδξσηηθό θαη κε ηνμηθό. Να κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί θαηά ηελ αθηηλνινγηθή εμέηαζε. Να κπνξεί
λα πιπζεί.

ΝΑΗ

Κνιιάξα απρέλα καιαθά (medium)
Να είλαη από αθξνιέμ.. Να έρεη επέλδπζε από
ζσιελνεηδέο ειαζηηθό ύθαζκα θαη θιείζηκν κε
απηνθόιιεην. Να είλαη αλαηνκηθό λα είλαη αεξηδόκελν,
αληηαιιεξγηθό, αληηεθηδξσηηθό θαη κε ηνμηθό. Να κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί θαηά ηελ αθηηλνινγηθή εμέηαζε. Να κπνξεί
λα πιπζεί.

ΝΑΗ

Κνιιάξα απρέλα καιαθά (large)
Να είλαη από αθξνιέμ. Να έρεη επέλδπζε από ζσιελνεηδέο
ειαζηηθό ύθαζκα θαη θιείζηκν κε απηνθόιιεην. Να είλαη
αλαηνκηθό λα είλαη αεξηδόκελν, αληηαιιεξγηθό,
αληηεθηδξσηηθό θαη κε ηνμηθό. Να κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί θαηά ηελ αθηηλνινγηθή εμέηαζε. Να κπνξεί
λα πιπζεί..

ΝΑΗ

Κνιιάξν αλάξηεζεο ρεηξόο
Κνιιάξν αλάξηεζεο ρεηξόο από καιαθό αθξώδεο πιηθό
θαιπκκέλν κε ειαζηηθό πιηθό ππναιιεξγηθό.

ΝΑΗ

ΚΟΛΛΑΡΟ ΑΤΥΔΝΟ ΠΛΑΣΗΚΟ (ΚΛΖΡΟ)
ηύπνπ Φηιαδέιθεηα κε απμνκείσζε κήθνπο θαη πιάηνπο, ζε
κεγέζε SMALL, MEDIUM, LARGE

ΝΑΗ

ΚΤΚΛΧΜΑ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΜΟΝΟΤ ΧΛΖΝΑ ΔΝΖΛΗΚΧΝ
ΣΤΠΟΤ J ΓΗΑ ΦΟΡΖΣΟ ΑΝΑΠΝΔΤΣΖΡΑ FLIGHT 60
ΚΤΚΛΧΜΑ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΜΟΝΟΤ ΧΛΖΝΑ ΔΝΖΛΗΚΧΝ
ΣΤΠΟΤ J ΓΗΑ ΦΟΡΖΣΟ ΑΝΑΠΝΔΤΣΖΡΑ FLIGHT 60

ΝΑΗ

Λάζηηρα αηκνιεςηώλ ζε κέηξα
Λάζηηρα αηκνιεςηώλ ζε κέηξα

ΝΑΗ

Μαληαιάθηα ειεθηξόδηα ΖΚΓΦΟΤ (ΔΣ 4 ΣΔΜ) ε
δηαθνξεηηθά ρξώκαηα
Μαληαιάθηα ειεθηξόδηα ΖΚΓΦΟΤ (ΔΣ 4 ΣΔΜ) ε
δηαθνξεηηθά ρξώκαηα

ΝΑΗ

Μεηξνζθόπηα κηαο ρξήζεο
Να κελ ζπάεη θαηά ηελ άζθεζε πίεζεο ζηα ηνηρώκαηα ηνπ
θόιπνπ. Να έρνπλ ξπζκηδόκελν άλνηγκα κε βίδα
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επζεηαζκέλε πνπ λα δηαπεξλά ζην κέζνλ θαη ηηο δύν ιαβέο.
Mέγεζνο Small.
Να κελ ζπάεη θαηά ηελ άζθεζε πίεζεο ζηα ηνηρώκαηα ηνπ
θόιπνπ. Να έρνπλ ξπζκηδόκελν άλνηγκα κε βίδα
επζεηαζκέλε πνπ λα δηαπεξλά ζην κέζνλ θαη ηηο δύν ιαβέο.
Mέγεζνο Medium

ΝΑΗ

Να κελ ζπάεη θαηά ηελ άζθεζε πίεζεο ζηα ηνηρώκαηα ηνπ
θόιπνπ. Να έρνπλ ξπζκηδόκελν άλνηγκα κε βίδα
επζεηαζκέλε πνπ λα δηαπεξλά ζην κέζνλ θαη ηηο δύν ιαβέο.
Mέγεζνο Large

ΝΑΗ

Μπαηαξίεο ιηζίνπ (κεηξεηή ζαθράξνπ)
Μπαηαξίεο ιηζίνπ (κεηξεηή ζαθράξνπ)

ΝΑΗ

Μπαηαξίεο ιηζίνπ 3V
Μπαηαξίεο ιηζίνπ 3V

ΝΑΗ

Μπαηαξίεο αιθαιηθέο κίλη κηληόλ (LR3)
Μπαηαξίεο αιθαιηθέο κίλη κηληόλ (LR3)

ΝΑΗ

Μπαηαξίεο αιθαιηθέο κηθξέο (LR06)
Μπαηαξίεο αιθαιηθέο κηθξέο (LR06)

ΝΑΗ

Μπαηαξίεο αιθαιηθέο κεζαίεο (LR14)
Μπαηαξίεο αιθαιηθέο κεζαίεο (LR14)

ΝΑΗ

Μπηιάνπ (ζπζθεπή παξνρέηεπζεο ζώξαθνο)
ύζηεκα θιεηζηήο παξνρέηεπζεο ζώξαθνο ηξηώλ
ζαιάκσλ. Να δηαζέηεη δηαθαλείο νγθνκεηξηθνύο ζαιάκνπο
ζπιινγήο πγξώλ ζπλνιηθήο ρσξεηηθόηεηαο ηνπιάρηζηνλ
2000 cc. Να έρεη κεγάινπ κήθνπο ζσιήλα παξνρέηεπζεο
ζηιηθνλαξηζκέλν πνπ λα κελ δηπιώλεη θαη λα κελ βνπιώλεη
θαηά ηε δηάξθεηα παξνρέηεπζεο. Ζ ζπζθεπή λα έρεη
θξεκάζηξα γηα λα κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί ζην θξεβάηη ηνπ
αζζελνύο. Να έρεη όια ηα αληαιιαθηηθά ζε εηδηθή
ζπζθεπαζία απνζηεηξσκέλα, ώζηε λα ρξεζηκνπνηεζνύλ
ζην ηέινο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο. Να έρεη θσληθό
ζπλδεηηθό γηα λα κπνξεί λα ζπλδεζεί ν ζσιήλαο κε ηνλ
θαζεηήξα ζώξαθνο

ΝΑΗ

Nεξό απνζη/λν κε αληάπηνξα γηα AQUA PACK
Nεξό απνζη/λν κε αληάπηνξα γηα AQUA PACK

ΝΑΗ

Nεξό απνζη/λν 440ml
Nεξό απνζη/λν 440ml

ΝΑΗ
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Nεξό απνζη/λν 650ml
Nεξό απνζη/λν 650ml

ΝΑΗ

Νεθξνεηδή κηαο ρξήζεο
Υάξηηλα από αλαθπθισκέλν ραξηί θαηάιιεια γηα
πνιηνπνίεζε αλζεθηηθά θαη αδηάβξνρα.

ΝΑΗ

Ξπξηζηηθέο κεραλέο κηαο ρξήζεο κε κνλή ιεπίδα ηύπνπ
MEDICAL
Να είλαη θαιήο πνηόηεηαο, λα κε ζπάδνπλ εύθνια θαη ε
κνλή ιεπίδα λα θόβεη.

ΝΑΗ

Οπξνδνρεία ράξηηλα
Να είλαη κηαο ρξήζεο, αδηαβξνρνπνηεκέλα θαη
θαηαζθεπαζκέλα απνθιεηζηηθά από 100% αλαθπθισκέλν
αλζεθηηθό ραξηί πιήξσο βηνδηαζπώκελν. Υσξεηηθόηεηαο
άλσ ησλ 1200ml. Να ελδείθλπληαη γηα θαηαθεθιηκκέλνπο
αζζελείο. Kαηάιιεια γηα πνιηνπνίεζε ζηελ εηδηθή
ζπζθεπή πνιηνπνίεζεο ράξηηλσλ ζθεπώλ. Να δηαηεξνύλ
ην ζρήκα ηνπο, ρσξίο δηαξξνέο πγξώλ, γηα ηνπιάρηζηνλ
ηέζζεξηο ώξεο θαη άλσ από ηε ρξήζε ηνπο.

ΝΑΗ

Οπξνδνρεία πιαζηηθά (αλδξώλ)
Από PVC αλζεθηηθό ζηελ ζεξκνθξαζία θαη ζην ριώξην ή
άιια αληηζεπηηθά πγξά

ΝΑΗ

Πεξηρεηξίδεο πηεζνκέηξσλ δηπινύ απινύ ελειίθσλ,
κεγέζνπο medium , large γηα monitor νίθνπ Nichon Kohden
Πεξηρεηξίδεο πηεζνκέηξσλ δηπινύ απινύ ελειίθσλ,
κεγέζνπο medium , large γηα monitor νίθνπ Nichon Kohden

ΝΑΗ

Πιαίζηα Οπξνζπιιεθηώλ
ηεξίγκαηα αλάξηεζεο νπξνζπιιεθηώλ από ζθιεξό
πιαζηηθό ελόο κέξνπο .

