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1.

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο
Επωνυμία

Γενικό
Νοςοκομείο
Νζασ
Κωνςταντοποφλειο - Ρατθςίων
Αγίασ Πλγασ 3-5
Νζα Ιωνία, Ακινα
14233
Ελλάδα
EL 300686
2132057951
2132057038
promkgh2009@gmail.com
Μ.Σαλματάνθσ
http://www.konstantopouleio.gr/

Ιωνίασ,

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 Νζασ Ιωνίασ, Κωνςταντοποφλειο - Ρατθςίων και ανικει
ςτθν 1θ Υγειονομικι Ρεριφζρεια Αττικισ.
Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α.
Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι θ παροχι υπθρεςιϊν υγείασ (πρωτοβάκμιασ και
δευτεροβάκμιασ).
Εφαρμοςτζο εκνικό δίκαιο είναι το ελλθνικό δίκαιο όπωσ αυτό ιςχφει κατά τθν θμερομθνία διακιρυξθσ
του διαγωνιςμοφ.
Στοιχεία 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.(Aρ ςυςτιματοσ 81297)
β) Οι προςφορζσ πρζπει να υποβάλλονται θλεκτρονικά ςτθν διεφκυνςθ : www.promitheus.gov.gr
γ) Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από τθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ: Γενικό Νοςοκομείο
Νζασ Ιωνίασ, Κωνςταντοποφλειο - Ρατθςίων, Αγίασ Πλγασ 3-5, Νζα Ιωνία. Γραφείο Ρρομθκειϊν,
αρμόδιοσ
επικοινωνίασ:
M.Σαλματάνθσ,
τθλ.:2132057951,
φαξ:2132057038,
Email:promkgh2009@gmail.com
δ) H θλεκτρονικι επικοινωνία απαιτεί τθν χριςθ εργαλείων και ςυςκευϊν που δεν είναι γενικϊσ διακζςιμα.
Θ απεριόριςτθ, πλιρθσ, άμεςθ και δωρεάν πρόςβαςθ ςτα εν λόγω εργαλεία και ςυςκευζσ είναι δυνατι
ςτθν διεφκυνςθ (URL) : http://www.konstantopouleio.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 ςυςκευϊν και οργάνων του χειρουργείου για τισ ανάγκεσ
του Γενικοφ Νοςοκομείου Νζασ Ιωνίασ Κωνςταντοποφλειο - Ρατθςίων ωσ κάτωκι:
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Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο ΡΑΑΤΗΜΑ
I τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.

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) «Δημόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμηθειϊν και Τπηρεςιϊν (προςαρμογή ςτισ
Οδηγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ τροποποιήθηκε και ιςχφει,

-

του άρκρου 56 του ν. 4609/2019 (Α' 67) «υκμίςεισ Μζριμνασ Ρροςωπικοφ Ενόπλων Δυνάμεων,
Στρατολογίασ, Στρατιωτικισ Δικαιοςφνθσ και άλλεσ διατάξεισ»,

-

του άρκρου 33 του ν. 4608/2019 (Α' 66) «Ελλθνικι Αναπτυξιακι Τράπεηα και προςζλκυςθ Στρατθγικϊν
Επενδφςεων και άλλεσ διατάξεισ»,

-

του άρκρου 43 του ν. 4605/2019 (Φ.Ε.Κ.52/Α/01.04.2019) «Εναρμόνιςθ τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ με
τθν Οδθγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 8θσ Ιουνίου 2016
ςχετικά με τθν προςταςία τθσ τεχνογνωςίασ και των επιχειρθματικϊν πλθροφοριϊν που δεν ζχουν
αποκαλυφκεί (εμπορικό απόρρθτο) από τθν παράνομθ απόκτθςθ, χριςθ και αποκάλυψι τουσ (EEL 157
τθσ 15.6.2016) - Μζτρα για τθν επιτάχυνςθ του ζργου του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ και
άλλεσ διατάξεισ» και ειδικότερα τα οριηόμενα ςτο άρκρο 43 «Τροποποίθςθ διατάξεων του ν.4412/2016
(Α’ 147)»,

-

Τθσ ΥΑ 137675/EΥΘΥ 1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31.12.18) «Αντικατάςταςθ τθσ YA
110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Βϋ3521) για τουσ Εκνικοφσ κανόνεσ επιλεξιμότθτασ δαπανϊν Ελζγχουσ νομιμότθτασ δθμοςίων ςυμβάςεων ΕΣΡΑ 2014-2020 (ΥΡΑΣΥΔ)»,

-

του ν. 4314/2014 (Α' 265) “Α) Για τη διαχείριςη, τον ζλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακϊν
παρεμβάςεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςη τησ Οδηγίασ 2012/17 του
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τησ 13ησ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηςη του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ” και του ν. 3614/2007 (Α'
267) «Διαχείριςη, ζλεγχοσ και εφαρμογή αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για την προγραμματική περίοδο
2007 -2013»,

-

του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δημοςιονομικήσ διαχείριςησ και εποπτείασ (ενςωμάτωςη τησ Οδηγίασ
2011/85/ΕΕ) – δημόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ»,

-

του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργήςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν Προςϊπων
και Τπηρεςιϊν του Δημοςίου Σομζα-Σροποποίηςη Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ
ρυθμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,

-

τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογή τησ ελληνικήσ νομοθεςίασ ςτην Οδηγία 2011/7 τησ
16.2.2011 για την καταπολζμηςη των καθυςτερήςεων πληρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,

-

του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςη του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο»

-

του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «υγκρότηςη ςυλλογικϊν οργάνων τησ διοίκηςησ και οριςμόσ
των μελϊν τουσ με κλήρωςη»,

-

του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςη ενιαίασ Ανεξάρτητησ Αρχήσ Δημοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ
Ηλεκτρονικοφ Μητρϊου Δημοςίων υμβάςεων…»,

-

του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςη τησ διαφάνειασ με την υποχρεωτική ανάρτηςη νόμων και πράξεων
των κυβερνητικϊν, διοικητικϊν και αυτοδιοικητικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και
άλλεσ διατάξεισ”,

-

του άρκρου 4 του π.δ. 118/07 (Αϋ150),

-

του άρκρου 5 τθσ απόφαςθσ με αρικμ. 11389/1993 (Βϋ 185) του Υπουργοφ Εςωτερικϊν,
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-

του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςη δημοςιεφςεων των φορζων του Δημοςίου ςτο νομαρχιακό και
τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ»,

-

του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςη Κϊδικα Φόρου Προςτιθζμενησ Αξίασ»,

-

του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςη του Κϊδικα Διοικητικήσ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ”
των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15,

-

του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτηςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα”,

-

του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηςη διατάξεων για την πρόςβαςη ςε δημόςια 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 «Ρφθμιςη
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςησ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μητρϊου Δημοςίων
υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξησ»

-

τθσ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Σεχνικζσ
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εθνικοφ υςτήματοσ Ηλεκτρονικϊν Δημοςίων
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.

και ιδίωσ

Τισ κάτωκι αποφάςεισ & ζγγραφα:
-

Το αρ πρωτ 4963/5-10-2016 ζγγραφο τθσ Ε.Ρ.Υ ϋϋΡρομικειεσ από τουσ φορείσ τθσ παραγράφου 1 του
άρκρου 9 του ν 3580/2007-κακοριςμόσ ΚΑΑϋϋ
- Το αρ πρωτ 853/27-3-2018 ζγγραφο τθσ Ε.Κ.Α.Ρ.Υ
- Τθν από 18-5-18(6θ Συν Θεμ Α16) απόφαςθ Διοικθτικοφ Συμβουλίου
- Τθν από 20-6-2018 (7θ Συν Θεμ Α6) απόφαςθ Διοικθτικοφ Συμβουλίου ςχετικά με τθν ζγκριςθ
διενζργειασ του διαγωνιςμοφ
- Τθν από 25-10-2019 (14θ Συν Θεμ Α16) απόφαςθ Διοικθτικοφ Συμβουλίου ςχετικά με τθν ζγκριςθ
διενζργειασ του διαγωνιςμοφ

1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ
Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 12-12-19 θμζρα Ρζμπτθ κακϋόλθ τθ
διάρκεια 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 , τθν 8-11-2019 θμζρα Ραραςκευι και ώρα 10.00

1.6 Γεκνζηόηεηα
Α.

Δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ

Ρροκιρυξθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απεςτάλθ με θλεκτρονικά μζςα για δθμοςίευςθ ςτισ 6-11-2019 ςτθν
Υπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.
Β.

Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο

Θ προκιρυξθ και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό
Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ).
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Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του
Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. : http://www.promitheus.gov.gr.
Συςτθμικόσ

αρικμόσ

διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΗΔΗΣ: 81297

Θ προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) 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):http://www.konstantopouleio.gr/ ςτθν διαδρομι : Ρροκθρφξεισ – Διαγωνιςμοί ► Ανοιχτοί Ρρόχειροι Διαγωνιςμοί - Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ, ςτισ 8-11-2019

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 ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο
2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο
Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ είναι τα ακόλουκα:
1.
2.
3.
4.
5.

θ με αρ. 18/19 Ρροκιρυξθ τθσ Σφμβαςθσ , όπωσ αυτι ζχει δθμοςιευτεί ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα
τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.
θ παροφςα Διακιρυξθ με τα Ραραρτιματα που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ.
το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ *ΕΕΕΣ+ ωσ ςυνθμμζνο αρχείο του ςυςτθμικοφ
διαγωνιςμοφ .
οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ
ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά.
το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ.

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 10 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) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα
ζγκαιρα, δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν
παραλαβι των προςφορϊν,
β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ.
Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν 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 Γλώςςα
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 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
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δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984
(Αϋ188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα μποροφν να 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.
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 μποροφν να 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 (Ρρβλ. άρκρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπωσ
τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 14 του ν. 4497/2017 (Α 171).
Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο
μποροφν να υποβάλλονται ςε άλλθ γλϊςςα, αγγλικι, 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 κράτθμζρθ 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 (παρ 4, άρκρο
72Ν.4412/2016). Υποδείγματα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν περιλαμβάνονται ςτο Ραράρτθμα VIII τθσ παροφςασ
διακιρυξθσ. 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,
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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.
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, που
ανζρχεται ςε ποςοςτό 2% του προχπολογιςμοφ του είδουσ για το οποίο υποβάλλει προςφορά, μθ
ςυνυπολογιηόμενων των τυχόν δικαιωμάτων προαίρεςθσ και παράταςθσ τθσ ςφμβαςθσ, μθ
ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ.
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, ιτοι μζχρι 29/02/2020, άλλωσ 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 και ειδικότερα μετά:
α) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ ενδικοφανοφσ προςφυγισ ι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επί
αςκθκείςασ ενδικοφανοφσ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και
β) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ ενδίκων βοθκθμάτων
Ρροςταςίασ ι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επ’ αυτϊν.

προςωρινισ δικαςτικισ

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 73 ζωσ 78
του Ν. 4412/2016 και ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ 2.2.8, 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),
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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),
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.
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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
Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, προςφζρων
οικονομικόσ φορζασ ςε βάροσ του οποίου,
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 α) Κατ’ εξαίρεςθ, δεν αποκλείονται για τουσ λόγουσ των ανωτζρω παραγράφων, εφόςον
ςυντρζχουν οι πιο κάτω επιτακτικοί λόγοι δθμόςιου ςυμφζροντοσ (όπωσ ενδεικτικά δθμόςιασ υγείασ ι
προςταςίασ του περιβάλλοντοσ).
β) Κατ' εξαίρεςθ, επίςθσ, ο προςφζρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλειςμόσ, ςφμφωνα με τθν
παράγραφο 2.2.3.2, κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε
ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να
λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 4412/2016, πριν από τθν
εκπνοι τθσ προκεςμίασ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.
2.2.3.4. 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 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,
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(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 2.2.9.2 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.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα, ο οποίοσ βρίςκεται ςε μια εκ των
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παρ. 4, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεδειγμζνα 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.
2.2.3.5. 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).
2.2.3.6. 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.
2.2.3.7. Ρροςφζρων οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ
παραγράφουσ 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.4 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.
2.2.3.8. 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.
2.2.3.9. 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.

Κριτιρια Επιλογισ
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
- 13 -

19PROC005815044 2019-11-07
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 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα
Πςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν μζςο γενικό ετιςιο κφκλο εργαςιών των
διαχειριςτικϊν χριςεων 2015, 2016, 2017 ίςο ι μεγαλφτερο από το 100% του προχπολογιςμοφ για το
τμιμα/τα που υποβάλλουν προςφορά (μθ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ), ςυμπλθρϊνοντασ το αντίςτοιχο
πεδίο του ΕΕΕΣ.
2.2.6 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα
Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ,
οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται επί ποινισ αποκλειςμοφ να ζχουν εκτελζςει κατά τθ διάρκεια τθσ
τελευταίασ τριετίασ (2016, 2017, 2018), τουλάχιςτον μία ςφμβαςθ ςυντθριςεων ςυςτθμάτων
βιοϊατρικοφ εξοπλιςμοφ ςε Μονάδα Υγείασ (Νοςοκομείο ι Κζντρο Υγείασ δθμόςιο ι ιδιωτικό). Ωσ
ςυμβάςεισ νοοφνται πάςθσ φφςεωσ ςυντθριςεισ ςυςτθμάτων βιοϊατρικοφ εξοπλιςμοφ κακϊσ και οι
παρατάςεισ αυτϊν.
2.2.7 Πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο
Οι οικονομικοί φορείσ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οφείλουν επί ποινι απόρριψθσ να
Διακζτουν πιςτοποίθςθ ΕΝ ISO 9001:2015 ι ISO 13485:2003 , με πεδίο πιςτοποίθςθσ τθν διακίνθςθ
και τθν τεχνικι υποςτιριξθ ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων, ϊςτε να ικανοποιοφνται οι αντίςτοιχεσ
απαιτιςεισ των ςχετικϊν οδθγιϊν τθσ Ε.Ε και ταυτόχρονα να πλθροί τισ απαιτιςεισ τθσ υπουργικισ
απόφαςθσ ΔΥ8δ/Γ.Ρ οικ/1348/2004(διακίνθςθ και τεχνικι υποςτιριξθ ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων).
2.2.8 ηήξημε ζηελ ηθαλόηεηα ηξίησλ
Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ
επάρκειασ (τθσ παραγράφου 2.2.5) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ
παραγράφου 2.2.6), να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των
δεςμϊν τουσ με αυτοφσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ τουσ
αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων
ςτθρίηονται.
Πταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα κριτιρια που
ςχετίηονται με τθν απαιτοφμενθ με τθ διακιρυξθ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, οι εν
λόγω οικονομικοί φορείσ και αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των
ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων.
2.2.9 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο
2.2.9.1 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, 2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ
δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό
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Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα Ραράρτθμα ΙΙΙ…, το
οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίηεται
βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου
του Ραραρτιματοσ 2 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7 και
ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ
του
Ραραρτιματοσ 1.
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 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), 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.
Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται ζωσ δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των
προςφορϊν.
Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ.
2.2.9.2 Απνδεηθηηθά κέζα (Γηθαηνινγεηηθά Καηαθύξσζεο Πξνζσξηλνύ Αλαδόρνπ)
Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ,
όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, 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.
Στθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων
φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφό 2.2.8. τθσ παροφςασ, 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 (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8).
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 2.2.3.4.
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 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ).
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.
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. Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ
αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα
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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. Γίνονται δεκτά αποςπάςματα ποινικϊν
μθτρϊων εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ
αρχισ.
β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.2 (περιπτϊςεισ αϋ και βϋ) και 2.2.3.4 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που
εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ [θ Α.Α. δφναται να ηθτιςει
επιπλζον υπεφκυνθ διλωςθ του προςωρινοφ αναδόχου αναφορικά με τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ
αςφάλιςθσ (ςτθν περίπτωςθ που ο προςωρινόσ ανάδοχοσ ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα αφορά
Οργανιςμοφσ κφριασ και επικουρικισ αςφάλιςθσ) ςτου οποίου οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ+.
Ειδικότερα 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.
Τα ανωτζρω αναφερόμενα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτισ περιπτϊςεισ τθσ παρ. 2.2.3.4 περ. β’ γίνονται
δεκτά εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ
αρχισ. Τα δε δικαιολογθτικά που αφοροφν τισ περ. 2.2.3.2 αϋ και βϋ γίνονται δεκτά εφόςον είναι ςε ιςχφ
κατά το χρόνο υποβολισ τουσ ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ.
Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου το
ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, 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 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 και ςτθν
περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίςθμεσ δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του
επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-Certis) του άρκρου 81 του ν.4412/2016 όπωσ ιςχφει».
Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ
φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ.
γ) Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.3.2 (περίπτωςθ γϋ) τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ
Διεφκυνςθ Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, 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. Γίνονται δεκτά πιςτοποιθτικά εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν
υποβολι τουσ.
δ) για τθν παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογθτικά ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν, εφόςον ο προςωρινόσ
ανάδοχοσ είναι ανϊνυμθ εταιρία. Τα ανωτζρω δικαιολογθτικά ςχετικά με τθν ονομαςτικοποίθςθ των
μετοχϊν, εφόςον ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είναι ανϊνυμθ εταιρία, γίνονται δεκτά εφόςον, ζχουν εκδοκεί
ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ
*Εξαιροφνται τθσ υποχρζωςθσ αυτισ οι εταιρείεσ που είναι ειςθγμζνεσ ςτο Χρθματιςτιριο τθσ χϊρασ
εγκατάςταςισ τουσ και υποβάλλουν περί τοφτου υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου τουσ+:
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Ειδικότερα ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλλει πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από
το οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ είναι ονομαςτικζσ, κακϊσ και αναλυτικι κατάςταςθ με τα ςτοιχεία
των μετόχων τθσ εταιρείασ και τον αρικμό των μετοχϊν κάκε μετόχου (μετοχολόγιο), όπωσ τα ςτοιχεία
αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ, το πολφ τριάντα εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από
τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ.
Εάν ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είναι αλλοδαπι ανϊνυμθ εταιρία, και εφόςον ζχει, κατά το δίκαιο τθσ ζδρασ
τθσ, ονομαςτικζσ μετοχζσ προςκομίηει πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από το
οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ είναι ονομαςτικζσ, αναλυτικι κατάςταςθ μετόχων, με αρικμό των
μετοχϊν του κάκε μετόχου, όπωσ τα ςτοιχεία αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ
με θμερομθνία το πολφ 30 εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ προςφοράσ ι κάκε άλλο ςτοιχείο από
το οποίο να προκφπτει θ ονομαςτικοποίθςθ μζχρι φυςικοφ προςϊπου των μετοχϊν, που ζχει ςυντελεςτεί
τισ τελευταίεσ 30 (τριάντα) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ προςφοράσ.
Σε διαφορετικι περίπτωςθ, δθλαδι εφόςον κατά το δίκαιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει τθν ζδρα τθσ δεν
ζχει ονομαςτικζσ μετοχζσ, υποβάλλει βεβαίωςθ περί μθ υποχρζωςθσ ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν
από αρμόδια αρχι, εφόςον υπάρχει ςχετικι πρόβλεψθ, διαφορετικά προςκομίηει υπεφκυνθ διλωςθ του
διαγωνιηόμενου, ζγκυρθ και ενθμερωμζνθ κατάςταςθ μετόχων που κατζχουν τουλάχιςτον 1% των
μετοχϊν και αν δεν τθρείται τζτοια κατάςταςθ, ςχετικι κατάςταςθ μετόχων (με 1%), ςφμφωνα με τθν
τελευταία Γενικι Συνζλευςθ, αν οι μζτοχοι αυτοί είναι γνωςτοί ςτθν εταιρεία. Αν δεν προςκομιςκεί
κατάςταςθ κατά τα ανωτζρω, θ εταιρεία αιτιολογεί τουσ λόγουσ που οι μζτοχοι αυτοί δεν τθσ είναι
γνωςτοί.
Θ ανακζτουςα αρχι δεν υπειςζρχεται ςτθν κρίςθ τθσ ωσ άνω αιτιολογίασ. Δφναται, ωςτόςο, να
αποδείξει τθ δυνατότθτα υποβολισ τθσ κατάςταςθσ μετόχων, και μόνο ςτθν περίπτωςθ αυτι θ εταιρεία
αποκλείεται από τθν παροφςα διαδικαςία.
Ρεραιτζρω, πριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ υποβάλλεται θ υπεφκυνθ διλωςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ
των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηςη των
μητρϊων του ν. 3310/2005 όπωσ τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005» και
ε) για τθν παράγραφο 2.2.3.9. 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. Τα
ανωτζρω αναφερόμενα πιςτοποιθτικά από τα μθτρϊα του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν.
4412/2016 γίνονται δεκτά εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν
υποβολι τουσ ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ.
Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο.
Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 2.2.5 οι
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν ιςολογιςμοφσ ι αποςπάςματα ιςολογιςμϊν των τριϊν (3)
διαχειριςτικϊν χριςεων (2015, 2016, 2017). Για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που εδρεφουν ςτο εξωτερικό,
προςκομίηονται τα αντίςτοιχα - ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία τθσ χϊρασ που είναι
εγκατεςτθμζνοι - δικαιολογθτικά. Σε περίπτωςθ που δεν υποχρεοφνται ςτθν κατάρτιςθ ιςολογιςμϊν κα
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πρζπει να προςκομιςτεί το ζντυπο Ε3 των 3 διαχειριςτικϊν χριςεων (2015, 2016, 2017) για το ςυνολικό
φψοσ του ετιςιου κφκλου εργαςιϊν. Στθν περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ εδρεφει ςτο εξωτερικό, τα
αντίςτοιχα ιςχφοντα αποδεικτικά ζγγραφα. Σε περίπτωςθ που πρόκειται για φυςικό πρόςωπο, αντίςτοιχεσ
Δθλϊςεισ Φόρου Ειςοδιματοσ Ε3 και Εκκακαριςτικά Σθμειϊματα ι άλλα κατάλλθλα ζγγραφα και
δικαιολογθτικά.
Εάν ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ λειτουργεί ι αςκεί επιχειρθματικι δραςτθριότθτα για χρονικό διάςτθμα
μικρότερο των 3 τελευταίων διαχειριςτικϊν χριςεων, κα πρζπει να υποβάλει ςτοιχεία για τισ
διαχειριςτικζσ χριςεισ που λειτουργεί, από τα οποία να προκφπτει ότι ςυντρζχει θ ανωτζρω επάρκεια.
Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλει κοινι προςφορά, τα ανωτζρω δικαιολογθτικά
προςκομίηονται για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ ξεχωριςτά, αλλά ςε κάκε περίπτωςθ το ςχετικό κριτιριο
πρζπει να πλθρείται από τα μζλθ τθσ ζνωςθσ ςωρευτικά.
Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν
κατάλογο των αντίςτοιχων ςυμβάςεων ςυντιρθςθσ ιατροτεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ, με αναφορά του
αντίςτοιχου ποςοφ, τθσ θμερομθνίασ, του παραλιπτθ, κακϊσ και πιςτοποιθτικά ορκισ εκτζλεςθσ κάκε
ςφμβαςθσ.
Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ τθσ παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα εν ιςχφ
ηθτοφμενα πιςτοποιθτικά.
Β.6. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ
φορζασ είναι νομικό πρόςωπο, προςκομίηει 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 διαγωνιηομζνου). Από τα ανωτζρω
ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςι του, 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. Τα ανωτζρω αναφερόμενα αποδεικτικά ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ των νομικϊν
προςϊπων γίνονται δεκτά εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι
τουσ ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ.
Β.7. 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.8. 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.9. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων,
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ,
προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό.
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Β.10. Το ςφνολο των ενόρκων βεβαιϊςεων που υποβάλλονται ωσ αποδεικτικά μζςα, ςφμφωνα με τθν
παροφςα παρ. 2.2.9.2 γίνονται δεκτζσ εφόςον ζχουν ςυνταχκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι
τουσ ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Επίςθσ το ςφνολο των υπεφκυνων δθλϊςεων που υποβάλλονται ωσ
αποδεικτικά μζςα, ςφμφωνα με τθν παροφςα παρ. 2.2.9.2 γίνονται δεκτζσ εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά
τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ από τθν
ανακζτουςα αρχι.
Β.11. Τα ζγγραφα του παρόντοσ υποβάλλονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 4250/2014 (Αϋ 94). 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.

