
 

 

  

 
 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ          ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ                                                           ΑΓΑ:  

3
ε
  Τ.ΠΔ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ 

  

Σκήκα Πξνκεζεηψλ                                                                   Καζηνξηά  4  Ηνπιίνπ  2016 

Πιεξνθνξίεο: Φψξαο Εήζεο  

ΣΖΛ.: 2467350626,621 

FAX : 2467350657 

E-mail: prom@kastoriahospital.gr 

Σαρ. Γ/λζε: Μαπξησηίζζεο  

Σ.Κ.: 521 00 Καζηνξηά 

 

 

 

 

 

ΓIΑΚΖΡΤΞΖ ΤΠ’ ΑΡIΘ.  4374/2016 

 

Πξφρεηξνο δηαγσληζκφο γηα ηελ πξνκήζεηα 

Τγεηνλνκηθνχ πιηθνχ 
 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ - ΤΝΟΠΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ  

ΔΗΓΟ  ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ Πξφρεηξνο 

ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ Ζ Υακειφηεξε Σηκή 

ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ  30 Απγνχζηνπ 2016, εκέξα Σξίηε θαη ψξα 11:00 

ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ Σκήκα Πξνκεζεηψλ (Κηίξην Γηνίθεζεο) 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΖΣΑ ΔΗΓΧΝ Γηάθνξν πιηθφ, φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην 

Παξάξηεκα Α’  

ΚΧΓΗΚΟΗ CPV: 33192000-2  Τγεηνλνκηθφ πιηθφ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΘΔΗΑ ΓΑΠΑΝΖ  Ηαηξηθά Αλαιψζηκα : 69.001,073 επξψ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ ΤΜΒΑΖ Δηήζηα 
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Έρνληαο ππφςε : 

1. Σηο δηαηάμεηο, φπσο ηζρχνπλ: 

1.1. Σνπ Ν. 2198/1994 (Φ.Δ.Κ. Α΄ 43/22-3-1994), άξζξν 24 (Παξαθξάηεζε θφξνπ ζην εηζφδεκα  απφ 

εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο). 

1.2. Σνπ Ν. 2286/95 «Πξνκήζεηεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ» (ΦΔΚ Α΄ 19/1-

2-1995). 

1.3. Toπ Ν. 2362/1995 «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. Α΄ 247/27-11-1995). 

1.4. Σνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο (Κ.Γ.Γ.), φπσο ηζρχεη, ν νπνίνο έρεη θπξσζεί κε ην άξζξν 

πξψην ηνπ Ν. 2690/1999 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

(Φ.Δ.Κ. Α΄ 45/9-3-1999).  

1.5. Σνπ Ν. 2955/2001 «Πξνκήζεηεο Ννζνθνκείσλ θαη ινηπψλ κνλάδσλ πγείαο ησλ ΠΔ. .Τ. θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. Α΄ 256/2-11-2001). 

1.6. Σνπ Ν. 3329/2005 «Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» 

(Φ.Δ.Κ. Α΄ 81/4-4-2005), φπσο ηξνπνπνηεκέλνο ηζρχεη. 

1.7. Σνπ Ν. 3377/2005 «Αξρέο θαη Καλφλεο γηα ηελ εμπγίαλζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηελ αλάπηπμε 

βαζηθψλ ηνκέσλ ηνπ εκπνξίνπ θαη ηεο αγνξάο – Θέκαηα Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο» (Φ.Δ.Κ. Α΄ 

202/19-8-2005), άξζξν 35 (Καηαβνιή παξαβφινπ γηα ηελ άζθεζε έλζηαζεο θαηά ην άξζξν 15 ηνπ 

Κ.Π.Γ.). 

1.8. Σνπ Π.Γ. 118/2007 «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ (Κ.Π.Γ.)» ( ΦΔΚ Α΄ 150/10-7-2007). 

1.9. Σνπ Ν. 3580/2007 «Πξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. Α΄ 134/18-6-2007). 

1.10. Σνπ Ν. 3846/2010 (Φ.Δ.Κ. Α’ 66/11.5.2010) «Δγγπήζεηο γηα ηελ εξγαζηαθή αζθάιεηα θαη άιιεο 

δηαηάμεηο», άξζξν 24. 

1.11. Σνπ Ν. 3863/2010 (Φ.Δ.Κ. Α’ 115/15.7.2010)  «Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, 

ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο». 

1.12. Σνπ Π.Γ.113/2010 (ΦΔΚ Α΄194/22.11.2010) «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο» 

1.13. Σνπ Ν. 3897/2010 (ΦΔΚ Α’ 208/10.12.2010) «χζηαζε Δζληθνχ πκβνπιίνπ… θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

1.14. Σνπ N.3918/2011 ( ΦΔΚ Α’ 31/2.3.2011) «Γηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην ζχζηεκα πγείαο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο.» 

1.15. Σνπ Ν.3919/2011 (ΦΔΚ Α’ 32/2.3.2011) «Αξρή ηεο επαγγεικαηηθήο ειεπζεξίαο, θαηάξγεζε 

αδηθαηνιφγεησλ πεξηνξηζκψλ ζηελ πξφζβαζε θαη άζθεζε επαγγεικάησλ» 

1.16. Σνπ Ν. 3984/2011 (ΦΔΚ Α’ 150/27.6.2011) «Γσξεά θαη κεηακφζρεπζε νξγάλσλ θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» 

1.17. Σνπ Ν. 4013/2011 (ΦΔΚ Α’ 204/15.9.2011) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ – Αληηθαηάζηαζε ηνπ 

έθηνπ θεθαιαίνπ ηνπ λ. 3588/2007 (πησρεπηηθφο θψδηθαο), - Πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο 

θαη άιιεο δηαηάμεηο 

1.18. Σνπ Ν.4052, άξζξν 14, παξ. 7, (ΦΔΚ/41 Α/1-3-2012) πεξί ζχγθξηζεο ησλ ηηκψλ ησλ νηθνλνκηθψλ 

πξνζθνξψλ κε απηέο ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκψλ ηεο Δπηηξνπήο Πξνκεζεηψλ Τγείαο, φπσο 

θαηαγξάθνληαη θαηά ηελ ηειεπηαία εκέξα πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ αλά δηαγσληζκφ 

1.19. Σνπ Ν. 4152/13 άξζξν 1, παξ. Ε14 « Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2011/7 

ηεο 7
εο

 Φεβξνπαξίνπ 2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο 

ζπλαιιαγέο» (ΦΔΚ 107/Α/9-05-2013) 

1.20. Σνπ Ν. 4281/2014 (ΦΔΚ 160 Α/8-8-2014) «Γηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο  

θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο, Καλφλεο ζχλαςεο Γεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη 

ππεξεζηψλ» 

 

2. Σηο θάησζη απνθάζεηο: 

2.1. Σελ ππ΄ αξηζ. 5804/4-12-2014 (ΦΔΚ 3261/Β΄/4-12-2014) Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε κε ηελ 

νπνία εγθξίζεθε ην Πξφγξακκα Πξνκεζεηψλ, Τπεξεζηψλ θαη Φαξκάθσλ Τγείαο 

(Π.Π.Τ.Φ.Τ.) ηνπ έηνπο 2014 
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2.2. Σελ ππ΄ αξηζ. 6484/30-12-2014 (ΦΔΚ 3693/΄Β/31-12-2014) Τπνπξγηθή Απφθαζε πεξί 

«Οξηζκνχ Φνξέσλ δηελέξγεηαο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνκεζεηψλ, 

Τπεξεζηψλ θαη Φαξκάθσλ Τγείαο (Π.Π.Φ.Τ.Τ.) έηνπο 2014, πηζηψζεηο 2015 θαη 

εμνπζηνδφηεζε γηα ηελ ζπγθξφηεζε ζπιινγηθψλ νξγάλσλ γηα ηελ δηεμαγσγή ησλ 

δηαγσληζκψλ» 

2.3. Σελ ππ΄αξηζκ. 770/4-06-2015 (ΑΓΑ: 7ΚΓΧΟΡΔΠ-ΡΖΜ) απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηεο 3
εο

 

Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο Μαθεδνλίαο κε ηελ νπνία ρνξεγήζεθε εμνπζηνδφηεζε ζην 

Ννζνθνκείν Καζηνξηάο  γηα ηε δηελέξγεηα δηαγσληζκψλ πξνκήζεηαο πιηθψλ θαη αλάζεζεο 

ππεξεζηψλ απφ ην ΠΠΤΤ 2014, κεηαμχ απηψλ θαη γηα ηνλ ελ ιφγσ θσδηθφ 

2.4. Σελ ππ΄αξηζκ. 56/17-05-2016 απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε 

δηελέξγεηα ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ θαη ην ηεχρνο δηαθήξπμεο απηνχ 

 

 

3. Σηο νδεγίεο: 

3.1. Σελ νδεγία 2007 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5
εο

 επηεκβξίνπ 

2007, γηα ηα Ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα 

 

 

Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ   Ο Τ Μ Δ 

 

Πξφρεηξν δηαγσληζκφ γηα ηελ Πξνκήζεηα Τγεηνλνκηθνχ πιηθνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ 

Καζηνξηάο, γηα έλα έηνο, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή.  

1. Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ δηαγσληζκνχ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ  69.001,073 επξψ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Π.Α.  

2. Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ δεηνχκελσλ εηδψλ  θαη πξνζδηνξηζκφο ηεο πξνυπνινγηδφκελεο 

δαπάλεο,  γίλεηαη ζην παξάξηεκα Α΄ ηεο παξνχζαο.  

3. Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί θαη ε πξνκήζεηα ζα εθηειεζηεί, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη 

ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε θαη ηα παξαξηήκαηα απηήο (γεληθνί φξνη, εηδηθνί φξνη, θ.ι.π.). 

4. Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί χζηεξα απφ πξνζεζκία ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ 

ηειεπηαία εκεξνκελία δεκνζίεπζεο πεξίιεςεο ηεο δηαθήξπμεο ζηνλ ειιεληθφ ηχπν. 

5. Ζκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ νξίδεηαη ε 30
ε
 Απγνχζηνπ 2016, εκέξα Σξίηε θαη 

ψξα 11.00 π.κ., θαη ηφπνο ην Σκήκα Πξνκεζεηψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

6. Οη πξνζθνξέο κπνξνχλ λα αθνξνχλ κέξνο ή ην ζχλνιν ησλ δεηνχκελσλ εηδψλ  θαη γίλνληαη 

δεθηέο ην αξγφηεξν έσο ηελ πξνεγνχκελε εξγάζηκε εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ, δειαδή κέρξη 

ηελ 29-8-2016 εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 14.30 κ.κ.  

7. Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ή πεξηέξρνληαη θαζ’ νηνλδήπνηε άιιν ηξφπν ζηελ Τπεξεζία 

κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα, ζεσξνχληαη εθπξφζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη 

ρσξίο λα απνζθξαγηζηνχλ. 

8. Καηά ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ δηθαηνχληαη λα παξίζηαληαη νη πξνζθέξνληεο ή εθπξφζσπνί 

ηνπο, εθφζνλ έρεη ππνβιεζεί κε ηελ πξνζθνξά ζρεηηθφ παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο.  

9. Πιεξσκή: H πιεξσκή ζα γίλεηαη ζε επξψ, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 13 ηνπ 

παξαξηήκαηνο Β΄, κεηά απφ πξνεγνχκελε ζεψξεζε ησλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ πιεξσκήο απφ 

ηνλ αξκφδην Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ. 

10. Πξνο δηεπθφιπλζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, ην πιήξεο θείκελν ηεο Γηαθήξπμεο δηαηίζεηαη θαη ζε 

ειεθηξνληθή κνξθή απφ ηελ ηζηνζειίδα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο (www. kastoriahospital.gr). 

11. ε πεξίπησζε πνπ ν ελδηαθεξφκελνο επηιέμεη ην σο άλσ ειεθηξνληθφ κέζν γηα ηελ ελεκέξσζή 

ηνπ θαη θαη’ επέθηαζε ηελ εθδήισζε ελδηαθέξνληφο ηνπ, κε δηθή ηνπ επζχλε, νθείιεη λα 

ελεκεξψλεη κε ηα ζηνηρεία ηνπ (π.ρ. Δπσλπκία, Γηεχζπλζε, αξηζκ. Σειεθψλνπ, αξηζκ. Μερ. 

Σειενκνηνηππίαο, e-mail account.θ.η.ι.) ηελ αλαζέηνπζα αξρή, ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε 

ελεκέξσζή ηνπ ζε πεξίπησζε ηπρφλ δηεπθξηληζηηθψλ εξσηεκάησλ.  
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1. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ  

ΕΖΣΟΤΜΔΝΧΝ ΔΗΓΧΝ  

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α΄  

2. ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β΄ 

3. ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ’ 

4. ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΟΛΧΝ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄ 

5. ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ΄ 

 

 

 

 

 

 

Ο Γηνηθεηήο α.α. 

 

 

Σδηάκαιεο Μάξηνο 

Γ/ληήο Ηαηξηθήο Τπεξεζίαο 
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 (Απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο δηαθήξπμεο ππ’ αξηζ. 4374/2016) 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  Α΄ 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΕΖΣΟΤΜΔΝΩΝ ΔΗΓΩΝ -  ΠΟΟΣΖΣΔ – ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ-  

ΔΠΗΜΔΡΟΤ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΗ  

A/A 
ΚΩΔΙΚΟ 
ΕΙΔΟΤ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ M/M ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΕΠΙ ΜΕΡΟΤ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

ΜΕ Φ.Π.Α. 

ΣΕΥΝΙΚΕ  
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

1 670116 
ΑΔΟΝΘΑΙΑΚΝΗ 
ΞΗΔΠΝΚΔΡΟΥΛ ΡΔΚ 23 79,86 

Αεξνζάιακνο πηεζνκέηξνπ 
δηπινύ ζσιήλα, θαηάιιεινο γηα 
αλαινγηθά πηεζόκεηξα 

2 660537 
ΑΔΟΝΠΡΟΥΚΑ ΖΙΔΘΡΟΗΘΝ 
ΘΑΡΑΘΙΗΠΖΠ ΡΔΚ 6 595,20 

Αδηάβξνρν από ζπλζεηηθό πιηθό 
κεγιαθεο αληνρήο, δηαζηάζεσλ 
πεξίπνπ 200 x 90 cm 

3 660508 
ΑΗΚΝΠΡΑΡΗΘΝΗ ΠΞΝΓΓΝΗ 
ΚΡΖΠ 10 cm ΡΔΚ 60 386,45 

 

4 660316 

ΑΗΠΘΖΡΖΟΔΠ ΟΝΖΠ 
ΝΜΓΝΛΝ ΓΗΑ 
ΑΛΑΞΛΔΠΡΖΟΔΠ ΡΞΝ 
JULIAN ΡΔΚ 2 310,00 

 

5 670565 ΑΚΛΗΝΡΝΚΝΗ  Κ.Σ. ΡΔΚ 90 20,47 
 

6 21506004 ΒΑΕΔΙΗΛΖ ΘΗΙΑ 10 50,47 
 

7 670570 
ΒΑΠΖ ΘΝΙΝΠΡΝΚΗΑΠ - 
ΝΟΖΡΖΟΝΠΡΝΚΗΑΠ  ΡΔΚ 23 147,10 

δηαζηάζεσλ 40 ρηιηνζηώλ + - 5 
πνπ λα ζπλδπάδεηαη κε ηνπο 
ζάθνπο θνινζηνκίαο 
νπξεηεξνζηνκίαο  

8 660765 ΒΔΛΡΝΕΔΠ ΘΑΟΓΗΝΓΟΑΦΝ ΡΔΚ 30 145,08 
 

9 660028 
ΒΗΓΔΠ ΑΛΡΑΙΙΑΘΡΗΘΑ 
ΞΗΔΠΝΚΔΡΟΥΛ ΡΔΚ 14 24,30 

 

10 660014 

ΒΝΟΡΠAKIA 
ΘΡΡΑΟΝΙΝΓΗΘΥΛ ΔΘΘΟΗΚ 
(ΡΔΠΡ ΞΑΞ) ΡΔΚ 3000 305,04 

 

11 21505001 
ΓΙΥΠΠΝΞΗΔΠΡΟΑ ΜΙΗΛΑ 
Κ.Σ. ΡΔΚ 20000 248,00 

Μύιηλα,  κηαο ρξήζεο, 
απνζηεηξσκέλα 

12 670154 
ΓΑΙΗΑ ΦΥΡΝΘΔΟΑΞΔΗΑΠ 
ΛΔΝΓΛΥΛ ΡΔΚ 9 20,65 

 

13 670249 
ΓΝΣΔΗΑ ΑΞΝΟ. ΒΔΙΝΛΥΛ 5 
ΙΗΡΟΥΛ ΡΔΚ 2600 2063,36 

Θίηξηλα, πιαζηηθά 

14 670518 

ΔΙΑΠΡΗΘ. ΠΥΙΖΛΑΠ 
(ΙΑΠΡΗΣΑ ΞΑΟΝΣΔΡΔΠΖΠ) 
LATEX 2x1.5 mm ΚΔΡΟ 14 15,65 

 

15 670517 

ΔΙΑΠΡΗΘ. ΠΥΙΖΛΑΠ 
(ΙΑΠΡΗΣΑ ΞΑΟΝΣΔΡΔΠΖΠ) 
LATEX 4x1.5 mm ΚΔΡΟ 14 16,32 

 

16 670516 

ΔΙΑΠΡΗΘ. ΠΥΙΖΛΑΠ 
(ΙΑΠΡΗΣΑ ΞΑΟΝΣΔΡΔΠΖΠ) 
LATEX 6x1.5 mm ΚΔΡΟ 14 26,56 

 

17 670030 

ΔΙΑΠΡΗΘ. ΠΥΙΖΛΑΠ 
(ΙΑΠΡΗΣΑ ΞΑΟΝΣΔΡΔΠΖΠ) 
LATEX 8x1.5mm ΚΔΡΟ 14 30,38 

 

18 660790 ΔΛΓΝΚΖΡΟΗΑ ΠΞΗΟΑΙ ΡΔΚ 3 249,00 

Ηζρπξή αληηζπιιεπηηθή δξάζε 
(99%), εύθνιε ηνπνζέηεζε θαη 
αθαίξεζή ηνπ, λα απνηειείηαη 
από αδξαλέο πιηθό 
(ππναιιεξγηθό), επηθαιπκκέλν 
από θαζαξό ραιθό θαη ηζρπξό 
αζεκέλην ππξήλα, πνπ λα 
εκπνδίδεη ην ζπάζηκν ηνπ 
ζύξκαηνο, ε θαηαθόξπθε 
δηεύζπλζή ηνπ λα είλαη 
ηνπιάρηζηνλ 37mm, λα έρεη 
ζρήκα αγθύιεο ή ελαιιαθηηθά 
ζρήκα Ρ, ε δηάξθεηα παξακνλήο 
ηνπ λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 3 
ρξόληα (3-5 έηε) 
 

19 670689 

ΔΛΓΝΡΟΑΣ. ΠΥΙ. 
ΑΞΝΠΡ.(CUFF ΣΑΚ. ΞΗΔΠ. 
ΚΔΓ. ΝΓΘ. MURFFY) No 5 ΡΔΚ 8 13,59 

 

16PROC004708776 2016-07-04

ΑΔΑ: 7ΣΕ74690ΒΥ-Β59



 

 

20 670691 

ΔΛΓΝΡΟΑΣ. ΠΥΙ. 
ΑΞΝΠΡ.(CUFF ΣΑΚ. ΞΗΔΠ. 
ΚΔΓ. ΝΓΘ. MURFFY) No6 ΡΔΚ 14 23,78 

 

21 670693 

ΔΛΓΝΡΟΑΣ. ΠΥΙ. 
ΑΞΝΠΡ.(CUFF ΣΑΚ. ΞΗΔΠ. 
ΚΔΓ. ΝΓΘ. MURFFY) No7 ΡΔΚ 77 130,81 

 

22 670695 

ΔΛΓΝΡΟΑΣ. ΠΥΙ. 
ΑΞΝΠΡ.(CUFF ΣΑΚ. ΞΗΔΠ. 
ΚΔΓ. ΝΓΘ. MURFFY) No8 ΡΔΚ 50 84,94 

 

23 670690 

ΔΛΓΝΡΟΑΣ. ΠΥΙ. 
ΑΞΝΠΡ.(CUFF ΣΑΚ. ΞΗΔΠ. 
ΚΔΓ. ΝΓΘ.MURFFY) No 5,5 ΡΔΚ 9 15,29 

 

24 670692 

ΔΛΓΝΡΟΑΣ. ΠΥΙ. 
ΑΞΝΠΡ.(CUFF ΣΑΚ. ΞΗΔΠ. 
ΚΔΓ. ΝΓΘ. MURFFY) No 6,5 ΡΔΚ 36 61,16 

 

25 670694 

ΔΛΓΝΡΟΑΣ. ΠΥΙ. 
ΑΞΝΠΡ.(CUFF ΣΑΚ. ΞΗΔΠ. 
ΚΔΓ. ΝΓΘ. MURFFY) No 7,5 ΡΔΚ 70 118,92 

 

26 670696 

ΔΛΓΝΡΟΑΣ. ΠΥΙ. 
ΑΞΝΠΡ.(CUFF ΣΑΚ. ΞΗΔΠ. 
ΚΔΓ. ΝΓΘ. MURFFY) No 8,5 ΡΔΚ 27 45,87 

 

27 670754 

ΔΛΓΝΡΟΑΣ. ΠΥΙΖΛ. 
ΡΟΑΣΔΗΝΠΡΝΚΗΑΠ 
ΘΟΗΓΥΡΝΗ  ΡΞΝ SHILEY 
No4 ΡΔΚ 3 142,38 

 

28 670755 

ΔΛΓΝΡΟΑΣ. ΠΥΙΖΛ. 
ΡΟΑΣΔΗΝΠΡΝΚΗΑΠ 
ΘΟΗΓΥΡΝΗ  ΡΞΝ SHILEY 
No6 ΡΔΚ 7 300,58 

 

29 670756 

ΔΛΓΝΡΟΑΣ. ΠΥΙΖΛ. 
ΡΟΑΣΔΗΝΠΡΝΚΗΑΠ 
ΘΟΗΓΥΡΝΗ  ΡΞΝ SHILEY 
No8 ΡΔΚ 5 214,70 

 

30 670142 
ΔΛΓΝΡΟΑΣ. ΠΥΙΖΛΑΠ ΚΔ 
CUFF No 3 ΡΔΚ 9 15,29 

 

31 670752 

ΔΛΓΝΡΟΑΣΔΗΑΘ. ΠΥΙΖΛΔΠ 
ΠΞΗΟΑΙ 4,5mm (ΣΑΚΖΙ. 
ΞΗΔΠ. ΚΔΓ. ΝΓΘ) ΡΔΚ 9 245,52 

 

32 670610 

ΔΛΓΝΡΟΑΣΔΗΑΘΝΗ ΠΥΙΖΛΔΠ 
ΠΞΗΟΑΙ 5,5mm (ΣΑΚΖΙ. 
ΞΗΔΠ. ΚΔΓ. ΝΓΘ) ΡΔΚ 18 212,04 

 

33 670608 

ΔΛΓΝΡΟΑΣΔΗΑΘΝΗ ΠΥΙΖΛΔΠ 
ΠΞΗΟΑΙ 5mm (ΣΑΚΖΙ. 
ΞΗΔΠ. ΚΔΓ. ΝΓΘΝ) ΡΔΚ 9 106,02 

 

34 670612 

ΔΛΓΝΡΟΑΣΔΗΑΘΝΗ ΠΥΙΖΛΔΠ 
ΠΞΗΟΑΙ 6,5mm (ΣΑΚΖΙ. 
ΞΗΔΠ. ΚΔΓ. ΝΓΘ) ΡΔΚ 5 58,90 

 

35 670611 

ΔΛΓΝΡΟΑΣΔΗΑΘΝΗ ΠΥΙΖΛΔΠ 
ΠΞΗΟΑΙ 6mm (ΣΑΚΖΙ. 
ΞΗΔΠ. ΚΔΓ. ΝΓΘ) ΡΔΚ 5 59,90 

 

36 670614 

ΔΛΓΝΡΟΑΣΔΗΑΘΝΗ ΠΥΙΖΛΔΠ 
ΠΞΗΟΑΙ 7,5mm (ΣΑΚΖΙ. 
ΞΗΔΠ. ΚΔΓ. ΝΓΘ) ΡΔΚ 9 106,02 

 

37 670613 

ΔΛΓΝΡΟΑΣΔΗΑΘΝΗ ΠΥΙΖΛΔΠ 
ΠΞΗΟΑΙ 7mm (ΣΑΚΖΙ. 
ΞΗΔΠ. ΚΔΓ. ΝΓΘ) ΡΔΚ 18 212,04 

 

38 670616 

ΔΛΓΝΡΟΑΣΔΗΑΘΝΗ ΠΥΙΖΛΔΠ 
ΠΞΗΟΑΙ 8mm (ΣΑΚΖΙ. 
ΞΗΔΠ. ΚΔΓ. ΝΓΘ) ΡΔΚ 18 212,04 

 

39 670717 

ΔΛΓΝΡΟΑΣΔΗΑΘΝΠ 
ΠΥΙΖΛΑΠ murfy ΝΞΖ 
ΟΗΛΗΘΖ ΓΗΑΠΥΙΖΛΥΠΖ No 
5,5 ΡΔΚ 2 6,20 

 

40 670718 

ΔΛΓΝΡΟΑΣΔΗΑΘΝΠ 
ΠΥΙΖΛΑΠ murfy ΝΞΖ 
ΟΗΛΗΘΖ ΓΗΑΠΥΙΖΛΥΠΖ No 6 ΡΔΚ 2 6,20 

 

41 670719 

ΔΛΓΝΡΟΑΣΔΗΑΘΝΠ 
ΠΥΙΖΛΑΠ murfy ΝΞΖ 
ΟΗΛΗΘΖ ΓΗΑΠΥΙΖΛΥΠΖ No 
6,5 ΡΔΚ 2 6,20 

 