ΝΑΗ

Πνδηέο πιαζηηθέο κηαο ρξήζεο
Να θαιύπηνπλ ηελ κπξνζηηλή επηθάλεηα ηνπ ζώκαηνο. Να
είλαη ιεπηέο, εύρξεζηεο, κε απνζηεηξσκέλεο από πιηθό
αδηάβξνρν, ιεπθέο, κε εληαίν ιαηκνδέηε.

ΝΑΗ

Πνηήξηα θαξκάθσλ πιαζηηθά κηαο ρξήζεο
Πνηεξάθηα (κεδνύξεο) θαξκάθσλ βαζκνλνκεκέλα
πιαζηηθά δηαθαλή, θαηάιιεια γηα ρξήζε από ην ζηόκα κε
πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο,ρσξεηηθόηεηαο πεξίπνπ
30ml. Να είλαη από πιαζηηθό πιηθό κε ππνδηαηξέζεηο.
Πνηήξηα νπξνθαιιηεξγεηώλ απνζη/λα 120ml
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Πνηεξάθηα κηαο ρξήζεο απνζηεηξσκέλα ρσξεηηθόηεηαο κε
βηδσηό πώκα.

ΝΑΗ

ΠΟΤΑΡ ΠΗΔΟΜΔΣΡΧΝ
ΠΟΤΑΡ ΠΗΔΟΜΔΣΡΧΝ

ΝΑΗ

Πξνζηαηεπηηθά νθζαικώλ γηα θσηνζεξαπεία
Σα πξνζηαηεπηηθά καηηώλ λα ηνπνζεηνύληαη κε αζθάιεηα
πάλσ από ηα κάηηα κε έλα strap ην νπνίν πεξληέηαη πίζσ
από ην θεθάιη θαη κε έλα άιιν strap ην νπνίν ηνπνζεηείηαη
πάλσ από ην θεθάιη. Να είλαη θαηαζθεπαζκέλα από
ηαηξηθό Polyether, ζπόγγν θαη βακβάθη θαη λα είλαη latex
free, καιαθό θαη είλαη ηειείσο αληηαιιεξγηθό

ΝΑΗ

Πξνθπιαθηηθά ρσξίο ιηπαληηθό, γηα ηε ρξήζε ζε θεθαιή
ππεξήρσλ
Πξνθπιαθηηθά ρσξίο ιηπαληηθό, γηα ηε ρξήζε ζε θεθαιή
ππεξήρσλ

ΝΑΗ

Ρηληθόο θαζεηήξαο δηπινύ αεξνζαιάκνπ γηα
πξνζζηνπίζζην επηπσκαηηζκό
Ρηληθόο θαζεηήξαο δηπινύ αεξνζαιάκνπ γηα
πξνζζηνπίζζην επηπσκαηηζκό κε δύν κπαιόληα θαη γάδεο
γέιεο

ΝΑΗ

Ρνιό απνζηείξσζεο 100x70 γηα θιίβαλν πιάζκαηνο.
Να είλαη από εηδηθό ραξηί πνιπνιεθίλεο ζηε κία πιεπξά θαη
ζηελ άιιε δηαθαλέο αλζεθηηθό πιηθό. Να είλαη αληνρήο ζηηο
ξαθέο, λα δηαζθαιίδεη ε απηνθόιιεηε έλσζε ην
πεξηερόκελν ζε όιε ηε δηάξθεηα ρξόλνπ ρξήζεο. Να
απνθνιιάηαη νκαιά θαηά ην άλνηγκα ηνπ παθέηνπ
δηαζθαιίδνληαο ηελ απνζηείξσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ. Οη
ρεκηθνί δείθηεο λα είλαη ζε αζθαιή ζέζε (ζηηο ξαθέο),
ρσξίο λα ππάξρεη θίλδπλνο αληίδξαζεο κε ην πεξηερόκελν.
Να θαίλεηαη επθξηλώο ε εκεξνκελία παξαγσγήο θαη ιήμεο.
Να αλαγξάθεηαη ε παξηίδα παξαγσγήο γηα εύθνιν
εληνπηζκό θαηαζθεπαζηηθνύ ιάζνπο ή αιινίσζεο ησλ
καξηύξσλ απνζηείξσζεο. Να εθαξκόδεη ζην κεράλεκα
θνπήο ηεο απνζηείξσζεο. Να δηαηίζεληαη ζε ζπζθεπαζία
ηέηνηα ώζηε λα πξνζηαηεύεηαη ην πξντόλ (ζθόλε, πγξαζία
θιπ) θαηά ηελ απνζήθεπζε.

ΝΑΗ

Ρνιό απνζηείξσζεο 200x70 γηα θιίβαλν πιάζκαηνο.
Να είλαη από εηδηθό ραξηί πνιπνιεθίλεο ζηε κία πιεπξά θαη
ζηελ άιιε δηαθαλέο αλζεθηηθό πιηθό. Να είλαη αληνρήο ζηηο
ξαθέο, λα δηαζθαιίδεη ε απηνθόιιεηε έλσζε ην
πεξηερόκελν ζε όιε ηε δηάξθεηα ρξόλνπ ρξήζεο. Να
απνθνιιάηαη νκαιά θαηά ην άλνηγκα ηνπ παθέηνπ
δηαζθαιίδνληαο ηελ απνζηείξσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ. Οη
ρεκηθνί δείθηεο λα είλαη ζε αζθαιή ζέζε (ζηηο ξαθέο),
ρσξίο λα ππάξρεη θίλδπλνο αληίδξαζεο κε ην πεξηερόκελν.
Να θαίλεηαη επθξηλώο ε εκεξνκελία παξαγσγήο θαη ιήμεο.
Να αλαγξάθεηαη ε παξηίδα παξαγσγήο γηα εύθνιν
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εληνπηζκό θαηαζθεπαζηηθνύ ιάζνπο ή αιινίσζεο ησλ
καξηύξσλ απνζηείξσζεο.. Να εθαξκόδεη ζην κεράλεκα
θνπήο ηεο απνζηείξσζεο. Να δηαηίζεληαη ζε ζπζθεπαζία
ηέηνηα ώζηε λα πξνζηαηεύεηαη ην πξντόλ (ζθόλε, πγξαζία
θιπ) θαηά ηελ απνζήθεπζε.
Ρνιό απνζηείξσζεο 250x70 γηα θιίβαλν πιάζκαηνο.

Να είλαη από εηδηθό ραξηί πνιπνιεθίλεο ζηελ κία πιεπξά
θαη ζηελ άιιε δηαθαλέο αλζεθηηθό πιηθό. Να είλαη αληνρήο
ζηηο ξαθέο, λα δηαζθαιίδεη ε απηνθόιιεηε έλσζε ην
πεξηερόκελν ζε όιε ηε δηάξθεηα ρξόλνπ ρξήζεο. Να
απνθνιιάηαη νκαιά θαηά ην άλνηγκα ηνπ παθέηνπ
δηαζθαιίδνληαο ηελ απνζηείξσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ. Οη
ρεκηθνί δείθηεο λα είλαη ζε αζθαιή ζέζε (ζηηο ξαθέο),
ρσξίο λα ππάξρεη θίλδπλνο αληίδξαζεο κε ην πεξηερόκελν.
Να θαίλεηαη επθξηλώο ε εκεξνκελία παξαγσγήο θαη ιήμεο.
Να αλαγξάθεηαη ε παξηίδα παξαγσγήο γηα εύθνιν
εληνπηζκό θαηαζθεπαζηηθνύ ιάζνπο ή αιινίσζεο ησλ
καξηύξσλ απνζηείξσζεο. Να εθαξκόδεη ζην κεράλεκα
θνπήο. Να δηαηίζεληαη ζε ζπζθεπαζία ηέηνηα ώζηε λα
πξνζηαηεύεηαη ην πξντόλ (ζθόλε, πγξαζία θιπ) θαηά ηελ
απνζήθεπζε..

ΝΑΗ

Ρνιό απνζηείξσζεο 350x70 γηα θιίβαλν πιάζκαηνο
Να είλαη από εηδηθό ραξηί πνιπνιεθίλεο ζηε κία πιεπξά θαη
ζηελ άιιε δηαθαλέο αλζεθηηθό πιηθό.. Να είλαη αληνρήο ζηηο
ξαθέο, λα δηαζθαιίδεη ε απηνθόιιεηε έλσζε ην
πεξηερόκελν ζε όιε ηε δηάξθεηα ρξόλνπ ρξήζεο. Να
απνθνιιάηαη νκαιά θαηά ην άλνηγκα ηνπ παθέηνπ
δηαζθαιίδνληαο ηελ απνζηείξσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ.Οη
ρεκηθνί δείθηεο λα είλαη ζε αζθαιή ζέζε (ζηηο ξαθέο),
ρσξίο λα ππάξρεη θίλδπλνο αληίδξαζεο κε ην πεξηερόκελν.
Να θαίλεηαη επθξηλώο ε εκεξνκελία παξαγσγήο θαη ιήμεο.
Να αλαγξάθεηαη ε παξηίδα παξαγσγήο γηα εύθνιν
εληνπηζκό θαηαζθεπαζηηθνύ ιάζνπο ή αιινίσζεο ησλ
καξηύξσλ απνζηείξσζεο. Να εθαξκόδεη ζην κεράλεκα
θνπήο ηεο απνζηείξσζεο. Να δηαηίζεληαη ζε ζπζθεπαζία
ηέηνηα ώζηε λα πξνζηαηεύεηαη ην πξντόλ (ζθόλε, πγξαζία
θιπ) θαηά ηελ απνζήθεπζε.