2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο
2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο
Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ
βάςει τιμισ .

είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο

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.
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 Εθνικοφ υςτήματοσ Ηλεκτρονικϊν Δημοςίων 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 Εθνικοφ υςτήματοσ Ηλεκτρονικϊν
Δημοςίων 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.
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.
- 19 -

19PROC005815044 2019-11-07
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. Στθν ςυνζχεια το ςφςτθμα παράγει τα
ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα θλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προςφζροντα.
Τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου
θλεκτρονικοφ αρχείου pdf (το οποίο κα υπογραφεί θλεκτρονικά) πρζπει να ταυτίηονται. Σε 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.
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.
Στισ περιπτϊςεισ που με τθν προςφορά υποβάλλονται ιδιωτικά ζγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε
κατά τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του ν. 4250/2014 (Αϋ 94) είτε και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον
ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία φζρει
υπογραφι μετά τθν ζναρξθ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ.
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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) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν
παρ. 1 και 3 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016 και β) τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται ςτο
άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρκρα 2.1.5 και 2.2.2 αντίςτοιχα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ το οποίο ζχει αναρτθκεί, ςε μορφι αρχείων
τφπου XML και PDF, ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ και αποτελεί
αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ (Ραράρτθμα ΙΙΙ).
Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται ςε μορφι pdf (ΥΑ 56902/215/2017) ψθφιακά υπογεγραμμζνο κατά τα
οριηόμενα ςτο άρκρο 73 του ν.4412/16 και τθν διακιρυξθ.
Για τθν ςφνταξθ ι/και ςυμπλιρωςθ του απαιτοφμενου θλεκτρονικοφ ΕΕΕΣ οι οικονομικοί φορείσ
προτείνεται να χρθςιμοποιιςουν το αναρτθμζνο από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ επικουρικό αρχείο XML,
προκειμζνου να εκμεταλλευτοφν τθν υπθρεςία eΕΕΕΣ τθσ ΕΕ και να παράξουν τθν απάντθςθ τουσ ςε
μορφι αρχείου PDF. Το αρχείο PDF παράγεται ζμμεςα από τθν υπθρεςία eEEEΣ επιλζγοντασ το κουμπί
«Εκτφπωςθ».
Σε κάκε περίπτωςθ και ανεξαρτιτωσ τθσ φπαρξθσ επικουρικοφ αρχείου xml ςτον χϊρο του διαγωνιςμοφ,
οι οικονομικοί φορείσ μποροφν να προςφεφγουν απ’ ευκείασ ςτθν θλεκτρονικι υπθρεςία τθσ Ευρωπαϊκισ
Επιτροπισ (https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd) να δθμιουργοφν το EΕΕΣ, να
ςυμπλθρϊνουν με ευκφνθ τουσ όλα τα δεδομζνα που αφοροφν τον εκάςτοτε διαγωνιςμό και
αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, να ςυμπλθρϊνουν τισ ςχετικζσ απαντιςεισ και να το εκτυπϊνουν ςε μορφι
pdf προκειμζνου να το υπογράψουν ψθφιακά και να το υποβάλλουν ςτο ςχετικό διαγωνιςμό.
Επιςθμαίνεται, ότι θ Ανακζτουςα αρχι για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ, διατθρεί το δικαίωμα
ςφμφωνα με το άρκρο 79 παρ. 5 του ν. 4412/2016, να ηθτιςει από τουσ προςφζροντεσ, ςε οποιοδιποτε
χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν όλα ι οριςμζνα δικαιολογθτικά, με τα
οποία αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τουσ. Ιδίωσ διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει
τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν με τα οποία αποδεικνφεται θ κάλυψθ από αυτοφσ των κριτθρίων
ποιοτικισ επιλογισ (καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ, τεχνικισ και
επαγγελματικισ ικανότθτασ και οικονομικισ / χρθματοοικονομικισ επάρκειασ), πριν από τθ βακμολόγθςθ
των τεχνικϊν προςφορϊν.
Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ προςκομίηεται ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο) εντόσ τριϊν (3)
εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι. Επιςθμαίνεται ότι θ εν λόγω υποχρζωςθ δεν ιςχφει για
τισ εγγυιςεισ θλεκτρονικισ ζκδοςθσ (π.χ. εγγυιςεισ του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίεσ φζρουν προθγμζνθ ψθφιακι
υπογραφι.
Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάκε
οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ.
2.4.3.2 H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ που
ζχουν τεκεί από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο Ραράρτθμα I τθσ Διακιρυξθσ, περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι
ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται.
Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλόλθτα
των προςφερόμενων ειδϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο
ωσ άνω Ραράρτθμα. Επιπλζον κα πρζπει να ςυνυποβλθκεί το φφλλο ςυμμόρφωςθσ του Ραραρτιματοσ IV
υπογεγραμμζνο από τον Νόμιμο Εκπρόςωπο του Οικονομικοφ Φορζα (Ρρόεδρο Διοικθτικοφ Συμβουλίου ι
Δ/ντα Σφμβουλο ι Διαχειριςτι κλπ ι ειδικά εξουςιοδοτθμζνου εκπρόςωπό τουσ).
Διατίκεται ςε θλεκτρονικι μορφι ωσ αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ το ΡΑΑΤΘΜΑ IV.
Οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι
υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν.
Γενικι επιςιμανςθ
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Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ δεν ζχουν τθν υποχρζωςθ να υπογράφουν τα δικαιολογθτικά του
παρόντοσ με χριςθ προθγμζνθσ θλεκτρονικισ υπογραφισ, αλλά μπορεί να τα αυκεντικοποιοφν με
οποιονδιποτε άλλον πρόςφορο τρόπο, εφόςον ςτθ χϊρα προζλευςισ τουσ δεν είναι υποχρεωτικι θ
χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Στισ
περιπτϊςεισ αυτζσ θ προςφορά ςυνοδεφεται με υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία δθλϊνεται ότι, ςτθ χϊρα
προζλευςθσ δεν προβλζπεται θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ ι ότι, ςτθ χϊρα προζλευςθσ δεν
είναι υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ για τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ
δθμοςίων ςυμβάςεων. Θ υπεφκυνθ διλωςθ φζρει υπογραφι ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν.
Τα ιδιωτικά ζγγραφα που υποβάλλονται με το Φάκελο «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ – Τεχνικι Ρροςφορά»
γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του ν. 4250/2014 (Αϋ 94) είτε και ςε απλι
φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ
οποία φζρει υπογραφι μετά τθν ζναρξθ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ.
Οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι
υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν.
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 που
είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο βάςει τιμισ .
Α. Τιμζσ
Θ τιμι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν δίνεται ςε ευρϊ ανά υπθρεςία

.

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 (ςφμφωνα με το
υπόδειγμα που υπάρχει ςτο Ραράρτθμα VII τθσ παροφςασ διακιρυξθσ) ςε μορφι pdf.
Κακϊσ θ οικονομικι προςφορά, ζχει αποτυπωκεί ζμμεςα ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του
ςυςτιματοσ, ο προςφζρων κα επιςυνάψει ςτθν θλεκτρονικι οικονομικι προςφορά του, ςε αρχείο μορφισ
pdf, θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο και ςυμπλθρωμζνο το ανωτζρω υπόδειγμα οικονομικισ προςφοράσ.
Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν προμικεια των ειδϊν ςτον τόπο και με τον
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου και ςτθν επ’
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ, ςτο φψοσ που ορίηονται από τθν εκάςτοτε ιςχφουςα νομοκεςία.
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.
Ο τρόποσ πλθρωμισ περιγράφεται ςτθν παρ. (5.1) τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
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.
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Στα είδθ για τα οποία ηθτοφνται περιςςότερα του ενόσ τεμάχια, κα δίνεται θ τιμι μονάδοσ ϊςτε
πολλαπλαςιαηόμενθ με τον αρικμό των ηθτουμζνων τεμαχίων κα διαμορφϊνει τθν ςυνολικι
προςφερόμενθ τιμι (Ρ) του πίνακα Ρ1 του υποδείγματοσ τθσ οικονομικισ προςφοράσ.
Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτοιχεία απαραίτθτα για
τθν τεκμθρίωςθ των προςφερομζνων τιμϊν, οι δε προμθκευτζσ υποχρεοφνται να παρζχουν αυτά.
2.4.5 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ
Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα ζξι (6)
μθνών 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,
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. Ο
περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ τθσ παροφςασ ( περ. γϋ τθσ παρ.
4 του άρκρου73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ,
κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων.
η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ,
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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.
ι) ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται οι προςφορζσ των οποίων θ τιμι είναι άνω του Ραρατθρθτθρίου
Τιμϊν (εφόςον υπάρχουν κατά τθν θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν).
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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 19-12-2019 θμζρα Ρζμπτθ και ώρα 10.00 π.μ



Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», 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 μόνο των τεχνικϊν
προςφορϊν των προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ
γίνεται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και ςυντάςςεται πρακτικό για τθν απόρριψθ όςων τεχνικϊν
προςφορϊν δεν πλθροφν τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και τθν αποδοχι
όςων τεχνικϊν προςφορϊν αντίςτοιχα πλθροφν τα ανωτζρω.
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», μόνο ςτθν ανακζτουςα αρχι, προκειμζνου θ τελευταία να ορίςει τθν θμερομθνία και ϊρα
αποςφράγιςθσ του (υπο)φακζλου των οικονομικϊν προςφορϊν.
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.
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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.
Στθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι μια απόφαςθ, με τθν οποία επικυρώνονται τα
αποτελζςματα όλων των ανωτζρω ςταδίων («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ», «Τεχνικι Ρροςφορά» και
«Οικονομικι Ρροςφορά»), θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ μζςω τθσ
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ ΕΣΗΔΗΣ.
Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4
τθσ παροφςασ.

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 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 2.2.9.2. 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 - 2.2.8 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. Πταν υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν
θλεκτρονικι υπογραφι.
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 υποβάλλει εντόσ τθσ ανωτζρω προκεςμίασ (10 θμζρεσ) που ζχει κζςει θ
ανακζτουςα αρχι 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
τθ χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν, θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ των
δικαιολογθτικϊν για όςο χρόνο απαιτθκεί για τθ χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν από τισ αρμόδιεσ αρχζσ.
Το παρόν εφαρμόηεται αναλόγωσ 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 παράγραφοσ 5 εδάφιο αϋ του
ν.4412/2016, τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ.
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 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ 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 2.2.8
(κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,
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Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ
προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο
Σφμβαςθσ 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 - 2.2.8 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.
Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ τθσ
Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ 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, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 105 παρ.1 Ν.
4412/2016, μπορεί να προτείνει μόνο κατά το ςτάδιο τθσ κατακφρωςθσ, 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, ςφμφωνα με το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, θλεκτρονικά
μζςω του ςυςτιματοσ.
Θ εν λόγω απόφαςθ αναφζρει τθν προκεςμία για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με
τθν επόμενθ παράγραφο 3.4.
Τα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται
εφόςον ςυντρζξουν ςωρευτικά τα κάτωκι:
α) άπρακτθ πάροδοσ τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ι ςε περίπτωςθ άςκθςθσ,
παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ. και ςε
περίπτωςθ άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ., εκδοκεί απόφαςθ επί τθσ
αίτθςθσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο τελευταίο
εδάφιο τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 372 του ν.4412/2016 και τα όςα ορίηονται ςτθν παράγραφο 3.4 τθσ
παροφςασ.
β) κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον ο τελευταίοσ υποβάλλει,
ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ, που υπογράφεται κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 79Α
του ν.4412/2016, ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό του οψιγενείσ μεταβολζσ
κατά τθν ζννοια του άρκρου 104 του ν.4412/2016 και μόνον ςτθν περίπτωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου
ι τθσ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ. Θ υπεφκυνθ διλωςθ
ελζγχεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, το οποίο ςυντάςςει πρακτικό που ςυνοδεφει τθ ςφμβαςθ.
γ) κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον αυτόσ υποβάλει
επικαιροποιθμζνα τα δικαιολογθτικά τθσ παραγράφου 2.2.9.2 και μόνον ςτθν περίπτωςθ του
προςυμβατικοφ ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και ενδίκων μζςων κατά τθσ απόφαςθσ
κατακφρωςθσ, ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ.
Μετά τθν επζλευςθ των εννόμων αποτελεςμάτων τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, θ Ανακζτουςα Αρχι
προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ του προκεςμία που δε
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μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδικισ
πρόςκλθςθσ. Θ υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.
Εάν ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ςυμφωνθτικό, μζςα ςτθν τεκείςα προκεςμία,
κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και
ακολουκείται θ διαδικαςία τθσ παραγράφου 3.2 για τον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν
προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, θ διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται, ςφμφωνα με τθν
παράγραφο 3.5 τθσ παροφςασ και τθν περιπτ. Βϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 106 του Ν.4412/16.

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, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 364 του ν. 4412/2016. 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.
• 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
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απόφαςι τθσ, θ οποία εκδίδεται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμζρα
εξζταςθσ 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.
Θ αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθν
ζκδοςθ 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.

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, θαιήο ιεηηνπξγίαο)

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ και καλισ λειτουργίασ.
Α) 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 Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτο
Ραράρτθμα VIII 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.
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.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ δφναται να αποδεςμεφεται ςταδιακά μετά το τζλοσ του εκάςτοτε
θμερολογιακοφ ζτουσ κατά το ποςό που αναλογεί ςτθν αξία του μζρουσ τθσ ποςότθτασ των ειδϊν που
παραλιφκθκε οριςτικά. Για τθν ςταδιακι αποδζςμευςι τουσ απαιτείται προθγοφμενθ γνωμοδότθςθ του
αρμόδιου οργάνου. Εάν ςτο πρωτόκολλο παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ
παράδοςθ, θ παραπάνω ςταδιακι αποδζςμευςθ γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ κατά τα προβλεπόμενα
των παρατθριςεων και του εκπρόκεςμου. (Ν. 4412/2016 άρκρο 72 παράγραφοσ 8 περ. β).

4.2 πκβαηηθό Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία
Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016 με τισ εκάςτοτε
τροποποιιςεισ , 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 Ραράρτθμα X του
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του 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
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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 2.2.9.2
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 του αρμοδίου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ.
Για τθν τροποποίθςθ ςυνάπτεται νζα ζγγραφθ ςυμφωνία των ςυμβαλλόμενων μερϊν, θ οποία κα
αποτελεί Ραράρτθμα τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ.
Δθλϊνεται ρθτϊσ ότι καμία αφξθςθ οικονομικοφ αντικειμζνου για οιονδιποτε λόγο δεν δφναται να
ςυμφωνθκεί ςε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ.

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.

- 31 -

19PROC005815044 2019-11-07
5.

ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο
5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί μετά το τζλοσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν
τμθματικά για το αντίςτοιχο χρονικό διάςτθμα και μζχρι τθν ολοκλιρωςθ ςτο 100% των ςυμβατικϊν
υποχρζωςεων.
Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπωσ
τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 34 και 35 του ν. 4497/2017 κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ
που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι.
Συγκεκριμζνα, για τθν πλθρωμι του τιμιματοσ απαιτοφνται κατ’ ελάχιςτον τα εξισ δικαιολογθτικά:
α) Ρρωτόκολλο οριςτικισ ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ των εργαςιϊν ςυντιρθςθσ .
γ) Τιμολόγιο του αναδόχου εισ τριπλοφν.
δ) Ριςτοποιθτικά Φορολογικισ και Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ.
Ρζραν των ανωτζρω δικαιολογθτικϊν, οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι,
μποροφν να ηθτιςουν και οποιοδιποτε άλλο δικαιολογθτικό, εφόςον προβλζπεται ςτθν κείμενθ
νομοκεςία.
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 – άρκρο 375 παρ. 7 Ν. 4412/2016)
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. Με κοινι απόφαςθ του Υπουργοφ
Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και Τουριςμοφ και Οικονομικϊν ρυκμίηονται κζματα ςχετικά με το χρόνο, τον
τρόπο και τθ διαδικαςία κράτθςθσ των ωσ άνω χρθματικϊν ποςϊν, κακϊσ και κάκε άλλο αναγκαίο κζμα
για τθν εφαρμογι τθσ παροφςασ παραγράφου.
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 και ΚΥΑ 1191/14-3-2017 - ΦΕΚ Β' 969).
δ) Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20% (άρκρο 7 τθσ ΥΑ 5143/05.12.2014 - ΦΕΚ 3335/11.12.2014 τεφχοσ Βϋ).
ε) Κράτθςθ 2% υπζρ Ψυχικισ Υγείασ ςφμφωνα με το άρκρο 3 του Ν. 3580/2007.

ςτ) Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου
ειςοδιματοσ αξίασ 4% για αγακά επί του κακαροφ ποςοφ (άρκρο 64 παρ. 2 ν.4172/2013 – ΦΕΚ
167/23.07.2013 τεφχοσ Αϋ).
Τα ζξοδα μεταφοράσ, φορτοεκφόρτωςθσ και οποιοδιποτε άλλο κόςτοσ που πικανόν να προκφπτει ςτα
πλαίςια τθσ Ραράδοςθσ βαρφνουν τον προμθκευτι.
Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ των διατάξεων τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ περί νομίμων κρατιςεων ι/και
φόρου ειςοδιματοσ ι οποιαδιποτε άλλθ τροποποίθςθ/ςυμπλιρωςθ τυχόν διατάξεων, οι όροι τθσ
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Ρροκιρυξθσ κακϊσ και τθσ Σφμβαςθσ που πρόκειται να υπογραφεί με τον Ανάδοχο ςυμμορφϊνονται με
τισ νζεσ διατάξεισ.

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 τα αναφερόμενα ςτθν παροφςα.
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,
β) είςπραξθ εντόκωσ τθσ προκαταβολισ που χορθγικθκε ςτον ζκπτωτο από τθ ςφμβαςθ ανάδοχο είτε από
ποςόν που δικαιοφται να λάβει είτε με κατάκεςθ του ποςοφ από τον ίδιο είτε με κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ
προκαταβολισ. Ο υπολογιςμόσ των τόκων γίνεται από τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ προκαταβολισ από τον
ανάδοχο μζχρι τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ απόφαςθσ κιρυξθσ του ωσ εκπτϊτου, με το ιςχφον κάκε φορά
ανϊτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από τθν θμερομθνία δε αυτι και μζχρι τθσ
επιςτροφισ τθσ, με το ιςχφον κάκε φορά επιτόκιο για τόκο υπερθμερίασ *ςτην περίπτωςη που
προβλζπεται η χορήγηςη προκαταβολήσ].
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 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 κατϋ εφαρµογι των ςυµβατικϊν όρων να
υποβάλλει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ, μζςα ςε
ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ
απόφαςθσ. Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ
(ιτοι το Διοικθτικό Συμβοφλιο αυτισ), φςτερα από γνωμοδότθςθ του προβλεπόμενου ςτθν περίπτωςθ δ
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. Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται
προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι προςφυγι. Αν κατά τθσ απόφαςθσ που επιβάλλει
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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.

O ΔΙΟΙΚΘΤΘΣ

ΜΙΧΑΘΛ ΚΟΥΤΘΣ
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ΡΑΑΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Φπζηθνύ θαη Οηθνλνκηθνύ Αληηθεηκέλνπ ηεο
ύκβαζεο
ΜΔΡΟ Α - ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
Ρροςφορζσ υποβάλλονται είτε α) για το ςφνολο των προκθρυχκζντων είτε β) για ζνα ι περιςςότερα
τμιματα του για το ςφνολο τθσ ποςότθτασ .

Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΡΕΙΓΑΦΘ

ΡΟΣΟΤΘΤΑ

1

51728

ARGON Plus χειρολαβι με αναςυρόμενο θλεκτρόδιο
μαχαιριδίου 2.5cm , ενεργοποιοφμενθ με το χζρι και
κικθ φφλαξθσ μίασ χριςθσ (αποςτειρωμζνο) .Να
προςαρμόηεται ςτθν ιδθ υπάρχουςα γεννιτρια του
Νοςοκομείου.

2

85970

Hook Θλεκτρόδιο για ρεηεκτοςκόπιο Wolf sheath 24Fr
μονοπολικό

3

98704

Hλεκτρόδιο -Αγκφλθ κοπισ 30 μοιρϊν κατάλλθλεσ για
διπολικό ρεηεκτοςκόπιο
Olympus TUR-IS με μονό
ςφρμα 0,2mm να ξεχωρίηει χρωματικά από το
μονοπολικό

25

4

98706

Hλεκτρόδιο -εξάχνωςθσ κατάλλθλεσ για διπολικό
ρεηεκτοςκόπιο
Olympus TUR-IS μανιτάρι να ξεχωρίηει
χρωματικά από το μονοπολικό

20

5

7040653

Hλεκτρόδιο κατάλλθλο μονοπολικό ρεηεκτοςκόπιο
Olympus 24Fr τφπου Roller μεγάλο και μικρό

20

6

85966

Loop Θλεκτρόδιο για ρεηεκτοςκόπιο Wolf sheath 24Fr
μονοπολικό

10

7

85689

Oval Hλεκτρόδιο κατάλλθλο για διπολικό
ρεηεκτοςκόπιο
Olympus TUR-IS να ξεχωρίηει
χρωματικά από το μονοπολικό

13

8

85967

Roller Θλεκτρόδιο για ρεηεκτοςκόπιο Wolf sheath 24Fr
μονοπολικό

10

9

98705

Roller Hλεκτρόδιο κατάλλθλο για διπολικό
ρεηεκτοςκόπιο
Olympus TUR-IS με μονό ςφρμα να
ξεχωρίηει χρωματικά από το μονοπολικό

2

10

85968

Share
Θλεκτρόδιο για ρεηεκτοςκόπιο Wolf sheath 24Fr
μονοπολικό

5

98777

Αγκφλεσ 30 μοιρϊν κατάλλθλεσ για μονοπολικό
ρεηεκτοκτοςκόπιο Olympus 24 Fr με ςφρμα πάχουσ
0,35mm

50

86282

Αγκφλεσ υπο γωνία 30ο για υςτεροςκόπιο Olympus
διπολικό με μονό ςφρμα να ξεχωρίηει χρωματικά από
το μονοπολικό

20

3

11

12
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13

14

15

16

17

18

85510

81448

52648

85511

81526

98707

Αιμοςτατικά ψαλίδια ςυςτιματοσ υπεριχων ανοιχτισ
επζμβαςθσ
με μικοσ ςτειλεοφ 23 cm , διαμζτρου 5 mm , με κυρτι
λεπίδα τιτανίου μικουσ 15mm , θ οποία να πάλλεται με
επιμικθ κίνθςθ ςε ςυχνότθτα 55,5 Khz , με δυνατότθτα
περιςτροφισ 360ο (χωρίσ τθν ανάγκθ χριςθσ
προςαρμογζα) και ενεργοποίθςθ από το χζρι (hand
activation) , να ζχουν δε δυνατότθτα απολίνωςθσ αγγείων
διαμζτρου ζωσ 7 mm (Απαραίτθτοσ ςυνοδόσ
εξοπλιςμόσ )
Αιμοςτατικά ψαλίδια ςυςτιματοσ υπεριχων
λαπαροςκοπικισ επζμβαςθσ
με ςτειλεό μικουσ 36 cm και διαμζτρου 5 mm που να
ζχει δυνατότθτα περιςτροφισ 360ο (χωρίσ τθν ανάγκθ
χριςθσ προςαρμογζα). Να διακζτουν λεπίδα τιτανίου με
κυρτό άκρο μικουσ 15 mm και άνοιγμα ςιαγϊνων 11
mm, θ οποία να πάλλεται με επιμικθ κίνθςθ ςε
ςυχνότθτα 55,5 kHz και να ενεργοποιείται από το χζρι
(hand activation). Να ζχουν δυνατότθτα αιμόςταςθσ
αγγείων διαμζτρου ωσ 7 mm.
Αιμοςτατικό ψαλίδι ςυςτιματοσ υπεριχων
ανοιχτισ
επζμβαςθσ
με μικοσ ςτειλεοφ 9 cm, με δυνατότθτα απολίνωςθσ
αγγείων διαμζτρου ζωσ 5 mm , με δυνατότθτα
ενεργοποίθςθσ από το χζρι .Με κυρτι λεπίδα τιτανίου θ
οποία να πάλλεται με επιμικθ κίνθςθ ςε ςυχνότθτα 55,5
Khz και να είναι τοποκετθμζνθ ςτο άνω άκρο του
εργαλείου για τθν προςταςία των ηωτικϊν δομϊν. Ο
ςτειλεόσ να ζχει ςωςτι κατανομι ςτο βάροσ και κλειδί
αςφαλείασ μιασ χριςθσ. Θ λαβι να είναι ψαλιδοειδισ
Αιμοςτατικό ψαλίδι ςυςτιματοσ υπεριχων
λαπαροςκοπικισ επζμβαςθσ
με μικοσ ςτειλεοφ 17 cm, με δυνατότθτα απολίνωςθσ
αγγείων διαμζτρου ζωσ 5 mm , με δυνατότθτα
ενεργοποίθςθσ από το χζρι .Με κυρτι λεπίδα τιτανίου θ
οποία να πάλλεται με επιμικθ κίνθςθ ςε ςυχνότθτα 55,5
Khz και να είναι τοποκετθμζνθ ςτο άνω άκρο του
εργαλείου για τθν προςταςία των ηωτικϊν δομϊν. Ο
ςτειλεόσ να ζχει ςωςτι κατανομι ςτο βάροσ και κλειδί
αςφαλείασ μιασ χριςθσ. Θ λαβι να είναι ψαλιδοειδισ
Αιςκθτιρασ δακτφλου μιασ χριςθσ για τθν ςυνεχι
αναίμακτθ μζτρθςθ τθσ καρδιακισ παροχισ ,αρτθριακισ
πίεςθσ
και λοιπϊν αιμοδυναμικϊν παραμζτρων
Ακίδα Hλεκτρόδιο κατάλλθλο για διπολικό
ρεηεκτοςκόπιο
Olympus TURIS με μονό ςφρμα να
ξεχωρίηει χρωματικά
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19

7040654

20

98919

21

50157

Ακίδεσ κατάλλθλεσ για
ρεηεκτοςκόπιο μονοπολικό
Olympus 24Fr 45 μοιρϊν
Αντιςκωριακό spray χειρουργικϊν εργαλείων
Αςκοί Αναρροφιςεωσ μιάσ χριςθσ
Να ζχουν εςωτερικι βαλβίδα και φίλτρο προςταςίασ
ϊςτε να προφυλάςςεται το ςφςτθμα κεντρικισ παροχισ
κενοφ και να ςυγκρατεί τουσ πακογόνουσ
μικροοργανιςμοφσ.
Οι ςακοφλεσ να είναι αντοχισ και εφκαμπτεσ.
Πλα τα υλικά που απαρτίηουν τουσ αςκοφσ να είναι μιάσ
χριςεωσ και ενςωματωμζνα ςτον κάκε αςκό.
Να ςυνδζονται γριγορα και εφκολα για να μθν
κακυςτεροφν οι χειρουργικζσ επεμβάςεισ
Να είναι χωρθτικότθτασ 2000 ml. Nα ζχει αντιαφριςτικι
ουςία .Να ζχει ςτο καπάκι τισ ελάχιςτεσ απαραίτθτεσ
οπζσ .Να παρζχονται δωρεάν τα απαραίτθτα κάνιςτρα

5
15

7000

52277

Γλφφανα μαλακϊν μορίων μικουσ 11 εκ και διαμζτρου 4
χιλ ευκζα για ενδοςκοπικζσ επεμβάςεισ ρινόσ ςυμβατά
με το μθχάνθμα XPS Micro .

12

23

52173

Γλφφανα μαλακϊν μορίων μικουσ 11 εκ και διαμζτρου 4
χιλ κυρτά 40 μοιρϊν
για ενδοςκοπικζσ επεμβάςεισ
ρινόσ ςυμβατά με το μθχάνθμα XPS Micro .

12

24

5021651867

Γυαλιά προςτατευτικά από λοιμϊδθ νοςιματα μίασ
χριςθσ

300

50047

Δερμογράφοι δζρματοσ ςε ςκοφρο χρϊμα ,
που να ςθμειϊνεται εφκολα ςτο δζρμα χωρίσ να απλϊνει
και
να μθν αφαιρείται εφκολα με νερό ι οινόπνευμα.

600

22

25

26

86761

Εργαλείο για αιμόςταςθ (ςφράγιςθ ) -διατομι αγγείων
ζωσ και 7mm, με ςτειλεό μικουσ 20cm (ανοιχτι
εγχείρθςθ ) , με ενςωματωμζνο καλϊδιο και
αποκλειςτικι χριςθ υπεριχων .Θ ενεργοποίθςθ να
γίνεται από το χζρι με τεχνολογία προςαρμοηόμενθσ
ενζργειασ ςτον ιςτό .Να διακζτει κυρτι λεπίδα τιτανίου ,
θ οποία να παλλεται (50kHz) με επιμικθ κίνθςθ

27

86762

Εργαλείο για αιμόςταςθ (ςφράγιςθ ) -διατομι αγγείων
ζωσ και 7mm, με ςτειλεό μικουσ 36cm (λαπαροςκοπικι
εγχείρθςθ ) , με ενςωματωμζνο καλϊδιο και
αποκλειςτικι χριςθ υπεριχων .Θ ενεργοποίθςθ να
γίνεται από το χζρι με τεχνολογία προςαρμοηόμενθσ
ενζργειασ ςτον ιςτό .Να διακζτει κυρτι λεπίδα τιτανίου ,
θ οποία να παλλεται (50kHz) με επιμικθ κίνθςθ

28

60790

Θλεκτρόδια διακερμίασ τφπου βελόνθσ
150mm περίπου

29

90148

Θλεκτρόδια διακερμίασ τφπου βελόνθσ
70mm περίπου
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30

50833

31

7040018

32

50837

33

51729

Θλεκτρόδια διακερμίασ τφπου μαχαιριδίου μικουσ
150mm περίπου
Θλεκτρόδια
mm
Θλεκτρόδια
70mm

διακερμίασ τφπου ςφαιρίδιο

150

διακερμίασ τφπου ςφαιρίδιο

κοντό

Θλεκτρόδια γείωςθσ POLY HESIVE II ενθλίκων
τεχνολογίασ REM , διπλισ επιφάνειασ μίασ χριςθσ ,
αποςτειρωμζνο , ελζυκερο από λάτεξ , με ενςωματωμζνο
καλϊδιο μικουσ 27m .Να προςαρμόηεται ςτο μθχάνθμα
Argon του Νοςοκομείου μασ .

900
50
300

15

34

85286

Θικθ πλφςθσ γλυφάνων αφαίρεςθσ πολυπόδων ρινόσ
διαμζτρου 2,7 mm ςυμβατζσ με το μθχάνθμα Endoscrub .

35

52193

Θικθ πλφςθσ γλυφάνων αφαίρεςθσ πολυπόδων ρινόσ
διαμζτρου 4mm ςυμβατζσ με το μθχάνθμα Endoscrub .

15

Κάλυμμα κάμερασ ενδοςκοπίου αυτοκόλλθτο
διαςτάςεων 175χ 240 εκ.
Να είναι αποςτειρωμζνο, εφχρθςτο, μαλακό, να είναι
αδιάβροχο με αυτοκόλλθτθ ταινία ςτο ζνα άκρο .

900

36

37

38

7040055

50023

50117

Καπζλλα Χειρουργείου (ςκοφφιεσ) δετζσ πίςω
(ανδρικζσ)
Να είναι καταςκευαςμζνα από διάτρθτο μθ υφαςμζνο
υλικό , ειδικισ ςφνκεςθσ , αεροδιαπερατά που να
επιτρζπουν τον αεριςμό του τριχωτοφ τθσ κεφαλισ .
Το υλικό να μθν ερεκίηει το δζρμα ,να μθν είναι τοξικό.
Να είναι ελαφριά καλαίςκθτα και αςφαλι .
Να είναι ανκεκτικά , δφςκολα αναφλζξιμα .
Να είναι απαλά ςτθν αφι .
Να διατίκενται ςε δφο χρϊματα (μπλζ κα πράςινο)
Να διατίκενται ςε διάφορα μεγζκθ .

Καπζλλα Χειρουργείου (ςκοφφιεσ) με λάςτιχο πίςω
(γυναικείεσ)
Να είναι καταςκευαςμζνα από διάτρθτο μθ υφαςμζνο
υλικό , ειδικισ ςφνκεςθσ , αεροδιαπερατά που να
επιτρζπουν τον αεριςμό του τριχωτοφ τθσ κεφαλισ .
Το υλικό να μθν ερεκίηει το δζρμα ,να μθν είναι τοξικό.
Να είναι ελαφριά, καλαίςκθτα και αςφαλι .
Να είναι ανκεκτικά , δφςκολα αναφλζξιμα .
Να είναι απαλά ςτθν αφι .
Να διατίκενται ςε δφο χρϊματα (μπλζ κα πράςινο)
Να διατίκενται ςε διάφορα μεγζκθ .
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39

51785

40

52684

41

51666

42

51840

43

51262

44

60549

Καπζλλα Χειρουργείου ολικισ κάλυψθσ (Ορκοπεδικά )
Να είναι καταςκευαςμζνα από διάτρθτο μθ υφαςμζνο
υλικό , ειδικισ ςφνκεςθσ , αεροδιαπερατά που να
επιτρζπουν τον αεριςμό του τριχωτοφ τθ κεφαλισ .
Το υλικό να μθν ερεκίηει το δζρμα ,να μθν είναι τοξικό.
Να είναι ελαφριά, καλαίςκθτα και αςφαλι .
Να είναι ανκεκτικά , δφςκολα αναφλζξιμα .
Να είναι απαλά ςτθν αφι .
Να διατίκενται ςε δφο χρϊματα (μπλζ κα πράςινο)
Να διατίκενται ςε διάφορα μεγζκθ .