42 670720 

ΔΛΓΝΡΟΑΣΔΗΑΘΝΠ 
ΠΥΙΖΛΑΠ murfy ΝΞΖ 
ΟΗΛΗΘΖ ΓΗΑΠΥΙΖΛΥΠΖ No 7 ΡΔΚ 2 6,20 

 

43 670682 

ΔΛΓΝΡΟΑΣΔΗΑΘΝΠ 
ΠΥΙΖΛΑΠ ΑΞΝΠΡΔΗΟ. 
ΘΔΘΑΚΔΛΝΠ ΚΔ CUFF No 6 ΡΔΚ 2 9,92 
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44 670683 

ΔΛΓΝΡΟΑΣΔΗΑΘΝΠ 
ΠΥΙΖΛΑΠ ΑΞΝΠΡΔΗΟ. 
ΘΔΘΑΚΔΛΝΠ ΚΔ CUFF No 
6,5 ΡΔΚ 2 9,92 

 

45 670684 

ΔΛΓΝΡΟΑΣΔΗΑΘΝΠ 
ΠΥΙΖΛΑΠ ΑΞΝΠΡΔΗΟ. 
ΘΔΘΑΚΔΛΝΠ ΚΔ CUFF No 7 ΡΔΚ 2 9,92 

 

46 660006 
ΔΞΗΠΡΝΚΗΑ ΣΑΟΡΗΛΑ ΓΗΑ 
ΠΞIΟΝΚΔΡΟΝ ΡΔΚ 900 272,80 

Από ζθιεξό πεπηεζκέλν ραξηί 
δηακέηξνπ 2,98 – 2,99 cm θαη 
κήθνπο 6 – 6,5 cm 

47 670292 
ΕΔΙΔ ΞΔΟΖΣΥΛ ζπζθ. ησλ 
5 kg ΡΔΚ 40 322,40 

 

48 670086 

ΖΙΔΘΡΟΝΓΗΑ 
ΘΑΟΓΗΝΓΟΑΦΝ ΑΡΝΘ. ΓΗΑ 
ΞΑΘΝΙΝΓΗΘΖ ΣΟΖΠΖ ΡΔΚ 12000 744,00 

 

49 21555001 ΘΔΟΚΝΚΔΡΟΑ ΗΑΡΟΗΘΑ ΡΔΚ 69 142,03 
 Ζιεθηξνληθά άζξαπζηα ή 
αλαινγηθά κε  πδξαξγπξηθά  

50 660013 

ΘΖΘΔΠ ΣΑΟΡΗΛΔΠ ΓΝ 
ΘΔΠΔΥΛ ΓΗΑ ΙΖΤΖ ΡΔΠΡ 
ΞΑΞ ΡΔΚ 1000 434,00 

 

51 670097 
ΘΥΟΑΘΝΠΥΙΖΛΔΠ ΣΥΟΗΠ 
TROCAR Λν 32 ΡΔΚ 18 62,50 

ΑΘΡΗΛΝΠΘΗΔΟΝΗ, 
ΑΞΝΠΡΔΗΟΥΚΔΛΝΗ 

52 670748 
ΘΥΟΑΘΝΠΥΙΖΛΔΠ ΣΥΟΗΠ 
TROCAR Λν 36 ΡΔΚ 9 31,25 

ΑΘΡΗΛΝΠΘΗΔΟΝΗ, 
ΑΞΝΠΡΔΗΟΥΚΔΛΝΗ 

53 660032 
ΗΚΑΛΡΑΠ ΑΛΑΟΡΖΠΖΠ 
ΣΔΗΟΝΠ ΠΔ ΟΝΙΝ ΡΥΛ 12 m ΡΔΚ 60 446,40 

 

54 670334 
ΘΑΘΔΡΖΟΑΠ ΔΞΗΠΣΔΠΖΠ 
ΟΗΛΝΟΟΑΓΗΑΠ ΡΔΚ 3 126,48 

 

55 670244 

ΘΑΙΚΚΑ ΘΔΦΑΙΖΠ 
ΞΔΟΖΣΝ 
(ΞΟΝΦΙΑΘΡΗΘΑ) TEΚ 1350 200,88 

Αλζεθηηθά θαη ππναιιεξγηθά 

56 811061 

ΘΑΙΥΓΗΝ-ΠΡΙΔΝΠ-
ΚΑΣΑΗΟΗ ΚΔ ΓΗΑΘΝΞ. Ξ.Σ. 
ΓΗΑΘΔΟΚΗΑΠ AESCULPAP ΡΔΚ 2 173,60 

 

57 660054 
ΘΙΗΞΠ ΝΚΦΑΙΗΝ ΙΥΟΝ 
Κ.Σ. ΡΔΚ 300 68,82 

Απνζηεηξσκέλα, κεγάιεο 
αζθάιεηαο, λα θιείλνπλ θαιά 

58 670591 
ΘΝΒΔΟΡΑ ΘΔΟΚΑΛΠΖΠ 
ΛΔΝΓΛΗΘΖ ΡΔΚ 2 18,60 

ΛΔΝΓΛΗΘΖ 

59 670590 
ΘΝΒΔΟΡΑ ΘΔΟΚΑΛΠΖΠ 
ΞΑΗΓΗΑΡΟΗΘΖ 74 x 90 cm ΡΔΚ 2 18,60 

ΞΑΗΓΗΑΡΟΗΘΖ 

60 670619 

ΘΝΒΔΟΡΔΠ ΘΔΟΚΑΛΠΖΠ 
ΔΛΖΙΗΘΥΛ ΑΛΥ ΠΥΚΑΡΝΠ 
90 x 90 cm ΡΔΚ 6 57,29 

ΑΛΥ ΠΥΚΑΡΝΠ 

61 670555 

ΘΝΒΔΟΡΔΠ ΘΔΟΚΑΛΠΖΠ 
ΔΛΖΙΗΘΥΛ ΞΙΖΟΝΠ 
ΠΥΚΑΡΝΠ 120 x 210 cm ΡΔΚ 5 46,50 

ΘΑΡΥ ΠΥΚΑΡΝΠ 

62 670621 

ΘΘΙΥΚΑ ΘΟΗΘΝΔΗΓΥΛ  
ΠΥΙΖΛΥΛ ΚΔ ΔΛΠΥΚ/ΛΖ 
ΓΑΡΝΞΑΓΗΓΑ ΔΛΖΙΗΘΥΛ ΡΔΚ 20 109,12 

 

63 670279 
ΘΥΛΝΗ (ΣΥΛΑΘΗΑ) 
ΥΡΝΠΘΝΞΗΝ ΡΔΚ 450 46,87 

 

64 660158 

ΙΑΒΗΓΔΠ -ΤΑΙΗΓΗΑ 
ΑΗΚΝΠΡΑΡΗΘΑ ΞΙΑΠΡΗΘΑ 
Κ.Σ. ΡΔΚ 225 104,24 

 

65 670102 
ΙΑΟΓΓΗΘΔΠ ΚΑΠΘΔΠ Ξ.Σ. 
(Λν 2, 3, 4, 5, 6) ΡΔΚ 20 243,04 

Ξ.Σ. κε cuff από ζηιηθόλε ή 
θανπηζνύθ, δπλαηόηεηα 
αεξηζκνύ κε ζεηηθή πίεζε κέρξη 
32 cm H2O θαη δπλαηόηεηα 
ηνπνζέηεζεο κεηαιιηθήο ιαβήο 

66 660175 
ΙΑΠΡΗΣΝ  -  ΠΞΗΟΑΙ 
ΞΗΔΠΝΚΔΡΟΥΛ ΡΔΚ 10 133,92 

 

67 640018 
ΚΑΛΡΑΙΑΘΗΑ 
ΖΙΔΘΡΟΝΘΑΟΓΗΝΓΟΑΦΝ ΡΔΚ 11 68,20 

 

68 660632 ΚΑΠΘΑ ΚΔ ΛΔΦΔΙΝΞΝΗΖΡΖ ΡΔΚ 2000 1413,60 

ΚΔ ΠΥΙΖΛΑ ΝΜΓΝΛΝ 1,80 Κ. 
ΘΑΗ  ΚΔΡΑΙΙΗΘΝ ΔΞΗΟΗΛΗΝ 
ΔΙΑΠΚΑ. Ν  ΛΔΦΔΙΝΞΝΗΖΡΖΠ 
ΛΑ ΔΣΔΗ ΣΥΟΖΡΗΘΝΡΖΡΑ 
ΡΝΙΑΣΗΠΡΝΛ 40ML ΘΑΗ ΛΑ 
ΠΛΓΔΔΡΑΗ ΚΔ ΑΟΘΟΥΡΝ       
ΠΛΓΔΡΗΘΝ ΚΔ ΡΖ ΚΑΠΘΑ 

69 660819 
ΚΑΠΘΔΠ VENTURI ΚΔ 
ΞΔΟΗΔΘΡΗΘΝΡΖΡΑ ΠΔ Ν2 ΡΔΚ 270 190,84 

ΛΑ ΓΗΑΘΔΡΝΛ ΜΔΣΥΟΗΠΡΔΠ 
ΞΘΛΝΡΖΡΔΠ 24, 28, 31, 35, 
40, 50, 60% ΘΑΗ ΠΞΔΗΟΝΔΗΓΖ 
ΞΟΝΔΘΡΑΠΖ ΞΔΟΗΞΝ 15ΔΘ. ΓΗΑ 
ΣΟΖΠΖ ΠΡΗΠ  ΚΔΘ 
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70 670770 
ΚΑΠΘΔΠ ΝΜΓΝΛΝ ΚΔ 
ΑΠΘΝ ΔΛΖΙΗΘΥΛ ΡΔΚ 90 77,00 

ΚΑΠΘΑ ΝΜΓΝΛΝ ΚΔ ΑΠΘΝ 
ΔΛΖΙΗΘΥΛ ΤΖΙΖΠ 
ΠΓΘΔΛΡΟΥΠΖΠ . ΛΑ ΦΔΟΔΗ 
ΒΑΙΒΗΓΔΠ ΚΝΛΝ ΠΡΖ ΚΑΠΘΑ 

71 670108 
ΚΑΠΘΔΠ ΝΜΓΝΛΝ ΚΔ 
ΞΟΝΔΘΡΑΠΖ 1,8 Κ ΡΔΚ 180 89,28 

 

72 660490 
ΚΑΠΘΔΠ ΝΜΓΝΛΝ 
ΞΑΗΓΗΑΡΟΗΘΔΠ ΡΔΚ 27 14,73 

 

73 670326 
ΚΑΠΘΔΠ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ FFP3 
ΚΔ ΒΑΙΒΗΓΑ ΔΘΞΛΝΖΠ ΡΔΚ 45 97,65 

 

74 670774 

ΚΑΠΘΔΠ ΣΝΟ/ΠΖΠ ΝΜ/ΛΝ 
PVC ΞΑΗΓΗΘΔΠ ΚΔ ΠΥΙ. 
ΞΑΟΝΣΖΠ ΝΜ/ΛΝ ΡΔΚ 18 26,78 

ΚΔ ΠΥΙΖΛΑ ΝΜΓΝΛΝ 2Κ. ΘΑΗ 
ΚΔΡΡΑΙΗΘΝ ΔΞΗΟΗΛΗΝ ΔΙΑΠΚΑ, 
ΞΑΗΓΗΘΔΠ 

75 670773 

ΚΑΠΘΔΠ ΣΝΟΖΓΖΠΖΠ 
ΝΜΓΝΛΝ ΑΞΝ PVC 
ΓΗΑΦΑΛΔΗΠ ΔΛΖΙΗΘΥΛ ΡΔΚ 54 23,44 

ΚΔ ΠΥΙΖΛΑ ΝΜΓΝΛΝ 2Κ. ΘΑΗ 
ΚΔΡΡΑΙΗΘΝ ΔΞΗΟΗΛΗΝ ΔΙΑΠΚΑ, 
ΔΛΖΙΗΘΥΛ 

76 660050 

ΚΖΡΟΝΠΘΝΞΗΑ 
(ΘΝΙΞΝΓΗΑΠΡΝΙΔΗΠ)  Κ.Σ. 
SMALL ΡΔΚ 900 40,18 

 

77 670659 

ΚΖΡΟΝΠΘΝΞΗΑ 
(ΘΝΙΞΝΓΗΑΠΡΝΙΔΗΠ) Κ.Σ. 
LARGE ΡΔΚ 180 8,04 

 

78 670658 

ΚΖΡΟΝΠΘΝΞΗΑ 
(ΘΝΙΞΝΓΗΑΠΡΝΙΔΗΠ) Κ.Σ. 
MEDIUM ΡΔΚ 1530 68,30 

 

79 670530 
ΚΞΗΘ ΜΟΗΠΚΑΡΝΠ ΛΝΠΝΘ. 
ΚΗΑΠ ΣΟΖΠΖΠ ΡΔΚ 1200 125,00 

Κε ηξεηο ιεπίδεο,  θνπήο ηξηρώλ, 
πνπ λα είλαη θαηάιιειεο γηα 
θάζε ηύπν ηξηρώλ ζηεγλώλ ή 
βξεγκέλσλ ( θεθαιήο-ζώκαηνο ) 

80 670573 

ΛΑΟΘΖΘΑΠ 
ΘΔΟΚΝΞΙΑΠΡΗΘΝΠ ΟΗΛΝΠ 
LARGE ΡΔΚ 5 70,37 

 

81 670572 

ΛΑΟΘΖΘΑΠ 
ΘΔΟΚΝΞΙΑΠΡΗΘΝΠ ΟΗΛΝΠ 
MEDIUM ΡΔΚ 5 65,10 

 

82 670281 

ΛΑΟΘΖΘΑΠ 
ΘΔΟΚΝΞΙΑΠΡΗΘΝΠ ΟΗΛΝΠ 
SMALL ΡΔΚ 5 97,34 

 

83 640042 ΛΔΦΟΝΔΗΓΖ ΞΙΑΠΡΗΘΑ ΡΔΚ 6000 892,80 
 

84 670093 
ΛΠΡΔΟΗΑ ΙΑΚΔΠ ΣΥΟΗΠ 
ΙΑΒΖ Κ.Σ. Λν 11 ΡΔΚ 1350 44,70 

Ιάκα κηαο ρξήζεο, από αηζάιη, 
αλνμείδσηε, απνζηεηξσκέλε , κε 
ζθνύξν ρξσκαηηζκό πνπ λα 
ειαρηζηνπνηεί ηελ αλάθιαζε. 

85 670192 
ΛΠΡΔΟΗΑ ΙΑΚΔΠ ΣΥΟΗΠ 
ΙΑΒΖ Κ.Σ. Λν 15 ΡΔΚ 720 23,83 

Ιάκα κηαο ρξήζεο, από αηζάιη, 
αλνμείδσηε, απνζηεηξσκέλε , κε 
ζθνύξν ρξσκαηηζκό πνπ λα 
ειαρηζηνπνηεί ηελ αλάθιαζε. 

86 670098 
ΛΠΡΔΟΗΑ ΙΑΚΔΠ ΣΥΟΗΠ 
ΙΑΒΖ Κ.Σ. Λν 20 ΡΔΚ 450 14,90 

Ιάκα κηαο ρξήζεο, από αηζάιη, 
αλνμείδσηε, απνζηεηξσκέλε , κε 
ζθνύξν ρξσκαηηζκό πνπ λα 
ειαρηζηνπνηεί ηελ αλάθιαζε. 

87 670119 ΛΠΡΔΟΗΑ ΚΔ ΙΑΒΖ Λν 11 ΡΔΚ 1080 145,43 

Ιάκα κε ελζσκαησκέλε 
πιαζηηθή ιαβή κηαο ρξήζεο, από 
αηζάιη, αλνμείδσηε, 
απνζηεηξσκέλε κε ζθνύξν 
ρξσκαηηζκό πνπ λα 
ειαρηζηνπνηεί ηελ αλάθιαζε.  

88 670082 ΛΠΡΔΟΗΑ ΚΔ ΙΑΒΖ Λν 15 ΡΔΚ 900 121,20 

Ιάκα κε ελζσκαησκέλε 
πιαζηηθή ιαβή κηαο ρξήζεο, από 
αηζάιη, αλνμείδσηε, 
απνζηεηξσκέλε κε ζθνύξν 
ρξσκαηηζκό πνπ λα 
ειαρηζηνπνηεί ηελ αλάθιαζε.  

89 670092 ΛΠΡΔΟΗΑ ΚΔ ΙΑΒΖ Λν 20 ΡΔΚ 180 24,24 

Ιάκα κε ελζσκαησκέλε 
πιαζηηθή ιαβή κηαο ρξήζεο, από 
αηζάιη, αλνμείδσηε, 
απνζηεηξσκέλε κε ζθνύξν 
ρξσκαηηζκό πνπ λα 
ειαρηζηνπνηεί ηελ αλάθιαζε.  

90 670627 

ΝΓΖΓΝΠ ΓΗΑΠΥΙΖΛΥΠΖΠ 
ΑΡΟΑΚΑΡΗΘΝ ΑΘΟΝ 
SOFT-TIP No14 ΡΔΚ 3 7,44 

 

91 670628 

ΝΓΖΓΝΠ ΓΗΑΠΥΙΖΛΥΠΖΠ 
ΑΡΟΑΚΑΡΗΘΝ ΑΘΟΝ 
SOFT-TIP No10 ΡΔΚ 3 7,44 
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92 670626 

ΝΓΖΓΝΠ ΓΗΑΠΥΙΖΛΥΠΖΠ 
ΑΡΟΑΚΑΡΗΘΝ ΑΘΟΝ 
SOFT-TIP No6 ΡΔΚ 3 7,44 

 

93 670626 

ΝΓΖΓΝΠ ΓΗΑΠΥΙΖΛΥΠΖΠ 
ΑΡΟΑΚΑΡΗΘΝ ΑΘΟΝ 
SOFT-TIP No4  3 7,44 

 

94 670626 

ΝΓΖΓΝΠ ΓΗΑΠΥΙΖΛΥΠΖΠ 
ΑΡΟΑΚΑΡΗΘΝ ΑΘΟΝ 
SOFT-TIP No2  3 7,44 

 

95 660115 
ΝΟΝΓΝΣΔΗΑ ΑΛΓΟΥΛ 
ΞΙΑΠΡΗΘΑ ΡΔΚ 360 205,34 

 

96 660538 
ΝΟΝΙΝΓΝΘΝ ΠΔΡ 2 WAY 
(ΠΠΘΔΔΠ PURISET Y) ΡΔΚ 45 153,45 

 

97 21506008 

ΝΟΝΠΙΔΘΡΔΠ ΞΑΗΓΗΘΝΗ 
ΑΡΝΘΝΙΙΖΡΝΗ 
ΑΞΝΠΡΔΗΟΥΚΔΛΝΗ Κ.Σ. ΡΔΚ 27 2,51 

 

98 21035001 

ΝΟΝΠΙΙΔΘΡΔΠ ΚΔ 
ΒΑΙΒΗΓΑ ΚΖ 
ΞΑΙΗΛΓΟΝΚΖΠΖΠ 
ΔΛΖΙΗΘΥΛ ΡΔΚ 13230 2239,31 

2000cc λα είλαη επθξηλείο όιεο  
νη δηαβαζκίζεηο,θαηαζθεπαζκέλνη 
από αλζεθηηθό πιηθό 

99 670076 
ΞΔΟΗΘΑΟΞΗΑ ΒΟΑΣΗΝΙΑΘΗΑ-
ΡΑΡΝΡΖΡΔΠ ΒΟΔΦΥΛ ΡΔΚ 200 11,16 

 

100 670156 
ΞΔΟΗΣΔΗΟΗΓΔΠ ΚΔ 
ΑΔΟΝΘΑΙΑΚΝ ΡΔΚ 18 57,58 

 

101 660803 

ΞΗΔΠΡΗΘΑ ΝΟΥΛ ΘΑΗ 
ΑΗΚΑΡΝΠ ΚΔ ΒΑΙΒΗΓΑ 1000 
ML ΡΔΚ 6 334,43 

ΓΗΑΦΑΛΖ  ΞΙΑΠΡΗΘΑ 

102 670559 

ΞΗΔΠΡΗΘΑ ΝΟΥΛ ΘΑΗ 
ΑΗΚΑΡΝΠ ΚΔ ΒΑΙΒΗΓΑ 500 
ML ΡΔΚ 4 41,09 

ΓΗΑΦΑΛΖ  ΞΙΑΠΡΗΘΑ 

103 660478 
ΞΙΑΗΠΗΑ ΑΛΑΟΡΖΠΔΥΠ 
ΝΟΝΠΙΙΔΘΡΥΛ ΡΔΚ 120 193,44 

ΚΔΡΑΙΙΗΘΑ 

104 670017 

ΞΙΑΘΔΠ ΓΔΗΥΠΖΠ 
ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΖΠ ΓΗΑΘΔΟΚΗΑΠ 
Κ.Σ. ΡΔΚ 540 368,28 

Ξιάθεο γείσζεο ρεηξνπξγηθώλ 
δηαζεξκηώλ κηαο ρξήζεο κε δειέ 
ππναιιεξγηθέο. Λα θέξεη εηδηθή 
δηειεθηξηθή επίζηξσζε πνπ λα 
επηηξέπεη ηελ νκνηόκνξθε 
θαηαλνκή ηνπ ξεύκαηνο ζε όιε 
ηελ επηθάλεηα ηεο πιάθαο γηα 
κεγαιύηεξε αζθάιεηα. Λα 
κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί πξνο 
νπνηαδήπνηε θαηεύζπλζε ζε 
ζρέζε κε ηελ ρεηξνπξγηθή ηνκή. 
Ίδηα γηα παηδηά θαη ελήιηθεο 

105 660027 
ΞΝΑΟ ΑΛΡΑΙΙΑΘΡΗΘΑ 
ΞΗΔΠΝΚΔΡΟΥΛ ΡΔΚ 18 19,86 

 

106 20805001 
ΞΟΝΔΘΡΑΠΔΗΠ ΚΑΙΑΘΔΠ ΚΔ 
ΠΛΓΔΠΖ LUER LOCK 100cm ΡΔΚ 10000 4464,00 

ΑΞΝ ΙΗΘΝ ΞΝ ΛΑ 
ΓΗΑΠΦΑΙΗΕΔΗ ΡΖΛ 
ΑΞΟΝΠΘΝΞΡΖ ΟΝΖ ΡΥΛ 
ΓΟΥΛ,ΣΥΟΗΠ ΛΑ ΡΠΑΘΗΕΔΗ ΚΔ 
ΔΘΝΙΗΑ 

107 670031 ΞΟΥΘΡΗΘΖ ΡΑΞΑ ΡΔΚ 70 630,54 
 

108 670805 ΞΥΚΑ ΝΟΝΘΑΘΔΡΖΟΑ ΡΔΚ 180 21,20 
Ξιαζηηθό κ.ρ. απνζηεηξσκέλν 

109 670216 

ΟΗΛΗΘΑ ΡΑΚΞΝΛ ΞΥΚ.ΚΔ & 
ΣΥΟΗΠ ΠΥΙΖΛΑΘΗ 8 cm ± 2 
cm ΡΔΚ 25 139,83 

 

110 660826 

ΟΗΛΗΘΝ ΡΑΚΞΝΛ ΠΞΝΓΓΝΠ 
ΝΞΗΠΘ. ΟΗΛΝΟΑΓΗΑΠ 8 cm ± 
2cm ΡΔΚ 18 115.94 

 

111 670602 

ΟΗΛΝΦΑΟΓΓΗΘΝΗ 
ΑΔΟΑΓΥΓΝΗ (ΠΡΟΝΓΓ. ΑΘΟΑ) 
ΑΘΑΚΞΡΝΗ No 30 ΡΔΚ 5 12.34 

Δύθακπηνη από ζηιηθόλε, 
απνζηεηξσκέλνη, Latex free 

112 670603 

ΟΗΛΝΦΑΟΓΓΗΘΝΗ 
ΑΔΟΑΓΥΓΝΗ (ΠΡΟΝΓΓ. ΑΘΟΑ) 
ΑΘΑΚΞΡΝΗ No 32 ΡΔΚ 5 12.34 

<< 

113 670604 

ΟΗΛΝΦΑΟΓΓΗΘΝΗ 
ΑΔΟΑΓΥΓΝΗ (ΠΡΟΝΓΓ. ΑΘΟΑ) 
ΑΘΑΚΞΡΝΗ No 34 ΡΔΚ 5 12.34 

<< 

114 670605 

ΟΗΛΝΦΑΟΓΓΗΘΝΗ 
ΑΔΟΑΓΥΓΝΗ (ΠΡΟΝΓΓ. ΑΘΟΑ) 
ΑΘΑΚΞΡΝΗ No 36 ΡΔΚ 5 14.57 

<< 

115 670557 

ΟΝΝΚΔΡΟΑ ΝΜΓΝΛΝ 
ΞΙΖΟΖ (ΚΑΛΝΚΔΡΟΝ 
+ΓΟΑΛΡΖΟΑ) ΡΔΚ 10 558,00 

Λα είλαη ηθαλόηεηαο παξνρήο 0-
15lt/min κε πίεζε εηζόδνπ 3,5-
5bar. Λα ππάξρεη δηάηαμε 
ζπλερνύο ξύζκηζεο ηεο παξνρήο 
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ζηελ αλσηέξσ πεξηνρή, θαζώο 
θαη όξγαλν έλδεημεο, επθξηλνύο 
θαη αθξηβνύο αλάγλσζεο, κε 
βαζκνλόκεζε 0,5lt ηνπιάρηζηνλ, 
γηα ηα 5 πξώηα ιίηξα. Ζ 
κέηξεζε ηεο ξνήο λα γίλεηαη κε 
άζξαπζηε ζηήιε-κπίιηα. Ζ 
ζύλδεζή ηνπ πξνο ην δίθηπν 
δηαλνκήο λα γίλεηαη κέζσ 
απηόκαηεο επίηνηρεο «ιήςεο» 
(πξίδαο). Υο εθ ηνύηνπ, ην 
ξνόκεηξν ζα είλαη εμνπιηζκέλν 
κε θαηάιιειν γηα ηε «ιήςε» 
εηδηθό ζύλδεζκν, απιήο, 
αζθαινύο θαη ηαρείαο ρξήζεο. Ζ 
κνξθή ηνπ εηδηθνύ απηνύ 
ζπλδέζκνπ ζα είλαη ηέηνηα, ώζηε 
λα απνθιείεη ηε ζύλδεζε ηνπ 
ξνόκεηξνπ ζε δίθηπα άιισλ 
αεξίσλ ή θεληξηθήο 
αλαξξόθεζεο θαη λα είλαη 
ζπκβαηή κε ηηο ππνδνρέο ηνπ 
λνζνθνκείνπ. Ζ όιε θαηαζθεπή 
ηνπ ξνόκεηξνπ λα είλαη απιή θαη 
κεγάιεο αλζεθηηθόηεηαο ζε 
θηππήκαηα θαη πηώζεηο (γηα 
εμαζθάιηζε καθξνδσίαο, 
πεξηνξηζκό ησλ βιαβώλ θαη 
ηαρύηεηα επηζθεπώλ). Ρν 
ξνόκεηξν λα θέξεη κνλή ή δηπιή 
παξνρή ζύλδεζεο νμπγόλνπ. 