ΝΑΗ

Ρνιό απνζηείξσζεο 400x70 γηα θιίβαλν πιάζκαηνο
Να είλαη από εηδηθό ραξηί πνιπνιεθίλεο ζηε κία πιεπξά θαη
ζηελ άιιε δηαθαλέο αλζεθηηθό πιηθό. Να είλαη αληνρήο ζηηο
ξαθέο, λα δηαζθαιίδεη ε απηνθόιιεηε έλσζε ην
πεξηερόκελν ζε όιε ηε δηάξθεηα ρξόλνπ ρξήζεο. Να
απνθνιιάηαη νκαιά θαηά ην άλνηγκα ηνπ παθέηνπ
δηαζθαιίδνληαο ηελ απνζηείξσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ. Οη
ρεκηθνί δείθηεο λα είλαη ζε αζθαιή ζέζε (ζηηο ξαθέο),
ρσξίο λα ππάξρεη θίλδπλνο αληίδξαζεο κε ην πεξηερόκελν.
Να θαίλεηαη επθξηλώο ε εκεξνκελία παξαγσγήο θαη ιήμεο.
Να αλαγξάθεηαη ε παξηίδα παξαγσγήο γηα εύθνιν
εληνπηζκό θαηαζθεπαζηηθνύ ιάζνπο ή αιινίσζεο ησλ
καξηύξσλ απνζηείξσζεο. Να εθαξκόδεη ζην κεράλεκα
θνπήο ηεο απνζηείξσζεο. Να δηαηίζεληαη ζε ζπζθεπαζία
ηέηνηα ώζηε λα πξνζηαηεύεηαη ην πξντόλ (ζθόλε, πγξαζία
θιπ) θαηά ηελ απνζήθεπζε...
εη θαζαξηζκνύ ζηόκαηνο
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εη ζθνπγγάξη κε ζληηζεπηηθό θαη αλαξξόθεζε
θαζαξηζκνύ ζηόκαηνο. Να πεξηέρεη δύν ζσιήλεο κε
δπλαηόηεηα ειεγρόκελεο αλαξξόθεζεο θαη ζθνπγγαξάθη
ζην άθξν. Φαθειιάθη κε θαζαξηζηηθό ζηόκαηνο κε
αληηκηθξνβηαθή πξνζηαζία θαη ελπδαηηθό ζηόκαηνο. Να
θέξεη ζήκαλζε CE.

ΝΑΗ

εη θαζαξηζκνύ θαη πεξηπνίεζεο ζηνκαηηθήο θνηιόηεηαο
εη γηα ηελ θαζαξηόηεηα ηνπ ζηόκαηνο πνπ πεξηιακβάλεη
αηξαπκαηηθή νδνληόβνπξηζα κε δπλαηόηεηα ειεγρόκελεο
αλαξξόθεζεο, ζηπιεό κε ζθνπγγαξάθη ζην άθξν,
αληηζεπηηθό ζηόκαηνο κε ρισξεμηδίλε 0,12%.

ΝΑΗ

ΤΠΔΡΖΒΗΚΖ ΠΑΡΑΚΔΝΣΖΖ
ΔΣ ΤΠΔΡΖΒΗΚΖ ΠΑΡΑΚΔΝΣΖΖ

ΝΑΗ

θνξακίδεο γπλαηθώλ κηαο ρξήζεο
θνξακίδεο γπλαηθώλ κηαο ρξήζεο

ΝΑΗ

θνξακίδεο πιαζηηθέο
θνξακίδεο πιαζηηθέο

ΝΑΗ

ΣΤΛΔΟ ΜΔ ΦΟΤΓΓΑΡΑΚΗ ΣΟΜΑΣΗΚΖ
ΚΟΗΛΟΣΖΣΑ ΜΗΑ ΥΡΖΖ
ΣΤΛΔΟ ΜΔ ΦΟΤΓΓΑΡΑΚΗ ΣΟΜΑΣΗΚΖ
ΚΟΗΛΟΣΖΣΑ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΝΑΗ

πζθεπέο σξηαίαο κέηξεζεο νύξσλ
αθξηβείαο απνζηεηξσκέλεο, 500 ml, γξήγνξεο
απνρέηεπζεο ησλ νύξσλ, ζπλνδεπόκελεο κε ζάθν
ππνδνρήο κε βαιβίδα, ώζηε λα κε γίλεηαη απηόκαηε
απνρέηεπζε ησλ νύξσλ θαη λα θέξεη επθξηλείο
δηαβαζκίζεηο

ΝΑΗ

πζθεπέο κεηάγγηζεο αίκαηνο
πζθεπέο κ.ρ απνζηεηξσκέλεο, ζσιήλαο πιαζηηθόο
εύρξεζηνο θαη κε κεγάιεο αθξίβεηαο ξπζκηζηή ξνήο.
Φίιηξν δηήζεζεο κε κεγάιε επηθάλεηα ηαγνλνκεηξηθό
ζάιακν 90mm δηαθαλέο γηα εύθνιε κέηξεζε ησλ
ζηαγόλσλ Γηαηξεηηθό ξύγρνο από ζθιεξό πιαζηηθό.
ύλδεζε Luer Lock γηα αζθαιή ζύλδεζε κε ηνλ θαζεηήξα

ΝΑΗ

ΤΚΔΤΖ ΠΡΟΔΚΣΑΖ ΜΔ ΓΤΟ ΑΝΑΜΟΝΔ ΔΝΓΑΓΓ.
ΚΑΘΔΣΖΡ
Γηπινύ απινύ κε ελζσκαησκέλα αληηκηθξνβηαθά θιεηζηνύ
ηύπνπ πώκαηα. Οπδέηεξεο παιηλδξόκεζεο αίκαηνο.3
δηαθόπηεο ξνήο (ζε θάζε απιό θαη θεληξηθά). Luer lock
άθξν πνπ δελ απαηηεί ηε ρξήζε βειόλαο.Αληνρή ζε πίεζε
ηνπιάρηζηνλ 75psi.πλνιηθό κήθνο ζπζθεπήο 14±2cm.
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Latex-free θαη Deph free, ρσξίο κεηαιιηθά κέξε, κηαο
ρξήζεο, απνζηεηξσκέλε.
ΤΚΔΤΖ ΠΡΟΔΚΣΑΖ ΜΔ 3 ΑΝΑΜΟΝΔ ΓΗΑ
ΔΝΓΑΓΓ. ΚΑΘΔΣΖΡ

Σξηπινύ απινύ κε ελζσκαησκέλα αληηκηθξνβηαθά θιεηζηνύ
ηύπνπ πώκαηα. Οπδέηεξεο παιηλδξόκεζεο αίκαηνο.4
δηαθόπηεο ξνήο (ζε θάζε απιό θαη θεληξηθά).Luer lock άθξν
πνπ δελ απαηηεί ηε ρξήζε βειόλαο.Αληνρή ζε πίεζε
ηνπιάρηζηνλ 75psi.πλνιηθό κήθνο ζπζθεπήο 14±2cm.
Latex-free θαη Deph free, ρσξίο κεηαιιηθά κέξε, κηαο
ρξήζεο, απνζηεηξσκέλε.

ΝΑΗ

σιελώζεηο γηα πγξαληήξα ζε ξνιό 50 κέηξσλ
Να είλαη θαηάιιεινη γηα ρξήζε ζε αλαηζζεζηνινγηθό
κεράλεκα θαζώο θαη γηα ζεξαπεία κε aerosol. Να είλαη
κηαο ρξήζεο, ειεύζεξα από ιάηεμ.

ΝΑΗ

σιήλεο πςειώλ πηέζεσλ ζε κέηξα από PVC
σιήλεο πςειώλ πηέζεσλ ζε κέηξα από PVC

ΝΑΗ

σιήλεο Penrose 3/8΄΄
απνζηεηξσκέλνη, LATEX, κε πάρνο ηνηρσκάησλ 0,13 mm
θαη κήθνο 41 cm πεξίπνπ

ΝΑΗ

σιήλεο Penrose 1/2΄΄
απνζηεηξσκέλνη, LATEX, κε πάρνο ηνηρσκάησλ 0,13 mm
θαη κήθνο 41 cm πεξίπνπ.

ΝΑΗ

σιήλεο Penrose 5/8΄΄
απνζηεηξσκέλνη,, LATEX, κε πάρνο ηνηρσκάησλ 0,13 mm
θαη κήθνο 41 cm πεξίπνπ

ΝΑΗ

σιήλεο Penrose 3/4΄΄
απνζηεηξσκέλνη, LATEX,, κε πάρνο ηνηρσκάησλ 0.13 mm
θαη κήθνο 41 cm πεξίπνπ

ΝΑΗ

σιήλεο Penrose 1΄΄
απνζηεηξσκέλνη, LATEX, κε πάρνο ηνηρσκάησλ 0.13 mm
θαη κήθνο 41 cm πεξίπνπ..