Κεφαλι νεφελοποίθςθσ (ςετ ) μίασ χριςθσ
Κουβζρτεσ ολόςωμεσ κζρμανςθσ αςκενϊν μζςω
μθχανιματοσ το οποίο κα διατίκεται από τθν μειοδότρια
εταιρεία
Να είναι ελαφριζσ από αρίςτθσ ποιότθτασ χαρτί για να
μθν αποβάλλουν ίνεσ ςκόνθσ
Θ Διάχυςθ τθσ κερμότθτασ να γίνεται μζςω μικροπόρων
ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ ιςομερισ κατανομι τθσ
κερμότθτασ ςε όλθ τθν επιφάνεια τθσ κουβζρτασ
Να προςφζρονται ςε διαςτάςεισ που να καλφπτουν όλο
το ςϊμα του αςκενοφσ

Κουλοφρα κεφαλισ
Να είναι από ανκεκτικό, αντιαλλεργικό, μαλακό υλικό
Κυκλϊματα αναιςκθςίασ μιάσ χριςθσ αποςτειρωμζνα
για χειρουργείο.
Οι ςωλινεσ να είναι καταςκευαςμζνοι από PVC και να
είναι τελείωσ διαφανείσ και λείοι ςτθν εςωτερικι τουσ
επιφάνεια .Να είναι εφοδιαςμζνοι με ςπειροειδι
εξωτερικι ενίςχυςθ , για τθν αποφυγι απόφραξθσ του
ςωλινα ςε οποιαδιποτε κλίςθ και τθν αποφυγι
κατακράτθςθσ υδρατμϊν .Τα κυκλϊματα να
προςφζρονται ςε ςετ που κα περιλαμβάνει όλα τα
απαραίτθτα εξαρτιματα που χρθςιμοποιοφνται ςε κάκε
τμιμα . Το ςετ να περιλαμβάνει δφο ςωλινεσ 150
εκατοςτά και ςυνδετικό Υ, ζνα επιπλζον ςωλινα 180 εκ
για τον αςκό , ζνα ευκφ ςυνδετικό , ζνα γωνιϊδεσ
ςυνδετικό και αςκό 3 lt.Να διατίκεται μεμονωμζνα μθ
αποςτειρωμζνθ μάςκα μιασ χριςθσ, ενθλίκων, latex free
.Θ μάςκα να φζρει περιμετρικά αεροκάλαμο για τθν
άριςτθ εφαρμογι τθσ .

Λαβζσ
μικουσ

διακερμίασ μίασ χριςθσ
70mm περίπου
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45

46

Λάμεσ χειρουργικϊν μαχαιριδίων.
Να είναι καταςκευαςμζνεσ από υλικό αντοχισ
,ανοξείδωτεσ ατομικά ςυςκευαςμζνεσ ςε φφλλα
αλουμινίου .
7000027Οι λεπίδεσ να κόβουν τουσ ιςτοφσ εφκολα κακ’ όλθ τθ
7000033
διάρκεια τθσ επζμβαςθσ .
Να προςφζρονται όλα τα νοφμερα 10,11,12,15,20,22,24.

51932

47

86008

48

100247

49

85450

50

50170

Λαπαροςκοπικι λαβίδα θλεκτροκερμικισ ςυγκόλθςθσ
και διατομισ αγγείων ζωσ και 7mm με αυτόματθ
ολοκλιρωςθ του κφκλου απολίνωςθσ για περιςςότερθ
αςφάλεια : με χειροδιακόπτθ , κλείδωμα χειρολαβισ και
ξεχωριςτι ςκανδάλθ μθχανικισ κοπισ , ενεργό άκρο
24mm , μικουσ 37 cm και ςτειλεό διαμζτρου 10mm για
καλφτερθ λειτουργικότθτα .
Λαπαροςκοπικι λαβίδα ςφλλθψθσ διπολικισ διακερμίασ
για αιμόςταςθ ςε αγγεία ζωσ 7mm διαμζτρου , πλιρεσ
μονωμζνθ , με διπλισ ενζργειασ ςιαγόνεσ διαμζτρου
5mm και μικουσ 300mm περίπου .Να είναι κατάλλθλθ με
όλεσ τισ διπολικζσ διακερμίεσ του χειρουργείου και να
περιλαμβάνει καλϊδιο τουλάχιςτον 3 μζτρων .
Λιπαντικό spray χειρουργικϊν χειρολαβϊν
Μάςκα ςτοματορινικι πολλαπλων χριςεων για ςυςκευι
κετικισ πίεςθσ CPAP/ BIPAP, με δυνατότθτα
αποςτείρωςθσ ςε κλίβανο για χριςθ ςε διαφορετικοφσ
αςκενείσ. Μεγεκοσ large

Μάςκεσ Αεροηόλ Ενθλίκων (Νεμπουλάιηερ). Θ κάκε
μάςκα:
1.Να είναι καταςκευαςμζνθ από κακαρό μαλακό και
ελαφρφ πλαςτικό υλικό .
2.Να ζχει πλάγιεσ οπζσ εκπνοισ , ανατομικι καταςκευι ,
ςωλινα για ςφνδεςθ με το οξυγόνο , επιρρίνια ταινία
αλουμινίου , αυξομειοφμενθ ελαςτικι ταινία για
ςυγκράτθςθ τθσ μάςκασ ςτο κεφάλι και μπουκαλάκι
νεφελοποίθςθσ .
3.Θ μάςκα να είναι ικανοποιθτικά μεγάλθ ζτςι ϊςτε να
εφαρμόηει ςε όλα τα μεγζκθ προςϊπων .
4.Να διακζτει ρυκμιςτι φαρμάκου
5.Να εφαρμόηει ςε ατομικι ςυςκευαςία
6.Ο ςωλινασ τθσ να είναι ειδικά καταςκευαςμζνοσ , ζτςι
ϊςτε και ςε περίπτωςθ κλίςθσ 90ο να μθν διακόπτεται θ
παροχι οξυγόνου
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51

52034

52

50044

53

52427

54

50120

Μάςκεσ απλζσ αεροηόλ οξυγόνου –παιδικζσ
(Νεμπουλάιηερ). Θ κάκε μάςκα:
1.Να είναι καταςκευαςμζνθ από κακαρό , μαλακό και
ελαφρφ πλαςτικό υλικό
2.Θ μάςκα να είναι ικανοποιθτικά μεγάλθ ζτςι ϊςτε να
εφαρμόηει ςε όλα τα μεγζκθ προςϊπων
3.Να ζχει αυξομειοφμενθ ελαςτικι ταινία , για τθ
ςυγκράτθςθ τθσ μάςκασ ςτο κεφάλι
4.Να εφαρμόηει εφκολα και να ςυνδζεται με πλαςτικό
ςωλινα.
5.Να είναι ςε ατομικι ςυςκευαςία
6.Ο ςωλινασ τθσ να είναι ειδικά καταςκευαςμζνοσ , ζτςι
ϊςτε και ςε περίπτωςθ κλίςθσ 90ο, να μθν διακόπτεται θ
παροχι οξυγόνου
7.Να εφαρμόηει ςε οποιοδιποτε ροόμετρο

Μάςκεσ απλζσ για όλα τα Νοςθλευτικά τμιματα .
Απλζσ χάρτινεσ μιάσ χριςθσ , με κορδόνια ,
αντιαλλεργικζσ , δφο αναδιπλϊςεων
Μάςκεσ λαρυγγικζσ μίασ χριςθσ Νο 3,4,.5
Μάςκεσ οξυγόνου 100% με αςκό. Θ κάκε μάςκα:
1.Να ζχει το κατάλλθλο ςχιμα , ζτςι ϊςτε να μπορεί
να τοποκετθκεί ςε οποιοδιποτε μζγεκοσ κεφαλιοφ
2.Να ςυγκρατείται ςτο κεφάλι με ελαςτικι ταινία με
δυνατότθτα να αυξομειϊνεται ςε μικοσ .
3.Να ζχει πλάγιεσ βαλβίδεσ εκπνοισ χαμθλισ αντίςταςθσ
(μονόδρομεσ εκπνευςτικζσ βαλβίδεσ ) και μονόδρομθ
ειςπνευςτικι βαλβίδα ςτο ςθμείο ςφνδεςθσ τθσ
μάςκασ με τον πλαςτικό αςκό .
4.Να ζχει τθ δυνατότθτα να ςυνδεκεί με ςωλινα
οξυγονοκεραπείασ μικουσ τουλάχιςτον 2 μζτρων .
5.Ο ςωλινασ οξυγόνου να επιδζχεται γωνίωςθ ζωσ και
90ο χωρίσ να διακόπτεται θ ροι οξυγόνου και τα ςθμεία
ςφνδεςθσ με τθ παροχι οξυγόνου και τθ μάςκα να είναι
από τζτοιο υλικό και ςωςτά ςχεδιαςμζνα ϊςτε να
επιτρζπουν εφκολα τθ ςφνδεςθ και αποςφνδεςθ
.Επιπλζον, να εξαςφαλίηουν ςτακερι ςφνδεςθ και να μθν
αποςυνδζονται ςτισ υψθλζσ ροζσ .
6.H μάςκα να φζρει επιρίνια ταινία μεταλικι ι πλαςτικι
που να διακζτει πλαςτικότθτα (Να ςτακεροποιείται ςτθν
επικυμθτι γωνία για καλφτερθ εφαρμογι )
7.Να είναι ςε ατομικι ςυςκευςία μιασ χριςεωσ
αεροςτεγϊσ ςυςκευαςμζνθ .
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55

50581

Μάςκεσ οξυγόνου ρυκμιηόμενεσ Ventouri Ενθλίκων 1.Να είναι
καταςκευαςμζνεσ από ελαφρφ , μαλακό ,ατοξικό και διάφανο
πλαςτικό υλικό .2.Να είναι κατάλλθλεσ για ενιλικεσ και να
ζχουν ανατομικι καταςκευι ϊςτε να προςαρμόηονται ςωςτά
ςτο πθγοφνι και τθ μφτθ 3.Να φζρουν ειδικι επιρίνια
μεταλλικι ι πλαςτικι ταινία που να ζχει πλαςτικότθτα , να
λαμβάνει τθν επικυμθτι κάκε φορά γωνίωςθ ϊςτε θ μάςκα να
προςαρμόηεται εφκολα και ςτακερά .4.Να ζχουν πλάγιεσ οπζσ
εκπνοισ .5.Να εφαρμόηουν ςε όλα τα μεγζκθ προςϊπων .6.Να
ζχουν αυξομειοφμενθ ελαςτικι ταινία για ςυγκράτθςθ τθσ
μάςκασ ςτο κεφάλι 7.Οι ςυςκευζσ να ςυνδζονται με κρικοειδι
ςωλινα διαμζτρου 20-22mm περίπου και μικουσ 15-17cm

5500

(Ο ςωλινασ να περιλαμβάνεται ςτθ ςυςκευαςία
)8.Να ζχουν διαφορετικι βαλβίδα Venturi για διαφορετικά
μείγματα οξυγόνου ι να ζχουν μόνο μία βαλβίδα θ οποία να
προςαρμόηεται αναλόγωσ .9.Κάκε βαλβίδα να είναι
διαφορετικοφ χρϊματοσ και να αναγράφει ευκρινϊσ και με
ανεξίτθλα γράμματα το παρεχόμενο μείγμα οξυγόνου (FiO2)
και τθν απαιτοφμενθ ροι οξυγόνου για τθν εξαςφάλιςθ του
μείγματοσ10.Οι βαλβίδεσ Venturi να καλφπτουν τισ ανάγκεσ για
χοριγθςθ οξυγόνου τουλάχιςτον για μείγματα
24%,28%,31%,35%,40% και 50%.11.Θ βαλβίδα να ςυνδζεται με
πλαςτικό ςωλινα οξυγόνου μικουσ τουλάχιςτο δφο μζτρων
που να επιδζχεται γωνίωςθ εϊσ 90ο χωρίσ να διακόπτεται θ
ροι οξυγόνου .12.Ο ςωλινασ οξυγόνου να ζχει ςθμεία
ςφνδεςθσ με τθν παροχι οξυγόνου και τθ βαλβίδα, ςωςτά
ςχεδιαςμζνα ϊςτε να επιτρζπουν εφκολα τθν ςφνδεςθ και
αποςφνδεςθ .Να εξαςφαλίηουν ςτακερι ςφνδεςθ και να μθν
αποςυνδζονται ςτισ υψθλζσ ροζσ. 13.Να είναι ςε ατομικι
ςυςκευαςία μιασ χριςεωσ , ςε αεροςτεγι ςυςκευαςία ςτθν
οποία να προςφζρεται ειδικόσ πλαςτικόσ δακτφλιοσ ο οποίοσ
εφαρμοηόμενοσ γφρω από τθ βαλβίδα Venturi να μθν επιτρζπει
τθν απόφραξθ των κυρίδων αζρα τθσ βαλβίδασ .

55

Μάςκεσ χειρουργείου απλζσ 3 αναδιπλϊςεων μιασ
χριςθσ
Α .Να είναι αντιαλλεργικζσ
Β. Να μθν προκαλοφν με τθ χριςθ δυςάρεςτθ οςμι
Γ. Να είναι μαλακζσ και ανκεκτικζσ
Δ .Να διακζτουν κορδόνια για επίδεςθ ςτερζωςθσ ςτο
κεφάλι , να είναι δε καλισ ποιότθτασ ϊςτε να μθν
κόβονται και να μθ λφνονται κατά τθ διάρκεια τθσ
επζμβαςθσ .
Ε.Να διακζτουν μεταλλικό ζλαςμα για καλι προςαρμογι
ςτθ μφτθ.
Στ. Να διακζτουν μικροβιοκρατείσ θκμοφσ μεγάλθσ
κατακράτθςθσ .

56

57
58

61136
51825

59

85969

Μάςκεσ χοριγθςθσ O2 με δυνατότθτα καπνογραφίασ
Μάςκεσ χοριγθςθσ αναιςκθςίασ ενθλίκων
Μαχαιρίδιο Θλεκτρόδιο για ρεηεκτοςκόπιο Wolf sheath
24Fr μονοπολικό
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60

61

86006

50393

Οδθγόσ μιτρασ μίασ χριςθσ για λαπαροςκοπικι ολικι
υςτερεκτομι αποτελοφμενο από οδθγό ,
περιςτρεφόμενθ κεφαλι ανατομικοφ ςχιματοσ ζκκεςθσ
κολπικοφ τοιχϊματοσ
Ρλάκεσ γείωςθσ –διακερμίασ διπλισ επιφάνειασ
Να είναι μιασ χριςθσ, αυτοκόλλθτεσ
Να κολλoφν καλά ςτο δζρμα και να αποκολλoνται χωρίσ
να αφινoυν υπολείματα.
Να εφαρμόηoυν ςτο καλϊδιο γείωςθσ.
Να είναι υποαλλεργικζσ .
Θ μειοδότρια εταιρεία κα διακζςει και τα ανάλογα
απαραίτθτα καλϊδια πολλαπλϊν χριςεων για τθν
τοποκζτθςθ των πλακϊν.

Ρλάκεσ γείωςθσ –διακερμίασ μονισ επιφάνειασ
Να είναι μιασ χριςθσ, αυτοκόλλθτεσ
Να κολλoφν καλά ςτο δζρμα και να αποκολλoνται χωρίσ
να αφινoυν υπολείματα.
Να εφαρμόηoυν ςτο καλϊδιο γείωςθσ.
Να είναι υποαλλεργικζσ .
Θ μειοδότρια εταιρεία κα διακζςει και τα ανάλογα
απαραίτθτα καλϊδια πολλαπλϊν χριςεων για τθν
τοποκζτθςθ των πλακϊν.

62

63

50059

64

51581

Ροδονάρια μιάσ χριςθσ. .
Να παρζχουν καλι προςταςία ςτουσ χϊρουσ
Χειρουργείων –Μονάδων.
Να είναι από υλικό αντοχισ.
Να ταιριάηουν ςε όλα τα μεγζκθ υποδθμάτων.
Ρροςτατευτικζσ μαςζλεσ δοντιϊν
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65

66

50076

6004160202

ινικοί κακετιρεσ οξυγονοκεραπείασ (γυαλιά οξυγόνου )
1.Να αποτελοφνται από μαλακό , ατοξικό πλαςτικό υλικό
, καλισ ποιότθτασ το οποίο να μθν ερεκίηει το δζρμα
2.Να είναι μιάσ χριςθσ ςε ατομικι (αεροςτεγι )
ςυςκευαςία και να διατθροφνται ςτακερά ςτθ κζςθ
τοποκζτθςθσ τουσ .
3.Ο ςωλινασ μεταφοράσ οξυγόνου να επιτρζπει τθ
ςυνεχι παροχι οξυγόνου , ακόμα και ςε γωνία 90ο .
4.Το ςθμείο ςφνδεςθσ με τθν παροχι οξυγόνου να είναι
από τζτοιο υλικό και ςωςτά ςχεδιαςμζνο ϊςτε να
επιτρζπει εφκολα τθν ςφνδεςθ και αποςφνδεςθ από
τθν παροχι οξυγόνου . Επιπλζον, να εξαςφαλίηει
ςτακερι ςφνδεςθ με τθν παροχι οξυγόνου και να μθν
αποςυνδζεται ςτισ υψθλζσ ροζσ .
5.Θ προζκταςθ να είναι μικουσ 150 εκ τουλάχιςτον.
6.Τα επιρίνια να ζχουν ατραυματικά άκρα και να είναι
από μαλακό υλικό με μικρό αυλό και να προςαρμόηονται
άνετα ςτον κάκε αςκενι( με κατάλλθλο ςτιριγμα
ςτακεροποίθςθσ )

Σετ επιςκλθριδίου αναιςκθςίασ.
Το ςζτ να περιλαμβάνει κακετιρα επιςκλθριδίου , ο
οποίοσ να είναι καταςκευαςμζνοσ από πολφ εφκαμπτο,
απαλό (ατραυματικό) υλικό (nylon).
α) Ο κακετιρασ να είναι ακτινοςκιερόσ και ανκεκτικόσ
ςτο δίπλωμα και διαφανισ .
Να είναι βακμονομθμζνοσ ςε διαςτιματα 5-6-7-8-9-1015- και 20 εκ
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Να ζχει διάμετρο τζτοια ϊςτε να υπάρχει δυνατότθτα
παροχισ υψθλισ ροισ υγροφ
β) Να ζχει βελόνθ επιςκλθριδίου αναιςκθςίασ θ οποία να
είναι ιδανικι για τθν περιοχι του επιςκλθρίδιου χϊρου.
Να είναι τελείωσ ατραυματικι ςτα άκρα
Επίςθσ να είναι εξαιρετικα ανκεκτικι για να ξεπερνά
τυχόν ανατομικζσ δυςκολίεσ .
Να είναι βακμονομθμζνθ ανά 1 cm.
Να υπάρχει δυνατότθτα επιλογισ 16 ι 18 G και μικουσ
8 ι 11 εκ
Να διακζτει ενςωματωμζνο ειδικό ςτειλεό , ϊςτε να
είναι ιδανικι ςαν οδθγόσ για κακετιρεσ επιςκλθριδίου
γ) Να ζχει αντιβακτθριδιακό φίλτρο , που να παρζχει
πλιρθ προςταςία κατά των βακτθριδίων.Να ζχει
διθκθτικι ικανότθτα μζχρι 0,2μ.Να ζχει δυνατότατα
διικθςθσ και από τα δφο άκρα . Τα άκρα να ςυνδζονται
με Luer για περιςςότερθ αςφάλεια .
Επίςθσ να είναι καταςκευαςμζνοσ από διαφανζσ υλικό
για πλιρθ ζλεγχο

66

67

52250

Σετ ςυνδυαςμζνθσ ραχιαίασ -επιςκλθριδίου .Το ςετ
πρζπει να αποτελείται από:1.)Βελόνα ραχιαίασ
αναιςκθςίασ Να ζχει ατραυματικό άκρο (pencil
point)ϊςτε να ελαττϊνεται ςθμαντικά θ πικανότθτα
τραυματιςμοφ αιμοφόρων αγγείων και ριηϊν ςτο
υπαραχνοειδι χϊρο. Να είναι βακνονομθμζνθ ανά 0,5
cm.Να είναι τελείωσ διαφανισ ςτο πίςω μζροσ τθσ .Να
υπάρχει θ δυνατότθτα επιλογισ μεγζκουσ. 2)Βελόνα
επιςκλθριδίου αναιςκθςίασ τφπου TYOHY με
πτερφγια.Να υπάρχει δυνατότθτα επιλογισ μεγζκουσ και
μικουσ (για παχφςαρκα άτομα ).Να ζχει άκρα τελείωσ
ατραυματικά .Να είναι ελαφριά .Να είναι εξαιρετικά
ανκεκτικι και να ξεπερνά τυχόν ανατομικζσ δυςκολίεσ
κατά τθν προϊκθςθ.Να είναι βακνονομθμζνθ ανά 1 cm.
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67