116 670585 

ΠΑΘΝΗ ΑΡΝΘΝΙ. ΚΔ  
ΒΑΙΒΗΓΑ ΠΛΓΔΠΖΠ 
ΝΟΝΠΙ. ΡΔΚ 9 43.83 

Απηνθόιιεηνη ζάθνη 
νπξεηεξνζηνκίαο κε βαιβίδα 
πνπ λα εκπνδίδεη ηελ επηζηξνθή 
ησλ νύξσλ, κε δπλαηόηεηα 
πξνζαξκνγήο κε αζθαιή, 
εύθακπηε θαη καιαθή έμνδν θαη 
εύθνιν άδεηαζκα θαη ζύλδεζε κε 
νπξνζπιιέθηε θαη αληητδξσηηθό 
βακβαθεξό θάιπκκα. Ζ 
θνιιεηηθή επηθάλεηα λα είλαη 
ππναιιεξγηθή, θαηάιιεια γηα 
κεγαιύηεξε δηάξθεηα εθαξκνγήο 
θαη πξνζηαζία ηνπ δέξκαηνο. 

117 660310 ΠΑΘΝΗ ΘΝΙΝΠΡΝΚΗΑΠ ΡΔΚ 27 63.76 

Ξνπ λα ζπλδπάδνληαη κε ηηο 
αληίζηνηρεο βάζεηο (θσδηθνί 
660130 θαη 670236) θαη 
αληηηδξσηηθό πθαζκάηηλν 
θάιπκκα, δηαζηάζεηο 40 θαη 60  
ρηιηνζηά + - 5 

118 670236 ΠΑΘΝΗ ΝΟΖΡΖΟΝΠΡΝΚΗΑΠ ΡΔΚ 27 115,33 

Ξνπ λα ζπλδπάδνληαη κε ηηο 
αληίζηνηρεο βάζεηο (θσδηθνί 
660130 θαη 670236) θαη 
αληηηδξσηηθό πθαζκάηηλν 
θάιπκκα, δηαζηάζεηο 40 θαη 60  
ρηιηνζηά + - 5 

119 20616002 
ΠΔΡ ΑΗΚΝΘΑΘΑΟΠΖΠ 
(ΦΙΔΒΝΘΔΛΡΖΠΖΠ) ΠΔΡ 6000 10305,60 

Απνζηεηξσκέλν πνπ λα 
πεξηιακβάλεη ζε δηπιή 
ζπζθεπαζία  ηα πιηθά πνπ 
απαηηνύληαη γηα ηελ έλαξμε θαη 
ηελ ιήμε ηεο ζπλεδξίαο 
αηκνθάζαξζεο :  (γάληηα,  
ρεηξνπξγηθό πεδίν, ηνιύπηα 
γάδαο, γάδεο, απηνθόιιεηα γηα 
ζηεξέσζε βειόλαο, απηνθόιιεηα 
γηα ζηαζεξνπνίεζε ησλ 
γξακκώλ, αηκνζηαηηθά 
απηνθόιιεηα, εηδηθά πίεζηξα) 

120 670775 
ΠΔΡ ΚΗΛΗ ΡΟΑΣΔΗΝΠΡΝΚΗΑΠ 
ΓΗΑ ΘΟΗΘΝΘΟΝΔΗΓΝΡΝΚΖ ΡΔΚ 3 406,80 

Πεη επείγνπζαο ηξαρεηνζηνκίαο 
γηα θξηθνζπξνεηδνηνκή. Ρν ζεη 
λα πεξηέρεη: ζύξηγγα, λπζηέξη, 
νδεγό ζύξκα, ζσιήλα 
θξηθνζπξνεηδνηνκήο δηακέηξνπ 5 
mm, ρσξίο cuff, κε 
ελζσκαησκέλν δηαζηνιέα νδεγό 
ζην ζσιήλα κε νπή γηα ην 
ζύξκα θαη ζηεξηθηηθό 
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ζηαζεξνπνίεζεο ηνπ ζσιήλα. 
Λα είλαη απνζηεηξσκέλν Latex 
Free. 

121 20811005 

ΠΔΡ ΣΝΟΖΓΖΠΖΠ ΓΟΥΛ ΚΔ 
ΚΔΡΟΖΡΖ 100ml ΡΞΝ 
SOLUSET 100X60 ME 
C/CLMP ΡΔΚ 180 232,13 

ΝΓΘΝΚΔΡΟΗΘΝΠ ΘΙΗΛΓΟΝΠ 
ΑΞΝ 100-150 ml  ΑΞΝ ΑΓΟΑΛΔΠ 
ΙΗΘΝ ΥΠΡΔ ΛΑ ΚΖΛ ΑΛΡΗΓΟΑ 
ΚΔ ΣΝΟΖΓΝΚΔΛΑ 
ΦΑΟΚΑΘΑ,ΒΑΙΒΗΓΑ 
ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ,ΚΖΘΝΠ 
ΡΝΙΑΣΗΠΡΝΛ 250cm  ΤΗΙΝΛ 
ΓΗΑΘΙΑΓΥΠΖ , ΘΑΡΑΙΖΜΖ ΠΔ 
LUER-LOCK ΘΑΗ ΠΛΝΙΗΘΝΠ 
ΝΓΘΝΠ ΞΝ ΞΑΟΑΚΔΛΔΗ ΠΡΖ 
ΠΠΘΔΖ ΔΘΡΝΠ 
ΝΓΘΝΚΔΡΟΗΘΝ ΘΙΗΛΓΟΝ 
<20 ml 

122 660116 ΠΘΥΟΑΚΗΓΔΠ ΞΙΑΠΡΗΘΔΠ ΡΔΚ 20 69,19 
Ξνιιαπιώλ ρξήζεσλ, κε 
ρεηξνιαβή 

123 660036 
ΠΞΑΡΝΙΔΠ ΜΙΗΛΔΠ ΓΗΑ 
ΟΑΟ ΡΔST ΡΔΚ 1000 37,20 

 

124 660825 
ΠΞΝΓΓΝΠ ΔΞΗΞΥΚΑΡΗΠΚΝ  
ΥΡΝΠ  (9mm x 15mm) ΡΔΚ 36 76,48 

 

125 670208 ΠΡΖΘΝΠΘΝΞΗΑ ΝΗΠΝΦΑΓΗΑ ΡΔΚ 9 32,36 
 

126 670579 
ΠΡΖΘΝΠΘΝΞΗΑ ΝΗΠΝΦΑΓΗΑ 
ΚΔ ΘΔΟΚΗΠΡΝΟΑ ΡΔΚ 3 23,43 

 

127 820056 
ΠΡΖΘΝΠΘΝΞΗΑ ΡΞΝ  
LITTMAN ΞΑΗΓΗΘΑ ΡΔΚ 3 8,74 

 

128 820055 
ΠΡΖΘΝΠΘΝΞΗΑ ΡΞΝ 
LITTMAN ΔΛΖΙΗΘΥΛ ΡΔΚ 5 14,57 

 

129 670667 

ΠΡΝΚΑΡΝΦΑΟΓΓΗΘΝΠ 
ΑΔΟΑΓΥΓΝΠ Λν1 -  2 (90 
mm) ΡΔΚ 72 200,88 

 

130 21028002 

ΠΡΟΝΦΓΓΔΠ ΡΟΗΞΙΖΠ 
ΘΑΡΔΘΛΠΖΠ ΚΔ ΠΛ. 
LUER LOCK 3-WAY ΡΔΚ 13500 3013,20 

ΘΙΔΗΠΡΝ  ΠΠΡΖΚΑ ΣΥΟΗΠ ΡΖΛ 
ΓΛΑΡΝΡΖΡΑ ΓΗΑΦΓΖΠ ΡΥΛ  
ΣΝΟΖΓΝΚΔΛΥΛ ΓΟΥΛ ΚΔ 
ΑΟΗΠΡΖ ΔΞΑΦΖ ΚΔ ΡΗΠ 
ΞΟΝΔΘΡΑΠΔΗΠ ΓΗΑ ΡΖΛ 
ΑΞΝΦΓΖ ΙΝΗΚΥΜΔΥΛ 

131 660300 ΠΘΗΑ KIWI MX VAC-6000M ΡΔΚ 18 781,20 
 

132 820181 
ΠΛΓΔΡΗΘΑ  ΑΛΑΟΟΝΦΖΠΖΠ 
ΚΔ ΒΑΙΒΗΓΑ ΡΔΚ 180 54,68 

 

133 670091 ΠΛΓΔΡΗΘΑ ΓΥΛΗΑ ΚΑΠΘΥΛ ΡΔΚ 90 55,80 
 

134 670577 

ΠΛΓΔΡΗΘΝ 
ΑΛΡΗΚΗΘΟΝΒΗΑΘΝ ΞΥΚΑ 
(ΒΑΙΒΗΓΑ ΑΠΦΑΙ ΚΗΘΟΝ 
ΝΓΘΝ) ΡΔΚ 90 310,25 

ΓΗΑ ΦΙΔΒΗΘΖ ΘΑΗ ΑΟΡΖΟΗΑΘΖ 
ΣΟΖΠΖ, ΠΔ ΠΘΙΖΟΖ ΠΠΘΔΑΠΗΑ 
ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ , ΚΔ ΞΟΝΔΘΡΑΠΖ 
ΑΞΙΖ, ΘΑΗ ΚΔ ΞΟΝΔΘΡΑΠΖ 
ΓΗΞΙΖ Ζ ΡΟΗΞΙΖ 

135 670763 

ΠΛΓΔΡΗΘΝ ΠΞΗΟΑΙ ΚΖΘ. 
15cm ΓΗΑΚΔ. 15mm 
22F/15M ΑΞΝΠΡΔΗΟ. ΡΔΚ 9 13,39 

 

136 665237 
ΠΛΓΔΡΗΘΝ ΠΣΖΚΑΡΝΠ Γ  
ΓΗΑ ΚΖΣΑΛ. JULIAN ΡΔΚ 90 89,28 

 

137 670361 
ΠΛΓΔΡΗΘΝ ΡΞΝ  ΓΗΑ 
ΑΗΚΝΘΑΘΑΟΠΖ ΡΔΚ 45 35,60 

 

138 20811001 

ΠΠΘΔΔΠ  ΚΔΡΑΓΓΗΠΖΠ 
ΑΗΚΑΡΝΠ ΑΞΙΔΠ (LUER 
LOCK) ΡΔΚ 1170 696,38 

ΚΖΘΝΠ ΡΝΙΑΣΗΠΡΝΛ 1,80-
2Κ. , ΛΑ ΞΔΟΗΔΣΔΗ ΑΔΟΑΓΥΓΝ, 
ΚΔ ΔΗΓΗΘΝ ΦΗΙΡΟΝ 
ΑΗΚΑΡΝΠ,ΟΘΚΗΠΡΖ ΟΝΖΠ,ΛΑ 
ΚΖΛ ΞΔΟΗΔΣΔΗ  LATEX  ΘΑΗ  ΛΑ 
ΔΗΛΑΗ ΑΞΝ ΙΗΘΝ ΞΝ ΛΑ 
ΓΗΑΠΦΑΙΗΕΔΗ ΡΖΛ 
ΑΞΟΝΠΘΝΞΡΖ ΟΝΖ 

139 670772 

ΠΠΘΔΔΠ ΞΑΟ/ΠΖΠ 
ΡΟΑ/ΡΥΛ ΚΔ ΒΔ/ΛA Θ 
ΘΑΘ/ΟΑ ΑΞΝ 10CH ΥΠ 36CH ΡΔΚ 200 1041,60 

Ππζθεπέο κε θηάιε 600 cc κηαο 
ρξήζεο απνζηεηξσκέλεο κε 
θαζεηήξα θαη βειόλα α) κηθξά 
κεγέζε β) κεζαία κεγέζε γ) 
κεγάια κεγέζε 

140 670768 

ΠΠΘΔΔΠ ΞΑΟΝΣΔΡΔΠΖΠ 
ΘΥΟΑΘΝΠ 1 ΘΑΙΑΚΝ ( 
BILAU) ΡΔΚ 5 124,00 

 

141 670769 

ΠΠΘΔΔΠ ΞΑΟΝΣΔΡΔΠΖΠ 
ΘΥΟΑΘΝΠ 2 ΘΑΙΑΚΥΛ ( 
BILAU) ΡΔΚ 15 372,00 

 

142 20806001 ΠΠΘΔΔΠ ΣΝΟΖΓΖΠΖΠ ΡΔΚ 29700 4861,29 
ΚΖΘΝΠ ΡΝΙΑΣΗΠΡΝΛ 1,80-2 
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ΓΟΥΛ-ΝΟΥΛ(LUER LOCK) Κ. , ΛΑ ΞΔΟΗΔΣΔΗ ΑΔΟΑΓΥΓΝ, 
ΚΔ ΑΔΟΝΘΑΙΑΚΝ ΓΗΑΓΖ ΘΑΗ 
ΝΣΗ ΘΝΙΝ, ΚΔ ΦΗΙΡΟΝ, 
ΟΘΚΗΠΡΖ ΟΝΖΠ, ΞΙΑΓΗΑ 
ΓΗΑΘΙΑΓΥΠΖ ΡΞΝ ΤΗΙΝΛ .  
ΛΑ ΚΖΛ ΞΔΟΗΔΣΔΗ  LATEX  ΘΑΗ 
ΛΑ ΔΗΛΑΗ ΑΞΝ ΙΗΘΝ ΞΝ ΛΑ 
ΓΗΑΠΦΑΙΗΕΔΗ ΡΖΛ 
ΑΞΟΝΠΘΝΞΡΖ ΟΝΖ 

143 670853 
ΠΠΘΔΖ ΞΑΟΝΣΔΡEΠΖΠ 
ΘΥΟΑΘΑ 3  ΘΑΙΑΚΥΛ ΡΔΚ 10 272,80 

παξνρεηεύζεηο θελνύ αέξνο  , 3 
ζαιάκσλ, κηαο ρξήζεο 
απνζηεηξσκέλνη 

144 670222 
ΠΠΡΖΚΑ ΠΓΘΟΑΡΖΠΖΠ 
ΠΥΙΖΛΥΛ ΡΔΚ 180 167,40 

 

145 660829 

ΠΠΡΖΚΑ ΣΝΟΖΓΖΠΖΠ 
ΝΜΓΝΛΝ (ΟΗΛΝΓΑΙΗΑ) 
ΔΛΖΙΗΘΥΛ Κ.Σ. ΡΔΚ 1350 333,96 

 

146 20808004 

ΠΠΡΖΚΑΡΑ ΝΟΥΛ ΚΔ 
ΑΔΟΑΓΥΓΝ 
ΚΗΘΟΝΠΡΑΓΝΛΥΛ ΚΔ 
ΒΑΙΒΗΓΑ ΠΡΑΘΔΟΖΠ ΟΝΖΠ ΡΔΚ 45 12,16 

ΛΑ ΔΣΝΛ ΘΑΙΖ ΔΦΑΟΚΝΓΖ 
ΠΡΑ 3 WAY ΘΑΗ ΠΡΝΠ 
ΦΙΒΝΘΑΘΔΡΖΟΔΠ  

147 20811002 

ΠΠΡΖΚΑΡΑ ΟΝΖΠ ΓΟΥΛ 
ΚΔ ΚΔΡΟΖΠΖ ΡΝ ΔΙΑΣΗΠΡΝ 
20ml/ΥΟΑ ΡΞΝ DIAL-FLO 
ΚΔ ΞΟΝΔΘΡΑΠΖ ΡΔΚ 5000 6643,363 

 

148 670781 

ΠΥΙΖΛ. ΑΛΑΟΟΝΦ. ΣΥΟΗΠ 
ΟΓΣΝΠ ΚΖΘΝΠ 
ΡΝΙΑΣΗΠΡΝΛ 2,5 m ΡΔΚ 30 158,10 

Λα είλαη κηαο ρξήζεσο 
απνζηεηξσκέλνο, δηαθαλήο θαη 
λα κελ ηζαθίδεη. 

149 670506 
ΠΥΙΖΛΑΠ ΑΛΑΟΟΝΦΖΠΖΠ 
210 ΔΘ. ΚΔ ΟΓΣΝΠ ΡΔΚ 45 237,15 

Λα είλαη κηαο ρξήζεσο 
απνζηεηξσκέλνο ηνπιάρηζηνλ 
210cm. Ρν ξύγρνο αλαξξόθεζεο 
λα είλαη δηαθαλέο, κε 
αηξαπκαηηθό άθξν. 

150 670777 

ΡΑΗΛΗΔΠ ΠΗΙΗΘΝΛΖΠ 
(40x6x0,125mm) ΠΗΔΙ ΓΗΑ 
ΔΞΔΚΒΑΠΔΗΠ ΥΡΝΠ ΡΔΚ 5 28,25 

Λα είλαη απνζηεηξσκέλεο από 
πνιύ πςειήο πνηόηεηνο ηαηξηθό 
πιηθό ζηιηθόλεο. Λα είλαη 
θνκκέλεο θαη απνζηεηξσκέλεο 
όπσο δεηείηαη, λα δηαηίζεληαη ζε 
απνζηεηξσκέλε ζπζθεπαζία 
ηξηώλ (3) ηεκαρίσλ θαη ην ρξώκα 
ηνπο λα είλαη ζηέι ώζηε λα είλαη 
επδηάθξηηεο θαη λα δηεπθνιύλνπλ 
ηνλ ρξήζηε. 

151 670771 

ΡΔΡΟΑΘΑΛΑΙΔΠ 
ΞΑΟΝΣΔΡ.ΠΗΙΗΘΝΛ. 
ΑΘΡΗΛΝΠΘΗΔΟΔΠ-ΠΑΘΘΝΙ 
ΞΑΟΝΣΔΡ ΡΔΚ 20 1116,00 

Ρν ζεη ζα πξέπεη λα πεξηέρεη: 
1. Αζθό παξνρέηεπζεο ζηιηθόλεο – 

reservoir 100cc – 200cc – 400cc. 
Ν αζθόο λα είλαη ειαζηνκεξήο, 
βηνζπκβαηή αληιία από ζηιηθόλε 
κε δπλαηόηεηα θαηαθξάηεζεο 
ζξόκβσλ, κε εζσηεξηθή βαιβίδα 
κε επηζηξνθήο ηνπ αέξα γηα λα 
απνηξέπεηαη ε επηζηξνθή ηνπ 
πγξνύ ζηνλ αζζελή. Ζ 
εμσηεξηθή δίνδνο πξέπεη λα 
εθαξκόδεη ζε όινπο ηνπο 
ζσιήλεο παξνρέηεπζεο (γηα 
απνθπγή ρξεζηκνπνίεζεο 
εηδηθώλ ζπλδεηηθώλ). Ρν 
πεξίβιεκα ηεο παξνρέηεπζεο λα 
είλαη δηάθαλν, επηηξέπνληαο ηελ 
νπηηθή επαθή κε ην εμίδξσκα 
πνπ βξίζθεηαη εληόο ηεο 
παξνρέηεπζεο. Ξαξάιιεια 
πξέπεη λα θέξεη δηαβαζκίζεηο 
πνπ λα δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα 
κέηξεζεο ηεο πνζόηεηαο πνπ 
έρεη ζπιιερζεί. Νη παξνρεηεύζεηο 
από ζηιηθόλε «ξεδεξβνπάξ» 
πξέπεη λα πξνζθέξνληαη ζηηο 
ρσξεηηθόηεηεο ησλ 100 – 200 – 
400 ml. Δπίζεο λα θέξνπλ εηδηθό 
καληαιάθη γηα ζηαζεξνπνίεζε 
ζηνλ αζζελή.  
Ρεηξαθάλαιε παξνρέηεπζε 
ζηιηθόλεο κε 4 αλεμάξηεηα 
θαλάιηα θαη όρη νπέο. Απηή ε 
παξνρέηεπζε ζα πξέπεη λα 
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απνηειείηαη από 4 θαλάιηα ζε 
παξάιιειε δηάηαμε κε θεληξηθό 
ππξήλα ρσξίο νκθαιό θαη 
αθηηλνζθηεξή γξακκή, κε ηξνθάξ 
δηαζηάζεσλ 10-15Fr. Ζ 
παξνρέηεπζε ζα πξέπεη λα είλαη 
θαηαζθεπαζκέλε από αζεκί 
ζηιηθόλε πνπ έρεη απνδεδεηγκέλα 
αληηβαθηεξηδηαθή ηδηόηεηα 
απέλαληη ζηα ζεηηθά ή αξλεηηθά 
θνξηηζκέλα κηθξόβηα θαη 
βαθηήξηα. Λα ππάξρεη 
δπλαηόηεηα ζύλδεζεο κε bullau. 

152 670727 

ΡΟΑΣΔΗΝΠΥΙΖΛΑΠ 
ΡΟΑΣΔΗΝΠΡΝΚΗΑΠ 
ΑΞΝΠΡΔΗΟΥΚΔΛΝΠ ΚΔ CUFF 
No 4 ΡΔΚ 2 34,72 

ΛΑ ΔΣΝΛ 
ΑΞΝΠΡΟΝΓΓΙΔΚΔΛΝ 
ΑΡΟΑΚΑΡΗΘΝ ΑΘΟΝ,ΛΑ ΔΣΝΛ  
CUFF  ΝΠΝ ΡΝ ΓΛΑΡΝΛ 
ΘΙΗΛΓΟΗΘΝ ΓΗΑ ΚΔΓΑΙΖ 
ΔΞΗΦΑΛΔΗΑ ΔΞΑΦΖΠ ΘΑΗ ΝΠΝ 
ΡΝ ΓΛΑΡΝΛ ΚΔΓΑΙΡΔΟΖ 
ΓΗΑΚΔΡΟΝ ΚΔΓΑΙΡΔΟΖ ΑΞΝ 
ΡΖΛ ΓΗΑΚΔΡΟΝ ΡΖΠ ΡΟΑΣΔΗΑΠ 
ΥΠΡΔ Ζ ΑΠΘΖΠΖ ΞΗΔΠΖΠ ΠΡΖΛ 
ΡΟΑΣΔΗΑ ΠΔ ΠΛΓΑΠΚΝ ΚΔ 
ΡΝΛ ΝΓΘΝ ΑΔΟΑ ΛΑ ΔΗΛΑΗ 
ΣΑΚΖΙΖ ΚΔΡΑΜ 25-30 CM  
ΠΡΖΙΖΠ 
ΓΑΡΝΠ,ΑΘΡΗΛΝΠΘΗΔΟΝΠ 

153 670723 

ΡΟΑΣΔΗΝΠΥΙΖΛΑΠ 
ΡΟΑΣΔΗΝΠΡΝΚΗΑΠ 
ΑΞΝΠΡΔΗΟΥΚΔΛΝΠ ΚΔ CUFF 
No 6 ΡΔΚ 2 29,76 

» 

154 670724 

ΡΟΑΣΔΗΝΠΥΙΖΛΑΠ 
ΡΟΑΣΔΗΝΠΡΝΚΗΑΠ 
ΑΞΝΠΡΔΗΟΥΚΔΛΝΠ ΚΔ CUFF 
No 7 ΡΔΚ 2 29,76 

» 

155 670725 

ΡΟΑΣΔΗΝΠΥΙΖΛΑΠ 
ΡΟΑΣΔΗΝΠΡΝΚΗΑΠ 
ΑΞΝΠΡΔΗΟΥΚΔΛΝΠ ΚΔ CUFF 
No 8 ΡΔΚ 2 29,76 

» 

156 670759 
ΓΟΝ ΠΔ ΠΞΟΑ ΚΝΛΗΚΝ-
ΞΝΗΖΡΗΘΝ ΓΗΑ ΡΔΠΡ ΞΑΞ ΡΔΚ 10 55,80 

 

157 660332 
ΓΑΡΝΞΑΓΗΓΑ ΔΛΖΙΗΘΥΛ 
ΓΗΑ ΚΖΣΑΛ. LEON PLUS ΡΔΚ 10 527,00 

 

158 670306 
ΓΑΡΝΞΑΓΗΓΑ ΛΔΝΓΛΥΛ 
ΓΗΑ ΚΖΣΑΛ. LEON PLUS ΡΔΚ 5 283,34 
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159 660354 ΦΗΙΡΟΑ  ΙΔΘΑΦΑΗΟΔΠΖΠ ΡΔΚ 500 8990,00 