ΝΑΗ

σιήλεο αεξίσλ Μέγεζνο 18
Γηα αλαθνύθηζε από ηελ εληεξηθή δηάηαζε, από P.V.C.,
αθηηλνζθηεξνί, αηξαπκαηηθνί, κήθνπο 40cm, κε ειαζηηθή
ππνδνρή, κ.ρ. απνζηεηξ.
σιήλεο αεξίσλ Μέγεζνο 20
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Γηα αλαθνύθηζε από ηελ εληεξηθή δηάηαζε,, από P.V.C.,
αθηηλνζθηεξνί, αηξαπκαηηθνί, κήθνπο 40cm, κε ειαζηηθή
ππνδνρή, κ.ρ. απνζηεηξ.

ΝΑΗ

σιήλεο αεξίσλ Μέγεζνο 24
Γηα αλαθνύθηζε από ηελ εληεξηθή δηάηαζε, από P.V.C.,
αθηηλνζθηεξνί, αηξαπκαηηθνί, κήθνπο 40cm, κε ειαζηηθή
ππνδνρή, κ.ρ. απνζηεηξ..

ΝΑΗ

σιήλεο αεξίσλ Μέγεζνο 26
Γηα αλαθνύθηζε από ηελ εληεξηθή δηάηαζε, από P.V.C.,,
αθηηλνζθηεξνί, αηξαπκαηηθνί, κήθνπο 40cm, κε ειαζηηθή
ππνδνρή, κ.ρ. απνζηεηξ.

ΝΑΗ

σιήλεο αεξίσλ Μέγεζνο 28
Γηα αλαθνύθηζε από ηελ εληεξηθή δηάηαζε, από P.V.C.,
αθηηλνζθηεξνί, αηξαπκαηηθνί,, κήθνπο 40cm, κε ειαζηηθή
ππνδνρή, κ.ρ. Απνζηεηξσκέλνη

ΝΑΗ

σιήλεο αεξίσλ Μέγεζνο 30
Γηα αλαθνύθηζε από ηελ εληεξηθή δηάηαζε, από P.V.C.,
αθηηλνζθηεξνί, αηξαπκαηηθνί, κήθνπο 40cm, κε ειαζηηθή
ππνδνρή, κ.ρ. Απνζηεηξσκέλνη.

ΝΑΗ

σιήλεο αεξίσλ Μέγεζνο 32
Γηα αλαθνύθηζε από ηελ εληεξηθή δηάηαζε, από P.V.C.,
αθηηλνζθηεξνί, αηξαπκαηηθνί, κήθνπο 40cm, κε ειαζηηθή
ππνδνρή, κ.ρ.. Απνζηεηξσκέλνη

ΝΑΗ

ΧΛΖΝΑ ΠΡΟΔΚΣΑΖ ΜΔ "Σ" 120ΜΜ
ΧΛΖΝΑ ΠΡΟΔΚΣΑΖ ΜΔ "Σ" 120ΜΜ

ΝΑΗ

Σαθνύληα νιηθνύ πέικαηνο small
Να θαιύπηεη όιν ην πέικα, λα είλαη εύθακπην ζε όιν ην
κήθνο, αληηνιηζζεηηθό θαη ρακεινύ ύςνπο

ΝΑΗ

Σαθνύληα νιηθνύ πέικαηνο medium
Να θαιύπηεη όιν ην πέικα, λα είλαη εύθακπην ζε όιν ην
κήθνο, αληηνιηζζεηηθό θαη ρακεινύ ύςνπο.

ΝΑΗ

Σαθνύληα νιηθνύ πέικαηνο large
Να θαιύπηεη όιν ην πέικα, λα είλαη εύθακπην ζε όιν ην
κήθνο, αληηνιηζζεηηθό θαη ρακεινύ ύςνπο..
Σαηλίεο δηαθξηηηθέο γηα καξθάξηζκα εξγαιείσλ αλεμίηειεο,
δηαθόξσλ ρξσκάησλ
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Υσξίο latex. Αλζεθηηθή ζε επαλαιακβαλόκελνπο θύθινπο
απνζηείξσζεο. Να δηαηίζεηαη ζε πέληε δηαθνξεηηθά
ρξώκαηα. Ζ ηαηλία λα είλαη ξνιό, λα ηνπνζεηείηαη εύθνια
θαη λα παξακέλεη ζηε ζέζε ηεο αθόκα θαη κεηά από
επαλαιακβαλόκελνπο θύθινπο πιύζεο θαη απνζηείξσζεο.

ΝΑΗ

Σξνθάξ ζώξαθνο κε θαζεηήξα Νν 18
Σν ηξνθάξ πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν από
αλνμείδσην ράιπβα ή από αλαδπόκελν αινπκίλην, αλάινγα
ην κέγεζνο, λα είλαη εύθνιν ζηερξήζε ηνπ, ην άθξν ηνπ λα
είλαη εηδηθό αηξαπκαηηθό. Ο θαζεηήξαο λα είλαη από
αθηηλνζθηεξό ζηιθνλαξηζκέλν πιαζηηθό θαη ζπλνδεύεηαη
από θσληθά ζπλδεηηθά.

ΝΑΗ

Σξνθάξ ζώξαθνο κε θαζεηήξα Νν 20
Σν ηξνθάξ πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν από
αλνμείδσην ράιπβα ή από αλαδπόκελν αινπκίλην, αλάινγα
ην κέγεζνο, λα είλαη εύθνιν ζηερξήζε ηνπ, ην άθξν ηνπ λα
είλαη εηδηθό αηξαπκαηηθό. Ο θαζεηήξαο λα είλαη από
αθηηλνζθηεξό ζηιθνλαξηζκέλν πιαζηηθό θαη ζπλνδεύεηαη
από θσληθά ζπλδεηηθά..

ΝΑΗ

Σξνθάξ ζώξαθνο κε θαζεηήξα Νν 24
Σν ηξνθάξ πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν από
αλνμείδσην ράιπβα ή από αλαδπόκελν αινπκίλην, αλάινγα
ην κέγεζνο, λα είλαη εύθνιν ζηερξήζε ηνπ, ην άθξν ηνπ λα
είλαη εηδηθό αηξαπκαηηθό.. Ο θαζεηήξαο λα είλαη από
αθηηλνζθηεξό ζηιθνλαξηζκέλν πιαζηηθό θαη ζπλνδεύεηαη
από θσληθά ζπλδεηηθά.

ΝΑΗ

Σξνθάξ ζώξαθνο κε θαζεηήξα Νν 28
Σν ηξνθάξ πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν από
αλνμείδσην ράιπβα ή από αλαδπόκελν αινπκίλην, αλάινγα
ην κέγεζνο, λα είλαη εύθνιν ζηερξήζε ηνπ, ην άθξν ηνπ λα
είλαη εηδηθό αηξαπκαηηθό. Ο θαζεηήξαο λα είλαη από
αθηηλνζθηεξό ζηιθνλαξηζκέλν πιαζηηθό θαη ζπλνδεύεηαη
από θσληθά ζπλδεηηθά...

ΝΑΗ

Σξνθάξ ζώξαθνο κε θαζεηήξα Νν 32
Σν ηξνθάξ πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν από
αλνμείδσην ράιπβα ή από αλαδπόκελν αινπκίλην, αλάινγα
ην κέγεζνο,, λα είλαη εύθνιν ζηερξήζε ηνπ, ην άθξν ηνπ λα
είλαη εηδηθό αηξαπκαηηθό. Ο θαζεηήξαο λα είλαη από
αθηηλνζθηεξό ζηιθνλαξηζκέλν πιαζηηθό θαη ζπλνδεύεηαη
από θσληθά ζπλδεηηθά

ΝΑΗ

Σξνθάξ ζώξαθνο κε θαζεηήξα Νν 36
Σν ηξνθάξ πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν από
αλνμείδσην ράιπβα ή από αλαδπόκελν αινπκίλην,,
αλάινγα ην κέγεζνο, λα είλαη εύθνιν ζηερξήζε ηνπ, ην
άθξν ηνπ λα είλαη εηδηθό αηξαπκαηηθό. Ο θαζεηήξαο λα είλαη
από αθηηλνζθηεξό ζηιθνλαξηζκέλν πιαζηηθό θαη
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ζπλνδεύεηαη από θσληθά ζπλδεηηθά.

Φίιηξα απνζηείξσζεο ράξηηλα, ζηξνγγπιά δηακέηξνπ
19cm
Να είλαη κηαο ρξήζεο κε ρεκηθό δείθηε ζην επάλσ κέξνο
ηνπ. Μηθξνπνξώδεο γηα λα επηηξέπεη κόλν ηε δηείζδπζε
ηνπ αηκνύ θαη λα εκπνδίδεη ηνπο κηθξννξγαληζκνύο. Να
είλαη ειαζηηθό, ώζηε λα αληέρεη ζηελ πίεζε θαη ηελ
απνζηείξσζε.Να αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία παξαγσγήο
θαη ιήμεο ζε θάζε ζπζθεπαζία. Να δηαηίζεληαη ζε
ζπζθεπαζία ηέηνηα ώζηε λα πξνζηαηεύεηαη ην πξντόλ
(ζθόλε, πγξαζία θιπ) θαηά ηελ απνζήθεπζε.