68

69

52250

90118

81366

Nα διακζτει ειδικό πλαςτικό ςτυλεό Να περιζχεται ςτθ
ςυςκευαςία πτερφγιο , το οποίο να προςαρμόηεται
εφκολα ςτθ βελόνα και να είναι κανονικοφ μεγζκουσ
ϊςτε να προςφζρει ευχζρεια ςτθ λαβι .Οι δφο βελόνεσ
(ραχιαίασ –επιςκλθριδίου)πρζπει να ζχουν ςφςτθμα ϊςτε
να κλειδϊνει θ μία μζςα ςτθ άλλθ για περιςςότερθ
αςφάλεια .3) Αντιβακτθριδιακό ςφουγγαράκι
αυτοκόλλθτο που βοθκάει ςτο να μθν τςακίηει ο
κακετιρασ4) Κακετιρα ΕπιςκλθριδίουΝα είναι διαφανισ
.Να είναι καταςκευαςμζνοσ από υλικό Ρολυαμιδίου
(NYLON) ϊςτε να είναι εφκαμπτοσ και ανκεκτικόσ ςτο
δίπλωμαΝα είναι πολφ λεπτόσ , ατραυματικόσ και
ακτινοςκιερόσ .Να είναι βακμονομθμζνοσ ςε
διαςτιματα 5-6-7-8-9-10-15-20 cm .Να ζχει διθκθτικι
ικανότθτα μζχρι 0,2μ και από τα δφο άκρα.Τα άκρα να
ςυνδζονται με LUER για περιςςότερθ αςφάλεια.Να
διατικεται πλαςτικόσ οδθγόσ για εφκολθ τοποκζτθςθ του
επιςκλθρίδιου κακετιρα .5)Σφριγγα πλαςτικι
χωρθτικότθτασ 10 MLΝα είναι χαμθλισ τριβισ ειδικά
καταςκευαςμζνθ για να επιβοθκά ςτθν ανακάλυψθ του
επιςκλθριδίου χϊρου.Να είναι πλαςτικι xωρθτικότθτασ
10 ML

Σφςτθμα αρτθριακισ χοριγθςθσ -μορφοτροπείσ
πιζςεωσ(tranduser) -Μονοί .
Να περιορίηουν τισ θλεκτρικζσ ςυνδζςεισ.
Να ζχουν εφχρθςτο ςφςτθμα ζκπλυςθσ και
ςταγονομετρικό κάλαμο .
Να ζχουν εφαρμογι ς' όλα τα μόνιτορ
παρακολοφκθςθσ.
Να προςφζρονται μαηί με τα απαραίτθτα καλϊδια
προςαρμογισ .
Σφςτθμα δόνθςθσ υπεριχων με πιεηοθλεκτρικοφσ
κρυςτάλλουσ για επιλεκτικι διατομι , αφαίρεςθ (εκτομι)
και αναρρόφθςθ όγκων ιπατοσ - λοιπϊν παρεγχυματικϊν
οργάνων και ςπονδυλικισ ςτιλθσ
1. Σετ αναλωςίμων μιασ χριςθσ για Μονάδα
Υπερθχθτικισ Δόνθςθσ για επιλεκτικι διατομι , ζκπλυςθ
και αναρρόφθςθ όγκων ςυμπαγϊν οργάνων (πχ ιπαρ)
και επιλεκτικι απόξεςθ οςτϊν για χριςθ με ανάλογο
μθχάνθμα
2. Τα αναλϊςιμα να περιλαμβάνουν ρφγχθ τιτανίου μιασ
χριςθσ, κατάλλθλεσ ςωλθνϊςεισ και κάνιςτρο ςυλλογισ
αποβλιτων
3. Το εφροσ κροφςθσ να είναι 200-300 microns
4. Θ Μονάδα να λειτουργεί με χριςθ πιεηοθλεκτρικά
διεγειρόμενων χειρολαβϊν αποδιδόμενθσ ςυχνότθτασ
22,5 kHz (ιπαρ και λοιπά ςυμπαγι όργανα)
5. Να υπάρχει δυνατότθτα ταυτόχρονθσ ι ανεξάρτθτθσ
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αιμόςταςθσ
6. Να προςφζρονται όλοι οι δυνατοί τφποι και μεγζκθ
ακρωδίων

70

51839

71

50252

72

60538

Σφινα μικρι από πολυεκουράνιο (για τθν
τοποκζτθςθ -ακινθτοποίθςθ αςκενϊν)
Να είναι από αφρολζξ μεγάλθσ πυκνότθτασ με
αντιολιςκθτικι επιφάνεια ,όχι πολφ μαλακι ϊςτε να μθν
ςυμπιζηεται από το βάροσ του αςκενι.Να είναι
κατάλλθλθ για τθν ςτακεροποίθςθ των αςκενϊν όταν
γυρίηουν ςτο πλάι.Να είναι μθ τοξικι και άφλεκτθ.Να
είναι διαςτάςεων 55 χ30 cm
Φίλτρα αναπνευςτιρων αντιμικροβιακά και φγρανςθσ .
Απαιτοφνται τα ακόλουκα :
1.Θ υψθλότερθ δυνατι κατακράτθςθ βακτθριδίων και
ιϊν για χριςθ μζχρι 24 ϊρεσ (θ βακτθριδιακι
κατακράτθςθ πρζπει να αναφζρεται ςε
μικροοργανιςμοφσ μεγίςτου μεγζκουσ 0,3 μ, θ δε
κατακράτθςθ ιϊν ςε μικροοργανιςμοφσ μεγζκουσ ίδιου
με πακογόνουσ ιοφσ όπωσ τθσ θπατίτιδασ C και του AIDS)
2.Ραροχι τζτοιασ φγρανςθσ ϊςτε θ απϊλεια νεροφ να
μθν υπερβαίνει τα 10 mg/lit μετά 24 ωρθ χριςθ.
3.Θ μικρότερθ δυνατι αντίςταςθ ςε cm H2O και για
ςυγκεκριμζνθ ροι (π.χ. επί χριςθσ ςε ενιλικεσ
εκλαμβάνεται ωσ ςυνικθσ ροι αυτι των 60 lit/min) και
μετά από 24ωρθ χριςθ (<2,5 ι <3,5 cm H2O)
4.Ο μικρότεροσ δυνατόσ νεκρόσ χϊροσ.
5.Βάροσ μικρότερο των 40 gr.
6.Συςκευαςία ανά τεμάχιο μιασ χριςθσ , ςε περίβλθμα
αποςτειρωμζνο.
7.Πγκοσ φίλτρου <50ml , με υποδοχι για
καπνογράφο για Αναιςκθςιολογικι χριςθ
8.Οι εταιρείεσ υποχρεοφνται να προςκομίςουν τισ
απαραίτθτεσ προσ απόδειξθ των ανωτζρω μελζτεσ ι
πιςτοποιθτικά .
Φφλλα διάφανθσ κακαρισ ςιλικόνθσ ςε αποςτειρωμζνθ
ςυςκευαςία ζτοιμα κομμζνα 2 τεμαχίων 0,25 mm
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73

74

75

76

8574290049

60956

50676

60956

Χειρουργικόσ ςτεγανοποιθτισ διατομισ ιςτϊν και
αγγείων τφπου θλεκτροκερμικοφ κακετιρα
Να μπορεί να ςυνδυάηει ραδιοςυχνότθτεσ με ταυτόχρονθ
ελεγχόμενθ ζγχυςθ φυςιολογικοφ οροφ που να
αποτρζπει - ςταματά τθν αιμορραγία ,
ανακαταςκευάηοντασ και ςυρρινϊνοντασ το κολλαγόνο
τφπου Ι και ΙΙΙ των ιςτϊν, ςφραγίηοντασ τα γγεία, χωρίσ
τθν τοποκζτθςθ ξζνου υλικοφ ςτον αςκενι (ράμματα,
clips)
Θ αναπτυςςόμενθ κερμοκραςία
να είναι περίπου 100 οC και να είναι αςφαλισ αφοφ κα
διαχζεται ςε απόςταςθ μικρότερθ από 2 mm ςτουσ
γειτονικοφσ ιςτοφσ ϊςτε να μθν προκαλείται μόνιμθ
βλάβθ (ζγκαυμα) ςε αυτοφσ
Να διατίκεται ςε
μεγζκθ 2.3 - 6.0 και 9.0 και να διακζτει ειδικό κακετιρα
τφπου Bayonet για τον επιςκλθρίδιο χϊρο τθσ
ςπονδυλικισ ςτιλθσ .Να διατίκεται για ανοικτι και
λαπαροςκοπικι χριςθ

Ψαλιοειδισ λαβίδα θλεκτροκερμικισ ςυγκόλλθςθσ και
διατομισ αγγείων και ςφντθξθσ ιςτϊν
Α) Να ζχει κυρτά άκρα και άνοιγμα ςιαγϊνων 28ο, με
αυτόματθ ολοκλιρωςθ του κφκλου απολίνωςθσ
Να ζχει ςυνολικό μικοσ εργαλείου περίπου 18 cm και
μικοσ ςυγκόλλθςθσ περίπου 16 mm.
Να ζχει ξεχωριςτι ςκανδάλθ μθχανικισ κοπισ και
χειροδιακόπτθ ενεργοποίθςθσ
Β) Συνοδόσ εξοπλιςμόσ για τθ χριςθ του ανωτζρω
εργαλείου
Ψφκτρεσ ονφχων(Μιασ χριςεωσ ) . Να είναι ςε
αποςτειρωμζνθ ατομικι ςυςκευαςία. Να ζχουν από τθ
μία πλευρά μαλακιά τρίχα φιλικι ςτο δζρμα και από τθν
άλλθ να ζχουν ςφουγγάρι εμποτιςμζνο ςε αντιςθπτικό.
Λαβίδα θλεκτροκερμικισ ςυγκόλθςθσ και διατομισ
αγγείων ανοικτισ χειρουργικισ.Λαβίδα θλεκτροκερμικισ
ςυγκόλθςθσ και διατομισ αγγείων ζωσ και 7mm ,με
αυτόματθ ολοκλιρωςθ του κφκλου απολίνωςθσ για
περιςςότερθ αςφάλεια.Με χειροδιακόπτθ, κλείδωμα
χειρολαβισ και ξεχωριςτι ςκανδάλθ μθχανικισ κοπισ,
ενεργό άκρο 24mm,μικουσ 20cm και ςτυλεό διαμζτρου
10mm για καλφτερθ λειτουργικότθτα.
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ΡΙΝΑΚΑΣ

Α/Α

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

ΚΩΔΙΚΟΣ

51728
85970
98704
98706
7040653
85966
85689
85967
98705
85968
98777
86282
85510
81448
52648
85511
81526
98707
7040654
98919
50157
52277
52173
5021651867
50047
86761
86762
60790
90148
50833
7040018
50837
51729
85286
52193
7040055
50023
50117
51785

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ –ΡΟΣΟΤΗΤΩΝ

ΡΟΣΟΤΘΤΑ

ΤΙΜΘ
ΜΟΝΑΔΟΣ

15
3
25
20
20
10
13
10
2
5
50
20
120
35
2
5
10
2
5
15
7000
12
12

90,00
85,00
250,00
350,00
120,00
85,00
410,00
85,00
250,00
85,00
100,00
250,00
510,00
510,00
510,00
510,00
170,00
250,00
120,00
3,50
1,40
250,00
250,00

300

1,87

561,00

134,64

600
9
5
150
50
900
50
300
15
15
15
900
22000
27000
3000

0,5250
760,00
760,00
1,70
1,70
1,51
5,00
3,50
5,00
79,00
79,00
0,50
0,0229
0,0325
0,0385

315,00
6840,00
3800,00
255,00
85,00
1359,00
250,00
1050,00
75,00
1185,00
1185,00
450,00
503,80
877,50
115,50

75,60
1641,60
912,00
61,20
20,40
326,16
60,00
252,00
18,00
284,40
284,40
108,00
120,91
210,60
27,72

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΡΑ

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕ ΦΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΡΑΑΤΘΘΤΘΙΟΥ

ΤΙΜΘ
ΡΑΑΤΘΘΤΘΙΟΥ

57.170
57.170

574,95
574,95

57.58

250,00

695,64

7.3.17

1,87

390,60
8481,60
4712,00
316,20
105,40
1685,16
310,00
1302,00
93,00
1469,4
1469,4
558,00
624,71
1088,10
143,22

43.10.7

0,5250

55.2.9
55.2.9
55.2.54

1,70
1,70
1,51

55.2.15

7,00

57.76

79,00

7.4.64
7.4.65
7.3.54

0,0229
0,0325
0,0385

1350,00
324,00
1674,00
255,00
61,20
316,2
6250,00 1500,00 7750,00
7000,00 1680,00 8680,00
2400,00
576,00
2976
850,00
204,00
1054
5330,00 1279,20
6609,2
850,00
204,00
1054
500,00
120,00
620
425,00
102,00
527
5000,00 1200,00 6200,00
5000,00 1200,00
6200
61200,00 14688,00 75888,00
17850,00 4284,00 22134,00
1020,00
244,80
1264,8
2550,00
612,00
3162
1700,00
408,00
2108,00
500,00
120,00
620
600,00
144,00
744,00
52,50
12,60
65,1
9800,00 2352,00 12152,00
3000,00
720,00
3720
3000,00
720,00
3720
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40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

52684
51666
51840
51262
60549
70000277000033
51932
86008
100247
85450
50170
52034
50044
52427
50120
50581
61136
51825
85969
86006
50393
50059
51581
50076
6004160202
52250
52250
90118
81366
51839
50252
60538
8574290049
60956
50676
60956

100
200
100
500
3000

9,28
5,40
4,00
3,70
1,70

928,00
1080,00
400,00
1850,00
5100,00

222,72
259,20
96,00
444,00
1224,00

1150,72
1339,20
496,00
2294,00
6324,00

38000

0,0269

1022,20

245,33

1267,53

4
8
30
30
4500
150
50000
150
280
5500
40000
50
80
3
4
1300
500
30000
80
10000

765,00
130,00
6,50
95,00
0,4350
0,3450
0,0176
3,20
0,52
0,4530
0,03
4,50
2,00
85,00
110,00
0,48
0,48
0,0074
11,00
0,1310

3060,00
1040,00
195,00
2850,00
1957,50
51,75
880,00
480,00
145,60
2491,50
1200,00
225,00
160,00
255,00
440,00
624,00
240,00
222,00
880,00
1310,00

734,40
249,60
46,80
684,00
469,80
12,42
211,20
115,20
34,94
597,96
288,00
54,00
38,40
61,20
105,60
149,76
57,60
53,28
211,20
314,40

3794,40
1289,60
241,8
3534,00
2427,30
64,17
1091,20
595,20
180,54
3089,46
1488,00
279,00
198,4
316,2
545,60
773,76
297,60
275,28
1091,20
1624,40

350

10,00

3500,00

840,00

4340,00

90

22,00

1980,00

475,20

2455,20

1500
20
30
4500
90

5,90
1490,00
26,00
0,80
22,00

8850,00
29800,00
780,00
3600,00
1980,00

2124,00
7152,00
187,20
864,00
475,20

12

1500,00

18000,00

12
70
5

678,00
0,33
678,00

8136,00
23,10
3390,00
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57.52

55.29

1,70

55.7.82
57.129

413,25
6,50

4.2.42
4.2.42

0,4350

52.5.30
51.36
5.1.34

0,6900
0,4530

17.1.90

33,11

17.8.52
52.2.14

311,00
0,48

7.3.52
57.59
5.5.109

0,0074
12,00
0,1310

52.34

12.95

10974,00
36952,00
967,20
4464,00
2455,20

17.8.66
57.107
57.61
Δ.Ρ

5,90
1490,00
26,77

4320,00

22320,00

21.2.32

1500,00

1952,64
5,54
813,60

10088,64
28,644
4203,6

57.6

0,33
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙI – ΔΔΔ
Το ΕΕΕΣ κα αναρτθκεί ςτο ΕΣΘΔΘΣ ςτον χϊρο του διαγωνιςμοφ, ςε ιδιαίτερο αρχείο.

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV – ΦΤΛΛΑ ΤΜΜΟΡΦΩΗ
Α/Α πζηήκαηνο: 81297
Αξηζκόο Γηαθήξπμεο: 18/19

ΥΑΡΑΚΣHΡΙΣΙΚΑ

ΑΠΑΙΣΗΗ

1. ARGON Plus ρεηξνιαβή
ARGON Plus ρεηξνιαβή κε αλαζπξόκελν ειεθηξόδην
καραηξηδίνπ 2.5cm , ελεξγνπνηνύκελε κε ην ρέξη θαη ζήθε
θύιαμεο κίαο ρξήζεο (απνζηεηξσκέλν) .Να πξνζαξκόδεηαη
ζηελ ήδε ππάξρνπζα γελλήηξηα ηνπ Ννζνθνκείνπ.
2. Hook

ΝΑΙ

Ηιεθηξόδην

Hook Ηιεθηξόδην γηα ξεδεθηνζθόπην Wolf sheath 24Fr
κνλνπνιηθό

ΝΑΙ

3. Hιεθηξόδην -Αγθύιε
Hιεθηξόδην -Αγθύιε θνπήο 30 κνηξώλ θαηάιιειεο γηα
δηπνιηθό ξεδεθηνζθόπην
Olympus TUR-IS κε κνλό ζύξκα
0,2mm λα μερσξίδεη ρξσκαηηθά από ην κνλνπνιηθό

ΝΑΙ

4. Hιεθηξόδην -εμάρλσζεο
Hιεθηξόδην -εμάρλσζεο
θαηάιιειεο γηα
δηπνιηθό
ξεδεθηνζθόπην
Olympus TUR-IS καληηάξη λα μερσξίδεη
ρξσκαηηθά από ην κνλνπνιηθό

ΝΑΙ

5. Hιεθηξόδην
Hιεθηξόδην
θαηάιιειν
κνλνπνιηθό
Olympus 24Fr ηύπνπ Roller κεγάιν θαη κηθξό

ξεδεθηνζθόπην

ΝΑΙ

6. Loop Ηιεθηξόδην
Loop Ηιεθηξόδην γηα ξεδεθηνζθόπην Wolf sheath 24Fr
κνλνπνιηθό

ΝΑΙ

7. Oval Hιεθηξόδην
Oval Hιεθηξόδην θαηάιιειν γηα δηπνιηθό

ξεδεθηνζθόπην
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ΥΑΡΑΚΣHΡΙΣΙΚΑ

ΑΠΑΙΣΗΗ

Olympus TUR-IS λα μερσξίδεη ρξσκαηηθά από ην κνλνπνιηθό
8. Roller

Ηιεθηξόδην

Roller Ηιεθηξόδην γηα ξεδεθηνζθόπην Wolf sheath 24Fr
κνλνπνιηθό

ΝΑΙ

9. Roller Hιεθηξόδην
Roller Hιεθηξόδην θαηάιιειν γηα δηπνιηθό ξεδεθηνζθόπην
Olympus TUR-IS κε κνλό ζύξκα λα μερσξίδεη ρξσκαηηθά από
ην κνλνπνιηθό
10. Share

ΝΑΙ

Ηιεθηξόδην

Share
Ηιεθηξόδην γηα ξεδεθηνζθόπην Wolf sheath 24Fr
κνλνπνιηθό
11. Αγθύιεο 30

ΝΑΙ

κνηξώλ

Αγθύιεο 30
ξεδεθηνθηνζθόπην
0,35mm

κνηξώλ θαηάιιειεο γηα
κνλνπνιηθό
Olympus
24 Fr κε ζύξκα πάρνπο

ΝΑΙ

12. Αγθύιεο ππν γσλία 30ν
Αγθύιεο ππν γσλία 30ν γηα πζηεξνζθόπην Olympus
δηπνιηθό κε κνλό ζύξκα λα μερσξίδεη ρξσκαηηθά από ην
κνλνπνιηθό

ΝΑΙ

13. Αηκνζηαηηθά ςαιίδηα
Αηκνζηαηηθά ςαιίδηα ζπζηήκαηνο ππεξήρσλ
αλνηρηήο
επέκβαζεο
κε κήθνο ζηεηιενύ 23 cm , δηακέηξνπ 5 mm , κε θπξηή ιεπίδα
ηηηαλίνπ κήθνπο 15mm , ε νπνία λα πάιιεηαη κε επηκήθε
θίλεζε ζε ζπρλόηεηα 55,5 Khz , κε δπλαηόηεηα πεξηζηξνθήο
360ν (ρσξίο ηελ αλάγθε ρξήζεο πξνζαξκνγέα) θαη
ελεξγνπνίεζε από ην ρέξη (hand activation) , λα έρνπλ δε
δπλαηόηεηα απνιίλσζεο αγγείσλ δηακέηξνπ έσο 7 mm
(Απαξαίηεηνο ζπλνδόο εμνπιηζκόο )

ΝΑΙ

14. Αηκνζηαηηθά ςαιίδηα.
Αηκνζηαηηθά
ςαιίδηα
ζπζηήκαηνο
ππεξήρσλ
ιαπαξνζθνπηθήο
επέκβαζεο
κε ζηεηιεό κήθνπο 36 cm θαη δηακέηξνπ 5 mm πνπ λα έρεη
δπλαηόηεηα πεξηζηξνθήο 360ν (ρσξίο ηελ αλάγθε ρξήζεο
πξνζαξκνγέα). Να δηαζέηνπλ ιεπίδα ηηηαλίνπ κε θπξηό άθξν
κήθνπο 15 mm θαη άλνηγκα ζηαγώλσλ 11 mm, ε νπνία λα
πάιιεηαη κε επηκήθε θίλεζε ζε ζπρλόηεηα 55,5 kHz θαη λα
ελεξγνπνηείηαη από ην ρέξη (hand activation). Να έρνπλ
δπλαηόηεηα αηκόζηαζεο αγγείσλ δηακέηξνπ σο 7 mm.
15.