ΦΗΙΡΟΑ  ΘΑΡΑΘΟΑΡΖΠΖΠ  
ΙΔΘΥΛ  ΑΗΚ0ΠΦΑΗΟΗΥΛ ΓΗΑ  
ΚΔΡΑΓΓΗΠΖ ΔΟΘΟΥΛ 
1. Λα είλαη απνζηεηξσκέλα κε 
αζθαιή θαη απνηειεζκαηηθό 
ηξόπν, απαιιαγκέλα 
ππξεηνγόλσλ θαη έηνηκα γηα 
ρξήζε. 
2. Λα εμαζθαιίδνπλ ηελ κέγηζηε 
δπλαηή θαηαθξάηεζε ησλ 
ιεπθνθπηηάξσλ, ηα 
ππνιεηπόκελα ιεπθνθύηηαξα λα 
είλαη ζηαζεξά θάησ από 2 Σ 10 
Ι5 θαη θαηά 
πξνηίκεζε θάησ από 1 Σ 10Ι4 
θαη λα εμαζθαιίδνπλ ηελ κέγηζηε 
δπλαηή 
αλάθηεζε (Recovery) ησλ 
εξπζξνθπηηάξσλ νπσζδήπνηε 
πέξαλ ηνπ 90% 
3. Ζ κεκβξάλε ηνπ θίιηξνπ λα 
είλαη απόιπηα βηνζπκβαηή 
4. Λα είλαη εύθνιε ζηελ ρξήζε 
θαη λα θέξεη ηηο απαξαίηεηεο 
ελδείμεηο θαη νδεγίεο 
ρξήζεο ζύκθσλα κε ηηο 
απαηηήζεηο ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο θέξνληαο αληίζηνηρν CE 
mark 
5. Ρα δηαθξηηηθά ηνπ θάζε 
θίιηξνπ (είδνο θίιηξνπ θαη 
παξηίδα παξαγσγήο) λα 
αλαγξάθνληαη επθξηλώο επί ηνπ 
ζώκαηνο ηνπ θπξίσο θίιηξνπ 
δηαζθαιίδνληαο 
απόιπηα ηνλ ρξήζηε γηα ην 
πεξηερόκελν ηνπ θαθέινπ. 
6. Λα κελ απαηηείηαη έθπιπζε κε 
θπζηνινγηθό νξό πξηλ θαη κεηά 
ηε ρξήζε ηνπο. 
7. Λα εμαζθαιίδνπλ ηελ 
θαηαθξάηεζε ησλ 
κηθξνπεγκάησλ κε αζθαιή 
ηξόπν πξνο 
απνθπγή απνθξάμεσλ όπσο π. 
ρ. κε ηελ παξνπζία πξνθίιηξνπ. 
8. Λα παξέρνπλ ζηαζεξά θαη 
επαλαιήςηκα απνηειέζκαηα 
αλεμάξηεηα από ηνλ 
ηξόπν παξαζθεπήο θαη δηάξθεηαο 
ηεο απνζήθεπζεο θαη ηεο 
ζεξκνθξαζίαο 
πεξηβάιινληνο θαζώο θαη 
βξαδείαο ξνήο. 
9. Λα είλαη θιηληθά ηεθκεξησκέλα 
γηα ηελ θαηαθξάηεζε ηνπ CMV 
10. Λα ππάξρνπλ ηερληθέο 
κειέηεο ζηελ πξνζθνξά πνπ λα 
απνδεηθλύνπλ ηηο επηδόζεηο 
ησλ θίιηξσλ όπσο επίζεο λα  
είλαη θαηαζθεπαζκέλα από 
αλαγλσξηζκέλα 
εξγνζηάζηα 
11. Ζ πξνζθνξά λα ζπλνδεύεηαη 
θαη κε ηθαλό αξηζκό δεηγκάησλ 
(έλα ηνπιάρηζηνλ γηα 
θάζε θσδηθό πξνζθνξάο) 

160 670583 

ΦΝΟΖΡΖ ΑΛΡΙΗΑ 
ΦΑΟΚΑΘΥΛ Κ.Σ. ΚΔ 
ΚΔΡΑΒΝΙΖ ΟΝΖΠ 100ml & 
300ml ΡΔΚ 25 542,50 

Φνξεηή αληιία ρνξήγεζεο 
θαξκάθσλ, ειαζηνκεξήο, κηαο 
ρξήζεσο κε δπλαηόηεηα 
ξύζκηζεο ξνήο από 5-12 ml/Hr 

161 670581 

ΦΝΟΖΡΖ ΑΛΡΙΗΑ 
ΣΝΟΖΓΖΠΖΠ ΦΑΟΚΑΘΥΛ 
Κ.Σ. ΞΝΙΙΑΞΙΥΛ ΟΝΥΛ ΡΔΚ 6 435,54 

Φνξεηή αληιία ρνξήγεζεο 
θαξκάθσλ, ειαζηνκεξήο, κηαο 
ρξήζεσο κε δπλαηόηεηα 
ξύζκηζεο ξνήο από 2ml θαη 
πάλσ/Ώξα 
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162 640006 
ΣΑΟΡΗ ΟΝΙΙΝ ΔΜΔΡΑΠΡΗΘΖΠ 
ΘΙΗΛΖΠ 50 m ρ 50 cm ΟΝΙΙΑ 2000 3496,80 

Ρν ραξηί είλαη ρξώκαηνο ιεπθνύ, 
λα θέξεη εγθνπέο θάζε 50cm, 
ώζηε λα κπνξεί λα θνπεί εύθνια 
θαη ζηε κία επηθάλεηα λα θέξεη 
λάηινλ (επίζεο λα θέξεη εγθνπέο 
πνπ λα ηαπηίδνληαη κε ηηο 
εγθνπέο ηνπ ραξηηνύ) ώζηε λα 
εμαζθαιίδεηαη αδηάβξνρε ε θάησ 
επηθάλεηα. Ρν λάηινλ θαη ην 
ραξηί λα ζπκπεξηθέξνληαη σο 
έλα ζώκα θαη λα κελ 
απνθνιινύληαη εύθνια. 

163 670776 

ΠΥΙΗΛΗΠΘΝΗ ΑΔΟΗΠΚΝ 
ΥΡΥΛ Ρ-Tubes ΠΗΙΗΘΝΛΖΠ, 
ΚΖΘΝΠ 12mm θαη  
ΓΗΑΚΔΡΟΝ 1,14 mm ή 1,15 
mm ΡΔΚ 10 282,50 

Λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη από 
ζηιηθόλε εκπνηηζκέλνη ζε νμείδην 
ηνπ αξγύξνπ (αληηκηθξνβηαθνί), 
ρξώκαηνο ιεπθνύ ηύπνπ shepard 
ρσξίο ζύξκα, Good T – Tube 
(butterfly) θιπ, εζσηεξηθήο 
δηακέηξνπ απινύ 1,14 ή 1,15 
mm θαη δηακέηξνπ εζσηεξηθήο 
θιάληδαο 2,3 ή 2,4 mm 

                                                          ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΕ Φ.Π.Α.      69.001,073 € 

 

Πξνζθνξέο γίλνληαη δεθηέο γηα ην ζχλνιν ηεο πνζφηεηαο ηνπ θάζε είδνπο.  

 

 

Οη αλαγξαθφκελεο πην πάλσ πνζφηεηεο είλαη ελδεηθηηθέο θαη έρνπλ πξνζδηνξηζηεί θαη’ εθηίκεζε ησλ 

αλαγθψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, κε βάζε ηελ θαηαλάισζε αληίζηνηρσλ εηδψλ θαηά ηα πξνεγνχκελα έηε. 

Σν Ννζνθνκείν δελ έρεη ππνρξέσζε λα εμαληιήζεη ηηο πνζφηεηεο απηέο ή ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο 

πξνκήζεηαο, εθφζνλ ηνχην δελ επηβάιιεηαη απφ ηηο αλάγθεο ηνπ, φπσο απηέο ζα δηακνξθσζνχλ ζηε 

δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο.  

 

 

 

 

 

Ο Γηνηθεηήο α.α. 

 

 

Σδηάκαιεο Μάξηνο 

Γηεπζπληήο Ηαηξηθήο Τπεξεζίαο 
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(Απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο δηαθήξπμεο ππ’ αξηζ. 4374/2016) 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  Β΄ 

 

ΓΔΝIΚΟI ΟΡΟΗ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ 

Άξζξν 1o 

Πξoζφvηα θαη δηθαηoιoγεηηθά ζπκκεηνρήο 

1.1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ νη αλαθεξφκελνη  θαησηέξσ, εθφζνλ αζθνχλ εκπν-

ξηθή ή βηνκεραληθή ή βηνηερληθή δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο. Οη 

πξνζθέξνληεο  ππνβάιινπλ  κε ηελ πξνζθνξά ηνπο  ζηνλ θπξίσο  θάθειν,  θαηά ηελ δηαδηθαζία ησλ 

άξζξσλ 11 θαη 12 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαη ζχκθσλα κε ηηο νηθείεο δηαηάμεηο θαη ηνπο φξνπο ηεο 

παξνχζαο δηαθήξπμεο, ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα. Δληφο ηνπ θπξίνπ θαθέινπ 

ηνπνζεηείηαη επίζεο, πξναηξεηηθά, ζπλνδεπηηθή επηζηνιή ηνπ πξνζθέξνληνο, κε αληηθείκελν ηελ 

ππνβνιή πξνζθνξάο ζην δηαγσληζκφ θαη ζπλνπηηθή παξνπζίαζε απηήο. 

Α.  ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ  

Δληφο ηνπ θπξίσο θαθέινπ ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη ππνρξεσηηθά ηα αλαθεξφκελα θαησηέξσ 

δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο. Δηδηθφηεξα, νη πξνζθέξνληεο ππνβάιινπλ: 

1. Οη Έιιελεο πνιίηεο: 

α. Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, γηα πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 2% επί ηεο 

ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο, ρσξίο Φ.Π.Α. 

β. Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ε νπνία 

θέξεη εκεξνκελία εληφο ησλ ηειεπηαίσλ 30 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ (άξζξ. 3 ηνπ N. 4250/14, 

ΦΔΚ A/74/26-3-14) πξν ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, ζηελ 

νπνία : 

i) Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ. 

ii) Να δειψλεηαη φηη, κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, 

- δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα θάπνην αδίθεκα απφ ηα 

αλαθεξφκελα ζηελ πεξίπησζε (1) ηνπ εδ. α΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 

118/2007, δειαδή α) γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Π.Γ. 

60/2007, β) γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ 

άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο, απ’ απηά πνπ νξίδνληαη ζηε 

δηαθήξπμε, ή γ) γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο 

εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο 

ρξεσθνπίαο, φπσο φια απηά εμεηδηθεχνληαη θαησηέξσ, ζηελ παξ. 1.2 ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ, ππφ ζηνηρ. Α.1.α΄, 

- δελ ηεινχλ ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξίπησζε (2) ηνπ εδ. α΄ ηεο παξ. 2 

ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαηαζηάζεηο, δειαδή ζε πηψρεπζε ή ζε δηαδηθαζία 

θήξπμεο πηψρεπζεο, 

- είλαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο ηεο 

πεξίπησζεο (3) ηνπ εδ. α΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007, δειαδή σο πξνο 

ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο θαζψο θαη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ 

αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο),  

- είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Δπηκειεηήξην (πξνζδηνξίδνληάο ην ζαθψο), ζχκθσλα κε 

ηα νξηδφκελα ζηελ πεξ. (4) ηνπ εδ. α΄ ηεο παξ. 2 ή ζηελ πεξ. (3) ηνπ εδ. β΄ ηεο παξ. 2 

ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαη  

- ε επηρείξεζή ηνπο δελ ηειεί ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξ. (2) ηνπ εδ. γ΄ 

ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαηαζηάζεηο, δειαδή ππφ θνηλή 

εθθαζάξηζε ή εηδηθή εθθαζάξηζε θαη, επίζεο, φηη ε επηρείξεζε δελ ηειεί ππφ δηαδηθαζία 

έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο. 

iii) Να αλαιακβάλεηαη ε ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε ησλ 
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δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη 

ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ ηδίνπ Γηαηάγκαηνο θαη ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα 

δηαθήξπμε (άξζξν 6 παξ. 1 πεξ. β΄ Π.Γ. 118/2007). 

γ. Παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, εθφζνλ ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε αληηπξφζσπφ ηνπο 

(άξζξν 6 παξ. 1 πεξ. γ΄ ηνπ Π.Γ. 118/2007). 

δ. Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986, κε ηελ νπνία ζα 

αλαιακβάλεηαη ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε φζσλ 

δηθαηνινγεηηθψλ απαηηνχληαη κε ηελ δηαθήξπμε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 8α
 
παξ. 1 θαη 2 ηνπ 

Π.Γ. 118/2007, γηα ηνλ πξνζθέξνληα ή/θαη γηα ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο, 

θαηά πεξίπησζε (άξζξν 8α παξ. 3 ηνπ Π.Γ. 118/2007). 

ε. Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ε νπνία 

θέξεη εκεξνκελία εληφο ησλ ηειεπηαίσλ 30 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ (άξζξ. 3 ηνπ N. 4250/14, 

ΦΔΚ A/74/26-3-14) πξν ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, κε ηελ 

νπνία ζα δειψλεηαη: i) φηη δελ πθίζηαληαη λνκηθνί πεξηνξηζκνί ζηε ιεηηνπξγία ηεο 

επηρείξεζήο ηνπο, ii) φηη δελ έρεη απνθιεηζηεί ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δεκφζην δηαγσληζκφ κε 

ακεηάθιεηε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο, iii) φηη κέρξη ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο 

πξνζθνξάο, ε επηρείξεζή ηνπο ππήξμε ζπλεπήο σο πξνο ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ή 

άιισλ λφκηκσλ ππνρξεψζεψλ ηεο έλαληη θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, iv) φηη νη πιεξνθνξίεο 

θαη ηα ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη ζηελ πξνζθνξά ηνπο είλαη αιεζή θαη αθξηβή σο πξνο ην 

πεξηερφκελφ ηνπο, θαζψο θαη v) φηη ε πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο 

παξνχζαο δηαθήξπμεο ηεο νπνίαο έιαβαλ γλψζε, θαη ηελ απνδέρνληαη  πιήξσο θαη αλεπη-

θχιαθηα. 

ζη. Απφδεημε θαηάζεζεο ή απνζηνιήο δείγκαηνο, εθφζνλ δεηείηαη δείγκα κε ηε δηαθήξπμε 

(άξζξν 11 παξ. 3 θαη 4 ηνπ Π.Γ. 118/2007).   

2. Οη αιινδαπνί: 

α. Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, γηα πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 2% επί ηεο 

ζπλνιηθήο  πξνυπνινγηζζείζαο  δαπάλεο  ρσξίο Φ.Π.Α 

β. Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986, ε νπνία ζα έρεη ην 

πεξηερφκελν πνπ αλαθέξεηαη πην πάλσ, ππφ ζηνηρ. Α.1.β΄ (άξζξν 6 παξ. 1 πεξ. β΄ ηνπ Π.Γ. 

118/2007). 

γ. Παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, εθφζνλ ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε εθπξφζσπφ ηνπο 

(άξζξν 6 παξ. 1 πεξ. γ΄ ηνπ Π.Γ. 118/2007) 

δ. Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986, ε νπνία ζα έρεη ην πεξηερφκελν 

πνπ αλαθέξεηαη πην πάλσ, ππφ ζηνηρ. Α.1.δ. (άξζξν 8α παξ. 3 ηνπ Π.Γ. 118/2007). 

ε. Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986, ε νπνία ζα έρεη ην πεξηερφκελν 

πνπ αλαθέξεηαη πην πάλσ, ππφ ζηνηρ. Α.1.ζη΄. 

ζη. Απφδεημε θαηάζεζεο ή απνζηνιήο δείγκαηνο, εθφζνλ δεηείηαη δείγκα κε ηε δηαθήξπμε 

(άξζξν 11 παξ. 3 θαη 4 ηνπ Π.Γ. 118/2007).   

3. Σα voκηθά πξφζσπα, εκεδαπά ή αιινδαπά: 

α. Όια ηα παξαπάλσ δηθαηoιoγεηηθά ησλ παξαγξάθσλ A.1 θαη Α.2 αληηζηνίρσο. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη νη απαηηνχκελεο θαηά ηα αλσηέξσ ππεχζπλεο δειψζεηο 

ππνγξάθνληαη επί εηαηξηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.), I.K.E. θαη πξνζσπηθψλ 

εηαηξηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) απφ φινπο ηνπο δηαρεηξηζηέο ηνπο, ή πξφζσπν εηδηθψο 

εμνπζηνδνηεκέλν απ’ απηνχο θαη επί αλσλχκσλ εηαηξηψλ (Α.Δ.) απφ ηνλ πξφεδξν θαη 

ηνλ δηεπζχλνληα ζχκβνπιν ή πξφζσπν εηδηθψο εμνπζηνδνηεκέλν κε απφθαζε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξίαο.  

β. Γηα ηελ απφδεημε ησλ αλσηέξσ ηδηνηήησλ θαη ηεο εμνπζίαο έθδνζεο παξαζηαηηθνχ 

εθπξνζψπεζεο, ηα εκεδαπά λνκηθά πξφζσπα πξνζθνκίδνπλ επηπξφζζεηα:  

i) Οη πξνζσπηθέο εηαηξίεο (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ, φπσο 

ηξνπνπνηεκέλν ηζρχεη, λφκηκα δεκνζηεπκέλνπ. 
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ii) Οη Δ.Π.Δ., αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ, φπσο ηξνπνπνηεκέλν ηζρχεη, λφκηκα 

δεκνζηεπκέλνπ, καδί κε ηα αληίζηνηρα Φ.Δ.Κ. (η. Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ.). 

iii) Οη Α.Δ., αληίγξαθν θσδηθνπνηεκέλνπ θαηαζηαηηθνχ, φπσο έρεη θαηαηεζεί ζηελ αξκφδηα 

δηνηθεηηθή Αξρή, καδί κε ηα αληίζηνηρα Φ.Δ.Κ. (η. Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ.) ζηα νπνία έρνπλ 

δεκνζηεπηεί ε ζχζηαζε ηεο Δηαηξίαο θαη νη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ, θαζψο θαη 

ην Φ.Δ.Κ. (η. Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ.) ζην νπνίν έρεη δεκνζηεπηεί ε ζπγθξφηεζε ηνπ Γηνηθε-

ηηθνχ ηνπο πκβνπιίνπ. ε φζεο πεξηπηψζεηο δελ έρεη νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία 

δεκνζηφηεηαο, αξθεί ε πξνζθφκηζε αλαθνίλσζεο ηεο αξκφδηαο δηνηθεηηθήο αξρήο γηα 

ηελ θαηαρψξηζε ησλ ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ ζηελ ΓΔΜΖ. 

iv)Οη Η.Κ.Δ., αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ, φπσο ηξνπνπνηεκέλν ηζρχεη, λφκηκα 

δεκνζηεπκέλνπ, καδί κε ηα αληίζηνηρα Φ.Δ.Κ. 

v) Γηα φιεο ηηο πην πάλσ πεξηπηψζεηο, βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο θαηά πεξίπησζε δηνηθεηηθήο 

ή δηθαζηηθήο αξρήο, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηνπλ νη ηπρφλ κεηαβνιέο πνπ έρνπλ 

επέιζεη ζην λνκηθφ πξφζσπν θαη ηα φξγαλα δηνίθεζεο απηνχ. 

γ. Αληηζηνίρσο, ηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα πξνζθνκίδνπλ επηπξφζζεηα:  

i) αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, φπσο ηξνπνπνηεκέλν ηζρχεη, θαη 

ησλ  εγγξάθσλ  απφ  ηα νπνία  απνδεηθλχεηαη,  κε βάζε  ηε λνκνζεζία  ηεο  ρψξαο φπνπ 

έρεη ηελ έδξα ηνπ, ε ηήξεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ θαλφλσλ δεκνζηφηεηαο σο πξνο φηη 

αθνξά ηελ ίδξπζε θαη ηηο κεηαβνιέο απηνχ, θαζψο θαη, επηπξφζζεηα, γηα ηα λνκηθά πξφ-

ζσπα (Α.Δ. ή άιια) πνπ δηνηθνχληαη απφ ζπιινγηθφ φξγαλν (Γ..), αληίγξαθν ηεο 

απφθαζεο ζπγθξφηεζεο ηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ δηνίθεζεο  θαη  ησλ εγγξάθσλ  απφ ηα 

νπνία απνδεηθλχεηαη ε ηήξεζε, σο πξνο ην φξγαλν απηφ, ησλ αληίζηνηρσλ θαλφλσλ 

δεκνζηφηεηαο θαη  

ii) βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο θαηά πεξίπησζε αξρήο ηεο ρψξαο φπνπ έρεη ηελ έδξα ηνπ, απφ 

ηελ νπνία λα πξνθχπηνπλ νη ηπρφλ κεηαβνιέο πνπ έρνπλ επέιζεη ζην λνκηθφ πξφζσπν θαη 

ηα φξγαλα δηνίθεζεο απηνχ.  

4. Οη πλεηαηξηζκνί: 

 Καηά πεξίπησζε, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη αληηζηνίρσο αλσηέξσ, ππφ ζηνηρ. Α.1, 

Α.2 θαη A.3. Γηεπθξηλίδεηαη φηη α) ην πξνζθνκηδφκελν απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή 

ηζνδχλακν έγγξαθν αθνξά ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γ.. ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ θαη β) νη απαηηνχκελεο 

θαηά ηα αλσηέξσ ππεχζπλεο δειψζεηο ππνγξάθνληαη απ’ απηφλ. 

5. Οη ελψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά: 

α. Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα  ηνλ θάζε  πξνκεζεπηή πνπ ζπκκεηέρεη 

ζηελ έλσζε. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνλ φξν φηη ε 

εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο έλσζεο.  

β. Γήισζε ζχζηαζεο έλσζεο πξνκεζεπηψλ, λφκηκα ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο 

ησλ δεινχλησλ, ζηελ νπνία ζα θαίλεηαη ην αληηθείκελν ησλ εξγαζηψλ ηνπ θαζελφο απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο, ε πνζφηεηα ηνπ πιηθνχ ή ην κέξνο απηνχ πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ θαζέλα εμ 

απηψλ επί ηνπ ζπλφινπ ηεο πξνζθνξάο, ν εθπξφζσπνο ηεο έλσζεο έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο (Ννζνθνκείνπ) θαη ην πξφζσπν πνπ ελδερνκέλσο ηνλ αλαπιεξψλεη. 

6. ε πεξίπησζε κε ππνβνιήο ησλ αλαθεξφκελσλ πην πάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ε πξνζθνξά 

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.  

Β. Υσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ»  

Δληφο ηνπ θαθέινπ απηνχ ηνπνζεηείηαη ε ηερληθή πξνζθνξά, ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ 

Π.Γ. 118/2007 πνπ δεηνχληαη απφ ηε δηαθήξπμε, νη δειψζεηο ηνπ άξζξνπ 18 παξ. 2 ή 3 ηνπ Π.Γ. 

118/2007, θαηά πεξίπησζε, θαη φζα άιια έγγξαθα θαη ζηνηρεία αλαθέξνληαη ζηηο νηθείεο ζέζεηο ησλ 

άξζξσλ ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο, θαζψο θαη ηνπ παξαξηήκαηνο Γ΄. 

Γ.  Υσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» 

Δληφο ηνπ θαθέινπ απηνχ ηνπνζεηνχληαη ηα ζηνηρεία ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε φζα 

αλαθέξνληαη ζηελ νηθεία ζέζε ησλ άξζξσλ ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο. 
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 Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο ζα δίλνληαη ζε επξψ (EURO) αλά κνλάδα κέηξεζεο θάζε 

πξνζθεξφκελνπ είδνπο. Γηα ηηο ζπζθεπαζίεο ε ηηκή ζα δνζεί αλά ζπζθεπαζία κφλν αλ 

πεξηιακβάλεη επαθξηβψο ηηο δεηεζείζεο πνζφηεηεο. Γηαθνξεηηθά ζα δνζεί ηηκή ηεκαρίνπ ή 

θηινχ.  

 Οη ηηκέο ζα αλαγξάθνληαη νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο. 

 Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, ε πξνζθνξά 

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

 ηηο ηηκέο ζα πεξηιακβάλνληαη νη λφκηκεο θξαηήζεηο θαη νη επηβαξχλζεηο επί ησλ θξαηήζεσλ. ε 

πεξίπησζε δηαθνξνπνίεζεο κεηαμχ ηεο αλαγξαθφκελεο ηηκήο αξηζκεηηθψο θαη νινγξάθσο, 

ιακβάλεηαη ππφςε ε ηηκή νινγξάθσο. ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη ηα έμνδα πξνκήζεηαο, 

κεηαθνξάο θαη εγθαηάζηαζεο ζε πιήξε ιεηηνπξγία ηνπ ππφ πξνκήζεηα είδνπο, ζηνλ ρψξν πνπ ζα 

ππνδεηρζεί ζηνλ πξνκεζεπηή απφ ηελ Τπεξεζία. 

 ηελ πξνζθνξά ζα αλαγξάθεηαη ην πνζνζηφ Φ.Π.Α. επί ηνηο εθαηφ ζην νπνίν ππάγνληαη ηα ππφ 

πξνκήζεηα είδε θαη ζα βαξχλεη ην Ννζνθνκείν.  

    ην ζηάδην ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ζα γίλεη ζχγθξηζε ησλ ηηκψλ ησλ 

νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ κε απηέο ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκψλ, φπσο θαηαγξάθεθαλ θαηά 

ηελ ηειεπηαία εκέξα πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ (Ν.4052/12, άξζξν 14, παξ. 7). Οη 

νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο πνπ είλαη αλψηεξεο απφ ηηο θαηά ηα αλσηέξσ παξαδεθηέο ηηκέο  

απνξξίπηνληαη (Ν.3918/11. άξζξν 13). 

Οη ηηκέο ηεο πξνζθνξάο είλαη δεζκεπηηθέο γηα ηνλ πξνκεζεπηή κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηεο 

πξνκήζεηαο. Απνθιείεηαη νπνηαδήπνηε αλαζεψξεζε ησλ ηηκψλ ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε 

αμίσζε ηνπ πξνκεζεπηή πέξαλ ηνπ αληίηηκνπ ησλ εηδψλ πνπ ζα πξνκεζεχζεη βάζεη ησλ ηηκψλ ηεο 

πξνζθνξάο ηνπ κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ θαη ηελ απνπιεξσκή ηνπο. 