ΝΑΗ

Φίιηξα απνζηείξσζεο ράξηηλα, ηεηξάγσλα δηαζηάζεσλ
2,30cm x 2,30cm
Να είλαη κηαο ρξήζεο κε ρεκηθό δείθηε ζην επάλσ κέξνο
ηνπ. Μηθξνπνξώδεο γηα λα επηηξέπεη κόλν ηε δηείζδπζε
ηνπ αηκνύ θαη λα εκπνδίδεη ηνπο κηθξννξγαληζκνύο. Να
είλαη ειαζηηθό, ώζηε λα αληέρεη ζηελ πίεζε θαη ηελ
απνζηείξσζε. Να αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία παξαγσγήο
θαη ιήμεο ζε θάζε ζπζθεπαζία. Να δηαηίζεληαη ζε
ζπζθεπαζία ηέηνηα ώζηε λα πξνζηαηεύεηαη ην πξντόλ
(ζθόλε, πγξαζία θιπ) θαηά ηελ απνζήθεπζε. .

ΝΑΗ

ΦΗΛΣΡΑ ΓΗΑ ΚΑΝΗΣΡΑ
ΦΗΛΣΡΑ ΓΗΑ ΚΑΝΗΣΡΑ

ΝΑΗ

Υαξηί απνζηείξσζεο 75 x 75 εθ
Να είλαη θαηαζθεπαζκέλν από κε πθαζκέλν πιηθό (non
woven) θαιήο πνηόηεηαο, κε ηνμηθό θαη εύρξεζην. Να είλαη
αδηαβξνρνπνηεκέλν, αληνρήο, καιαθό θαη εύπιαζην.
Δπίζεο λα έρεη κλεκνληθή κλήκε ώζηε λα δηαηεξείηαη ε
απνζηείξσζε ζην ηξαπέδη ησλ εξγαιείσλ. Γηάζηαζε 75 x
75 εθ. Να αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία παξαγσγήο θαη
ιήμεο ζε θάζε ζπζθεπαζία. Να δηαηίζεηαη ζε ζπζθεπαζία
ηέηνηα ώζηε λα πξνζηαηεύεηαη ην πξντόλ (ζθόλε, πγξαζία
θιπ) θαηά ηελ απνζήθεπζε.

ΝΑΗ

Υαξηί απνζηείξσζεο θιηβάλνπ 100 x 100 εθ
Να είλαη θαηαζθεπαζκέλν από κε πθαζκέλν πιηθό (non
woven) θαιήο πνηόηεηαο, κε ηνμηθό. Να είλαη
αδηαβξνρνπνηεκέλν, καιαθό, εύρξεζην θαη εύθνιν ζην
δίπισκα, κεγάιεο αληνρήο, ώζηε λα θαζίζηαηαη ηδαληθό γηα
ζπζθεπαζία βαξέσλ αληηθεηκέλσλ όπσο ζεη ξνύρσλ
ρεηξνπξγείσλ. Δπίζεο λα έρεη κλεκνληθή κλήκε ώζηε λα
δηαηεξείηαη ε απνζηείξσζε ζην ηξαπέδη ησλ εξγαιείσλ
Γηάζηαζε 100 x 100 εθ. Να δηαηίζεηαη ζε ζπζθεπαζία ηέηνηα
ώζηε λα πξνζηαηεύεηαη ην πξντόλ (ζθόλε, πγξαζία θιπ)
θαηά ηελ απνζήθεπζε.

ΝΑΗ

Υαξηί απνζηείξσζεο θιηβάλνπ 120 x 120 εθ
Να είλαη θαηαζθεπαζκέλν από κε πθαζκέλν πιηθό (non
woven) θαιήο πνηόηεηαο, κε ηνμηθό.. Να είλαη
αδηαβξνρνπνηεκέλν, καιαθό, εύρξεζην θαη εύθνιν ζην
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δίπισκα, κεγάιεο αληνρήο, ώζηε λα θαζίζηαηαη ηδαληθό γηα
ζπζθεπαζία βαξέσλ αληηθεηκέλσλ όπσο ζεη ξνύρσλ
ρεηξνπξγείσλ. Δπίζεο λα έρεη κλεκνληθή κλήκε ώζηε λα
δηαηεξείηαη ε απνζηείξσζε ζην ηξαπέδη ησλ εξγαιείσλ.
Γηάζηαζε 120 x 120 εθ. Να δηαηίζεληαη ζε ζπζθεπαζία
ηέηνηα ώζηε λα πξνζηαηεύεηαη ην πξντόλ (ζθόλε, πγξαζία
θιπ) θαηά ηελ απνζήθεπζε.
Υαξηί επίζηξσζεο εμεηαζηηθώλ θξεβαηηώλ ζε ξνιιά 50cm
Γύν ζηξσκάησλ απνξξνθεηηθό από ηε κία θαη αδηάβξνρν
από ηελ άιιε. Δπίζεο ζα πξέπεη λα θόβεηαη εύθνια ζηηο
ππάξρνπζεο εγθνπέο, ώζηε λα γίλεηαη εύθνιν ζηε ρξήζε
θαη λα κε γίλεηαη ζπαηάιε. Να είλαη αλζεθηηθό θαη καιαθό
δηαζηάζεσλ 50cm x 50m

ΝΑΗ

Υαξηί επίζηξσζεο εμεηαζηηθώλ θξεβαηηώλ ζε ξνιιά 60cm
Γύν ζηξσκάησλ απνξξνθεηηθό από ηε κία θαη αδηάβξνρν
από ηελ άιιε. Δπίζεο ζα πξέπεη λα θόβεηαη εύθνια ζηηο
ππάξρνπζεο εγθνπέο, ώζηε λα γίλεηαη εύθνιν ζηε ρξήζε
θαη λα κε γίλεηαη ζπαηάιε. Να είλαη αλζεθηηθό θαη καιαθό
δηαζηάζεσλ 60cm x 50m

ΝΑΗ

Υαξηί επίζηξσζεο εμεηαζηηθώλ θξεβαηηώλ ζε ξνιιά 70cm
Γύν ζηξσκάησλ απνξξνθεηηθό από ηε κία θαη αδηάβξνρν
από ηελ άιιε. Δπίζεο ζα πξέπεη λα θόβεηαη εύθνια ζηηο
ππάξρνπζεο εγθνπέο , ώζηε λα γίλεηαη εύθνιν ζηε ρξήζε
θαη λα κελ γίλεηαη ζπαηάιε. Να είλαη αλζεθηηθό θαη καιαθό
δηαζηάζεσλ 70cm x 50m

ΝΑΗ

Υαξηνθπηία κεηαθνξάο κνιπζκαηηθώλ απνβιήησλ
ρσξεηηθόηεηαο 40Lit. ΚΟΚΚΗΝΑ
1 Σν ραξηνθπηίν πξέπεη λα θέξεη ζηελ εμσηεξηθή ηνπ
επηθάλεηα ζήκαλζε κε ην αλάινγν ζύκβνιν ζπζθεπαζίαο
UN, πνπ ζα επηβεβαηώλεη ηηο δνθηκέο ηνπ επί θηππεκάησλ,
πηέζεσλ, πηώζεσλ θιπ. Ο πξνκεζεπηήο νθείιεη λα
πξνζθνκίζεη ζρεηηθό πηζηνπνηεηηθό 2 Σν ραξηνθπηίν
πξέπεη λα θέξεη ζηελ εμσηεξηθή ηνπ επηθάλεηα ηε ζήκαλζε
UN3291 (αξηζκόο θαηαρώξεζεο ησλ ηαηξηθώλ απνβιήησλ
πνπ ηαμηλνκνύληαη θαηά ADR ζηελ θιάζε 6.2.4.Ο (b) 3 Σν
ραξηνθπηίν πξέπεη λα θέξεη ζηελ εμσηεξηθή ηνπ επηθάλεηα
κε επδηάθξηην θαη αλεμίηειν ηξόπν ηε ζήκαλζε
«ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΑ ΗΑΣΡΗΚΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ» θαη ην δηεζλέο ζήκα
ηνπ Βηνινγηθνύ Κηλδύλνπ 4 Σν ραξηνθπηίν λα θέξεη ζηελ
εμσηεξηθή ηνπ επηθάλεηα ηππσκέλε εηηθέηα γηα ηελ
αλαγξαθή ηνπ ρώξνπ πξνέιεπζεο ησλ απνβιήησλ
(θιηληθή/ηκήκα) θαη ηεο εκεξνκελίαο παξαγσγήο ηνπο 5 Σν
ραξηνθπηίν πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν από
αδηαπόηηζην αλζεθηηθήο ζύζηαζεο ραξηόλη πνπ λα
εμαζθαιίδεη ηελ αζθαιή κεηαθνξά ησλ κνιπζκαηηθώλ
απνβιήησλ, ρξώκαηνο θόθθηλνπ 6 Σν άλνηγκα θαη ην
θιείζηκν ηνπ ραξηνθπηίνπ πξέπεη λα είλαη εύθνια ζηε
ρξήζε ηνπο:- Σν ραξηνθπηίν λα θέξεη ηέζζεξα (4) κέξε ζην
επάλσ ζεκείν, ηα νπνία ζα είλαη αξηζκεκέλα θαη ζα
θιείλνπλ κε αζθάιεηα Σν θιείζηκν ηνπ ραξηνθπηίνπ λα
γίλεηαη ρσξίο ηελ πξνζζήθε πξόζζεησλ πιηθώλ (π.ρ.
ηαηλία)- Να αλαγξάθνληαη νη νδεγίεο γηα ην άλνηγκα θαη ην
θιείζηκν ηνπ ραξηνθηηίνπ πάλσ ζ’ απηό.7 Ζ βάζε ηνπ
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ραξηνθπηίνπ λα είλαη αλζεθηηθή θαη ζηαζεξή ώζηε λα
δηαζθαιίδεηαη ε αθεξαηόηεηάηνπ θαη λα παξεκπνδίδεηαη ν
δηαζθνξπηζκόο ηνπ πεξηερνκέλνπ.