Αηκνζηαηηθό ςαιίδη ζπζηήκαηνο ππεξήρσλ
επέκβαζεο

ΝΑΙ

αλνηρηήο

Αηκνζηαηηθό ςαιίδη ζπζηήκαηνο ππεξήρσλ
αλνηρηήο
επέκβαζεο
κε κήθνο ζηεηιενύ 9 cm, κε δπλαηόηεηα απνιίλσζεο αγγείσλ
δηακέηξνπ έσο 5 mm , κε δπλαηόηεηα ελεξγνπνίεζεο από ην
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ρέξη .Με θπξηή ιεπίδα ηηηαλίνπ ε νπνία λα πάιιεηαη κε επηκήθε
θίλεζε ζε ζπρλόηεηα 55,5 Khz θαη λα είλαη ηνπνζεηεκέλε ζην
άλσ άθξν ηνπ εξγαιείνπ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δσηηθώλ
δνκώλ. Ο ζηεηιεόο λα έρεη ζσζηή θαηαλνκή ζην βάξνο θαη
θιεηδί αζθαιείαο κηαο ρξήζεο. Η ιαβή λα είλαη ςαιηδνεηδήο
16. Αηκνζηαηηθό
ςαιίδη
ζπζηήκαηνο
ιαπαξνζθνπηθήο επέκβαζεο

ππεξήρσλ

Αηκνζηαηηθό
ςαιίδη
ζπζηήκαηνο
ππεξήρσλ
ιαπαξνζθνπηθήο
επέκβαζεο
κε κήθνο ζηεηιενύ
17 cm, κε δπλαηόηεηα απνιίλσζεο
αγγείσλ δηακέηξνπ έσο 5 mm , κε δπλαηόηεηα ελεξγνπνίεζεο
από ην ρέξη .Με θπξηή ιεπίδα ηηηαλίνπ ε νπνία λα πάιιεηαη κε
επηκήθε θίλεζε ζε ζπρλόηεηα 55,5 Khz θαη λα είλαη
ηνπνζεηεκέλε ζην άλσ άθξν ηνπ εξγαιείνπ γηα ηελ πξνζηαζία
ησλ δσηηθώλ δνκώλ. Ο ζηεηιεόο λα έρεη ζσζηή θαηαλνκή ζην
βάξνο θαη θιεηδί αζθαιείαο κηαο ρξήζεο. Η ιαβή λα είλαη
ςαιηδνεηδήο

ΝΑΙ

17. Αηζζεηήξαο δαθηύινπ
Αηζζεηήξαο δαθηύινπ κηαο ρξήζεο
γηα ηελ ζπλερή
αλαίκαθηε κέηξεζε ηεο θαξδηαθήο παξνρήο ,αξηεξηαθήο
πίεζεο
θαη ινηπώλ αηκνδπλακηθώλ παξακέηξσλ

ΝΑΙ

18. Αθίδα Hιεθηξόδην
Αθίδα Hιεθηξόδην θαηάιιειν γηα δηπνιηθό ξεδεθηνζθόπην
Olympus TURIS κε κνλό ζύξκα λα μερσξίδεη ρξσκαηηθά

ΝΑΙ

19. Αθίδεο
Αθίδεο θαηάιιειεο γηα
Olympus 24Fr 45 κνηξώλ

ξεδεθηνζθόπην κνλνπνιηθό

ΝΑΙ

20. Αληηζθσξηαθό spray
Αληηζθσξηαθό spray ρεηξνπξγηθώλ εξγαιείσλ

ΝΑΙ

21. Αζθνί Αλαξξνθήζεσο
Αζθνί
Αλαξξνθήζεσο
κηάο
ρξήζεο
Να έρνπλ εζσηεξηθή βαιβίδα θαη θίιηξν πξνζηαζίαο ώζηε λα
πξνθπιάζζεηαη ην ζύζηεκα θεληξηθήο παξνρήο θελνύ θαη λα
ζπγθξαηεί
ηνπο
παζνγόλνπο
κηθξννξγαληζκνύο.
Οη ζαθνύιεο
λα είλαη αληνρήο θαη εύθακπηεο.
Όια ηα πιηθά πνπ απαξηίδνπλ ηνπο αζθνύο λα είλαη κηάο
ρξήζεσο
θαη
ελζσκαησκέλα
ζηνλ
θάζε
αζθό.
Να ζπλδένληαη γξήγνξα θαη εύθνια γηα λα κελ θαζπζηεξνύλ νη
ρεηξνπξγηθέο
επεκβάζεηο
Να είλαη ρσξεηηθόηεηαο 2000 ml. Nα έρεη αληηαθξηζηηθή
νπζία .Να έρεη ζην θαπάθη ηηο ειάρηζηεο απαξαίηεηεο νπέο .Να
παξέρνληαη δσξεάλ ηα απαξαίηεηα θάληζηξα

ΝΑΙ

22. Γιύθαλα καιαθώλ κνξίσλ επζέα
Γιύθαλα καιαθώλ κνξίσλ κήθνπο 11 εθ θαη δηακέηξνπ 4
ρηι επζέα γηα ελδνζθνπηθέο επεκβάζεηο ξηλόο ζπκβαηά κε ην
κεράλεκα XPS Micro .
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23. Γιύθαλα καιαθώλ κνξίσλ θπξηά
Γιύθαλα καιαθώλ κνξίσλ κήθνπο 11 εθ θαη δηακέηξνπ 4
ρηι θπξηά 40 κνηξώλ
γηα ελδνζθνπηθέο επεκβάζεηο ξηλόο
ζπκβαηά κε ην κεράλεκα XPS Micro .

ΝΑΙ

24. Γπαιηά πξνζηαηεπηηθά
Γπαιηά πξνζηαηεπηηθά από ινηκώδε λνζήκαηα κίαο ρξήζεο

ΝΑΙ

25. Γεξκνγξάθνη
Γεξκνγξάθνη
δέξκαηνο
ζε
ζθνύξν
ρξώκα
,
πνπ λα ζεκεηώλεηαη εύθνια ζην δέξκα ρσξίο λα απιώλεη θαη
λα κελ αθαηξείηαη εύθνια κε λεξό ή νηλόπλεπκα.

ΝΑΙ

26. Δξγαιείν γηα αηκόζηαζε κε ζηεηιεό 20cm
Δξγαιείν γηα αηκόζηαζε (ζθξάγηζε ) -δηαηνκή αγγείσλ
έσο θαη 7mm, κε ζηεηιεό κήθνπο 20cm (αλνηρηή εγρείξεζε ) ,
κε ελζσκαησκέλν θαιώδην θαη απνθιεηζηηθή ρξήζε
ππεξήρσλ .Η ελεξγνπνίεζε λα γίλεηαη από ην ρέξη κε
ηερλνινγία πξνζαξκνδόκελεο ελέξγεηαο ζηνλ ηζηό .Να δηαζέηεη
θπξηή ιεπίδα ηηηαλίνπ , ε νπνία λα παιιεηαη (50kHz) κε
επηκήθε θίλεζε

ΝΑΙ

27. Δξγαιείν γηα αηκόζηαζε κε ζηεηιεό 36cm
Δξγαιείν γηα αηκόζηαζε (ζθξάγηζε ) -δηαηνκή αγγείσλ
έσο θαη 7mm, κε ζηεηιεό κήθνπο 36cm (ιαπαξνζθνπηθή
εγρείξεζε ) , κε ελζσκαησκέλν θαιώδην θαη απνθιεηζηηθή
ρξήζε ππεξήρσλ .Η ελεξγνπνίεζε λα γίλεηαη από ην ρέξη κε
ηερλνινγία πξνζαξκνδόκελεο ελέξγεηαο ζηνλ ηζηό .Να δηαζέηεη
θπξηή ιεπίδα ηηηαλίνπ , ε νπνία λα παιιεηαη (50kHz) κε
επηκήθε θίλεζε
28. Ηιεθηξόδηα
150mm

δηαζεξκίαο

Ηιεθηξόδηα
150mm πεξίπνπ
29. Ηιεθηξόδηα

βειόλεο

κήθνπο

δηαζεξκίαο ηύπνπ βειόλεο

κήθνπο

δηαζεξκίαο ηύπνπ βειόλεο

Ηιεθηξόδηα
πεξίπνπ
30. Ηιεθηξόδηα

ηύπνπ

δηαζεξκίαο ηύπνπ βειόλεο

κήθνπο

ΝΑΙ

70mm
70mm

ΝΑΙ

δηαζεξκίαο ηύπνπ καραηξηδίνπ

Ηιεθηξόδηα
150mm πεξίπνπ

δηαζεξκίαο

ηύπνπ

καραηξηδίνπ

31. Ηιεθηξόδηα

δηαζεξκίαο ηύπνπ ζθαηξίδην

Ηιεθηξόδηα

δηαζεξκίαο ηύπνπ ζθαηξίδην

32. Ηιεθηξόδηα
70mm

κήθνπο

ΝΑΙ

δηαζεξκίαο ηύπνπ ζθαηξίδην

κήθνπο

150 mm
θνληό
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θνληό

ΝΑΙ

33. Ηιεθηξόδηα γείσζεο
Ηιεθηξόδηα γείσζεο
POLY HESIVE II ελειίθσλ
ηερλνινγίαο REM , δηπιήο επηθάλεηαο κίαο ρξήζεο ,
απνζηεηξσκέλν , ειέπζεξν από ιάηεμ , κε ελζσκαησκέλν
θαιώδην κήθνπο 27m .Να πξνζαξκόδεηαη ζην κεράλεκα
Argon ηνπ Ννζνθνκείνπ καο .
34. Θήθε πιύζεο γιπθάλσλ

ξηλόο

δηακέηξνπ 2,7 mm

Θήθε πιύζεο γιπθάλσλ αθαίξεζεο πνιππόδσλ ξηλόο
δηακέηξνπ 2,7 mm ζπκβαηέο κε ην κεράλεκα Endoscrub .
35. Θήθε πιύζεο γιπθάλσλ

ξηλόο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

δηακέηξνπ 4mm

Θήθε πιύζεο γιπθάλσλ αθαίξεζεο πνιππόδσλ
δηακέηξνπ 4mm ζπκβαηέο κε ην κεράλεκα Endoscrub .

ξηλόο

ΝΑΙ

36. Κάιπκκα θάκεξαο ελδνζθνπίνπ
Κάιπκκα θάκεξαο ελδνζθνπίνπ απηνθόιιεην δηαζηάζεσλ
175ρ
240
εθ.
Να είλαη απνζηεηξσκέλν, εύρξεζην, καιαθό, λα είλαη
αδηάβξνρν κε απηνθόιιεηε ηαηλία ζην έλα άθξν .

ΝΑΙ

37. Καπέιια Υεηξνπξγείνπ αλδξηθά
Καπέιια Υεηξνπξγείνπ (ζθνύθηεο) δεηέο πίζσ (αλδξηθέο)
Να είλαη θαηαζθεπαζκέλα από δηάηξεην κε πθαζκέλν πιηθό ,
εηδηθήο ζύλζεζεο , αεξνδηαπεξαηά πνπ λα επηηξέπνπλ ηνλ
αεξηζκό
ηνπ
ηξηρσηνύ
ηεο
θεθαιήο
.
Σν πιηθό λα κελ εξεζίδεη ην δέξκα ,λα κελ είλαη ηνμηθό.
Να
είλαη
ειαθξηά
θαιαίζζεηα
θαη
αζθαιή
.
Να
είλαη
αλζεθηηθά
,
δύζθνια
αλαθιέμηκα
.
Να
είλαη
απαιά
ζηελ
αθή
.
Να δηαηίζεληαη ζε δύν ρξώκαηα (κπιέ θα πξάζηλν)
Να δηαηίζεληαη ζε δηάθνξα κεγέζε .

ΝΑΙ

38. Καπέιια Υεηξνπξγείνπ γπλαηθεία
Καπέιια Υεηξνπξγείνπ (ζθνύθηεο) κε ιάζηηρν πίζσ
(γπλαηθείεο)
Να είλαη θαηαζθεπαζκέλα από δηάηξεην κε πθαζκέλν πιηθό ,
εηδηθήο ζύλζεζεο , αεξνδηαπεξαηά πνπ λα επηηξέπνπλ ηνλ
αεξηζκό
ηνπ
ηξηρσηνύ
ηεο
θεθαιήο
.
Σν πιηθό λα κελ εξεζίδεη ην δέξκα ,λα κελ είλαη ηνμηθό.
Να
είλαη
ειαθξηά,
θαιαίζζεηα
θαη
αζθαιή
.
Να
είλαη
αλζεθηηθά
,
δύζθνια
αλαθιέμηκα
.
Να
είλαη
απαιά
ζηελ
αθή
.
Να δηαηίζεληαη ζε δύν ρξώκαηα (κπιέ θα πξάζηλν)
Να δηαηίζεληαη ζε δηάθνξα κεγέζε .

ΝΑΙ

39. Καπέιια Υεηξνπξγείνπ νιηθήο θάιπςεο
Καπέιια Υεηξνπξγείνπ νιηθήο θάιπςεο (Οξζνπεδηθά )
Να είλαη θαηαζθεπαζκέλα από δηάηξεην κε πθαζκέλν πιηθό ,
εηδηθήο ζύλζεζεο , αεξνδηαπεξαηά πνπ λα επηηξέπνπλ ηνλ
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αεξηζκό
ηνπ
ηξηρσηνύ
ηε
θεθαιήο
.
Σν πιηθό λα κελ εξεζίδεη ην δέξκα ,λα κελ είλαη ηνμηθό.
Να
είλαη
ειαθξηά,
θαιαίζζεηα
θαη
αζθαιή
.
Να
είλαη
αλζεθηηθά
,
δύζθνια
αλαθιέμηκα
.
Να
είλαη
απαιά
ζηελ
αθή
.
Να δηαηίζεληαη ζε δύν ρξώκαηα (κπιέ θα πξάζηλν)
Να δηαηίζεληαη ζε δηάθνξα κεγέζε .
40. Κεθαιή λεθεινπνίεζεο
Κεθαιή λεθεινπνίεζεο (ζεη ) κίαο ρξήζεο

ΝΑΙ

41. Κνπβέξηεο νιόζσκεο ζέξκαλζεο
Κνπβέξηεο νιόζσκεο ζέξκαλζεο αζζελώλ κέζσ
κεραλήκαηνο ην νπνίν ζα δηαηίζεηαη από ηελ κεηνδόηξηα
εηαηξεία
Να είλαη ειαθξηέο από αξίζηεο πνηόηεηαο ραξηί γηα λα κελ
απνβάιινπλ
ίλεο
ζθόλεο
Η Γηάρπζε ηεο ζεξκόηεηαο λα γίλεηαη κέζσ κηθξνπόξσλ ώζηε
λα εμαζθαιίδεηαη ε ηζνκεξήο θαηαλνκή ηεο ζεξκόηεηαο ζε όιε
ηελ
επηθάλεηα
ηεο
θνπβέξηαο
Να πξνζθέξνληαη ζε δηαζηάζεηο πνπ λα θαιύπηνπλ όιν ην
ζώκα ηνπ αζζελνύο

ΝΑΙ

42. Κνπινύξα θεθαιήο
Κνπινύξα
θεθαιήο
Να είλαη από αλζεθηηθό, αληηαιιεξγηθό, καιαθό πιηθό

ΝΑΙ

43. Κπθιώκαηα αλαηζζεζίαο
Κπθιώκαηα αλαηζζεζίαο κηάο ρξήζεο απνζηεηξσκέλα γηα
ρεηξνπξγείν.
Οη ζσιήλεο λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη από PVC θαη λα είλαη
ηειείσο δηαθαλείο θαη ιείνη
ζηελ εζσηεξηθή ηνπο
επηθάλεηα .Να είλαη εθνδηαζκέλνη κε ζπεηξνεηδή εμσηεξηθή
ελίζρπζε , γηα ηελ απνθπγή απόθξαμεο ηνπ ζσιήλα ζε
νπνηαδήπνηε θιίζε θαη ηελ απνθπγή θαηαθξάηεζεο
πδξαηκώλ .Σα θπθιώκαηα λα πξνζθέξνληαη ζε ζεη πνπ ζα
πεξηιακβάλεη όια ηα απαξαίηεηα εμαξηήκαηα πνπ
ρξεζηκνπνηνύληαη ζε θάζε ηκήκα . Σν ζεη λα πεξηιακβάλεη δύν
ζσιήλεο 150 εθαηνζηά θαη ζπλδεηηθό Τ, έλα επηπιένλ ζσιήλα
180 εθ γηα ηνλ αζθό , έλα επζύ ζπλδεηηθό , έλα γσληώδεο
ζπλδεηηθό θαη αζθό 3 lt.Να δηαηίζεηαη κεκνλσκέλα κε
απνζηεηξσκέλε κάζθα κηαο ρξήζεο, ελειίθσλ, latex free .Η
κάζθα λα θέξεη πεξηκεηξηθά αεξνζάιακν γηα ηελ άξηζηε
εθαξκνγή ηεο .
44. Λαβέο

ΝΑΙ

δηαζεξκίαο

Λαβέο
δηαζεξκίαο κίαο ρξήζεο
κήθνπο 70mm πεξίπνπ

κε

καραηξίδην

ΝΑΙ

45. Λάκεο ρεηξνπξγηθώλ καραηξηδίσλ.
Λάκεο
ρεηξνπξγηθώλ
καραηξηδίσλ.
Να είλαη θαηαζθεπαζκέλεο από πιηθό αληνρήο ,αλνμείδσηεο
αηνκηθά
ζπζθεπαζκέλεο
ζε
θύιια
αινπκηλίνπ
.
Οη ιεπίδεο λα θόβνπλ ηνπο ηζηνύο εύθνια θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα
ηεο
επέκβαζεο
.
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Να πξνζθέξνληαη όια ηα λνύκεξα 10,11,12,15,20,22,24.
46. Λαπαξνζθνπηθή ιαβίδα ειεθηξνζεξκηθήο ζπγθόιεζεο
Λαπαξνζθνπηθή ιαβίδα ειεθηξνζεξκηθήο ζπγθόιεζεο θαη
δηαηνκήο αγγείσλ έσο θαη 7mm κε απηόκαηε νινθιήξσζε
ηνπ θύθινπ απνιίλσζεο γηα πεξηζζόηεξε αζθάιεηα : κε
ρεηξνδηαθόπηε , θιείδσκα ρεηξνιαβήο θαη μερσξηζηή ζθαλδάιε
κεραληθήο θνπήο , ελεξγό άθξν 24mm , κήθνπο 37 cm θαη
ζηεηιεό δηακέηξνπ 10mm γηα θαιύηεξε ιεηηνπξγηθόηεηα .