1.2. Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ην άξζξν 20 ηνπ Π.Γ. 118/2007, ν πξνζθέξσλ  

ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, εληφο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζ’ απηφλ, κε βεβαίσζε παξαιαβήο ή ζχκθσλα κε 

ηνλ Ν. 2672/1998, νθείιεη λα ππνβάιεη,  ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν,  ηα αλαθεξφκελα παξαθάησ 

έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία απνζθξαγίδνληαη θαη ειέγρνληαη θαηά ηελ δηαδηθαζία πνπ 

πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 19 παξ. 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007: 

 

Α. Σα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 6 παξ. 2 ή 3 ηνπ Π.Γ. 118/2007, θαηά πεξίπησζε.  

Αλαιπηηθφηεξα: 

1. Οη Έιιελεο πνιίηεο: 

α. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε 

ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη, φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε 

ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αθφινπζα αδηθήκαηα: 

i. Σα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 43 παξ. 1 ηνπ Π.Γ. 60/2007, δειαδή: 

α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 

ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 351 ηεο 29.1.1998, ζει. 1).  

β) δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ 

ηεο 26εο Μαΐνπ 1997 (EE C 195 ηεο 25.6.1997, ζει. 1) θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 

ηεο θνηλήο δξάζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 358 ηεο 31.12.1998, ζει. 2).  

γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (EE C 316 ηεο 27.11.1995, 

ζει. 48). 

δ) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 

ηεο νδεγίαο 91/308/ EOK ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ηνπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε 

ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ 

απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (EE L 166 ηεο 28.6.1991, ζει. 77 Οδεγίαο, ε νπνία 

ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Οδεγία 2001/97/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
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πκβνπιίνπ, EE L 344 ηεο 28.12.2001, ζει. 76), ε νπνία ελζσκαηψζεθε κε ην Ν. 

2331/1995 (Φ.Δ.Κ. Α΄ 173/1995) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 3424/2005 (Φ.Δ.Κ. Α΄ 

305/2005). 

ii. Παξάβαζε ησλ άξζξσλ α) 30 παξ. 1, 2, 3, 4, 7, 13, 14, 15, 18 θαη β) 35 παξ. 1 ηνπ 

Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα. 

iii. Τπεμαίξεζε, απάηε, εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, ςεπδνξθία, δσξνδνθία θαη δφιηα ρξεσθνπία 

(άξζξν 6 παξ. 2 εδ. α΄ πεξ. 1 ηνπ Π.Γ. 118/2007).  

 

β. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, 

πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη 

δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο 

(άξζξν 6 παξ. 2 εδ. α΄ πεξ. 2 ηνπ Π.Γ. 118/2007).  

γ. Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη 

φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο 

ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο 

ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο (άξζξν 6 παξ. 2 εδ. α΄ πεξ. 1 ηνπ Π.Γ. 118/2007). 

ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαπάλσ 

πεξηπηψζεσλ β΄ θαη γ΄ εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ.  

Σν πηζηνπνηεηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο ηνπ ζπκκεηέρνληνο ζα αθνξά φινπο ηνπο 

απαζρνινχκελνπο κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο ζηελ επηρείξεζή ηνπ  

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ εξγνδφηε) θαη φρη κφλνλ ηνπο εξγαδφκελνπο κε ζρέζε 

εμαξηεκέλεο εξγαζίαο. Γηα ηε δηαπίζησζε ηνπ νξγαληζκνχ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηνλ νπνίν 

είλαη αζθαιηζκέλνο θάζε απαζρνινχκελνο ζηελ επηρείξεζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο, 

πξνζθνκίδνληαη i) θαηάζηαζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο επηρείξεζεο θαηά εηδηθφηεηα, 

ζεσξεκέλε απφ αξκφδηα αξρή θαη  ii) ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνκεζεπηή, κε ηελ νπνία ζα 

δειψλνληαη νη αζθαιηζηηθνί θνξείο ζηνπο νπνίνπο είλαη αζθαιηζκέλνη νη απαζρνινχκελνη 

ζηελ επηρείξεζή ηνπ. Ζ δήισζε απηή ππνβάιιεηαη καδί κε ηα ινηπά πηζηνπνηεηηθά ηεο 

παξνχζαο παξαγξάθνπ. 

δ. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή 

ηνπο ζ’ απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, θαη 

αθεηέξνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηελ επίδνζε ηεο σο άλσ 

έγγξαθεο εηδνπνίεζεο (άξζξν 6 παξ. 2 εδ. α΄ πεξ. 4 ηνπ Π.Γ. 118/2007).  

2. Οη αιινδαπνί:  

α. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο 

αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, πξηλ απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ 

θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο 

πεξίπησζεο (1) ηνπ εδ. α΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007, φπσο απηά 

εμεηδηθεχνληαη αλσηέξσ ζηελ παξνχζα παξάγξαθν, ππφ ζηνηρ. Α.1.α΄ (άξζξν 6 παξ. 2 εδ. β΄ 

πεξ. 1 ηνπ Π.Γ. 118/2007).  

β.  Πηζηνπνηεηηθφ ηεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο 

εγθαηάζηαζήο ηνπο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε θάπνηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο 

ηεο πεξ. (2) ηνπ εδ. α΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007 ή ππφ άιιε 

αλάινγε θαηάζηαζε ή δηαδηθαζία θαη φηη πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο πεξ. (3) ηνπ εδ. α΄ 

ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ (άξζξν 6 παξ. 2 εδ. β΄ πεξ. 2 ηνπ Π.Γ. 118/2007). 

 Γηα ηελ δηαπίζησζε ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηνπο νπνίνπο είλαη αζθαιηζκέ-

λνη νη κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο απαζρνινχκελνη ζηελ επηρείξεζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο 

αιινδαπνχ, πξνζθνκίδνληαη  α) θαηάζηαζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο επηρείξεζεο 

θαηά εηδηθφηεηα, ζεσξεκέλε απφ αξκφδηα αξρή θαη β) ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνκεζεπηή 

ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ή άιιεο αξκφδηαο αξρήο ηεο 
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ρψξαο φπνπ έρεη ηελ έδξα ηεο ε επηρείξεζή ηνπ, κε ηελ νπνία ζα δειψλνληαη νη αζθαιηζηηθνί 

θνξείο ζηνπο νπνίνπο είλαη αζθαιηζκέλνη νη απαζρνινχκελνη ζ’ απηήλ. Ζ δήισζε απηή 

ππνβάιιεηαη καδί κε ηα ινηπά πηζηνπνηεηηθά ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ. 

γ. Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη 

φηη ήηαλ εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξψα ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ή ζε ηζνδχλακεο 

επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη εμαθνινπζνχλ 

λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηελ επίδνζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο (άξζξν 6 

παξ. 2 εδ. β΄ πεξ. 3 ηνπ Π.Γ. 118/2007).  

3. Σα λνκηθά πξφζσπα εκεδαπά ή αιινδαπά:  

α. Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά γηα ηνπο Έιιελεο πνιίηεο ή αιινδαπνχο, 

αληίζηνηρα (άξζξν 6 παξ. 2 εδ. γ΄ πεξ. 1 ηνπ Π.Γ. 118/2007).  

 Γηεπθξηλίδεηαη φηη, γηα ηε δηαπίζησζε ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηνπο νπνίνπο 

είλαη  αζθαιηζκέλνη  νη κε νπνηαδήπνηε  ζρέζε εξγαζίαο  απαζρνινχκελνη  ζην ζπκκεηέρνλ 

ζην δηαγσληζκφ λνκηθφ πξφζσπν, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηνηθνχλησλ απηφ, 

πξνζθνκίδνληαη, εθηφο απφ ηα αλαθεξφκελα πην πάλσ ζηνηρεία (θαηαζηαηηθφ, ζηνηρεία γηα ηα 

φξγαλα δηνίθεζεο θ.ι.π.), ηα εμήο:  

i) Απφ ηα εκεδαπά λνκηθά πξφζσπα: α) θαηάζηαζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο 

επηρείξεζεο θαηά εηδηθφηεηα, ζεσξεκέλε απφ αξκφδηα αξρή θαη β) ππεχζπλε δήισζε ηεο 

παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986, ηνπ εθπξνζσπνχληνο ην λνκηθφ πξφζσπν, κε ηελ 

νπνία ζα δειψλνληαη νη αζθαιηζηηθνί θνξείο ζηνπο νπνίνπο είλαη αζθαιηζκέλνη νη 

απαζρνινχκελνη ζ’ απηφ. 

ii) Απφ ηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα: α) θαηάζηαζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο 

επηρείξεζεο θαηά εηδηθφηεηα, ζεσξεκέλε απφ αξκφδηα αξρή ηεο ρψξαο φπνπ έρεη ηελ 

έδξα ηνπ ην λνκηθφ πξφζσπν θαη β) ππεχζπλε δήισζε ηνπ εθπξνζσπνχληνο ην λνκηθφ 

πξφζσπν, ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ή άιιεο αξκφδηαο 

αξρήο ηεο ρψξαο φπνπ απηφ έρεη ηελ έδξα ηνπ, κε ηελ νπνία ζα δειψλνληαη νη αζθα-

ιηζηηθνί θνξείο ζηνπο νπνίνπο είλαη αζθαιηζκέλνη νη απαζρνινχκελνη ζ’ απηφ.   

 Οη αλσηέξσ δειψζεηο ππνβάιινληαη καδί κε ηα ινηπά πηζηνπνηεηηθά ηεο παξνχζαο 

παξαγξάθνπ. 

β. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, 

πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη 

δελ ηεινχλ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή εηδηθή 

εθθαζάξηζε ηνπ Ν. 1892/1990 ή άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά 

πξφζσπα) θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο 

εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα 

αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα) (άξζξν 6 παξ. 2 εδ. γ΄ πεξ. 2 ηνπ Π.Γ. 118/2007).  

γ. Δηδηθφηεξα, ηα αλσηέξσ λνκηθά πξφζσπα πξέπεη λα πξνζθνκίδνπλ γηα ηνπο δηαρεηξηζηέο, ζηηο 

πεξηπηψζεηο ησλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη ησλ πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ 

(Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) θαη γηα ηνλ πξφεδξν θαη δηεπζχλνληα ζχκβνπιν γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο 

(Α.Δ.), απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή 

δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ηα αλσηέξσ 

πξφζσπα δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα 

αδηθήκαηα ηεο πεξίπησζεο (1) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007, φπσο 

απηά εμεηδηθεχνληαη αλσηέξσ ζηελ παξνχζα παξάγξαθν, ππφ ζηνηρ. Α.1.α΄ (άξζξν 6 παξ. 2 

εδ. γ΄ πεξ. 3 ηνπ Π.Γ. 118/2007).  

δ. Δπί εκεδαπψλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ, ηα πξναλαθεξφκελα πηζηνπνηεηηθά ηεο εθθαζάξηζεο ή 

δηαδηθαζίαο έθδνζεο απφθαζεο εθθαζάξηζεο, εθδίδνληαη, φζνλ αθνξά ζηελ θνηλή 

εθθαζάξηζε απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο, ζην κεηξψν 

Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ηεο νπνίαο είλαη εγγεγξακκέλε ε ζπκκεηέρνπζα ζην δηαγσληζκφ A.E. 

θαη, φζνλ αθνξά ζηελ εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ. 1892/1990, απφ ην αξκφδην Δθεηείν ηεο 

έδξαο ηεο αλσλχκνπ εηαηξείαο πνπ ηειεί ππφ εηδηθή εθθαζάξηζε. Δπί εκεδαπψλ εηαηξεηψλ 

πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, Η.Κ.Δ. θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) ην πηζηνπνηεηηθφ 
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ηεο εθθαζάξηζεο, εθδίδεηαη απφ ην αξκφδην ηκήκα ηνπ Πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηεο 

ζπκκεηέρνπζαο ζηνλ δηαγσληζκφ επηρείξεζεο (άξζξν 6 παξ. 2 εδ. γ΄ πεξ. 4 ηνπ Π.Γ. 

118/2007).  

4. Οη πλεηαηξηζκνί:  

α. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο 

αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, πξηλ απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν Πξφεδξνο 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηνπο πκβνπιίνπ δελ έρεη θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε 

γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο πεξίπησζεο (1) ηνπ εδ. α΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 

118/2007, φπσο απηά εμεηδηθεχνληαη αλσηέξσ ζηελ παξνχζα παξάγξαθν, ππφ ζηνηρ. Α.1.α΄ 

(άξζξν 6 παξ. 2 εδ. δ΄ πεξ. 1 ηνπ Π.Γ. 118/2007). 

β. Σα δηθαηνινγεηηθά ησλ πεξηπηψζεσλ (2) θαη (3) ηνπ εδ. α΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 

118/2007, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα εκεδαπνχο ζπλεηαηξηζκνχο θαη ηεο πεξίπησζεο (2) ηνπ εδ. β΄ 

ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα αιινδαπνχο 

ζπλεηαηξηζκνχο, αληίζηνηρα, θαη ηεο πεξίπησζεο (2) ηνπ εδ. γ΄ ηεο παξ. 2 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ 

(άξζξν 6 παξ. 2 εδ. δ΄ πεξ. 2 ηνπ Π.Γ. 118/2007). 

γ. Βεβαίσζε αξκφδηαο αξρήο φηη ν πλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα (άξζξν 6 παξ. 2 εδ. δ΄ πεξ. 

3 ηνπ Π.Γ. 118/2007). 

5. Οη ελψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά:  

Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε πξνκεζεπηή πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ 

έλσζε (άξζξν 6 παξ. 2 εδ. ε΄ ηνπ Π.Γ. 118/2007).  

6. Σα αλαθεξφκελα αλσηέξσ, ππφ ζηνηρ.  Α.1.δ΄ θαη Α.2.γ΄, επαγγεικαηηθά κεηξψα θαη νη 

αληίζηνηρεο δειψζεηο θαη πηζηνπνηεηηθά γηα ηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ., είλαη απηά πνπ νξίδνληαη ζην 

Παξάξηεκα ΗΥ Β΄ ηνπ Π.Γ. 60/2007. ε πεξίπησζε πνπ έρνπλ επέιζεη ηξνπνπνηήζεηο ζε εζληθφ 

επίπεδν, σο επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα ιακβάλνληαη ππφςε εθείλα πνπ έρνπλ 

αληηθαηαζηήζεη ηα αλαθεξφκελα ζην σο άλσ Παξάξηεκα.  

7. Δάλ ζε θάπνηα ρψξα βεβαηψλεηαη απφ νπνηαδήπνηε αξρή ηεο φηη δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ 

έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά, ή δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο σο άλσ αλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο, δχλαληαη 

λα αληηθαηαζηαζνχλ απηά απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ππφρξενπ πξνο ππνβνιή ηνπ 

δηθαηνινγεηηθνχ, ε νπνία γίλεηαη ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ 

ηεο ρψξαο ζηελ νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλνο. ηελ θαηά ηα άλσ ππεχζπλε δήισζε ζα δειψλεηαη 

φηη ζηελ ζπγθεθξηκέλε ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα θαη φηη δελ ζπληξέρνπλ 

ζην ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν νη αλσηέξσ λνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ζ ππνρξέσζε απηή αθνξά φιεο ηηο 

πην πάλσ θαηεγνξίεο ππνςεθίσλ. 

8. Όια ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά, βεβαηψζεηο, πηζηνπνηεηηθά θιπ. γίλνληαη δεθηά είηε  

θαηαηεζνχλ πξσηφηππα είηε αληίγξαθα απηψλ. 

  

Ζ κε έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα ππνβνιή ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ επηθέξεη ηνλ απν-

θιεηζκφ ηνπ πξνκεζεπηή απφ ην δηαγσληζκφ θαη ηελ επηβνιή ησλ θπξψζεσλ ηνπ άξζξνπ 20 

παξ. 2 ηνπ Π.Γ. 118/2007.  

 

 

Άξζξν 2o 

Υξφvoο θαη ηξφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ – Καηάξηηζε θαη πεξηερφκελν πξνζθνξψλ 

2.1. Οη ελδηαθεξφκελνη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηov δηαγσληζκφ πξέπεη vα ππoβάιoπv εκπξνζέζκσο ηελ 

πξoζθoξά ηνπο κε ηα απαξαίηεηα δηθαηoιoγεηηθά θαη φηη άιιν απαηηείηαη απφ ηελ παξνχζα 

δηαθήξπμε. Ζ θαηάξηηζε θαη ππνβνιή ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 

11 θαη 12 ηνπ Καλνληζκνχ Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ (Π.Γ. 118/2007).  

2.2. Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα απνζηέιινληαη ζην Ννζνθνκείν κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, κε ηελ 

απαξαίηεηε φκσο πξνυπφζεζε φηη απηέο ζα πεξηέξρνληαη ζηελ Τπεξεζία κέρξη ηε ιήμε ηεο 

θαζνξηδφκελεο απφ ηε δηαθήξπμε πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Πξνζθνξέο πνπ 
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ππνβάιινληαη ή πεξηέξρνληαη ζηελ Τπεξεζία κεηά ηελ θαζνξηδφκελε απφ ηε δηαθήξπμε εκεξνκελία 

θαη ψξα, ζεσξνχληαη εθπξφζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζηνχλ. 

2.3. Οη πξνζθνξέο ζα ππoβάιιovηαη ζπληαγκέλεο ζηελ Διιεληθή γιψζζα, ζε δχν (2) αληίγξαθα, θαη 

κέζα ζε θαιά ζθξαγηζκέvo θάθειν, ζηov oπoίo ζα αλαγξάθνληαη επθξηλψο: 

3.3.1. Ζ ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ» κε θεθαιαία γξάκκαηα. 

3.3.2. Ο πιήξεο ηίηινο ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηελ πξνκήζεηα. 

3.3.3. Ο αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο. 

3.3.4. Ζ εκεξoκεvία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσvηζκoχ. 

3.3.5. Σα ζηνηρεία ηνπ απoζηoιέα. 

2.4. Οη πξνζθνξέο ππνγξάθνληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα ή ηνλ ηπρφλ νξηζζέληα αληηπξφζσπφ ηνπ. ε 

πεξίπησζε έλσζεο πξνκεζεπηψλ, ε πξνζθνξά ππνγξάθεηαη απφ θάζε κέινο ηεο ή, δηαθνξεηηθά, απφ 

ηνλ ηπρφλ νξηζζέληα εθπξφζσπφ ηνπο.  

2.5. Μέζα ζηov θιεηζηφ θπξίσο θάθειν ηεο πξoζθoξάο ηoπoζεηoχvηαη: 

2.5.1. Σα δεηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εγγχεζεο ζπκκεην-

ρήο ζην δηαγσληζκφ. 

2.5.2. Υσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ», φπνπ  

ηνπνζεηείηαη απαξαίηεηα ζε δχν αληίγξαθα ην ζχλνιν ησλ θαηαηηζέκελσλ εγγξάθσλ, εθ ησλ 

νπνίσλ ην έλα πξσηφηππν θαη ην δεχηεξν απιφ θσηναληίγξαθν. Σα έγγξαθα απηά ππνβάιινληαη ζε 

δχν πιήξεηο ρσξηζηέο ζεηξέο, κε αξίζκεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο θαη αληίζηνηρν επξεηήξην. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ν θάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ζα πξέπεη νπσζδήπνηε λα πεξηιακβάλεη, επί 

πνηλή απφξξηςεο: 

1. Πιήξε ηερληθή πεξηγξαθή ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ζε πιήξε αληαπφθξηζε-παξαπνκπή (αλά 

θεθάιαην θαη παξάγξαθν) ηφζν κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο (φπνπ ππάξρνπλ) θαη ηνπο ινηπνχο 

φξνπο ηεο δηαθήξπμεο φζν θαη ηα ζπλππνβαιιφκελα δείγκαηα ή prospectus (ηερληθά θπιιάδηα 

ηνπ θαηαζθεπαζηή), ψζηε λα επηηπγράλεηαη αληηθεηκεληθή αμηνιφγεζε. 

2. Αλαιπηηθφ θχιιν ζπκκφξθσζεο-ηεθκεξίσζεο κε ηελ ηερληθή πεξηγξαθή ησλ 

πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ, ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη κε πιεξφηεηα θαη αλαιπηηθά, γηα ην ζχλνιν 

ησλ φξσλ ηνπ δηαγσληζκνχ (γεληθψλ, εηδηθψλ, ηερληθψλ θ.ι.π.) φιεο ηηο απαληήζεηο – πξνζθνξέο 

(αλά παξάξηεκα, θεθάιαην, παξάγξαθν θ.ι.π.), κε παξαπνκπή, γηα ηεθκεξίσζε, ζηα ζπλεκκέλα 

ηερληθά εγρεηξίδηα (π.ρ. «βιέπε prospectus No……. ζειίδα……») θαη ινηπά δηθαηνινγεηηθά. 

Πξνζθνξέο νη νπνίεο απιά αληηγξάθνπλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ δηαγσληζκνχ ρσξίο 

ηεθκεξίσζε θαη πιήξε παξαπνκπή-αληηζηνηρία, κεηαμχ θεηκέλνπ αλά παξάγξαθν θαη prospectus 

ζα απνθιείνληαη. Πξνζθνξέο νη νπνίεο ζηελ Σερληθή Πεξηγξαθή ή ζην θχιιν ζπκκφξθσζεο – 

ηεθκεξίσζεο θ.ι.π είλαη αφξηζηεο, αζαθείο ή ειιηπείο θαη δελ πιεξνχλ φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο γηα 

ηεθκεξίσζε, ζα ζεσξνχληαη σο έρνπζεο απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη 

απνθιείνληαη ηεο πεξαηηέξσ δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο. 

3. Σα θαηαηηζέκελα prospectus (γηα φζα είδε δελ θαηαηεζνχλ δείγκαηα ιφγσ ηεο θχζεο ή 

ηνπ κεγάινπ θφζηνπο απηψλ), ηα νπνία πξέπεη λα επαιεζεχνπλ ηα ηερληθά θαη πνηνηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ αλαγξάθνληαη ζηηο πξνζθνξέο. Πξέπεη λα είλαη πξσηφηππα ή επηθπξσκέλα 

αληίγξαθα (φρη απιά θσηναληίγξαθα) ηνπ κεηξηθνχ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ ή εθηππψζεηο απφ 

επίζεκεο ηνπνζεζίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ζην δηαδίθηπν, ε αθξηβήο ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ησλ 

νπνίσλ πξέπεη λα δειψλεηαη ζηελ πξνζθνξά ή λα πξνθχπηεη ζαθψο απφ ηα ππνβιεζέληα 

ζηνηρεία. Πξέπεη επίζεο λα είλαη απηά πνπ ρξεζηκνπνηεί ν νίθνο θαηαζθεπήο πνπ πξντφληνο ζην 

πιαίζην ηεο πνιηηηθήο πξνψζεζεο ησλ πσιήζεσλ ηνπ ζηηο αγνξέο (ηδησηηθέο θαη ηνπ Γεκνζίνπ) 

ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ.  

4. Τπεχζπλε δήισζε, κε ηελ νπνία ν πξνκεζεπηήο ζα δειψλεη φηη ην πξνζθεξφκελν είδνο 

πιεξνί πιήξσο ηηο απαηηνχκελεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ δηαγσληζκνχ.  

5. Γήισζε ρψξαο θαηαγσγήο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο πνπ πξνζθέξεη ν πξνκεζεπηήο (άξζξν 18 

παξ. 1 ηνπ Π.Γ. 118/2007).                                          

6. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο, εθφζνλ θαηαζθεπάδεη ν ίδηνο ην ηειηθφ πξντφλ, κε ηελ 
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νπνία ζα αλαθέξεη ηελ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα ζηελ νπνία ζα θαηαζθεπάζεη ην πξνζθεξφκελν 

πξντφλ, θαζψο θαη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζήο ηεο. Όηαλ ν πξνζθέξσλ δελ ζα θαηαζθεπάζεη ν ίδηνο 

ην ηειηθφ πξντφλ, ζε δηθή ηνπ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα, νθείιεη λα δειψζεη ηελ επηρεηξεκαηηθή 

κνλάδα, ζηελ νπνία ζα θαηαζθεπαζηεί ην πξνζθεξφκελν πξντφλ θαη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζεο ηεο. 

Δπίζεο, ζηελ πεξίπησζε απηή, πξέπεη λα δειψλεη ππεχζπλα πξνο ηνλ θνξέα φηη ε θαηαζθεπή ηνπ 

ηειηθνχ πξντφληνο ζα γίλεη απφ ηελ επηρείξεζε ζηελ νπνία αλήθεη ή ε νπνία εθκεηαιιεχεηαη 

νιηθά ή κεξηθά ηε κνλάδα θαηαζθεπήο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο θαη φηη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο 

επηρείξεζεο απηήο έρεη απνδερζεί έλαληί ηνπ ηελ εθηέιεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνκήζεηαο, ζε 

πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνκεζεπηή ππέξ ηνπ νπνίνπ έγηλε ε απνδνρή. 

7. Πηζηνπνηεηηθά δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαηά ηα ηζρχνληα δηεζλή ή/ θαη επξσπατθά ή/ θαη 

εζληθά πξφηππα (ISO, ΔΝ, ΔΛΟΣ θ.ι.π.) ηφζν ηνπ θαηαζθεπαζηή ησλ πιηθψλ φζν θαη ηνπ 

πξνκεζεπηή, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα δηαθνξεηηθέο επηρεηξήζεηο. Χο πξνο φηη αθνξά ηηο απαηηήζεηο 

κεηαθνξάο, απνζήθεπζεο, δηαηήξεζεο θαη γεληθά δηαθίλεζεο ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ, ν 

πξνκεζεπηήο ζεσξείηαη φηη ζπκκνξθψλεηαη πξνο απηέο, εθφζνλ δηαζέηεη βεβαίσζε αξκφδηαο 

Αξρήο ή Κνηλνπνηεκέλνπ Οξγαληζκνχ, απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη φηη ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηελ 

ππ' αξηζ. ΓΤ8δ/Γ.Π. νηθ./1348/7-1-2004 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Πξφλνηαο «Αξρέο θαη 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο νξζήο πξαθηηθήο δηαλνκήο ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ» (Φ.Δ.Κ. Β΄ 

32/16-1-2004).  