8 Σν ραξηνθπηίν πξέπεη λα θέξεη αλζεθηηθέο ρεηξνιαβέο
πνπ ζα είλαη ηθαλέο λα θξαηήζνπλ ην βάξνοελόο γεκάηνπ
θηηίνπ 9 Ζ ζπζθεπαζία ηνπ ραξηνθπηίνπ πξέπεη λα είλαη
ηέηνηα ώζηε λα επηηπγράλεηαη ε επζηάζηαηνπ γεκάηνπ
ραξηνθπηίνπ θαη λα δηεπθνιύλεηαη ε ζηνίβαμε ησλ
ραξηνθπηίσλ θαηά ηελ απνζήθεπζή ηνπο 10 ην ραξηνθπηίν
πξέπεη λα πεξηέρεηαη πιαζηηθή θόθθηλε ζαθνύια, ε νπνία
πξέπεη:- λα κελ είλαη θαηαζθεπαζκέλε από PVC θαη λα κελ
απνδίδνληαη ηνμηθέο νπζίεο θαηά ηελ θαύζε ηεο ζην
πεξηβάιινλ - λα έρεη ηέηνην πάρνο θαη κεραληθή αληνρή
ώζηε λα εγγπάηαη ηελ αδηαπεξαηόηεηα- λα θέξεη κε
επδηάθξηην θαη αλεμίηειν ηξόπν ηε ζήκαλζε «ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΑ
ΗΑΣΡΗΚΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ» θαη ην δηεζλέο ζήκα ηνπ Βηνινγηθνύ
Κηλδύλνπ - λα έρεη ηέηνην κέγεζνο ώζηε λα επηηξέπεη ηελ
ζηαζεξόηεηά ηεο επί ηνπ θπηίνπ 11 ην εζσηεξηθό ηνπ
θπηίνπ πξέπεη λα πεξηέρεηαη (ελζσκαησκέλν ζηε
ζπζθεπαζία) εηδηθό πιαζηηθό θιείζηξν γηα ην αζθαιέο
θιείζηκν ηεο εζσηεξηθήο ζαθνύιαο 12 Σα ραξηνθπηία
πξέπεη λα είλαη ρσξεηηθόηεηαο 40lt 13 Σα ραξηνθπηία ησλ
40lt πξέπεη λα είλαη ηέηνησλ δηαζηάζεσλ -maximum
(δηαζηάζεηο: κήθνο x πιάηνs x ύςνο: 340 x 300 x 470 mm)
ώζηε λα εθαξκόδνπλ ζηηο εηδηθέο γηα ραξηνθπηία
κνιπζκαηηθώλ ηξνρήιαηεο βάζεηο ηνπ λνζνθνκείνπ καο.

ΝΑΗ

Υαξηνθπηία κεηαθνξάο κνιπζκαηηθώλ απνβιήησλ
ρσξεηηθόηεηαο 60Lit ΚΟΚΚΗΝΑ
1 Σν ραξηνθπηίν πξέπεη λα θέξεη ζηελ εμσηεξηθή ηνπ
επηθάλεηα ζήκαλζε κε ην αλάινγν ζύκβνιν ζπζθεπαζίαο
UN, πνπ ζα επηβεβαηώλεη ηηο δνθηκέο ηνπ επί θηππεκάησλ,
πηέζεσλ, πηώζεσλ θιπ. Ο πξνκεζεπηήο νθείιεη λα
πξνζθνκίζεη ζρεηηθό πηζηνπνηεηηθό 2 Σν ραξηνθπηίν
πξέπεη λα θέξεη ζηελ εμσηεξηθή ηνπ επηθάλεηα ηε ζήκαλζε
UN3291 (αξηζκόο θαηαρώξεζεο ησλ ηαηξηθώλ απνβιήησλ
πνπ ηαμηλνκνύληαη θαηά ADR ζηελ θιάζε 6.2.4.Ο (b) 3 Σν
ραξηνθπηίν πξέπεη λα θέξεη ζηελ εμσηεξηθή ηνπ επηθάλεηα
κε επδηάθξηην θαη αλεμίηειν ηξόπν ηε ζήκαλζε
«ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΑ ΗΑΣΡΗΚΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ» θαη ην δηεζλέο ζήκα
ηνπ Βηνινγηθνύ Κηλδύλνπ 4 Σν ραξηνθπηίν λα θέξεη ζηελ
εμσηεξηθή ηνπ επηθάλεηα ηππσκέλε εηηθέηα γηα ηελ
αλαγξαθή ηνπ ρώξνπ πξνέιεπζεο ησλ απνβιήησλ
(θιηληθή/ηκήκα) θαη ηεο εκεξνκελίαο παξαγσγήο ηνπο 5 Σν
ραξηνθπηίν πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν από
αδηαπόηηζην, αλζεθηηθήο ζύζηαζεο, ραξηόλη πνπ λα
εμαζθαιίδεη ηελ αζθαιή κεηαθνξά ησλ κνιπζκαηηθώλ
απνβιήησλ, ρξώκαηνο θόθθηλνπ 6 Σν άλνηγκα θαη ην
θιείζηκν ηνπ ραξηνθπηίνπ πξέπεη λα είλαη εύθνια ζηε
ρξήζε ηνπο:- Σν θιείζηκν ηνπ ραξηνθπηίνπ λα γίλεηαη ρσξίο
ηελ πξνζζήθε πξόζζεησλ πιηθώλ (π.ρ. ηαηλία) - Να
αλαγξάθνληαη νη νδεγίεο γηα ην άλνηγκα θαη ην θιείζηκν ηνπ
ραξηνθηηίνπ πάλσ ζ’ απηό 7 Ζ βάζε ηνπ ραξηνθπηίνπ λα
είλαη αλζεθηηθή θαη ζηαζεξή ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε
αθεξαηόηεηά ηνπ θαη λα παξεκπνδίδεηαη ν δηαζθνξπηζκόο
ηνπ πεξηερνκέλνπ

ΝΑΗ

8 Σν ραξηνθπηίν πξέπεη λα θέξεη αλζεθηηθέο ρεηξνιαβέο
πνπ ζα είλαη ηθαλέο λα θξαηήζνπλ ην βάξνο ελόο γεκάηνπ
θηηίνπ 9 Ζ ζπζθεπαζία ηνπ ραξηνθπηίνπ πξέπεη λα είλαη
ηέηνηα ώζηε λα επηηπγράλεηαη ε επζηάζεηα ηνπ γεκάηνπ

ΝΑΗ
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ραξηνθπηίνπθαη λα δηεπθνιύλεηαη ε ζηνίβαμε ησλ
ραξηνθπηίσλ θαηά ηελ απνζήθεπζή ηνπο 10 ην ραξηνθπηίν
πξέπεη λα πεξηέρεηαη πιαζηηθή θόθθηλε ζαθνύια, ε νπνία
πξέπεη:- λα κελ είλαη θαηαζθεπαζκέλε από PVC, θαη λα
κελ απνδίδνληαη ηνμηθέο νπζίεο θαηά ηελ θαύζε ηεο ζην
πεξηβάιινλ - λα έρεη ηέηνην πάρνο θαη κεραληθή αληνρή
ώζηε λα εγγπάηαη ηελ αδηαπεξαηόηεηα θαη ηε ζηεγαλόηεηα
ηεο ζπζθεπαζίαο - λα θέξεη κε επδηάθξηην θαη αλεμίηειν
ηξόπν ηε ζήκαλζε «ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΑ ΗΑΣΡΗΚΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ»
θαη ην δηεζλέο ζήκα ηνπ Βηνινγηθνύ Κηλδύλνπ - λα έρεη
ηέηνην κέγεζνο ώζηε λα επηηξέπεη ηελ ζηαζεξόηεηά ηεο επί
ηνπ θπηίνπ 11 ην εζσηεξηθό ηνπ θπηίνπ πξέπεη λα
πεξηέρεηαη (ελζσκαησκέλν ζηε ζπζθεπαζία) εηδηθό
πιαζηηθό θιείζηξν γηα ην αζθαιέο θιείζηκν ηεο εζσηεξηθήο
ζαθνύιαο 12 Σα ραξηνθπηία πξέπεη λα είλαη ρσξεηηθόηεηαο
60lt.
Υαξηνθπηία κεηαθνξάο κνιπζκαηηθώλ απνβιήησλ
ρσξεηηθόηεηαο 40Lt ΚΗΣΡΗΝΑ
Ηζρύεη ην ίδην όπσο γηα ηνλ θσδηθό 52260

ΝΑΗ

Υαξηνθπηία κεηαθνξάο κνιπζκαηηθώλ απνβιήησλ
ρσξεηηθόηεηαο 60Lt ΚΗΣΡΗΝΑ
Ηζρύεη ην ίδην όπσο γηα ηνλ θσδηθό 50239