ΝΑΙ

47. Λαπαξνζθνπηθή ιαβίδα ζύιιεςεο δηπνιηθήο δηαζεξκίαο
Λαπαξνζθνπηθή ιαβίδα ζύιιεςεο δηπνιηθήο δηαζεξκίαο
γηα αηκόζηαζε ζε αγγεία έσο 7mm δηακέηξνπ , πιήξεο
κνλσκέλε , κε δηπιήο ελέξγεηαο ζηαγόλεο δηακέηξνπ 5mm θαη
κήθνπο 300mm πεξίπνπ .Να είλαη θαηάιιειε κε όιεο ηηο
δηπνιηθέο δηαζεξκίεο ηνπ ρεηξνπξγείνπ θαη λα πεξηιακβάλεη
θαιώδην ηνπιάρηζηνλ 3 κέηξσλ .
48. Ληπαληηθό spray ρεηξνπξγηθώλ

ρεηξνιαβώλ

Ληπαληηθό spray ρεηξνπξγηθώλ

ρεηξνιαβώλ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

49. Μάζθα ζηνκαηνξηληθή πνιιαπισλ ρξήζεσλ
Μάζθα ζηνκαηνξηληθή πνιιαπισλ ρξήζεσλ γηα ζπζθεπή
ζεηηθήο πίεζεο CPAP/ BIPAP, κε δπλαηόηεηα απνζηείξσζεο
ζε θιίβαλν γηα ρξήζε ζε δηαθνξεηηθνύο αζζελείο. Μεγεζνο
large
50. Μάζθεο

ΝΑΙ

Αεξνδόι Δλειίθσλ

Μάζθεο
Αεξνδόι Δλειίθσλ (Νεκπνπιάηδεξ). Η θάζε
κάζθα:
1.Να είλαη θαηαζθεπαζκέλε από θαζαξό καιαθό θαη ειαθξύ
πιαζηηθό
πιηθό
.
2.Να έρεη πιάγηεο νπέο εθπλνήο , αλαηνκηθή θαηαζθεπή ,
ζσιήλα γηα ζύλδεζε κε ην νμπγόλν , επηξξίληα ηαηλία
αινπκηλίνπ , απμνκεηνύκελε ειαζηηθή ηαηλία γηα ζπγθξάηεζε
ηεο κάζθαο ζην θεθάιη θαη κπνπθαιάθη λεθεινπνίεζεο .
3.Η κάζθα λα είλαη ηθαλνπνηεηηθά κεγάιε έηζη ώζηε λα
εθαξκόδεη
ζε
όια
ηα
κεγέζε
πξνζώπσλ
.
4.Να
δηαζέηεη
ξπζκηζηή
θαξκάθνπ
5.Να
εθαξκόδεη
ζε
αηνκηθή
ζπζθεπαζία
6.Ο ζσιήλαο ηεο λα είλαη εηδηθά θαηαζθεπαζκέλνο , έηζη ώζηε
θαη ζε πεξίπησζε θιίζεο 90ν λα κελ δηαθόπηεηαη ε παξνρή
νμπγόλνπ

ΝΑΙ

51. Μάζθεο απιέο αεξνδόι νμπγόλνπ
Μάζθεο απιέο αεξνδόι νμπγόλνπ &#8211;παηδηθέο
(Νεκπνπιάηδεξ).
Η
θάζε
κάζθα:
1.Να είλαη θαηαζθεπαζκέλε από θαζαξό , καιαθό θαη ειαθξύ
πιαζηηθό
πιηθό
2.Η κάζθα λα είλαη ηθαλνπνηεηηθά κεγάιε έηζη ώζηε λα
εθαξκόδεη
ζε
όια
ηα
κεγέζε
πξνζώπσλ
3.Να έρεη απμνκεηνύκελε ειαζηηθή ηαηλία , γηα ηε ζπγθξάηεζε
ηεο
κάζθαο
ζην
θεθάιη
4.Να εθαξκόδεη εύθνια θαη λα ζπλδέεηαη κε πιαζηηθό ζσιήλα.
5.Να
είλαη
ζε
αηνκηθή
ζπζθεπαζία
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6.Ο ζσιήλαο ηεο λα είλαη εηδηθά θαηαζθεπαζκέλνο , έηζη ώζηε
θαη ζε πεξίπησζε θιίζεο 90ν, λα κελ δηαθόπηεηαη ε παξνρή
νμπγόλνπ
7.Να εθαξκόδεη ζε νπνηνδήπνηε ξνόκεηξν
52. Μάζθεο απιέο γηα όια ηα Ννζειεπηηθά

ηκήκαηα .

Μάζθεο απιέο γηα όια ηα Ννζειεπηηθά
ηκήκαηα .
Απιέο ράξηηλεο κηάο ρξήζεο , κε θνξδόληα , αληηαιιεξγηθέο ,
δύν αλαδηπιώζεσλ
53. Μάζθεο ιαξπγγηθέο κίαο ρξήζεο

Νν 3,4,.5

Μάζθεο ιαξπγγηθέο κίαο ρξήζεο

Νν 3,4,.5

ΝΑΙ

ΝΑΙ

54. Μάζθεο νμπγόλνπ 100% κε αζθό.
Μάζθεο νμπγόλνπ 100% κε αζθό. Η θάζε κάζθα:
1.Να έρεη ην θαηάιιειν ζρήκα , έηζη ώζηε λα κπνξεί λα
ηνπνζεηεζεί
ζε
νπνηνδήπνηε
κέγεζνο
θεθαιηνύ
2.Να ζπγθξαηείηαη ζην θεθάιη κε ειαζηηθή ηαηλία κε δπλαηόηεηα
λα
απμνκεηώλεηαη
ζε
κήθνο
.
3.Να έρεη πιάγηεο βαιβίδεο εθπλνήο ρακειήο αληίζηαζεο
(κνλόδξνκεο εθπλεπζηηθέο βαιβίδεο ) θαη κνλόδξνκε
εηζπλεπζηηθή βαιβίδα ζην ζεκείν ζύλδεζεο ηεο κάζθαο κε
ηνλ
πιαζηηθό
αζθό
.
4.Να έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ζπλδεζεί κε ζσιήλα
νμπγνλνζεξαπείαο κήθνπο ηνπιάρηζηνλ 2 κέηξσλ .
5.Ο ζσιήλαο νμπγόλνπ λα επηδέρεηαη γσλίσζε έσο θαη 90ν
ρσξίο λα δηαθόπηεηαη ε ξνή νμπγόλνπ θαη ηα ζεκεία ζύλδεζεο
κε ηε παξνρή νμπγόλνπ θαη ηε κάζθα λα είλαη από ηέηνην πιηθό
θαη ζσζηά ζρεδηαζκέλα ώζηε λα επηηξέπνπλ εύθνια ηε
ζύλδεζε θαη απνζύλδεζε .Δπηπιένλ, λα εμαζθαιίδνπλ
ζηαζεξή ζύλδεζε θαη λα κελ απνζπλδένληαη ζηηο πςειέο
ξνέο
.
6.H κάζθα λα θέξεη επηξίληα ηαηλία κεηαιηθή ή πιαζηηθή πνπ λα
δηαζέηεη πιαζηηθόηεηα (Να ζηαζεξνπνηείηαη ζηελ επηζπκεηή
γσλία
γηα
θαιύηεξε
εθαξκνγή
)
7.Να είλαη ζε αηνκηθή ζπζθεπζία κηαο ρξήζεσο αεξνζηεγώο
ζπζθεπαζκέλε .

ΝΑΙ

55. Μάζθεο νμπγόλνπ ξπζκηδόκελεο Ventouri Δλειίθσλ
Μάζθεο νμπγόλνπ ξπζκηδόκελεο Ventouri Δλειίθσλ 1.Να
είλαη θαηαζθεπαζκέλεο από ειαθξύ , καιαθό ,αηνμηθό θαη
δηάθαλν πιαζηηθό πιηθό .2.Να είλαη θαηάιιειεο γηα ελήιηθεο
θαη λα έρνπλ αλαηνκηθή θαηαζθεπή ώζηε λα πξνζαξκόδνληαη
ζσζηά ζην πεγνύλη θαη ηε κύηε 3.Να θέξνπλ εηδηθή επηξίληα
κεηαιιηθή ή πιαζηηθή ηαηλία πνπ λα έρεη πιαζηηθόηεηα , λα
ιακβάλεη ηελ επηζπκεηή θάζε θνξά γσλίσζε ώζηε ε κάζθα λα
πξνζαξκόδεηαη εύθνια θαη ζηαζεξά .4.Να έρνπλ πιάγηεο νπέο
εθπλνήο
.5.Να
εθαξκόδνπλ
ζε
όια
ηα
κεγέζε
πξνζώπσλ .6.Να έρνπλ απμνκεηνύκελε ειαζηηθή ηαηλία γηα
ζπγθξάηεζε ηεο κάζθαο ζην θεθάιη 7.Οη ζπζθεπέο λα
ζπλδένληαη κε θξηθνεηδή ζσιήλα δηακέηξνπ 20-22mm πεξίπνπ
θαη κήθνπο 15-17cm

ΝΑΙ

56. Μάζθεο ρεηξνπξγείνπ απιέο 3 αλαδηπιώζεσλ
Α

Μάζθεο ρεηξνπξγείνπ απιέο 3 αλαδηπιώζεσλ κηαο ρξήζεο
.Να
είλαη
αληηαιιεξγηθέο
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Β. Να κελ πξνθαινύλ κε ηε ρξήζε δπζάξεζηε νζκή
Γ.
Να
είλαη
καιαθέο
θαη
αλζεθηηθέο
Γ .Να δηαζέηνπλ θνξδόληα γηα επίδεζε ζηεξέσζεο ζην θεθάιη ,
λα είλαη δε θαιήο πνηόηεηαο ώζηε λα κελ θόβνληαη θαη λα
κε ιύλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επέκβαζεο .
Δ.Να δηαζέηνπλ κεηαιιηθό έιαζκα γηα θαιή πξνζαξκνγή ζηε
κύηε.
η. Να δηαζέηνπλ κηθξνβηνθξαηείο εζκνύο κεγάιεο
θαηαθξάηεζεο .
57. Μάζθεο ρνξήγεζεο

O2 κε δπλαηόηεηα θαπλνγξαθίαο

Μάζθεο ρνξήγεζεο

O2 κε δπλαηόηεηα θαπλνγξαθίαο

ΝΑΙ

58. Μάζθεο ρνξήγεζεο αλαηζζεζίαο ελειίθσλ
Μάζθεο ρνξήγεζεο αλαηζζεζίαο ελειίθσλ
59. Μαραηξίδην

ΝΑΙ

Ηιεθηξόδην

Μαραηξίδην Ηιεθηξόδην γηα ξεδεθηνζθόπην Wolf sheath
24Fr κνλνπνιηθό

ΝΑΙ

60. Οδεγόο κήηξαο
Οδεγόο κήηξαο κίαο ρξήζεο γηα ιαπαξνζθνπηθή νιηθή
πζηεξεθηνκή απνηεινύκελν από νδεγό , πεξηζηξεθόκελε
θεθαιή αλαηνκηθνύ ζρήκαηνο έθζεζεο θνιπηθνύ ηνηρώκαηνο

ΝΑΙ

61. Πιάθεο γείσζεο &#8211;δηαζεξκίαο
Πιάθεο γείσζεο &#8211;δηαζεξκίαο δηπιήο επηθάλεηαο
Να
είλαη
κηαο
ρξήζεο,
απηνθόιιεηεο
Να θνιιoύλ θαιά ζην δέξκα θαη λα απνθνιιoληαη ρσξίο λα
αθήλoπλ
ππνιείκαηα.
Να
εθαξκόδoπλ
ζην
θαιώδην
γείσζεο.
Να
είλαη
ππναιιεξγηθέο
.
Η κεηνδόηξηα εηαηξεία ζα δηαζέζεη θαη ηα αλάινγα απαξαίηεηα
θαιώδηα πνιιαπιώλ ρξήζεσλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ
πιαθώλ.
62. Πιάθεο γείσζεο &#8211;δηαζεξκίαο

κνλήο

ΝΑΙ

επηθάλεηαο

Πιάθεο γείσζεο &#8211;δηαζεξκίαο κνλήο επηθάλεηαο
Να
είλαη
κηαο
ρξήζεο,
απηνθόιιεηεο
Να θνιιoύλ θαιά ζην δέξκα θαη λα απνθνιιoληαη ρσξίο λα
αθήλoπλ
ππνιείκαηα.
Να
εθαξκόδoπλ
ζην
θαιώδην
γείσζεο.
Να
είλαη
ππναιιεξγηθέο
.
Η κεηνδόηξηα εηαηξεία ζα δηαζέζεη θαη ηα αλάινγα απαξαίηεηα
θαιώδηα πνιιαπιώλ ρξήζεσλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ
πιαθώλ.

ΝΑΙ

63. Πνδνλάξηα κηάο ρξήζεο.
Πνδνλάξηα
κηάο
ρξήζεο.
.
Να παξέρνπλ θαιή πξνζηαζία ζηνπο ρώξνπο Υεηξνπξγείσλ
&#8211;Μνλάδσλ.
Να
είλαη
από
πιηθό
αληνρήο.
Να ηαηξηάδνπλ ζε όια ηα κεγέζε ππνδεκάησλ.
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64. Πξνζηαηεπηηθέο καζέιεο δνληηώλ

ζηιηθόλεο

Πξνζηαηεπηηθέο καζέιεο δνληηώλ

ζηιηθόλεο

ΑΠΑΙΣΗΗ

ΝΑΙ

65. Ρηληθνί θαζεηήξεο νμπγνλνζεξαπείαο
Ρηληθνί θαζεηήξεο νμπγνλνζεξαπείαο (γπαιηά νμπγόλνπ )
1.Να απνηεινύληαη από καιαθό , αηνμηθό πιαζηηθό πιηθό ,
θαιήο πνηόηεηαο ην νπνίν λα κελ εξεζίδεη ην δέξκα
2.Να είλαη κηάο ρξήζεο ζε αηνκηθή (αεξνζηεγή ) ζπζθεπαζία
θαη λα δηαηεξνύληαη ζηαζεξά ζηε ζέζε ηνπνζέηεζεο ηνπο .
3.Ο ζσιήλαο κεηαθνξάο νμπγόλνπ λα επηηξέπεη ηε ζπλερή
παξνρή νμπγόλνπ , αθόκα θαη ζε γσλία 90ν .
4.Σν ζεκείν ζύλδεζεο κε ηελ παξνρή νμπγόλνπ λα είλαη από
ηέηνην πιηθό θαη ζσζηά ζρεδηαζκέλν ώζηε λα επηηξέπεη
εύθνια ηελ ζύλδεζε θαη απνζύλδεζε από ηελ παξνρή
νμπγόλνπ . Δπηπιένλ, λα εμαζθαιίδεη ζηαζεξή ζύλδεζε κε ηελ
παξνρή νμπγόλνπ θαη λα κελ απνζπλδέεηαη ζηηο πςειέο ξνέο .
5.Η πξνέθηαζε λα είλαη κήθνπο 150 εθ ηνπιάρηζηνλ.
6.Σα επηξίληα λα έρνπλ αηξαπκαηηθά άθξα θαη λα είλαη από
καιαθό πιηθό κε κηθξό απιό θαη λα πξνζαξκόδνληαη άλεηα
ζηνλ θάζε αζζελή( κε θαηάιιειν ζηήξηγκα ζηαζεξνπνίεζεο )

ΝΑΙ

66. εη επηζθιεξηδίνπ αλαηζζεζίαο.
εη
επηζθιεξηδίνπ
αλαηζζεζίαο.
Σν ζέη λα πεξηιακβάλεη θαζεηήξα επηζθιεξηδίνπ , ν νπνίνο λα
είλαη θαηαζθεπαζκέλνο από πνιύ εύθακπην, απαιό
(αηξαπκαηηθό)
πιηθό
(nylon).
α) Ο θαζεηήξαο λα είλαη αθηηλνζθηεξόο θαη αλζεθηηθόο ζην
δίπισκα
θαη
δηαθαλήο
.
Να είλαη βαζκνλνκεκέλνο ζε δηαζηήκαηα 5-6-7-8-9-10-15θαη 20 εθ

ΝΑΙ

67. εη ζπλδπαζκέλεο ξαρηαίαο -επηζθιεξηδίνπ
εη ζπλδπαζκέλεο ξαρηαίαο -επηζθιεξηδίνπ .Σν ζεη πξέπεη
λα απνηειείηαη από:1.)Βειόλα ξαρηαίαο αλαηζζεζίαο Να έρεη
αηξαπκαηηθό
άθξν (pencil point)ώζηε λα ειαηηώλεηαη
ζεκαληηθά ε πηζαλόηεηα ηξαπκαηηζκνύ αηκνθόξσλ αγγείσλ
θαη ξηδώλ ζην ππαξαρλνεηδή ρώξν. Να είλαη βαζλνλνκεκέλε
αλά 0,5 cm.Να είλαη ηειείσο δηαθαλήο ζην πίζσ κέξνο ηεο .Να
ππάξρεη ε δπλαηόηεηα επηινγήο κεγέζνπο. 2)Βειόλα
επηζθιεξηδίνπ αλαηζζεζίαο ηύπνπ TYOHY κε πηεξύγηα.Να
ππάξρεη δπλαηόηεηα επηινγήο κεγέζνπο θαη κήθνπο (γηα
παρύζαξθα άηνκα ).Να έρεη άθξα ηειείσο αηξαπκαηηθά .Να
είλαη ειαθξηά .Να είλαη εμαηξεηηθά αλζεθηηθή θαη λα μεπεξλά
ηπρόλ αλαηνκηθέο δπζθνιίεο θαηά ηελ πξνώζεζε.Να είλαη
βαζλνλνκεκέλε αλά 1 cm.Nα δηαζέηεη εηδηθό πιαζηηθό ζηπιεό
Να πεξηέρεηαη ζηε ζπζθεπαζία πηεξύγην , ην νπνίν λα
πξνζαξκόδεηαη εύθνια ζηε βειόλα θαη λα είλαη θαλνληθνύ
κεγέζνπο ώζηε λα πξνζθέξεη επρέξεηα ζηε ιαβή .Οη δύν
βειόλεο (ξαρηαίαο &#8211;επηζθιεξηδίνπ)πξέπεη λα έρνπλ
ζύζηεκα ώζηε λα θιεηδώλεη ε κία κέζα ζηε άιιε γηα
πεξηζζόηεξε αζθάιεηα .3) Αληηβαθηεξηδηαθό ζθνπγγαξάθη
απηνθόιιεην πνπ βνεζάεη ζην λα κελ ηζαθίδεη ν θαζεηήξαο4)
Καζεηήξα ΔπηζθιεξηδίνπΝα είλαη δηαθαλήο .Να είλαη
θαηαζθεπαζκέλνο από πιηθό Πνιπακηδίνπ (NYLON) ώζηε λα
είλαη εύθακπηνο θαη αλζεθηηθόο ζην δίπισκαΝα είλαη πνιύ
ιεπηόο , αηξαπκαηηθόο θαη αθηηλνζθηεξόο
.Να είλαη
βαζκνλνκεκέλνο ζε δηαζηήκαηα 5-6-7-8-9-10-15-20 cm .Να
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έρεη δηεζεηηθή ηθαλόηεηα κέρξη 0,2κ θαη από ηα δύν άθξα.Σα
άθξα λα ζπλδένληαη κε LUER γηα πεξηζζόηεξε αζθάιεηα.Να
δηαηηζεηαη πιαζηηθόο νδεγόο γηα εύθνιε ηνπνζέηεζε ηνπ
επηζθιεξίδηνπ θαζεηήξα .5)ύξηγγα πιαζηηθή ρσξεηηθόηεηαο
10 MLΝα είλαη ρακειήο ηξηβήο εηδηθά θαηαζθεπαζκέλε γηα λα
επηβνεζά ζηελ αλαθάιπςε ηνπ επηζθιεξηδίνπ ρώξνπ.Να
είλαη πιαζηηθή xσξεηηθόηεηαο 10 ML
68. ύζηεκα αξηεξηαθήο ρνξήγεζεο
ύζηεκα
αξηεξηαθήο
ρνξήγεζεο
-κνξθνηξνπείο
πηέζεσο(tranduser)
-Μνλνί
.
Να
πεξηνξίδνπλ
ηηο
ειεθηξηθέο
ζπλδέζεηο.
Να έρνπλ εύρξεζην ζύζηεκα έθπιπζεο θαη ζηαγνλνκεηξηθό
ζάιακν
.
Να έρνπλ εθαξκνγή ζ' όια ηα κόληηνξ παξαθνινύζεζεο.
Να πξνζθέξνληαη καδί
κε ηα
απαξαίηεηα θαιώδηα
πξνζαξκνγήο .