8.  Πηζηνπνηεηηθά, δειψζεηο ζπκκφξθσζεο ή άιια θαηάιιεια έγγξαθα, κε ηα νπνία 

πηζηνπνηείηαη ε θαηαιιειφηεηα θαη αζθάιεηα ησλ πξντφλησλ, ζχκθσλα κε φζα εηδηθφηεξα 

απαηηνχληαη ζην άξζξν 5 παξ. 5.6. ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο. 

9. Γήισζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο φηη κπνξεί λα ιάβεη φια ηα αλαγθαία κέηξα απφζπξζεο ηνπ 

πξντφληνο απφ ηελ αγνξά, ζε πεξίπησζε πνπ ε ρξήζε ηνπ ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ πγεία ή θαη ηελ 

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

αζθάιεηα πξαγκάησλ θαη εμνπιηζκνχ. 

10. Αληίγξαθν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο  ρσξίο ηηκέο. 

  

Όζνλ αθνξά ηα δεηνχκελα πηζηνπνηεηηθά ηεο παξαγξάθνπ 7 θαη 8, ζα γίλνληαη δεθηά  

πξσηφηππα ή λνκίκσο επηθπξσκέλα αληίγξαθα απηψλ θαη ππνρξεσηηθά κεηαθξαζκέλα ζηελ 

Διιεληθή γιψζζα (φηαλ πξφθεηηαη γηα πηζηνπνηεηηθά απφ μέλνπο νξγαληζκνχο) θαη 

επηθπξσκέλα γηα ηελ κεηάθξαζή ηνπο απφ ην Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ ή απφ Γηθεγφξν.  

 

ε πεξίπησζε πνπ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ, ιφγσ φγθνπ, λα 

ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη ηδηαίηεξα θαη αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο 

θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΠΡΟΦΟΡΑ» θαη ηηο ινηπέο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο 

θαθέινπ. 

 

2.5.3. Υσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ», φπνπ 

ηνπνζεηνχληαη ζε δχν αληίγξαθα, ηα oηθovoκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

α. Ζ πξνζθεξφκελε ηηκή πξέπεη λα πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα απφ ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά, ε 

νπνία πξέπεη λα είλαη δηακνξθσκέλε ζχκθσλα κε φζα δεηνχληαη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε. 

β. Οη ηηκέο πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ην ζχλνιν ησλ επηβαξχλζεσλ (πξνβιεπφκελνη θφξνη, 

δαζκνί, αζθάιηζηξα, θφζηνο εθηεισληζκνχ, λφκηκεο θξαηήζεηο θαη άιιεο ζρεηηθέο δαπάλεο) εθηφο 

ηνπ Φ.Π.Α., ν νπνίνο ζα αλαθέξεηαη ρσξηζηά. Ζ ζπλνιηθή ηηκή ρσξίο Φ.Π.Α. ζα ιεθζεί ππφςε 

γηα ηε ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ. 

γ. ε πεξηπηψζεηο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνληαη δσξεάλ, ζα αλαγξάθεηαη ζηελ 

νηθεία ζέζε ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ε έλδεημε «ΓΧΡΔΑΝ». Δάλ έρεη παξαιεηθζεί ε 

αλαγξαθή ηηκήο, αθφκε θαη αλ δελ ππάξρεη ε έλδεημε «ΓΧΡΔΑΝ», ζεσξείηαη ακαρήησο φηη ηα 

αληίζηνηρα πξντφληα ή ππεξεζίεο έρνπλ πξνζθεξζεί δσξεάλ. 

2.6. Πξνζθνξά ε νπνία δελ ζα πεξηέρεη ηα αλσηέξσ ζηνηρεία, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

2.7. Οη θάθεινη ηεο ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, θαζψο θαη ν ζθξαγηζκέλνο θάθεινο ησλ 

16PROC004708776 2016-07-04

ΑΔΑ: 7ΣΕ74690ΒΥ-Β59



 

 

δηθαηνινγεηηθψλ ησλ άξζξσλ 6 παξ. 2 θαη 3 θαη 8α ηνπ Π.Γ. 118/2007 πνπ ππνβάιιεηαη απφ ηνλ 

πξνζθέξνληα ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, πξέπεη λα θέξνπλ θαη απηνί εμσηεξηθψο 

ηηο ίδηεο ελδείμεηο κε ηνλ θπξίσο θάθειν ηεο πξνζθνξάο. 

2.8. Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο ή άιινπ είδνπο 

αιινηψζεηο. Δάλ ππάξρεη ζηελ πξoζθoξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε ή πξνζζήθε, απηή πξέπεη λα είλαη 

θαζαξνγξακκέλε θαη κovoγξακκέvε απφ ηov πξνζθέξνληα, ην δε αξκφδην φξγαλν απνζθξάγηζεο 

ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ηνλ έιεγρν, κνλνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη ηελ ηπρφλ δηφξζσζε ή πξνζζήθε. Ζ 

πξoζθoξά απνξξίπηεηαη φηαλ ππάξρνπλ ζ’ απηή δηνξζψζεηο νη νπνίεο ηελ θαζηζηνχλ αζαθή, θαηά 

ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

2.9. Ο πξνζθέξσλ, εθφζνλ δελ έρεη αζθήζεη εκπξνζέζκσο ηελ έλζηαζε ηνπ άξζξνπ 15 παξ. 2  πεξ. 

α΄ ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ή εθφζνλ έρεη απνξξηθζεί ε αλσηέξσ 

έλζηαζε, ζεσξείηαη φηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη 

δελ δχλαηαη, κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ή κε νηνλδήπνηε άιιν ηξφπν, λα απνθξνχζεη, επζέσο ή εκκέζσο, 

ηνπο αλσηέξσ φξνπο.  

2.10. Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο, επί λνκίκσο ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ, νη  δηαγσ-

ληδφκελνη παξέρνπλ δηεπθξηλίζεηο κφλνλ φηαλ απηέο δεηνχληαη απφ αξκφδην φξγαλν είηε θαηά ηελ 

ελψπηνλ ηνπ δηαδηθαζία, είηε θαηφπηλ εγγξάθνπ ηεο Τπεξεζίαο, κεηά απφ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηνπ 

αξκνδίνπ νξγάλνπ. Απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο, νη νπνίεο παξέρνληαη, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, 

ιακβάλνληαη ππφςε κφλνλ εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία γηα ηα νπνία ππνβιήζεθε ζρεηηθφ 

αίηεκα απφ ην αξκφδην φξγαλν. 

2.11. Απνθιίζεηο απφ ηνπο απαξάβαηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο έρνπλ σο ζπλέπεηα ηνλ απνθιεηζκφ 

ησλ πξνζθνξψλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο απνηεινχλ ζην ζχλνιφ ηνπο 

απαξάβαηνπο φξνπο θαη ε νπνηαδήπνηε κε ζπκκφξθσζε πξνο απηέο ζπλεπάγεηαη απφξξηςε ηεο 

πξνζθνξάο (άξζξα 3 παξ. 7 θαη 20 παξ. 4 ηνπ Π.Γ. 118/2007). 

2.12. Αvηηπξoζθoξέο δελ γίvovηαη δεθηέο ζε θαλέλα ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ. ε πεξίπησζε 

ππoβoιήο ηνπο απoξξίπηovηαη σο απαξάδεθηεο. 

2.13. Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο : πέξαλ ηεο θχξηαο πξνζθνξάο γίλνληαη δεθηέο θαη ελαιιαθηηθέο  

πξνζθνξέο, φρη πεξηζζφηεξεο απφ κία, κε ηελ ππνρξέσζε λα θαηνλνκάδεηαη ξεηψο ε θχξηα θαη ε 

ελαιιαθηηθή πξνζθνξά. ε πεξίπησζε ππνβνιήο πιένλ ηεο κηαο ελαιιαθηηθήο πξνζθνξάο δελ 

ιακβάλεηαη ππφςε νπδεκία ησλ ελαιιαθηηθψλ πξνζθνξψλ 

2.14. ε πεξίπησζε ζπλππνβνιήο κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ εκπηζηεπηηθνχ ραξα-

θηήξα, ε γλσζηνπνίεζε ησλ νπνίσλ ζηνπο άιινπο δηαγσληδφκελνπο ζα έζηγε ηα έλλνκα ζπκθέξνληά 

ηνπ, ν πξνζθέξσλ νθείιεη λα ζεκεηψλεη επ’ απηψλ ηελ έλδεημε «πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθνχ ραξα-

θηήξα». ε αληίζεηε πεξίπησζε, δχλαληαη λα ιακβάλνπλ γλψζε απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ νη ινηπνί 

δηαγσληδφκελνη. Σν Ννζνθνκείν δελ απνθαιχπηεη πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ έρνπλ δηαβηβάζεη νη πξνζθέ-

ξνληεο θαη ηηο νπνίεο έρνπλ ραξαθηεξίζεη σο εκπηζηεπηηθέο. Οη πιεξνθνξίεο απηέο αθνξνχλ, ηδίσο, 

ηα ηερληθά ή εκπνξηθά απφξξεηα  θαη ηηο εκπηζηεπηηθέο πηπρέο ησλ πξνζθνξψλ. 

2.15. Απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο επηρεηξήζεσλ πνπ θαηά παξάβαζε ησλ άξζξσλ 138 θαη 182 ηεο 

Γηεζλνχο χκβαζεο Δξγαζίαο απαζρνινχλ ή εθκεηαιιεχνληαη αλήιηθνπο θάησ ησλ 15 εηψλ.  

 

 

Γείγκαηα 

     Όινη νη πξνζθέξνληεο πξέπεη νπσζδήπνηε καδί κε ηηο πξνζθνξέο ηνπο λα θαηαζέζνπλ δείγκαηα  

εηο δηπινχλ ή εθφζνλ απηφ είλαη αδχλαην ιφγσ ηεο θχζεο ηνπο ή ηεο αμίαο ηνπο, prospectus. Σα 

δείγκαηα απηά θαη ηα prospectus πξέπεη λα θέξνπλ ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ νίθν θαη ηνλ Κ.Α. ηνπ 

πξντφληνο, ηελ ζθξαγίδα ηεο Δηαηξείαο, ηελ ππνγξαθή ηνπ πξνζθέξνληα, ηνλ α/α ηεο θαηάζηαζεο 

εηδψλ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη ηελ νλνκαζία ηνπ είδνπο. Σα  δείγκαηα ζα θαηαηεζνχλ γηα θάζε 

είδνο εηο δηπινχλ. Σα δείγκαηα ζα γίλνληαη απνδεθηά απφ ηελ Τπεξεζία κέρξη θαη 4 εξγάζηκεο 

εκέξεο απφ ηελ επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην απνδεηθηηθφ 

απνζηνιήο ζα πεξηέρεηαη απαξαίηεηα ζηνλ θάθειν κε ηα Σερληθά ζηνηρεία. Σα δείγκαηα ζα ζπλνδεχεη 

δειηίν απνζηνιήο κε ηελ έλδεημε (Γείγκαηα δσξεάλ). 

16PROC004708776 2016-07-04

ΑΔΑ: 7ΣΕ74690ΒΥ-Β59



 

 

   Σα δείγκαηα ησλ εηδψλ πνπ ζα θαηαθπξσζνχλ ζα παξακείλνπλ ζην Ννζνθνκείν θαζφιε ηελ 

δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο γηα ζχγθξηζε κε ηα πξνζθνκηδφκελα. Σα ππφινηπα εθφζνλ ιφγσ ηεο θχζεο 

ηνπο δελ θαηαζηξαθνχλ θαηά ηελ δηαδηθαζία ηνπ ειέγρνπ, ζα επηζηξαθνχλ κέζα ζε 15 εκέξεο απφ 

ηελ εκεξνκελία θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο κε κέξηκλα θαη επζχλε ηνπ πξνκεζεπηή. 

 

Άξζξν 3ν 

Υξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ 

Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο αλαδφρνπο επί εθαηφλ νγδφληα (180) εκέξεο απφ ηελ 

επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, θαζψο θαη γηα ηνλ ρξφλν πνπ απνδέρζεθαλ λα 

παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο. Δάλ νη δηαγσληδφκελνη θιήζεθαλ λα παξαηείλνπλ ηελ ηζρχ ησλ 

πξνζθνξψλ ηνπο, θαη απνδέρζεθαλ ηελ παξάηαζε, νη πξνζθνξέο ηνπο ηζρχνπλ θαη ηνπο δεζκεχνπλ 

θαη γηα ην επηπιένλ απηφ ρξνληθφ δηάζηεκα. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ 

πξνβιεπφκελνπ απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο 

κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή (Ννζνθνκείν), 

πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, θαη’ αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ην πξνβιεπφκελν απφ ηε 

δηαθήξπμε.  

 

Άξζξν 4o 

Πξνζθεξφκελα είδε – ηνηρεία γηα ηελ επηρείξεζε θαηαζθεπήο ηνπο 

4.1. Οη πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη vα πεξηιακβάλνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο δήισζε γηα ηε ρψξα 

θαηαγσγήο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο πνπ πξνζθέξνπλ (άξζξν 18 παξ. 1 ηνπ Π.Γ. 118/2007). Ζ δήισζε 

απηή ππνβάιιεηαη καδί κε ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο (άξζξν 5α ηνπ Π.Γ. 118/2007). Πξνζθνξά 

ζηελ νπνία δελ ππάξρεη ε πην πάλσ δήισζε, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε 

4.2. Ο πξνζθέξσλ, εθφζνλ θαηαζθεπάδεη ν ίδηνο ην ηειηθφ πξντφλ, πξέπεη λα δειψλεη ζηελ 

πξνζθνξά ηνπ, ηελ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα ζηελ νπνία ζα θαηαζθεπάζεη ην πξνζθεξφκελν πξντφλ, 

θαζψο θαη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζήο ηεο. Πξνζθνξά ρσξίο ηελ αλσηέξσ δήισζε απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε.  

4.3. Όηαλ νη πξνζθέξνληεο δελ ζα θαηαζθεπάζνπλ νη ίδηνη ην ηειηθφ πξντφλ, ζε δηθή ηνπο επη-

ρεηξεκαηηθή κνλάδα, ζηελ πξνζθνξά ηνπο δειψλνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα, ζηελ νπνία ζα 

θαηαζθεπαζηεί ην πξνζθεξφκελν πξντφλ θαη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζήο ηεο. Δπίζεο, ζηελ πξνζθνξά 

ηνπο πξέπεη λα επηζπλάςνπλ θαη ππεχζπλε δήισζή ηνπο πξνο ηνλ θνξέα φηη ε θαηαζθεπή ηνπ 

ηειηθνχ πξντφληνο ζα γίλεη απφ ηελ επηρείξεζε ζηελ νπνία αλήθεη ή ε νπνία εθκεηαιιεχεηαη νιηθά ή 

κεξηθά ηε κνλάδα θαηαζθεπήο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο θαη φηη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο επηρείξεζεο 

απηήο έρεη απνδερζεί έλαληί ηνπο ηελ εθηέιεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνκήζεηαο, ζε πεξίπησζε 

θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνκεζεπηή ππέξ ηνπ νπνίνπ έγηλε ε απνδνρή. Πξνζθνξά ζηελ νπνία δελ ζα 

ππάξρνπλ νη αλσηέξσ δειψζεηο ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.  

4.4. Δάλ δηαπηζησζεί απφ ηελ Τπεξεζία αλππαξμία ηεο επηρεηξεκαηηθήο κνλάδαο πνπ δειψζεθε κε 

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

επηβάιινληαη εηο βάξνο ηνπ πξνζθέξνληνο νη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ 

Π.Γ. 118/2007. Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε θαη φηαλ ζηελ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα πνπ 

δειψλεηαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο έρεη επηβιεζεί πνηλή απνθιεηζκνχ απφ ηνπο 

δηαγσληζκνχο ησλ θνξέσλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Ν. 2286/1995, ε νπνία ηζρχεη 

θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.  

4.5. Έπεηηα απφ ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο, ηφζν πξηλ φζν θαη κεηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο,  

απαγνξεχεηαη ε αιιαγή ηεο επηρεηξεκαηηθήο κνλάδαο, ζηελ νπνία δειψζεθε φηη ζα θαηαζθεπαζηεί 

ην πξντφλ θαη κε βάζε ηελ νπνία έγηλε ε θαηαθχξσζε. Καη’ εμαίξεζε, πξηλ ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, 

κπνξεί λα εγθξηζεί ε αλσηέξσ αιιαγή κφλνλ ζε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο ή δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ δεισζέληνο εξγνζηαζίνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, ελψ κεηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο ε αιιαγή 

απηή κπνξεί λα εγθξηζεί κεηά απφ αηηηνινγεκέλν αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή. ε φιεο ηηο πην πάλσ 

πεξηπηψζεηο, απαηηείηαη απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαζίδνληνο νξγάλνπ, κεηά απφ γλψκε ηεο 

Δπηηξνπήο ηνπ δηαγσληζκνχ. Ζ ππνβνιή ηεο ππεχζπλεο δήισζεο ησλ παξαγξάθσλ 5.1 θαη 5.2 ή 5.3 
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ηνπ παξφληνο άξζξνπ απαηηείηαη θαη ζηελ πεξίπησζε απηή. Καηαζθεπή ηνπ πιηθνχ ζε εξγνζηάζην 

άιιν απφ εθείλν πνπ δειψζεθε ρσξίο  πξνεγνχκελε έγθξηζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ζπλεπάγεηαη 

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

πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. 

4.5. Καηά ηα ινηπά, σο πξνο ηα αλσηέξσ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Π.Γ. 118/2007. 

4.6. Σα πξνζθεξφκελα είδε πξέπεη λα θέξνπλ ζήκαλζε πηζηφηεηαο CE. Οη ζπκκεηέρνληεο ζπλππν-

βάιινπλ ππνρξεσηηθά καδί κε ηελ ηερληθή ηνπο πξνζθνξά, αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ηνπ 

πξντφληνο, πηζηνπνηεηηθά θνηλνπνηεκέλσλ Οξγαληζκψλ, δειψζεηο ζπκκφξθσζεο, εθζέζεηο ή άιια 

αλάινγα έγγξαθα, απφ ηα νπνία πηζηνπνηείηαη ε απφιπηε θαηαιιειφηεηα θαη αζθάιεηα ησλ 

πξνζθεξφκελσλ εηδψλ γηα ηε ρξήζε γηα ηελ νπνία πξννξίδνληαη θαη γεληθά ε ζπκκφξθσζε ηνπ 

θαηαζθεπαζηή πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο θνηλνηηθήο νδεγίαο 93/42/ΔΟΚ/14-06-93 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, φπσο ηξνπνπνηεκέλε κε ηελ νδεγία 2001/104/ΔΚ/7-12-2001 ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηζρχεη γηα ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα ή ηεο ππ’ αξηζ. 

ΓΤ7/νηθ.2480/1994 θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο (Φ.Δ.Κ. Β΄679/13-09-1994), φπσο ηξνπνπνηεκέλε 

κε ηελ ΚΤΑ ΓΤ8δ/Γ.Π. νηθ.44006/2002 (ΦΔΚ 577/ΑΒ/9-05-2002) ηζρχεη κε ηελ νπνία 

ελαξκνλίζηεθε ε ειιεληθή λνκνζεζία πξνο ηελ πην πάλσ νδεγία.  

 

 

Άξζξν 5o 

Πξoζθεξφκεvε  ηηκή 

5.1. Ζ ηηκή πξέπεη λα δίλεηαη ζε επξψ (€), γηα παξάδνζε ησλ εκπνξεπκάησλ ειεχζεξσλ ζην Ννζνθν-

κείν, θαη λα αλαγξάθεηαη νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο. ηελ πξνζθεξφκελε ηηκή πεξηιακβάλνληαη 

ηπρφλ δαζκνί θαη θφξνη (εθηφο απφ ηνλ Φ.Π.Α.) Κάζε είδνπο άιιε δαπάλε (έμνδα κεηαθνξάο, έμνδα 

ηνπνζέηεζεο, θφζηνο αζθάιηζεο, ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα θ.ιπ.) βαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηή θαη ζα 

πξέπεη λα έρεη ζπλππνινγηζζεί ζηελ πξνζθνξά.  

5.2. Πξoζθoξέο κε ηηο νπνίεο δελ δίλεηαη ε ηηκή ζε επξψ ή θαζνξίδεηαη κ’ απηέο ζρέζε ηνπ επξψ 

πξνο μέvo λφκηζκα, απoξξίπηovηαη σο απαξάδεθηεο. 

5.3. Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, εθφζνλ δελ πξνθχπηεη απ’ απηήλ κε ζαθήλεηα ε πξν-

ζθεξφκελε ηηκή γηα ην αληίζηνηρν είδνο.  

5.4. Πξνζθνξέο πνπ ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.  

5.5.  Οη ηηκέο ζα δίδνληαη σο εμήο: 

- Σηκή κε θξαηήζεηο ρσξίο Φ.Π.Α.  

- Πνζνζηφ Φ.Π.Α. επί ηνηο εθαηφ (%) ζην νπνίν ππάγεηαη ην είδνο. ε πεξίπησζε πνπ 

αλαθέξεηαη εζθαικέλν πνζνζηφ Φ.Π.Α., απηφ ζα δηνξζψλεηαη απφ ηελ Τπεξεζία. Ζ ηηκή κε 

θξαηήζεηο, θαη ρσξίο Φ.Π.Α., ζα ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηελ ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ.  

5.6. Ζ ηηκή ζα δίλεηαη ππνρξεσηηθά γηα ηε κνλάδα θάζε πξνζθεξφκελνπ  είδνπο.  

5.7.Οη ηηκέο ηεο πξoζθoξάο είλαη δεζκεπηηθέο γηα ηov πξνκεζεπηή κέρξη θαη ηελ ηειεπηαία νξηζηηθή 

ηκεκαηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ ηεο πξνκήζεηαο. Απνθιείεηαη ε αλαζεψξεζε ησλ ηηκψλ ηεο πξoζθo-

ξάο ή oπoηαδήπoηε αμίσζε ηνπ πξνκεζεπηή πέξαλ ηνπ αληηηίκνπ γηα ηα είδε πνπ ζα πξνκεζεχζεη ζην 

Ννζνθνκείν, βάζεη ησλ ηηκψλ ηεο πξoζθoξάο ηνπ. 

5.8. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηά απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνηρεία απαξαίηεηα 

γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηηκψλ (ηδίσο φηαλ απηέο είλαη αζπλήζηζηα ρακειέο γηα ην 

αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο), νη δε πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ ηα ζηνηρεία απηά θαη λα 

δηεπθνιχλνπλ θάζε ζρεηηθφ έιεγρν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο 

5.9. ε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε δελ αλαγξάθεηαη ηηκή ζε πιηθά ή ππεξεζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

πξνζθνξά, ζεσξείηαη ακαρήησο φηη απηά πξνζθέξνληαη δσξεάλ. 

5.10. ην ζηάδην ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ζα γίλεη ζχγθξηζε ησλ ηηκψλ ησλ 

νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ κε απηέο ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκψλ, φπσο θαηαγξάθεθαλ θαηά ηελ 

ηειεπηαία εκέξα πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ (Ν.4052/12, άξζξν 14, παξ. 7). Οη 

νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο πνπ είλαη αλψηεξεο απφ ηηο θαηά ηα αλσηέξσ παξαδεθηέο ηηκέο  
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απνξξίπηνληαη (Ν.3918/11. άξζξν 13). 

5.11. Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη ζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη εθαξκφδεηαη πνιηηηθή ηηκψλ 

πψιεζεο θάησ ηνπ θφζηνπο θαηαζθεπήο ηνπ πξντφληνο ή ηεο ηηκήο απφθηεζεο ηνπ πξντφληνο γηα 

εκπνξία (ηηκή dumping) ή φηη ην πξνζθεξφκελν πξντφλ είλαη απνδέθηεο εμαγσγηθήο επηδφηεζεο. Οη 

πξνζθέξνληεο νθείινπλ λα είλαη γλψζηεο ησλ πξναλαθεξζέλησλ κέηξσλ ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο ηνπ 

πξντφληνο ή ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο. 

5.12. Οη πξνζθέξνληεο θαηαζθεπαζηέο ή εκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πξντφλησλ ρσξψλ πνπ δελ έρνπλ 

απνδερζεί ηα πξσηφθνιια Πνιπκεξψλ πκθσληψλ ηεο Γεληθήο πκθσλίαο Γαζκψλ θαη Δκπνξίνπ 

(GATT) ή δελ ιεηηνπξγνχλ ζην πιαίζην νινθιεξσκέλεο ηεισλεηαθήο έλσζεο κε ηελ Δ.Δ., νθείινπλ 

λα δειψζνπλ εγγξάθσο κε ηελ πξνζθνξά ηνπο φηη ην πξνζθεξφκελν πξντφλ δελ είλαη απνδέθηεο 

πνιηηηθήο ηηκψλ πψιεζεο θάησ ηνπ θφζηνπο θαηαζθεπήο ηνπ ή ηεο ηηκήο απφθηεζεο απηνχ γηα 

εκπνξία (ηηκή dumping) ή απνδέθηεο εμαγσγηθήο επηδφηεζεο. 

Γελ έρνπλ ηελ ππνρξέσζε θαηάζεζεο ηεο πξναλαθεξζείζαο δήισζεο νη πξνζθέξνληεο πξντφληα 

πξνεξρφκελα απφ ηα θξάηε - κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.), ηε Ννξβεγία, ηελ Διβεηία, ηηο 

Ζ.Π.Α., ηελ Ηαπσλία, ηνλ Καλαδά, ηελ Απζηξαιία, ην Ηζξαήι θαη ηελ Σνπξθία, θαζψο θαη θάζε άιιν 

θξάηνο πνπ απνδέρεηαη θαη εθαξκφδεη, ζηνλ ρξφλν πνπ επηζπκεί, ηα ελ ιφγσ πξσηφθνιια ηεο GATT 

ή πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ Δ.Δ. ζην πιαίζην νινθιεξσκέλεο Σεισλεηαθήο Έλσζεο.    

 

 

Άξζξν 6o 

Γηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ – Αλαθνίλσζε ηηκψλ 

Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξoζθoξψv γίλεηαη δεκφζηα απφ ην αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ θαη αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ απηνχ (Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ). 