ΝΑΗ

Επεξιγθςθ των ςτθλών των πινάκων:
1. Στιλθ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ
Στα κελιά τθσ ςτιλθσ αυτισ περιγράφονται αναλυτικά οι αντίςτοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεϊςεισ ι
επεξθγιςεισ, για τα οποία κα πρζπει να δοκοφν αντίςτοιχεσ απαντιςεισ.
2. Στιλθ ΑΡΑΙΤΘΣΘ
Στα κελιά τθσ ςτιλθσ αυτισ ζχουν ςυμπλθρωκεί:
- Θ λζξθ “ΝΑΙ”, που ςθμαίνει ότι θ αντίςτοιχθ προδιαγραφι είναι υποχρεωτικι για τον
προμθκευτι. Για τισ περιπτϊςεισ όπου υπάρχει «ΝΑΙ» ςε τίτλο απαιτιςεων ο οποίοσ αναλφεται ςε
επιμζρουσ χαρακτθριςτικά κεωρείται ότι θ απαίτθςθ περιλαμβάνει όλα τα επιμζρουσ χαρακτθριςτικά
και πρζπει να δοκεί απάντθςθ για το κακζνα χωριςτά. Θ ςυγκεκριμζνθ επιςιμανςθ δεν ιςχφει όταν
υπάρχει επιμζρουσ ανάλυςθ για τθν απαίτθςθ του κάκε ειδικοφ χαρακτθριςτικοφ.
3. Στιλθ ΑΡΑΝΤΘΣΘ
Στα κελιά τθσ ςτιλθσ αυτισ ςθμειϊνεται υποχρεωτικά θ απάντθςθ του προμθκευτι που κα ζχει:
- Τθν ζνδειξθ “ΝΑΙ” εάν από τθν προςφορά πλθροφται θ αντίςτοιχθ προδιαγραφι ι
αναλαμβάνεται θ ςυγκεκριμζνθ υποχρζωςθ ι τθν ζνδειξθ “ΟΧΙ” ςε αντίκετθ περίπτωςθ.
- Μία τιμι (π.χ. αρικμθτικι) από τθν οποία κα προκφπτει εάν ικανοποιείται ι όχι θ αντίςτοιχθ
προδιαγραφι.
- Ανάπτυξθ ηθτοφμενων ςτοιχείων.
4. Στιλθ ΡΑΑΡΟΜΡΘ
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Στθ ςτιλθ αυτι αναγράφονται υποχρεωτικά οι παραπομπζσ ανά κελί, ςε άλλα ςθμεία τθσ
προςφοράσ, τεχνικά φυλλάδια, εγχειρίδια ι φωτοτυπίεσ τμθμάτων τουσ, δθμοςιεφματα κ.λ.π. από τα
οποία τεκμθριϊνονται και αιτιολογοφνται πλιρωσ οι απαντιςεισ τθσ προθγοφμενθσ ςτιλθσ τθσ
προςφοράσ. Ανάλογα φαίνεται οτιδιποτε άλλο ηθτείται από τθν Υπθρεςία (Βεβαίωςθ, μελζτθ,
διλωςθ, πρόγραμμα πιςτοποίθςθ κ.λ.π.). Επιςθμαίνεται ότι απλι κατάφαςθ ι επεξιγθςθ δεν
αποτελεί απόδειξθ εκπλιρωςθσ τθσ προδιαγραφισ και θ επιτροπι αξιολόγθςθσ κατά τθν κρίςθ τθσ
μπορεί να τθ δεχκεί ι όχι. Οι παραπομπζσ κα γίνονται ςε ςυγκεκριμζνθ ςελίδα ι ςελίδεσ τθσ τεχνικισ
προςφοράσ. Γενικζσ αναφορζσ ι αςαφείσ παραπομπζσ δφναται να αποτελζςουν λόγο απόρριψθσ τθσ
προςφοράσ. Τονίηεται ότι είναι υποχρεωτικι θ απάντθςθ και θ αντίςτοιχθ παραπομπι, ςε όλα τα
ςθμεία των πινάκων και θ παροχι όλων των πλθροφοριϊν που ηθτοφνται.

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV – Τπόδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο
Οι οικονομικζσ προςφορζσ των ςυμμετεχόντων κα υποβλθκοφν με τθ ςυμπλιρωςθ του παρακάτω
πίνακα :
α/α

Ρεριγραφι

1

Ρεριγραφι……
Εμπ. Κωδικόσ …

Μονάδα
Μζτρθςθσ

Ροςότθτα

Τιμι
Μονάδασ

Μερικό
Σφνολο
(χωρίσ
ΦΡΑ )

Ροςοςτό
ΦΡΑ

Σφνολο
δαπάνθσ με
ΦΡΑ

Κωδικόσ
Ραρατθρθτθρίου

GMDN
ΕΚΑΡΤΥ

2

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V – Τπνδείγκαηα Δγγπεηηθώλ Δπηζηνιώλ
ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΟΛΩΝ ΤΜΜΕΣΟΧΗ –ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ
Ονομαςία Τράπεηασ …………………………..
Κατάςτθμα

………………………….

(Δ/νςθ οδόσ -αρικμόσ TK

fax )

Θμερομθνία ζκδοςθσ ………………

ΕΥΩ. …………………………………
Ρροσ
Γενικό Νοςοκομείο Ν Ιωνίασ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ – ΠΑΣΗΙΩΝ
ΤΜΘΜΑ :OIKONOMIKOY
ΓΑΦΕΙΟ : ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ
Αγίασ Πλγασ 3-5 Ν Ιωνία

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ Α. ………… ΕΥΩ ………..
Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςασ εγγυθτικισ επιςτολισ
ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι
του ποςοφ των ….. ΕΥΩ και ολογράφωσ) υπζρ τθσ εταιρείασ ………………… Δ/νςθ ………………… δια τθ
ςυμμετοχι τθσ εισ τον Διενεργοφμενο διαγωνιςμό τθσ ………/……… για τθν προμικεια ………………
ςφμφωνα με τθ με αρ. …./…. Δ/ξι ςασ.
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Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ από τθν ςυμμετοχι εισ τον ανωτζρω διαγωνιςμό
απορρζουςεσ υποχρεϊςεισ τθσ εν λόγω εταιρείασ κακ’ όλο τον χρόνο ιςχφοσ τθσ.
Το παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί με μόνθ τθ διλωςι ςασ ολικά ι
μερικά χωρίσ καμία από μζροσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ
απαίτθςθσ μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον
τζλοσ χαρτοςιμου.
Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από απλό ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ ςασ
με τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμα ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ.
Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν …………………………………………
(ΣΘΜΕΙΩΣΘ ΓΙΑ ΤΘΝ ΤΑΡΕΗΑ : Ο χρόνοσ ιςχφοσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ ζνα (1) μινα του χρόνου
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, όπωσ ςχετικά αναφζρεται ςτθ Δ\ξθ).
Βεβαιείται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και
ΝΡΔΔ, ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχει
κακοριςκεί από το Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά μασ.-

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ
Ονομαςία Τράπεηασ …………………………..
Κατάςτθμα

………………………….

(Δ/νςθ οδόσ -αρικμόσ TK

fax )

Θμερομθνία ζκδοςθσ ………………
ΕΥΩ. …………………………………

Ρροσ
Γενικό Νοςοκομείο Ν Ιωνίασ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ –ΠΑΣΗΙΩΝ
ΤΜΘΜΑ: OIKONOMIKOY
ΓΑΦΕΙΟ : ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ
Αγίασ Πλγασ 3-5 Ν Ιωνία

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ Α. ………… ΕΥΩ ………..
Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςασ εγγυθτικισ επιςτολισ
ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και υπζρ τθσ εταιρείασ
………………Δ/νςθ ………… μζχρι του ποςοφ των …….. ΕΥΩ (και ολογράφωσ) το οποίο καλφπτει το 10%
τθσ ςυμβατικισ αξίασ προ ΦΡΑ εκ …………. ΕΥΩ για τθν καλι εκτζλεςθ από αυτιν των όρων τθσ με
αρικμό …… ςφμβαςθσ που υπζγραψε μαηί ςασ για τθν προμικεια … ……. για κάλυψθ των αναγκϊν τθσ
με αρ. …… Δ/ξθσ ςτο …..
Το παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί με μόνθ τθ διλωςι ςασ ολικά ι
μερικά χωρίσ καμία από μζροσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ
απαίτθςθσ μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον
τζλοσ χαρτοςιμου.
Θ παροφςα εγγφθςι μασ αφορά μόνο τθν παραπάνω αιτία και ιςχφει μζχρι τθν επιςτροφι τθσ ς’
εμάσ, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρθ και δεν ζχει απζναντί μασ καμιά ιςχφ.
Βεβαιείται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο
και ΝΡΔΔ ,ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που
ζχει κακοριςκεί από το Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά μασ.Σελίδα 67
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VI – ρέδην ύκβαζεο
ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΥΔΓΙΟΤ ΤΜΒΑΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ
ε
1 ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ
ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑ
ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΔΙΟ – ΠΑΣΗΙΩΝ

ΑΡ. ΤΜΒΑΗ

ΤΜΒΑΖ (πνζoύ :

€ κε ΦΠΑ )

Για τθν προμικεια Μθ χθμικά ιατρικά αναλϊςιμα μιασ χριςθσ και αιματολογικά αναλϊςιμα υλικά
(υγειονομικό υλικό διάφορο)
Αϋ ΡΟΚΑΤΑΚΤΙΚΑ
Χρονολογία κατάρτιςθσ : ……………………….
Τόποσ κατάρτιςθσ :
Στα γραφεία του Κωνςταντοποφλειου Γενικοφ Νοςοκομείου Ν. Ιωνίασ
Θμερομθνία λιξθσ : …………………………….. με δικαίωμα μονομεροφσ δίμθνθσ παράταςθσ
Συμβαλλόμενοι :
1.Ο ………………………………………….
Διοικθτισ του Νοςοκομείου νόμιμοσ εκπρόςωποσ
Κωνςταντοποφλειου Νοςοκομείου Ν Ιωνίασ καλοφμενοσ ςτο εξισ “Νοςοκομείο” και