ΝΑΙ

69. ύζηεκα δόλεζεο ππεξήρσλ
ύζηεκα δόλεζεο ππεξήρσλ κε πηεδνειεθηξηθνύο
θξπζηάιινπο γηα επηιεθηηθή δηαηνκή , αθαίξεζε (εθηνκή) θαη
αλαξξόθεζε όγθσλ ήπαηνο - ινηπώλ παξεγρπκαηηθώλ
νξγάλσλ
θαη
ζπνλδπιηθήο
ζηήιεο
1. εη αλαισζίκσλ κηαο ρξήζεο γηα Μνλάδα Τπεξερεηηθήο
Γόλεζεο γηα επηιεθηηθή δηαηνκή , έθπιπζε θαη αλαξξόθεζε
όγθσλ ζπκπαγώλ νξγάλσλ (πρ ήπαξ) θαη επηιεθηηθή απόμεζε
νζηώλ
γηα
ρξήζε
κε
αλάινγν
κεράλεκα
2. Σα αλαιώζηκα λα πεξηιακβάλνπλ ξύγρε ηηηαλίνπ κηαο
ρξήζεο, θαηάιιειεο ζσιελώζεηο θαη θάληζηξν ζπιινγήο
απνβιήησλ
3. Σν εύξνο θξνύζεο λα είλαη 200-300 microns
4. Η Μνλάδα λα ιεηηνπξγεί κε ρξήζε πηεδνειεθηξηθά
δηεγεηξόκελσλ ρεηξνιαβώλ απνδηδόκελεο ζπρλόηεηαο 22,5
kHz
(ήπαξ
θαη
ινηπά
ζπκπαγή
όξγαλα)
5. Να ππάξρεη δπλαηόηεηα ηαπηόρξνλεο ή αλεμάξηεηεο
αηκόζηαζεο
6. Να πξνζθέξνληαη όινη νη δπλαηνί ηύπνη θαη κεγέζε
αθξσδίσλ

ΝΑΙ

70. θήλα κηθξή
θήλα κηθξή από πνιπεζνπξάλην (γηα ηελ ηνπνζέηεζε
-αθηλεηνπνίεζε
αζζελώλ)
Να είλαη από αθξνιέμ κεγάιεο ππθλόηεηαο κε αληηνιηζζεηηθή
επηθάλεηα ,όρη πνιύ καιαθή ώζηε λα κελ ζπκπηέδεηαη από ην
βάξνο ηνπ αζζελή.Να είλαη θαηάιιειε γηα ηελ ζηαζεξνπνίεζε
ησλ αζζελώλ όηαλ γπξίδνπλ ζην πιάη.Να είλαη κε ηνμηθή θαη
άθιεθηε.Να είλαη δηαζηάζεσλ 55 ρ30 cm

ΝΑΙ

71. Φίιηξα αλαπλεπζηήξσλ αληηκηθξνβηαθά θαη ύγξαλζεο
Φίιηξα αλαπλεπζηήξσλ αληηκηθξνβηαθά θαη ύγξαλζεο .
Απαηηνύληαη
ηα
αθόινπζα
:
1.Η πςειόηεξε δπλαηή θαηαθξάηεζε βαθηεξηδίσλ θαη ηώλ γηα
ρξήζε κέρξη 24 ώξεο (ε βαθηεξηδηαθή θαηαθξάηεζε πξέπεη λα
αλαθέξεηαη ζε κηθξννξγαληζκνύο κεγίζηνπ κεγέζνπο 0,3 κ, ε
δε θαηαθξάηεζε ηώλ ζε κηθξννξγαληζκνύο κεγέζνπο ίδηνπ κε
παζνγόλνπο ηνύο όπσο ηεο επαηίηηδαο C θαη ηνπ AIDS)
2.Παξνρή ηέηνηαο ύγξαλζεο ώζηε ε απώιεηα λεξνύ λα κελ
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ππεξβαίλεη ηα
10
mg/lit
κεηά
24
σξε
ρξήζε.
3.Η κηθξόηεξε δπλαηή αληίζηαζε ζε cm H2O θαη γηα
ζπγθεθξηκέλε ξνή (π.ρ. επί ρξήζεο ζε ελήιηθεο εθιακβάλεηαη
σο ζπλήζεο ξνή απηή ησλ 60 lit/min) θαη κεηά από 24σξε
ρξήζε
(<2,5
ή
<3,5
cm
H2O)
4.Ο
κηθξόηεξνο
δπλαηόο
λεθξόο
ρώξνο.
5.Βάξνο
κηθξόηεξν
ησλ
40
gr.
6.πζθεπαζία αλά ηεκάρην κηαο ρξήζεο , ζε πεξίβιεκα
απνζηεηξσκέλν.
7.Όγθνο θίιηξνπ <50ml , κε ππνδνρή γηα θαπλνγξάθν γηα
Αλαηζζεζηνινγηθή
ρξήζε
8.Οη εηαηξείεο ππνρξενύληαη λα πξνζθνκίζνπλ ηηο απαξαίηεηεο
πξνο απόδεημε ησλ αλσηέξσ κειέηεο ή πηζηνπνηεηηθά .
72. Φύιια δηάθαλεο

θαζαξήο ζηιηθόλεο

Φύιια δηάθαλεο θαζαξήο ζηιηθόλεο ζε απνζηεηξσκέλε
ζπζθεπαζία έηνηκα θνκκέλα 2 ηεκαρίσλ 0,25 mm

ΝΑΙ

73. Υεηξνπξγηθόο ζηεγαλνπνηεηήο
Υεηξνπξγηθόο ζηεγαλνπνηεηήο δηαηνκήο ηζηώλ θαη αγγείσλ
ηύπνπ
ειεθηξνζεξκηθνύ
θαζεηήξα
Να κπνξεί λα ζπλδπάδεη ξαδηνζπρλόηεηεο κε ηαπηόρξνλε
ειεγρόκελε έγρπζε θπζηνινγηθνύ νξνύ πνπ λα απνηξέπεη ζηακαηά ηελ αηκνξξαγία , αλαθαηαζθεπάδνληαο θαη
ζπξξηλώλνληαο ην θνιιαγόλν ηύπνπ Ι θαη ΙΙΙ ησλ ηζηώλ,
ζθξαγίδνληαο ηα γγεία, ρσξίο ηελ ηνπνζέηεζε μέλνπ πιηθνύ
ζηνλ αζζελή (ξάκκαηα, clips)
Η
αλαπηπζζόκελε ζεξκνθξαζία λα είλαη πεξίπνπ 100 νC θαη λα
είλαη αζθαιήο αθνύ ζα δηαρέεηαη ζε απόζηαζε κηθξόηεξε
από 2 mm ζηνπο γεηηνληθνύο ηζηνύο ώζηε λα κελ πξνθαιείηαη
κόληκε βιάβε (έγθαπκα) ζε απηνύο
Να δηαηίζεηαη ζε
κεγέζε 2.3 - 6.0 θαη 9.0 θαη λα δηαζέηεη εηδηθό θαζεηήξα ηύπνπ
Bayonet γηα ηνλ επηζθιεξίδην ρώξν ηεο ζπνλδπιηθήο
ζηήιεο .Να δηαηίζεηαη γηα αλνηθηή θαη ιαπαξνζθνπηθή ρξήζε

ΝΑΙ

74. Φαιηνεηδήο ιαβίδα ειεθηξνζεξκηθήο ζπγθόιιεζεο
Φαιηνεηδήο ιαβίδα ειεθηξνζεξκηθήο ζπγθόιιεζεο θαη
δηαηνκήο
αγγείσλ
θαη
ζύληεμεο
ηζηώλ
Α) Να έρεη θπξηά άθξα θαη άλνηγκα ζηαγώλσλ 28ν, κε
απηόκαηε
νινθιήξσζε
ηνπ
θύθινπ
απνιίλσζεο
Να έρεη ζπλνιηθό κήθνο εξγαιείνπ πεξίπνπ 18 cm θαη κήθνο
ζπγθόιιεζεο πεξίπνπ 16 mm.
Να
έρεη μερσξηζηή ζθαλδάιε κεραληθήο θνπήο θαη ρεηξνδηαθόπηε
ελεξγνπνίεζεο
Β) πλνδόο εμνπιηζκόο γηα ηε ρξήζε ηνπ αλσηέξσ εξγαιείνπ

ΝΑΙ

75. Φύθηξεο νλύρσλ
Φύθηξεο νλύρσλ(Μηαο ρξήζεσο ) . Να είλαη ζε
απνζηεηξσκέλε αηνκηθή ζπζθεπαζία. Να έρνπλ από ηε κία
πιεπξά καιαθηά ηξίρα θηιηθή ζην δέξκα θαη από ηελ άιιε λα
έρνπλ ζθνπγγάξη εκπνηηζκέλν ζε αληηζεπηηθό.

ΝΑΙ

76. Λαβίδα ειεθηξνζεξκηθήο ζπγθόιεζεο θαη δηαηνκήο
Λαβίδα ειεθηξνζεξκηθήο ζπγθόιεζεο θαη δηαηνκήο αγγείσλ
αλνηθηήο ρεηξνπξγηθήο.Λαβίδα ειεθηξνζεξκηθήο ζπγθόιεζεο
θαη δηαηνκήο αγγείσλ έσο θαη 7mm ,κε απηόκαηε νινθιήξσζε
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ηνπ θύθινπ απνιίλσζεο γηα πεξηζζόηεξε αζθάιεηα.Με
ρεηξνδηαθόπηε, θιείδσκα ρεηξνιαβήο θαη μερσξηζηή ζθαλδάιε
κεραληθήο θνπήο, ελεξγό άθξν 24mm,κήθνπο 20cm θαη ζηπιεό
δηακέηξνπ 10mm γηα θαιύηεξε ιεηηνπξγηθόηεηα.

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VIII – Τπνδείγκαηα Δγγπεηηθώλ Δπηζηνιώλ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΡΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΕΚΔΟΤΗΣ.......................................................................
Θμερομθνία ζκδοςθσ...........................
Ρροσ: ………………….
……………………………
Εγγυθτικι επιςτολι μασ υπ’ αρικμ................ για ευρϊ.......................
Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και
διηιςεωσ, υπζρ
,Σε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ εταιρίασ: τθσ Εταιρίασ ……….., ΑΦΜ ……………….., οδόσ …………. αρικμόσ …, ΤΚ ………..,,ι ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ: των Εταιριϊν
α)…….….... οδόσ............................. αρικμόσ.................ΤΚ………………, ΑΦΜ ……………
β)……….…. οδόσ............................. αρικμόσ.................ΤΚ………………, ΑΦΜ ……………
γ)………….. οδόσ............................. αρικμόσ.................ΤΚ………………, ΑΦΜ ……………
μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μια από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων
μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ,και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ........................., για τθ ςυμμετοχι ςτο διενεργοφμενο διαγωνιςμό τθσ….………….για
εκτζλεςθ του Ζργου ……………….. ςυνολικισ αξίασ..................................., ςφμφωνα με τθ με αρικμό...................
Διακιρυξι ςασ.
Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει κακ’ όλο το χρόνο ιςχφοσ τθσ μόνο τισ από τθ ςυμμετοχι ςτον ανωτζρω διαγωνιςμό
απορρζουςεσ υποχρεϊςεισ
,Σε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ εταιρίασ: τθσ εν λόγω Εταιρίασ,ι ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ: των Εταιριϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ ατομικά για κάκε μια από αυτζσ
και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι
ΚοινοπραξίασΤο ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να ςασ καταβάλουμε ολικά ι
μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ,
μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.
Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ………………
(Σθμείωςθ προσ τθν Τράπεηα: ο χρόνοσ ιςχφοσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ τουλάχιςτον κατά ζνα (1) μινα του
χρόνου ιςχφοσ τθσ Ρροςφοράσ).
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 λιξθ τθσ.
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου.
(Εξουςιοδοτθμζνθ υπογραφι)
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ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΡΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΕΚΔΟΤΗΣ.......................................................................
Θμερομθνία ζκδοςθσ...........................
Ρροσ: ………………….
……………………………
Εγγυθτικι επιςτολι μασ υπ’ αρικμ................ για ευρϊ.......................
Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και
διηιςεωσ, υπζρ
,Σε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ εταιρίασ : τθσ Εταιρίασ ……………, ΑΦΜ …………, Οδόσ …………. Αρικμόσ ……. Τ.Κ. ………,ι ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ : των Εταιριϊν
α) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Τ.Κ. ………….., ΑΦΜ ……………
β) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Τ.Κ. ………….., ΑΦΜ ……………
γ) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Τ.Κ. ………….., ΑΦΜ ……………
……
μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων
μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ-, και μζχρι του ποςοφ των
ευρϊ........................., για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ με αρικμό................... που αφορά ςτο διαγωνιςμό τθσ
…………. με αντικείμενο …….………..…… ςυνολικισ αξίασ ………........, ςφμφωνα με τθ με αρικμό................... Διακιρυξι
ςασ.
Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να ςασ καταβάλουμε ολικά ι
μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ,
μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.
Θ παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε να
κεωριςουμε τθν Τράπεηά μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ.
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου.
(Εξουςιοδοτθμζνθ υπογραφι)

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IX – ρέδην ύκβαζεο
ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΥΔΓΙΟΤ ΤΜΒΑΗ
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ
ΑΡ ΤΜΒΑΗ
ε
1 ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ
ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑ
ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΔΙΟ –ΠΑΣΗΙΩΝ

ΤΓΔΙΑ

ΤΜΒΑΗ (πνζoύ :

€ κε ΦΠΑ )

Για τθν προμικεια ςυςκευϊν και οργάνων του χειρουργείου
Αϋ ΡΟΚΑΤΑΚΤΙΚΑ
Χρονολογία κατάρτιςθσ : ……………………….
Τόποσ κατάρτιςθσ :
Στα γραφεία του Κωνςταντοποφλειου Γενικοφ Νοςοκομείου Ν Ιωνίασ
Θμερομθνία λιξθσ : …………………………….. με δικαίωμα μονομεροφσ δίμθνθσ παράταςθσ
Συμβαλλόμενοι :
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1.Ο ………………………………………….
Διοικθτισ του Νοςοκομείου νόμιμοσ εκπρόςωποσ
Κωνςταντοποφλειου Νοςοκομείου Ν Ιωνίασ καλοφμενοσ ςτο εξισ ϋϋΝοςοκομείοϋϋ και

του

2.Θ εταιρεία ……………………………………………...νόμιμα εκπροςωποφμενθ από ………………………………………
καλοφμενθ ςτο εξισ ϋϋ Ρρομθκευτισ ϋϋ
Βϋ ΟΟΙ
Το ϋϋΝοςοκομείοϋϋ ζχοντασ υπόψθ :
1.Tθν αρικμ 18/19 διακιρυξθ του ανοικτοφ δθμόςιου θλεκτρονικοφ
διαγωνιςμοφ για τθν
προμικεια ςυςκευϊν και οργάνων του χειρουργείου
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 ϋϋΡρομθκευτιϋϋ τθν προμικεια ςυςκευζσ και όργανα του χειρουργείου
περιγράφονται αναλυτικά ςτο άρκρο 6 τθσ παροφςασ με τουσ παρακάτω όρουσ:

που αναφζρονται και

Α  Θ  Ο 1ο
ΡΟΘΕΣΜΙΕΣ/ΡΑΑΔΟΣΘ /ΚΥΩΣΕΙΣ
1. Ο ϋϋΡρομθκευτισϋϋ οφείλει να παραδίδει τα ςυμβατικά είδθ με μζριμνα και δαπάνεσ του , μζχρι και
μζςα τθν αποκικθ –φαρμακείο 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 ϋϋΡρομθκευτισ ϋϋ 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 .
ΑΘΟ 2ο
ΡΛΗΩΜΗ /ΚΑΤΗΣΕΙΣ
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 ϋϋΡρομθκευτισ ϋϋ κα προςκομίηει
1.Τιμολόγιο
2.Ριςτοποιθτικό φορολογικισ ενθμερότθτασ αν το ποςό υπερβαίνει τα 300 ευρϊ.
Τον ϋϋΡρομθκευτι ϋϋ κα βαρφνουν
α) 0,02 υπζρ Δθμοςίου (αρ 36 παρ 6 ν 4412/16)
β) 2% επί τθσ κακαρισ αξίασ Ν 3580/07
γ)0,06% υπζρ Αρχισ εξζταςθσ προδικαςτικϊν προςφυγϊν
δ) 0,07% υπζρ ΕΑΑΔΘΣΥ πλζον χαρτ 0,07% (πλζον 0,07% ειςφοράσ υπζρ ΟΓΑ επϋαυτοφ)
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(Οι κρατιςεισ υπολογίηονται ςτθν αξία τιμολογίου πλθν ΦΡΑ). β) Θ
επιβαρφνεται με χαρτόςθμο 2% και ΟΓΑ επί του χαρτοςιμου 20%
ε ) Φόροσ ειςοδιματοσ που αναλογεί Ν 2198/94 επί του κακαροφ ποςοφ τθσ αξίασ
ΑΘΟ 3Ο
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

ανωτζρω κράτθςθ

Ο ϋϋΡρομθκευτισ ϋϋ 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.
ΑΘΟ 4ο
Για ότι δεν ρυκμίηεται με τθν παροφςα ςφμβαςθ κα ιςχφουν οι όροι τθσ αρικ 15/19
Διακιρυξθσ του ϋϋΝοςοκομείουϋϋ και θ κείμενθ ςχετικι νομοκεςία .
ΑΘΟ 5Ο
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΟΙ
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 , 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 ϋϋΡρομθκευτισϋϋ 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 1θ ΥΡΕ Αττικισ ι άλλθ
Κεντρικι Υπθρεςία .
ΑΡΘΡΟ 6ν
ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΑΝΑΓΟΥΟΤ -ΤΜΒΑΣΙΚΑ ΔΙΓΗ
Ο
Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ

- 66 -