Απηνί πνπ δηθαηνχληαη λα παξεπξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ιακβάλνπλ 

γλψζε ησλ ζπκκεηαζρφλησλ ζην δηαγσληζκφ, θαζψο επίζεο θαη ησλ ηηκψλ πνπ πξνζθέξζεθαλ. 

Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηελ αλάδεημε απηνχ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θα-

ηαθχξσζε, ε Δπηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ πξνβαίλεη επίζεο ζηελ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ ησλ άξζξσλ 6 παξ. 2 θαη 8α παξ. 1 ηνπ Π.Γ. 118/2007, ζε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ 

ζα γλσζηνπνηεζεί ζηνπο ζπκκεηέρνληεο, ησλ νπνίσλ έγηλε ηερληθά απνδεθηή ε πξνζθνξά, κε ζρεηηθή 

αλαθνίλσζε πνπ ζα ηνπο απνζηαιεί κε ηειενκνηνηππία (fax), ή κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ 

(email) ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξν ηεο εκεξνκελίαο απνζθξάγηζεο ηνπ θαθέινπ. Όζνη 

δηθαηνχληαη, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, λα παξεπξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ηνπ 

θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ άξζξσλ 6 παξ. 2 θαη 8α παξ. 1 ηνπ Π.Γ. 118/2007, ιακβάλνπλ 

γλψζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηέζεθαλ.  

 

Άξζξν  7o 

Αμηνιφγεζε πξoζθoξψv - θαηαθχξσζε δηαγσvηζκoχ 

Κξηηήξην γηα ηελ θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσvηζκoχ είλαη ε ρακειφηεξε ηηκή γηα ην 

ζχλνιν ησλ δεηνχκελσλ εηδψλ ή γηα κέξνο απηψλ.  Ζ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη ζχκθσλα 

κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 20 ηνπ Π.Γ. 118/2007.  

Πξoζθoξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε, απνξξίπηεηαη σο απαξά-

δεθηε, κεηά απφ πξoεγoχκεvε γvσκoδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο,  

απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.  

Ζ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσvηζκoχ ζα γίλεη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ζα 

αvαθoηvσζεί εγγξάθσο ζηνλ αvαθεξπρζέvηα πξνκεζεπηή, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 23 

παξ. 1 ηνπ Π.Γ. 118/2007.  

 

 

Άξζξν  8o 

Καηάξηηζε ηεο ζχκβαζεο 
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Μεηά ηελ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο, θαη κε ηελ επηθχιαμε φζσλ νξίδνληαη ζην πξνεγνχκελν 

άξζξν, ππνγξάθεηαη απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ε ζχκβαζε, ην θείκελν ηεο νπνίαο (ζρέδην 

ζχκβαζεο) επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε (παξάξηεκα Δ΄). Ζ Τπεξεζία ζπκπιεξψλεη ζην 

θείκελν ηεο ζχκβαζεο ηα ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπ πξνκεζεπηή, κε ηελ νπνία ζπκκεηείρε απηφο 

ζηνλ δηαγσληζκφ θαη ε νπνία έγηλε απνδεθηή κε ηελ θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσλη-

ζκνχ ζ’ απηφλ. Γελ ρσξεί δηαπξαγκάηεπζε  ζην θείκελν ηεο ζχκβαζεο πνπ επηζπλάθζεθε ζηελ δηα-

θήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ, νχηε θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν ηξνπνπνίεζε ή ζπκπιήξσζε ηεο πξνζθνξάο 

ηνπ πξνκεζεπηή.  

 

 

 

Άξζξν  9o 

Υξφλνο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο 

Ζ ζχκβαζε κε ηνλ πξνκεζεπηή ή ηνπο ηπρφλ πεξηζζφηεξνπο πξνκεζεπηέο πνπ ζα επηιεγνχλ, ζα έρεη 

δηάξθεηα ελφο (1) έηνπο, αξρίδνληαο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο. 

 

 

Άξζξν 10ν  

Παξάδνζε – Παξαιαβή 

Σα δεηνχκελα πιηθά πξέπεη λα παξαδίδνληαη ην αξγφηεξν κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ 

δηαβίβαζε ηεο αληίζηνηρεο παξαγγειίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ πξνο ηνλ πξνκεζεπηή. Ζ παξάδνζε ησλ 

πιηθψλ, ηα νπνία ζα πξέπεη λα είλαη απνιχησο θαηάιιεια γηα ηε ρξήζε πνπ πξννξίδνληαη, ζα γίλεηαη 

ζην Σκήκα θαη ζηνλ ρψξν πνπ ζα ππνδεηθλχεηαη απφ ην Ννζνθνκείν, κε έμνδα θαη επζχλε ηνπ 

πξνκεζεπηή. 

Ζ παξάδνζε ησλ πιηθψλ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ, θαηφπηλ 

παξαγγειηψλ πνπ ζα δηαβηβάδνληαη ζηνλ πξνκεζεπηή κέζσ ηνπ αξκνδίνπ Σκήκαηνο  

Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα αλαγξάθεη ζηα δειηία απνζηνιήο θαη ηα ηηκνιφγηα πψιεζεο ηνλ 

αξηζκφ ηεο ζχκβαζεο, ηνπο θσδηθνχο αξηζκνχο ησλ πιηθψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, φπσο απηνί 

θαίλνληαη ζηε δηαθήξπμε ή/ θαη ηε ζχκβαζε, θαζψο θαη ηνλ αχμνληα αξηζκφ ηεο 

θαηαθπξσζείζαο πξνζθνξάο ηνπ.  
 

 

Άξζξν 11o 

Πιεξσκή 

11.1. Ζ πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή ζα γίλεηαη κεηά απφ θάζε ηκεκαηηθή νξηζηηθή, πνηνηηθή θαη πνζν-

ηηθή παξαιαβή απφ ην Ννζνθνκείν, κε βάζε ηε ζπζθεπαζία, ηελ πεξηγξαθή θαη ηελ ηηκή ησλ εηδψλ, 

φπσο απηά ζα πξνζδηνξίδνληαη αλαιπηηθά ζηελ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά.  

11.2. Ζ πιεξσκή ζα γίλεηαη κε ηελ εμφθιεζε ηνπ 100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο πνπ 

παξαδφζεθε, κεηά ηεv νξηζηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ (άξζξν 35 παξ. 1α  Κ.Π.Γ.) θαη ππφ ηνλ φξν 

φηη δελ ζπληξέρεη πεξίπησζε παξαιαβήο ησλ εηδψλ κε έθπησζε ή πεξίπησζε επηβνιήο πξνζηίκσλ ή 

άιισλ νηθνλνκηθψλ θπξψζεσλ εηο βάξνο ηνπ πξνκεζεπηή. 

11.3. H πιεξσκή ζα γίλεηαη ζε επξψ (€), κεηά απφ πξνεγνχκελε ζεψξεζε ησλ ζρεηηθψλ ρξεκαηηθψλ 

εληαικάησλ πιεξσκήο απφ ηνλ αξκφδην Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ. 

11.4. Υξφλνο εμφθιεζεο: Δληφο εμήληα (60) εκεξψλ, ππνινγηδφκελσλ απφ ηελ επνκέλε ηεο 

ππνβνιήο ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο απφ ηνλ πξνκεζεπηή. 

11.4.1.Ζ εμφθιεζε γίλεηαη κε βάζε ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία πνπ 

πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 35 ηνπ Κ.Π.Γ. (Π.Γ. 118/2007) θαη ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηελ 

εμφθιεζε ηίηισλ πιεξσκήο ή ηελ είζπξαμε απαηηήζεσλ απφ ην Γεκφζην θαη ηα Ν.Π.Γ.Γ. 

(απνδεηθηηθά θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο θ.ι.π.). 

11.4.2.Ζ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο δελ κπνξεί λα γίλεη πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία εθάζηεο 

ηκεκαηηθήο νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο, θαη ηελ έθδνζε ηνπ αληίζηνηρνπ 
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πξσηνθφιινπ. Δάλ ν πξνκεζεπηήο εθδψζεη ηηκνιφγην πψιεζεο – δειηίν απνζηνιήο σο 

ζπλνδεπηηθφ θνξνινγηθφ ζηνηρείν ησλ πξντφλησλ, ε σο άλσ πξνζεζκία ππνινγίδεηαη απφ ηελ 

επνκέλε ηεο ζχληαμεο ηνπ πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο.  

11.5. ε πεξίπησζε πνπ ε εμφθιεζε ησλ ηηκνινγίσλ γίλεη κεηά ηελ πην πάλσ πξνζεζκία, ην Ννζν-

θνκείν θαζίζηαηαη ππεξήκεξν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4152/2013 άξζξν 1, παξ. Ε14 « 

Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2011/7 ηεο 7
εο

 Φεβξνπαξίνπ 2011 γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο» (ΦΔΚ 107/Α/9-05-

2013) 

11.6. Ο πξνκεζεπηήο βαξχλεηαη κε ηηο λφκηκεο θξαηήζεηο πνπ είλαη νη αθφινπζεο: 

     i)      Τπέξ Σξίησλ  

              (άξζξν 3  Ν. 3580/2007):                                                                                            2 ,00% 

     ii)      Τπέξ ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ  

               (παξ. 3, άξζξν 238, Ν. 4072/2012 & παξ. 3, άξζξν 4, Ν.4013/2011):                      1,00‰ 

11.7.2. Δπί ηνπ πνζνχ ηεο δεχηεξεο απφ ηηο θξαηήζεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ επηβάιιεηαη ηέινο 

ραξηνζήκνπ πνζνζηνχ 3%, πιένλ εηζθνξάο ππέξ Ο.Γ.Α., πνζνζηνχ 20%, ππνινγηδφκελνπ επί 

ηνπ ηέινπο ραξηνζήκνπ. 

11.7. Καηά ηελ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο ησλ εηδψλ παξαθξαηείηαη ν πξνβιεπφκελνο απφ ην άξζξν 24 

ηνπ Ν. 2198/1994 θφξνο εηζνδήκαηνο.   

11.8. Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.) επί ηεο αμίαο ησλ ηηκνινγίσλ βαξχλεη ην Ννζνθνκείν. 

11.9. Σα έμνδα κεηαθνξάο θαη θνξηνεθθφξησζεο ησλ εηδψλ βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή. 

 

 

Άξζξν 12o 

Δγγπήζεηο 

12.1. Οη εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή άιια λνκηθά πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ 

λφκηκα ζηα θξάηε-κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα, ην δηθαίσκα 

απηφ. Σα αληίζηνηρα έγγξαθα ησλ εγγπήζεσλ, αλ δελ είλαη δηαηππσκέλα ζηελ Διιεληθή, ζα ζπvo-

δεχovηαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε, άιισο ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη. ε πεξίπησζε πξνζθνξψλ 

ελψζεσλ πξνκεζεπηψλ, νη εγγπήζεηο πεξηιακβάλνπλ θαη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο 

ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο έλσζεο. Σν πνζφ ησλ εγγπήζεσλ ζα δίλεηαη ζε επξψ (€). 

12.2. Δγγχεζε πκκεηνρήο 

12.2.1. Κάζε πξνζθνξά ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθά απφ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ππέξ ηνπ 

ζπκκεηέρνληνο, γηα πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ δχν ηνηο εθαηφ (2%) επί ηεο ζπλνιηθήο 

πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο ρσξίο ην Φ.Π.Α. 

12.2.2.  Δθφζνλ ππνβάιιεηαη πξνζθνξά γηα κέξνο ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ ή θαη γηα νξηζκέλν 

κφλνλ είδνο
1
, ε εγγχεζε πξέπεη λα θαιχπηεη πνζνζηφ δχν ηνηο εθαηφ (2%) ηεο 

πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο ρσξίο ην Φ.Π.Α. γηα ηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία ή θαηεγνξίεο 

εηδψλ ή ην ζπγθεθξηκέλν είδνο, φπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα Α΄. ηελ 

πεξίπησζε απηή πξέπεη λα αλαθέξεηαη ξεηά, ηφζν ζηελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο φζν θαη ζε 

ζρεηηθή έγγξαθε δήισζε ηνπ πξνκεζεπηή πνπ ππνβάιιεηαη κε ηελ πξνζθνξά, ε θαηεγνξία 

(ή νη θαηεγνξίεο) ησλ εηδψλ ή ην ζπγθεθξηκέλν είδνο, γηα ηα νπνία ππνβάιιεηαη πξνζθνξά. 

Σπρφλ πξνζθνξά θαη άιισλ εηδψλ, γηα ηα νπνία δελ έρεη θαηαβιεζεί εγγχεζε ζπκκεηνρήο, 

δελ ιακβάλεηαη ππφςε. 

12.2.3. Ζ εγγχεζε πξέπεη λα ηζρχεη επί έλα (1) ηνπιάρηζηνλ κήλα κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο 

ηεο πξνζθνξάο πνπ δεηά ε δηαθήξπμε. Σν απηφ ηζρχεη θαη ζε πεξίπησζε παξάηαζεο ηεο 

ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο. Δγγχεζε κε κηθξφηεξν ρξφλν ηζρχνο δελ γίλεηαη δεθηή θαη έρεη σο 

ζπλέπεηα ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο σο απαξάδεθηεο. 

12.2.4. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη: α) ζηνπο ζπκκεηέρνληεο, ζε πεξίπησζε απφξξηςεο ηεο 

πξνζθνξάο ηνπο θαη εθφζνλ δελ έρεη αζθεζεί έλδηθν κέζν ή έρεη εθπλεχζεη άπξαθηε ε 
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πξνζεζκία άζθεζεο ελδίθσλ κέζσλ ή έρεη ππνβιεζεί παξαίηεζε απφ απηά θαη β) ζηνλ 

κεηνδφηε, κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ ππνβνιή απ’ απηφλ εγγπεηηθήο 

επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο. 

12.3. Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο 

12.3.1. Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, o πξνκεζεπηήο είλαη ππoρξεσκέvoο vα  

θαηαζέζεη έσο ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο εγγπεηηθή επηζηνιή  πνπ ζα θαιχπηεη πνζφ ίζν 

κε πνζνζηφ πέληε ηνηο εθαηφ (5%) επί ηεο ζπvoιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εηδψλ πνπ 

θαηαθπξψζεθαλ ζ’ απηφλ, ρσξίο Φ.Π.Α.  

12.3.2. Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο πξέπεη λα είλαη  κεγαιχηεξνο θαηά δχν (2) ηνπιάρηζηνλ κήλεο 

απφ ην ζπλνιηθφ ζπκβαηηθφ ρξφλν παξάδνζεο ησλ πιηθψλ.  

12.3.3. Ζ αλσηέξσ εγγχεζε επηζηξέθεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη 

πνηνηηθή παξαιαβή ησλ πξντφλησλ, ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ, ηελ 

εθθαζάξηζε ηπρφλ απαηηήζεσλ κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ θαη ηελ θαηάζεζε ηεο εγγχεζεο 

θαιήο ιεηηνπξγίαο. 

12.4. Οη εγγπήζεηο πξέπεη λα πξνβιέπνπλ φηη, ζε πεξίπησζε θαηάπησζήο ηνπο, ην νθεηιφκελν πνζφ 

ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ.  

 

 

Άξζξν 13o 

Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο 

Καηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ηεο ζπκκεηνρήο πξνκεζεπηή ζε απηφλ θαη ηεο δηελέξγεηάο 

ηνπ, έσο θαη ηελ θαηαθπξσηηθή απφθαζε, επηηξέπεηαη έλζηαζε γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο 

(ελδηθνθαλήο πξνζθπγή), φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ/ηνο 118/07.   

 

 

Άξζξo 14ν 

Λνηπέο δηαηάμεηο  

14.1. Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 1905/1990, ν πξνκεζεπηήο δελ κπνξεί  λα 

ελερπξηάζεη ή  λα εθρσξήζεη ζε ηξίηνπο  απαηηήζεηο ηνπ θαηά ηνπ Ννζνθνκείνπ, ρσξίο πξνεγνχκελε 

έγθξηζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

14.2. Γηα φηη δελ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε, εθαξκφδνληαη νη πεξί πξνκεζεηψλ ηνπ 

Γεκνζίνπ δηαηάμεηο, φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά. 
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 (Απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο δηαθήξπμεο ππ’ αξηζ. 4374/2016) 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  Γ΄ 

ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ  

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΤΛΗΚΩΝ 

 

ΓΔΝΗΚΑ: 

1. Σα πιηθά πνπ παξαδίδνληαη πξέπεη λα είλαη θαηλνχξγηα θαη ζπζθεπαζκέλα θαηάιιεια. 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα ιεθζνχλ ππφςε νπσζδήπνηε ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 

 Ζ ζπκθσλία ηεο πξνζθνξάο πξνο ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο 

δηαθήξπμεο 

 Ο αληαγσληζκφο πνπ ζα αλαπηπρζεί. 

 Ζ πξνζθεξφκελε ηηκή ζε ζρέζε κε ηηο ηηκέο πνπ πξνζθέξζεθαλ ζε πξνεγνχκελνπο 

δηαγσληζκνχο θαη ηελ ηξέρνπζα ηηκή ζηελ αγνξά, γηα φκνην ή παξεκθεξέο πιηθφ. 

 Ζ πνηφηεηα, θαηαιιειφηεηα ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ 

 Αμηνιφγεζε ησλ δεηγκάησλ. 

Δηδηθφηεξα, ηα πξνζθεξφκελα πιηθά πξέπεη λα πιεξνχλ  ηηο θάησζη απνθάζεηο: 

1.1. Κ.Τ.Α. ΓΤ7/νηθ. 2480 (ΦΔΚ 679/Β/13.09.1994) «Δλαξκφληζε ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο 

πξνο ηελ Οδεγία 93/42/ΔΟΚ/14.06.1993 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ αθνξά ζηα 

Ηαηξνηερλoινγηθά Πξντφληα» 

1.2. Αξηζκ. Δ3/833 (ΦΔΚ 1329/Β/29.06.1999) απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο & Πξφλνηαο 

«Καζνξηζκφο πζηήκαηνο Πνηφηεηαο ησλ Δηαηξεηψλ Γηαθίλεζεο Ηαηξνηερλνινγηθψλ Πξντφλησλ» 

1.3. Αξηζκ. ΓΤ8δ/Γ.Π. νηθ. /1348 (ΦΔΚ 32/Β/16.01.2004) απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο 

«Αξρέο θαη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο νξζήο πξαθηηθήο δηαλνκήο ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ» 

1.4. Αξηζκ. 19384/02.04.2004 Δγθχθιην ηνπ Δ.Ο.Φ. «Καηαιιειφηεηα ησλ Ηαηξνηερλνινγηθψλ 

πξντφλησλ» 

 

  Να αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηηο αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα ηε ρξήζε πνπ πξννξίδνληαη. 

  Να έρνπλ θαηά ην δπλαηφλ καθξχηεξν ρξφλν ιήμεο. 

  Να ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθά ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ. 

  Να έρνπλ θαηάιιειε ζπζθεπαζία, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ. 
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(Απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο δηαθήξπμεο ππ’ αξηζ. 4374/2016) 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  Γ΄ 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΑ  ΔΓΓΤΖΔΩΝ 
ην παξάξηεκα απηφ παξνπζηάδνληαη ππνδείγκαηα εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πνπ πξέπεη λα ππνβιεζνχλ 

απφ ηνπο πξνκεζεπηέο. 

 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ 1 

 

ΔΓΓΤΖΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΔΤΡΩ 

 

ΔΚΓΟΣΖ …………………………………………………. 

 

                   Ζκεξνκελία έθδνζεο  ……………… 

 

Πξνο ην Γ.Ν. ΚΑΣΟΡΗΑ 

 

Δγγχεζή καο ππ’ αξηζ. ……………………….  

γηα πνζφ ΔΤΡΧ ………………… 

 

αο γλσξίδνπκε φηη εγγπψκεζα πξνο εζάο κε ηελ παξνχζα, αλεθθιήησο θαη αλεπηθπιάθησο, 

παξαηηνχκελνη ησλ ελζηάζεσλ δηδήζεσο θαη δηαηξέζεσο, κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ ΔΤΡΧ 

…………………. γηα ηελ Δηαηξία ………………………………………………………….. νδφο 

………………………….. αξηζκφο …. (ή ζε πεπίπηωζη Ένωζηρ ππομηθεςηών, για ηην Εηαιπία 1) 

…………………………...  και 2)  …………………………….  αηομικά για κάθε μία από αςηέρ και ωρ 

αλληλέγγςα και ειρ ολόκληπον ςπόσπεων μεηαξύ ηοςρ,  εκ ηηρ ιδιόηηηαρ ηοςρ ωρ μελών ηηρ Ένωζηρ 

ππομηθεςηών),  γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο ζην δηελεξγνχκελν δηαγσληζκφ ζαο ηεο …………….. ή ηπρφλ 

επαλάιεςή ηνπ,  γηα ηελ αλάδεημε αλάδνρνπ………………………..… ζχκθσλα  κε ηελ ππ’ αξηζ. 

………………... δηαθήξπμή ζαο. 

 

Ζ παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη κφλν ηηο απφ ηε ζπκκεηνρή ζηνλ παξαπάλσ δηαγσληζκφ  απνξξένπζεο 

ππνρξεψζεηο ηεο, θαζ’ φιν ην ρξφλν ηεο εθ ηεο πξνζθνξάο δεζκεχζεψο ηεο θαη κέρξη ηελ ππνγξαθή 

ηεο ζχκβαζεο θαη θαηάζεζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο,  ζηελ πεξίπησζε 

θαηαθχξσζεο ηεο πξνκήζεηαο ζε απηήλ. 

Σν παξαπάλσ πνζφ βξίζθεηαη ζηε δηάζεζε ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί, νιηθά ή κεξηθά, ρσξίο 

νπνηαδήπνηε εθ κέξνπο καο αληίξξεζε, ακθηζβήηεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο έξεπλα ηνπ βάζηκνπ  ή κε 

ηεο απαηηήζεσο ζαο κέζα ζε ηξεηο (3) κέξεο κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 

 

ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζε πάγην ηέινο 

ραξηνζήκνπ. 

 

Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη ηελ …………………………………  

 

Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο απηήο ζα παξαηαζεί  εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ ππεξεζία ζαο πξηλ απφ 

ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο.  

Βεβαηψλνπκε φηη ην πνζφ ησλ εγγπήζεψλ καο, πνπ έρνπλ δνζεί ζην Γεκφζην θαη ηα Ννκηθά 

Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, καδί κε ην πνζφ ηεο εγγχεζεο απηήο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ 

εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζηεί γηα ηελ Σξάπεδα καο.  

(Δμνπζηνδνηεκέλε ππνγξαθή) 
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ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ 2 

 

         

ΔΓΓΤΖΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ Δ ΔΤΡΩ 

 

ΔΚΓΟΣΖ ……………………………………………. 

 

                            Ζκεξνκελία έθδνζεο  ………………… 

 

Πξνο ην Γ.Ν. ΚΑΣΟΡΗΑ 

 

Δγγχεζε καο ππ’ αξηζ. ………………………………. 

γηα πνζφ ΔΤΡΧ ……………………………  

 

Πιεξνθνξεζήθακε φηη ε Δηαηξία (ή η Ένωζη Εηαιπιών ………………………………………….) νδφο  

…………………….. αξηζ. ……………. σο αλάδνρνο πξφθεηηαη λα ζπλάςεη καδί ζαο, σο αγνξαζηέο, 

ζχκβαζε, πνπ ζα θαιχπηεη ηελ πξνκήζεηα …………………………..…., ζπλνιηθήο αμίαο 

…………………………… (εθηεινχκελε δπλάκεη ηεο ππ’ αξηζ. …../201.. δηαθήξπμεο ηνπ Γ.Ν. 

Καζηνξηάο» ) θαη φηη ζχκθσλα κε ζρεηηθφ φξν ζηε ζχκβαζε απηή ε εηαηξία (ή ε Έλσζε) 

ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, πνζνχ ίζνπ πξνο ην 5% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο 

ησλ εηδψλ δειαδή γηα  ΔΤΡΧ …………………….... 

Μεηά ηα παξαπάλσ, ε Σξάπεδα …………………………….. παξέρεη ηελ απαηηνχκελε εγγχεζε ππέξ 

ηεο εηαηξίαο (ή ζε πεπίπηωζη Ένωζηρ, ςπέπ ηων Εηαιπιών 1) …………….…… …………………….. και 

2) ………………………………..……… αηομικά για κάθε μία από αςηέρ και ωρ αλληλέγγςα και ειρ 

ολόκληπον ςπόσπεων μεηαξύ ηοςρ, εκ ηηρ ιδιόηηηάρ ηοςρ ωρ μελών ηηρ Ένωζηρ Ππομηθεςηών), θαη 

εγγπάηαη πξνο εζάο κε ηελ παξνχζα, αλεθθιήησο θαη αλεπηθπιάθησο, παξαηηνχκελε ηνπ 

δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο,  λα θαηαβάιιεη κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο, αλεμάξηεηα απφ 

ηπρφλ ακθηζβεηήζεηο, αληηξξήζεηο ή ελζηάζεηο ηεο εηαηξίαο θαη ρσξίο έξεπλα ηνπ βάζηκνπ ή κε ηεο 

απαίηεζήο ζαο, κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε θαη δήισζή ζαο φηη ε εηαηξία παξέβε ή 

παξέιεηςε λα εθπιεξψζεη νπνηνδήπνηε φξν ηεο ζχκβαζεο, θάζε πνζφ πνπ ζα νξίδεηε ζηε δήισζε 

ζαο θαη πνπ δελ ζα μεπεξλά ην νξηδφκελν ζηελ εγγχεζε απηή. 

 

ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζε πάγην ηέινο 

ραξηφζεκνπ. 

 

Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη ηελ ………………………….  

Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο απηήο ζα παξαηαζεί εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ ππεξεζία ζαο πξηλ απφ 

ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο.       