του

2.Θ εταιρεία ……………………………………………...νόμιμα εκπροςωποφμενθ από ………………………………………
καλοφμενθ ςτο εξισ “Ρρομθκευτισ”
Βϋ ΟΟΙ
Το “Νοςοκομείο” ζχοντασ υπόψθ :
1.Tθν αρικμ. 01/20 διακιρυξθ του ανοικτοφ δθμόςιου θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ για τθν
προμικεια Μθ χθμικά ιατρικά αναλϊςιμα μιασ χριςθσ και αιματολογικά αναλϊςιμα υλικά
(υγειονομικό υλικό διάφορο) για τισ ανάγκεσ του Νοςοκομείου
2.Τθν από ……………… ( Συν Θζμα ) απόφαςθ Διοικθτικοφ Συμβουλίου με τθν οποία κατακυρϊκθκε
το αποτζλεςμα του διαγωνιςμοφ .
3. Τθν από ……………( Συν Θζμα ) απόφαςθ Διοικθτικοφ Συμβουλίου με τθν οποία εγκρίκθκαν τα
δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ τθσ μειοδότριασ εταιρείασ
ανακζτει
ςτον “Ρρομθκευτι” τθν προμικεια των προϊόντων που αναφζρονται και περιγράφονται αναλυτικά
ςτο άρκρο 6 τθσ παροφςασ με τουσ παρακάτω όρουσ:

Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο
ΠΡΟΘΕΜΙΕ / ΠΑΡΑΔΟΗ / ΚΤΡΩΕΙ
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1. Ο “Ρρομθκευτισ” οφείλει να παραδίδει τα ςυμβατικά είδθ με μζριμνα και δαπάνεσ του , μζχρι και
μζςα τθν αποκικθ του Νοςοκομείου Το Νοςοκομείο ζχει το δικαίωμα παραγγελίασ από τθν επομζνθ
τθσ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ.
Σε περίπτωςθ αντικειμενικισ αδυναμίασ (π.χ ανωτζρασ βίασ κ.τ.λ ) εκπλιρωςθσ τθσ υποχρζωςθσ του
αυτισ , οφείλει να ενθμερϊνει αμζςωσ το Νοςοκομείο και να δικαιολογεί τθν αδυναμία του
Αν ο Ρρομθκευτισ αδυνατεί να εκτελζςει τθν παραγγελία μζςα ςτθν παραπάνω προκεςμία για
οποιοδιποτε λόγο και το Νοςοκομείο λόγω ανάγκθσ δεν ανεχκεί τθν κακυςτζρθςθ , τότε το τελευταίο
δικαιοφται να αγοράςει το είδοσ από άλλθ πθγι και ο “Ρρομθκευτισ” υποχρεοφται να καταβάλλει
τθν τυχόν διαφορά τιμισ και οποιαδιποτε άλλθ πρόςκετθ επιβάρυνςθ του Νοςοκομείου .Το ίδιο
ιςχφει και ςτθ περίπτωςθ ρθτι ι ςιωπθρισ άρνθςθσ του προμθκευτι να εκτελζςει τθν παραγγελία
Θ παραγγελία των ειδϊν τθσ ςφμβαςθσ κα γίνεται τμθματικά ανάλογα
με τισ ανάγκεσ του
Νοςοκομείου το οποίο δεν υποχρεοφται να εξαντλιςει τισ ποςότθτεσ των ειδϊν τθσ ςφμβαςθσ .
ΑΡΘΡΟ 2ο
ΠΛΗΡΩΜΗ /ΚΡΑΣΗΕΙ
Θ πλθρωμι του προμθκευτι κα γίνεται μετά από τθν από τθν οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι
παραλαβι των υλικϊν.
Σε περίπτωςθ που θ πλθρωμι του ςυμβαςιοφχου κακυςτεριςει από το νοςοκομείο εξιντα (60)
θμζρεσ από τθν υποβολι του τιμολογίου πϊλθςθσ από αυτόν το νοςοκομείο κακίςταται υπεριμερο
και οφείλει τόκουσ χωρίσ να απαιτείται όχλθςθ από τον ςυμβαςιοφχο .
Για τα νοςοκομεία εφαρμόηεται το άρκρο 5 του Ν 2955/01
Για τθν εξόφλθςθ ο “Ρρομθκευτισ” κα προςκομίηει
1.Τιμολόγιο
2.Ριςτοποιθτικό φορολογικισ ενθμερότθτασ αν το ποςό υπερβαίνει τα 300 ευρϊ.
Τον “Ρρομθκευτι” κα βαρφνουν
α) Ροςοςτό 0,06% υπζρ ΑΕΡΡ πλζον χαρτ 3% (πλζον20% ειςφορά υπζρ ΟΓΑ επϋαυτοφ)
β) Ροςοςτό 0,07 % υπζρ ΕΑΑΔΘΣΥ πλζον χαρτ 0,07% (πλζον 0,07% ειςφορά υπζρ ΟΓΑ επϋαυτοφ)
γ) Ροςοςτό 2% υπζρ Ψυχικισ Υγείασ
δ) Φόροσ 4% για προμικειεσ και 8% για παροχι υπθρεςιϊν

ΑΡΘΡΟ 3ο
ΕΓΓΤΗΕΙ
Ο “Ρρομθκευτισ” για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ κατζκεςε τθν αρ………………………….
εγγυθτικι επιςτολι / γραμμάτιο ……………………..
Ροςοφ ευρϊ ……………… θ οποία κα επιςτραφεί ςτον δικαιοφχο μετά τθν εκπλιρωςθ όλων των
ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων.
ΑΡΘΡΟ 4ο
Για ότι δεν ρυκμίηεται με τθν παροφςα ςφμβαςθ κα ιςχφουν οι όροι τθσ αρικμ. 01/20
Διακιρυξθσ του “Νοςοκομείου” και θ κείμενθ ςχετικι νομοκεςία.
ΑΡΘΡΟ 5ο
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1.Εκτόσ των νομίμων και ςυμβατικϊν απαγορεφςεων , απαγορεφεται ςτον προμθκευτι να εκχωριςει
τθν χορθγία ςε οποιονδιποτε τρίτο, να ενεχυριάςει ι να μεταβιβάςει οποιαδιποτε απαίτθςθ
απορρζει από τθν παροφςα ςφμβαςθ χωρίσ προθγοφμενθ γραπτι ςυναίνεςθ του νοςοκομείου.
Από τθν απαγόρευςθ αυτι εξαιροφνται οι τράπεηεσ που λειτουργοφν νόμιμα ςτθν Ελλάδα και οι Α.Ε
διαχείριςθσ απαιτιςεων που διζπονται από τισ διατάξεισ του Ν 1905/90 ΦΕΚ 147/15-11-90.
Στισ περιπτϊςεισ που εκδοκεί ζνταλμα και επιταγι ςτο όνομα του προμθκευτι, υποχρεοφται ο
προμθκευτισ να αποδϊςει τα ποςά των τιμολογίων που ζχει ειςπράξει κα είναι εκχωρθμζνα, ςτισ
τράπεηεσ και ςτισ Α.Ε διαχείριςθσ απαιτιςεων που διζπονται από τισ διατάξεισ του παραπάνω νόμου,
Σελίδα 69

20PROC006134424 2020-01-07

με τουσ οποίουσ ζχει ςυναφκεί θ μεταξφ τουσ ςφμβαςθ εκχϊρθςθσ. Στθν περίπτωςθ που τα
τιμολόγια είναι ενεχυριαςμζνα να αναγράφεται θ τράπεηα ι το πιςτωτικό ίδρυμα που ζχουν
ενεχυριαςκεί ςε εμφανζσ ςθμείο του τιμολογίου.
2. Ο “Ρρομθκευτισ” δθλϊνει και ςυνομολογεί ότι ζλαβε γνϊςθ όλων των όρων και περιοριςμϊν τθσ
ςφμβαςθσ αυτισ και ότι με βάςθ αυτοφσ και μόνο κα λφνεται κάκε διαφορά ι αμφιςβιτθςθ και κάκε
διζνεξθ για οποιοδιποτε λόγο ι αιτία.
Επίςθσ ςυμφωνείται ότι για κάκε τροποποίθςθ όρου τθσ ςφμβαςθσ , πρόςκετθ ςυμφωνία , παροχι
διευκόλυνςθσ , παράταςθ χρόνου εκτζλεςθσ κ.λ.π. δεν μποροφν να αποδειχκοφν παρά μόνο ζγγραφα
και αποκλείεται κάκε άλλο μζςο απόδειξθσ .
3.Θ ςφμβαςθ λφεται αυτοδίκαια ςε περίπτωςθ που αναδειχκεί χορθγθτισ από τθ 1 θ ΥΡΕ Αττικισ ι
άλλθ Κεντρικι Υπθρεςία .
ΑΡΘΡΟ 6ο
ΤΜΒΑΣΙΚΑ ΕΙΔΗ
Ο ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ

Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ
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