Βεβαηψλνπκε φηη ην πνζφ ησλ εγγπήζεσλ καο, πνπ έρνπλ δνζεί ζην Γεκφζην θαη ηα Ννκηθά 

Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ,  καδί κε ην πνζφ ηεο εγγχεζεο απηήο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ 

εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζηεί γηα ηελ Σξάπεδα καο.    

       (Δμνπζηνδνηεκέλε ππνγξαθή) 
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 (Απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο δηαθήξπμεο ππ’ αξηζ. 4374/2016) 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  Γ΄ 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΑ  ΔΓΓΤΖΔΩΝ 

ην παξάξηεκα απηφ παξνπζηάδνληαη ππνδείγκαηα εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πνπ πξέπεη λα ππνβιεζνχλ 

απφ ηνπο πξνκεζεπηέο. 

 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ 1 

 

ΔΓΓΤΖΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΔΤΡΩ 

 

ΔΚΓΟΣΖ …………………………………………………. 

 

                   Ζκεξνκελία έθδνζεο  ……………… 

 

Πξνο ην Γ.Ν.ΚΑΣΟΡΗΑ 

 

Δγγχεζή καο ππ’ αξηζ. ……………………….  

γηα πνζφ ΔΤΡΧ ………………… 

 

αο γλσξίδνπκε φηη εγγπψκεζα πξνο εζάο κε ηελ παξνχζα, αλεθθιήησο θαη αλεπηθπιάθησο, 

παξαηηνχκελνη ησλ ελζηάζεσλ δηδήζεσο θαη δηαηξέζεσο, κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ ΔΤΡΧ 

…………………. γηα ηελ Δηαηξία ………………………………………………………….. νδφο 

………………………….. αξηζκφο …. (ή ζε πεπίπηωζη Ένωζηρ ππομηθεςηών, για ηην Εηαιπία 1) 

…………………………...  και 2)  …………………………….  αηομικά για κάθε μία από αςηέρ και ωρ 

αλληλέγγςα και ειρ ολόκληπον ςπόσπεων μεηαξύ ηοςρ,  εκ ηηρ ιδιόηηηαρ ηοςρ ωρ μελών ηηρ Ένωζηρ 

ππομηθεςηών),  γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο ζην δηελεξγνχκελν δηαγσληζκφ ζαο ηεο …………….. ή ηπρφλ 

επαλάιεςή ηνπ,  γηα ηελ αλάδεημε αλάδνρνπ………………………..… ζχκθσλα  κε ηελ ππ’ αξηζ. 

………………... δηαθήξπμή ζαο. 

 

Ζ παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη κφλν ηηο απφ ηε ζπκκεηνρή ζηνλ παξαπάλσ δηαγσληζκφ  απνξξένπζεο 

ππνρξεψζεηο ηεο, θαζ’ φιν ην ρξφλν ηεο εθ ηεο πξνζθνξάο δεζκεχζεψο ηεο θαη κέρξη ηελ ππνγξαθή 

ηεο ζχκβαζεο θαη θαηάζεζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο,  ζηελ πεξίπησζε 

θαηαθχξσζεο ηεο πξνκήζεηαο ζε απηήλ. 

Σν παξαπάλσ πνζφ βξίζθεηαη ζηε δηάζεζε ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί, νιηθά ή κεξηθά, ρσξίο 

νπνηαδήπνηε εθ κέξνπο καο αληίξξεζε, ακθηζβήηεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο έξεπλα ηνπ βάζηκνπ  ή κε 

ηεο απαηηήζεσο ζαο κέζα ζε ηξεηο (3) κέξεο κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 

 

ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο,  ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζε πάγην ηέινο 

ραξηνζήκνπ. 

 

Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη ηελ …………………………………  

 

Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο απηήο ζα παξαηαζεί  εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ ππεξεζία ζαο πξηλ απφ 

ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο.  

Βεβαηψλνπκε φηη ην πνζφ ησλ εγγπήζεψλ καο, πνπ έρνπλ δνζεί ζην Γεκφζην θαη ηα Ννκηθά 

Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, καδί κε ην πνζφ ηεο εγγχεζεο απηήο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ 

εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζηεί γηα ηελ Σξάπεδα καο.  

(Δμνπζηνδνηεκέλε ππνγξαθή) 
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ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ 2 

 

         

ΔΓΓΤΖΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ Δ ΔΤΡΩ 

 

ΔΚΓΟΣΖ ……………………………………………. 

 

                            Ζκεξνκελία έθδνζεο  ………………… 

 

Πξνο ην Γ.Ν.ΚΑΣΟΡΗΑ 

 

Δγγχεζε καο ππ’ αξηζ. ………………………………. 

γηα πνζφ ΔΤΡΧ ……………………………  

 

Πιεξνθνξεζήθακε φηη ε Δηαηξία (ή η Ένωζη Εηαιπιών ………………………………………….) νδφο  

…………………….. αξηζ. ……………. σο αλάδνρνο πξφθεηηαη λα ζπλάςεη καδί ζαο, σο αγνξαζηέο, 

ζχκβαζε, πνπ ζα θαιχπηεη ηελ πξνκήζεηα …………………………..…., ζπλνιηθήο αμίαο 

…………………………… (εθηεινχκελε δπλάκεη ηεο ππ’ αξηζ. …../201.. δηαθήξπμεο ηνπ Γ.Ν. 

Καζηνξηάο» ) θαη φηη ζχκθσλα κε ζρεηηθφ φξν ζηε ζχκβαζε απηή ε εηαηξία (ή ε Έλσζε) 

ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, πνζνχ ίζνπ πξνο ην 5% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο 

ησλ εηδψλ δειαδή γηα  ΔΤΡΧ …………………….... 

Μεηά ηα παξαπάλσ, ε Σξάπεδα …………………………….. παξέρεη ηελ απαηηνχκελε εγγχεζε ππέξ 

ηεο εηαηξίαο (ή ζε πεπίπηωζη Ένωζηρ, ςπέπ ηων Εηαιπιών 1) …………….…… …………………….. και 

2) ………………………………..……… αηομικά για κάθε μία από αςηέρ και ωρ αλληλέγγςα και ειρ 

ολόκληπον ςπόσπεων μεηαξύ ηοςρ, εκ ηηρ ιδιόηηηάρ ηοςρ ωρ μελών ηηρ Ένωζηρ Ππομηθεςηών), θαη 

εγγπάηαη πξνο εζάο κε ηελ παξνχζα, αλεθθιήησο θαη αλεπηθπιάθησο, παξαηηνχκελε ηνπ 

δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο,  λα θαηαβάιιεη κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο, αλεμάξηεηα απφ 

ηπρφλ ακθηζβεηήζεηο, αληηξξήζεηο ή ελζηάζεηο ηεο εηαηξίαο θαη ρσξίο έξεπλα ηνπ βάζηκνπ ή κε ηεο 

απαίηεζήο ζαο, κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε θαη δήισζή ζαο φηη ε εηαηξία παξέβε ή 

παξέιεηςε λα εθπιεξψζεη νπνηνδήπνηε φξν ηεο ζχκβαζεο, θάζε πνζφ πνπ ζα νξίδεηε ζηε δήισζε 

ζαο θαη πνπ δελ ζα μεπεξλά ην νξηδφκελν ζηελ εγγχεζε απηή. 

 

ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζε πάγην ηέινο 

ραξηφζεκνπ. 

 

Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη ηελ ………………………….  

Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο απηήο ζα παξαηαζεί εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ ππεξεζία ζαο πξηλ απφ 

ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο.       

Βεβαηψλνπκε φηη ην πνζφ ησλ εγγπήζεσλ καο, πνπ έρνπλ δνζεί ζην Γεκφζην θαη ηα Ννκηθά 

Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ,  καδί κε ην πνζφ ηεο εγγχεζεο απηήο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ 

εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζηεί γηα ηελ Σξάπεδα καο.    

       (Δμνπζηνδνηεκέλε ππνγξαθή) 
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(Απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο δηαθήξπμεο ππ’ αξηζ. 4374/2016) 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  Δ΄ 

 

 Υ Δ Γ Η Ο      Τ Μ Β Α  Ζ 

Πξνκήζεηαο ……………………. 

 

ηελ Καζηνξηά ζήκεξα ………………………….. 201…, κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ: 

αθελφο ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ 

ΚΑΣΟΡΗΑ», πνπ εδξεχεη ζηελ Καζηνξηά (Α.Φ.Μ…………., Γ.Ο.Τ. Καζηνξηάο),  φπσο 

εθπξνζσπείηαη λφκηκα θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο απφ η… 

…………………………………………………………………., ην νπνίν ζα απνθαιείηαη ζην εμήο 

ράξηλ ζπληνκίαο «Σν Ννζνθνκείν» θαη  

αθεηέξνπ ηεο ………….. εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία …….…………………………………. (Α.Φ.Μ. 

…………………, Γ.Ο.Τ. ………………..)  [ή, ενδεσομένωρ,  ηηρ ένωζηρ ηων εηαιπιών 

α)…………….. …………….., β) …………….…………………….. κ.λ.π.] πνπ εδξεχεη ζη…  

………………………. (νδφο ……………… αξηζ. …,), φπσο εθπξνζσπείηαη λφκηκα θαηά ηελ 

ππνγξαθή ηεο παξνχζαο απφ η... …………………….., ε νπνία ζα απνθαιείηαη ζην εμήο ράξηλ 

ζπληνκίαο «Πξνκεζεπηήο»,  

ζπκθσλήζεθαλ, ζπλνκνινγήζεθαλ θαη έγηλαλ ακνηβαία απνδεθηά ηα αθφινπζα: 

Λακβάλνληαο ππφςε: 

Α.  Σελ ………. δηελεξγήζεθε πξφρεηξνο δηαγσληζκφο ζε επξψ, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε 

ρακειφηεξε ηηκή, γηα ηελ πξνκήζεηα ................................... γηα έλα έηνο, ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 

……./2016 δηαθήξπμε απηνχ. Σν απνηέιεζκα ηνπ αλσηέξσ δηαγσληζκνχ θαηαθπξψζεθε ζηνλ 

Αλάδνρν κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ, ε νπνία ιήθζεθε θαηά ηελ ππ’ 

αξηζ. …………….. ζπλεδξίαζή ηνπ, θαηφπηλ ζρεηηθήο γλσκνδφηεζεο ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο θαη 

Αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

Β. Σελ αξηζκ. ………. απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε αλάιεςε 

ππνρξέσζεο θαη δέζκεπζεο πίζησζεο απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2016 – ΚΑΔ …… ηνπ πνζνχ πνπ 

αληηζηνηρεί ζηελ αμία ηεο ζχκβαζεο, απφ ηελ έλαξμεο ηζρχνο απηήο θαη κέρξη 31.12.2016, θαζψο θαη 

ε έγθξηζε έθδνζεο απφθαζεο δεκνζηνλνκηθήο ππνρξέσζεο  γηα ηελ δέζκεπζε πίζησζεο ηνπ 

ππνιεηπφκελνπ πνζνχ απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2017, φηαλ απηφο εγθξηζεί. 

Γ. Σελ κε αξηζκ. πξση. ……… απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο θαη ηνλ α/α ….. ηνπ βηβιίνπ 

εγθξίζεσλ θαη εληνιψλ πιεξσκήο (ΑΓΑ: ……….) κε ηα νπνία βεβαηψλεηαη ε χπαξμε πίζησζεο 

ζηνλ πξνυπνινγηζκφ 2016, ΚΑΔ …… ηνπ Ννζνθνκείνπ, ηνπ πνζνχ ησλ ………..€ γηα ηελ εθηέιεζε 

ηεο ζχκβαζεο πξνκήζεηαο ………….., γηα ην δηάζηεκα απφ ……..-2016 έσο ……-2016. Σν 

ππφινηπν πνζφ ησλ ……….€ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ πξνκήζεηα …………… απφ 1-01-2017 κέρξη 

………….-2017 ζα δεζκεπηεί απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ εμφδσλ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017 ηνπ 

Ννζνθνκείνπ ζηνλ Κ.Α. Δμφδσλ, ………, φηαλ απηφο εγθξηζεί. 

Μεηά ηα παξαπάλσ, ην Ννζνθνκείν, φπσο ελ πξνθεηκέλσ εθπξνζσπείηαη, αλαζέηεη, θαη ν Αλάδνρνο, 

φπσο αληηζηνίρσο ελ πξνθεηκέλσ εθπξνζσπείηαη, αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα εθηειέζεη ην ελ 

ιφγσ έξγν, ζχκθσλα κε ηνπο θαησηέξσ αλαθεξφκελνπο φξνπο θαη ζπκθσλίεο: 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

1.1. Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο είλαη ε πξνκήζεηα ……………………………………………………  

1.2. Σα πιηθά πνπ παξαδίδνληαη πξέπεη λα είλαη θαηλνχξγηα, ακεηαρείξηζηα θαη ηα ηερληθά ηνπο 

ραξαθηεξηζηηθά λα βξίζθνληαη ζε απφιπηε ζπκθσλία κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή. 

1.3. Δηδηθφηεξα, ηα πξνζθεξφκελα πιηθά πξέπεη λα πιεξνχλ ηνπο εμήο φξνπο: 

1.3.1. Να αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηηο αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα ηε ρξήζε πνπ πξννξίδνληαη. 
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1.3.2. Να ζπλνδεχνληαη απφ νδεγίεο ρξήζεσο, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 3. 

1.3.3. Να έρνπλ θαηά ην δπλαηφλ καθξχηεξν ρξφλν ιήμεο. 

1.3.4. Να ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθά πνηνηηθνχ ειέγρνπ. 

1.3.5. Να έρνπλ θαηάιιειε ζπζθεπαζία, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα παξαθάησ 

1.4. Σν πξντφλ πξέπεη λα είλαη πξφζθαηεο παξαγσγήο θαη θαηά ηελ εκεξνκελία παξάδνζήο ηνπ λα 

κελ έρεη παξέιζεη ρξφλνο κεγαιχηεξνο απφ ην έλα ηξίην (1/3) ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο δσήο ηνπ. Ο 

πξνκεζεπηήο έρεη ππνρξέσζε λα αληηθαζηζηά θάζε πνζφηεηα πξντφλησλ πνπ έρνπλ αιινησζεί πξηλ 

απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηνπο, κνινλφηη έρνπλ ηεξεζεί νη ζπλζήθεο ζπληήξεζεο πνπ πξνβιέπνληαη 

απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή.  

1.5. Ζ ζπζθεπαζία ησλ εηδψλ πξέπεη λα πιεξνί ηηο αθφινπζεο απαηηήζεηο: 

1.6. Ζ ζπζθεπαζία ζα είλαη ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο. Σν θφζηνο ηεο δελ ζα επηβαξχλεηαη κε 

πξφζζεηα πιηθά πνπ δελ επηζηξέθνληαη ζηνλ πξνκεζεπηή. 

1.7. ε εκθαλέο ζεκείν ηεο ζπζθεπαζίαο, θαζψο θαη ζε θάζε κνλάδα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο, πξέπεη 

λα αλαγξάθνληαη νη αθφινπζεο ελδείμεηο ζηα Διιεληθά  ή Αγγιηθά : 

1.7.1. Δπσλπκία θαη δηεχζπλζε ηνπ θαηαζθεπαζηή. Δάλ ν θαηαζθεπαζηήο εδξεχεη ζε ρψξα εθηφο 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ε επσλπκία θαη  δηεχζπλζε ηνπ εγθαηε-

ζηεκέλνπ ζηελ Κνηλφηεηα εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ. 

1.7.2. Σα ζηνηρεία πνπ είλαη απνιχησο αλαγθαία, πξνθεηκέλνπ ν ρξήζηεο λα είλαη ζε ζέζε λα 

αλαγλσξίζεη ην πξντφλ, ηελ πνζφηεηά ηνπ θαη ην πεξηερφκελν ηεο ζπζθεπαζίαο. 

 1.7.3. Ζ εκεξνκελία κέρξη ηελ νπνία ην πξντφλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί αζθαιψο, ρσξίο   

ππνβηβαζκφ ηεο επίδνζεο.  

1.7.4. Σηο εηδηθέο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο ή/ θαη  ρεηξηζκνχ. 

1.7.5. Σηο ελδεδεηγκέλεο πξνεηδνπνηήζεηο θαη πξνθπιάμεηο. 

1.8. ε θάζε ζπζθεπαζία ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ΟΓΖΓΗΔ ΥΡΖΖ ζηα Διιεληθά  

1.9. Καηά ηα ινηπά ην ππφ πξνκήζεηα πιηθφ ζα βξίζθεηαη ζε πιήξε ζπκθσλία κε ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ απφ ............ ηερληθή 

θαη νηθνλνκηθή  πξνζθνξά ηνπ Πξνκεζεπηή, πνπ ζεσξνχληαη ζην ζχλνιφ ηνπο αλαπφζπαζηα κέξε 

ηεο παξνχζαο. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΣΟΠΟ - ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΚΑΗ ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΖ ΣΟΤ ΤΛΗΚΟΤ 

 Σα δεηνχκελα πιηθά ζα παξαδίδνληαη ην αξγφηεξν κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ δηαβίβαζε 

ηεο αληίζηνηρεο παξαγγειίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ πξνο ηνλ Πξνκεζεπηή. Ζ παξάδνζε ησλ πιηθψλ, ηα 

νπνία ζα πξέπεη λα είλαη απνιχησο θαηάιιεια γηα ηε ρξήζε πνπ πξννξίδνληαη, ζα γίλεηαη ζην Σκήκα 

θαη ζηνλ ρψξν πνπ ζα ππνδεηθλχεηαη απφ ην Ννζνθνκείν, κε έμνδα θαη επζχλε ηνπ Πξνκεζεπηή.  

2.2. Πξνυπφζεζε γηα ηελ παξαιαβή ησλ εηδψλ είλαη ε δηελέξγεηα ησλ απαξαίηεησλ πνηνηηθψλ 

ειέγρσλ, ε δηαπίζησζε ηεο θαιήο ηνπο θαηάζηαζεο θαη ηεο ζπκθσλίαο ησλ ηερληθψλ ηνπο 

ραξαθηεξηζηηθψλ πξνο ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο θαη ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη ε 

δηεμαγσγή ηπρφλ απαηηνχκελσλ κεηξήζεσλ πνπ αθoξoχv ηελ ηαηξηθή αζθάιεηα, ηα ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ηδηφηεηεο ησλ πιηθψλ, γηα φζεο εκέξεο παξαζηεί αλαγθαίν. Ζ αμία ησλ 

δεηγκάησλ ζηηο πεξηπηψζεηο ειέγρνπ ηεο πνηφηεηαο θαη γεληθά ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ εηδψλ, θαζψο 

θαη ην θφζηνο ησλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ ζε πεξίπησζε ρεκηθήο εμέηαζεο ηνπ είδνπο, βαξχλεη 

ηνλ πξνκεζεπηή. 

2.3. Ζ παξάδνζε ησλ πιηθψλ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ, 

θαηφπηλ παξαγγειηψλ πνπ ζα δηαβηβάδνληαη ζηνλ πξνκεζεπηή κέζσ ηνπ αξκνδίνπ Σκήκαηνο 

(Φαξκαθείνπ ή Σκήκαηνο Πξνκεζεηψλ).  

2.4. ε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο, ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο θφξησζεο - παξάδνζεο 

ησλ πιηθψλ κπνξεί λα παξαηείλεηαη ην αλψηεξν κέρξη ηνπ ελφο ηεηάξηνπ (1/4) απηνχ, κε αηηην-

ινγεκέλε απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 26 παξ. 2 ηνπ Π.Γ. 
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118/2007. Ζ παξάηαζε γίλεηαη πάληνηε ππφ ηελ επηθχιαμε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα 

ηελ επηβνιή ησλ πξνβιεπφκελσλ θπξψζεσλ (άξζξν 32 ηνπ Π.Γ. 118/2007). Δάλ θαηά ηνλ 

ππνινγηζκφ ηνπ ρξφλνπ παξάηαζεο πξνθχπηεη θιάζκα εκέξαο, ηνχην ζεσξείηαη σο νιφθιεξε εκέξα. 

Μεηά ηε ιήμε ηεο δνζείζαο παξάηαζεο, θαη εθφζνλ δελ έρεη παξαδνζεί ην πιηθφ, θηλείηαη ε 

δηαδηθαζία θήξπμεο ηνπ πξνκεζεπηή εθπηψηνπ. 

2.5. Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο θφξησζεο - παξάδνζεο κπνξεί λα κεηαηίζεηαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε 

ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, εθφζνλ έρεη ππνβιεζεί 

ζρεηηθφ αίηεκα απφ ηνλ πξνκεζεπηή. Μεηάζεζε γίλεηαη ζε πεξίπησζε πνπ ζπληξέρνπλ ιφγνη πνπ 

ζπληζηνχλ αλσηέξα βία ή άιινη ηδηαίηεξα ζνβαξνί ιφγνη πνπ θαζηζηνχλ αληηθεηκεληθψο αδχλαηε ηελ 

εκπξφζεζκε παξάδνζε ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ. ηελ πεξίπησζε απηή δελ επηβάιινληαη θπξψζεηο.  

2.6. Πξνζθνξά ζηελ νπνία αλαγξάθεηαη ρξφλνο παξάδνζεο πνπ ππεξβαίλεη απηφλ πνπ θαζνξίδεηαη 

πην πάλσ, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.  

2.7. Ζ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεηαη απφ ην αξκφδην φξγαλν, ζχκθσλα κε 

ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο νηθείεο δηαηάμεηο. 

2.8. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα αλαγξάθεη ζηα δειηία απνζηνιήο θαη ηα ηηκνιφγηα πψιεζεο ηνλ 

αξηζκφ ηεο ζχκβαζεο, ηνπο θσδηθνχο αξηζκνχο ησλ πιηθψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, φπσο απηνί θαίλνληαη 

ζηε δηαθήξπμε ή/ θαη ηε ζχκβαζε, θαζψο θαη ηνλ αχμνληα αξηζκφ ηεο θαηαθπξσζείζαο πξνζθνξάο 

ηνπ.  

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΚΤΡΩΔΗ ΚΑΣΑ ΣΟΤ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ 

3.1. Με απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ, χζηεξα απφ γvσκoδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ oξγάvoπ, o 

Πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απ’ απηή, 

εθφζov δελ θφξησζε, παξέδσζε ή αληηθαηέζηεζε ηα ζπκβαηηθά πιηθά, ή δελ επηζθεχαζε ή 

ζπληήξεζε απηά κέζα ζηov ζπκβαηηθφ ρξφvo ή ηov ρξφvo παξάηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε κεηά απφ 

αίηεζή ηνπ. 

3.2. Ο Πξνκεζεπηήο δεv θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηεv θαηαθχξσζε ή ηελ αλάζεζε ή απφ ηεv 

ζχκβαζε, εθφζνλ: 

3.2.1. Σν πιηθφ δεv θνξηψζεθε ή παξαδφζεθε ή αvηηθαηαζηάζεθε κε επζχλε ηoπ Ννζνθνκείνπ. 

3.2.2. πvηξέρoπv ιφγνη αvσηέξαο βίαο. 

3.3. Με ηεv απφθαζε θήξπμεο ηνπ πξνκεζεπηή εθπηψηνπ απφ ηε ζχκβαζε κπνξεί vα ηνπ παξα-

ζρεζεί ε δπλαηφηεηα παξάδνζεο ηoπ πιηθνχ κέρξη ηεv πξoεγoχκεvε ηεο εκεξoκεvίαο δηελέξγεηαο 

ηoπ δηαγσvηζκoχ πoπ γίλεηαη ζε βάξνο ηoπ, πέξαλ ηεο oπoίαο oπδεκία παξάδνζε ή αληηθαηάζηαζε 

απoξξηθζέvηoο πιηθνχ γίλεηαη δεθηή. 

3.4. ηov πξνκεζεπηή πoπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηεv θαηαθχξσζε, ηελ αλάζεζε ή ηε ζχκβαζε, 

επηβάιιovηαη κε απφθαζε ηoπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ, χζηεξα απφ γvσκoδφηεζε ηoπ αξκoδίoπ 

oξγάvoπ, ηo oπoίo ππνρξεσηηθά θαιεί ηov εvδηαθεξφκεvo πξoο παξνρή εμεγήζεσλ, αζξνηζηηθά ή 

δηαδεπθηηθά, oη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 34 παξ. 5 ηνπ Κ.Π.Γ. (Π.Γ. 118/2007). 

3.5. ε πεξίπησζε παξάδνζεο πιηθνχ ην νπνίν, ππφ ηελ επηθχιαμε ησλ νξηδφκελσλ ζην άξζξν 3 ηνπ 

Π.Γ. 118/2007, παξνπζηάδεη παξεθθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο φκσο λα επεξεάδεηαη 

ε θαηαιιειφηεηά ηνπ, είλαη δπλαηή ε παξαιαβή ηνπ, κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο, έπεηηα 

απφ απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ, θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 

27 ηνπ Κ.Π.Γ. (Π.Γ. 118/2007).   

3.6. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ηα πιηθά θνξησζνχλ - παξαδνζνχλ ή αληηθαηαζηαζνχλ κεηά ηε 

ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, φπσο δηακνξθψζεθε κε ηπρφλ κεηάζεζε απηνχ, θαη πάλησο κέρξη ηε 

ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ελδερνκέλσο ρνξεγήζεθε, επηβάιινληαη εηο βάξνο ηνπ 

πξνκεζεπηή, εθηφο ησλ ηπρφλ πξνβιεπφκελσλ θαηά πεξίπησζε θπξψζεσλ, ηα πξφζηηκα ηνπ άξζξνπ 

32 ηνπ Κ.Π.Γ. (Π.Γ. 118/2007), θαηά ηε δηαδηθαζία πνπ νξίδεη ην άξζξν απηφ. 

3.7. Δθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Καλνληζκφ Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ, o ρνξεγεηήο 

επζχλεηαη θαη γηα θάζε δεκία πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη εηο βάξνο ηνπ Ννζνθνκείνπ απφ ηελ κε 
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εθηέιεζε ή ηελ θαθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.  

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΔΓΓΤΖΔΗ 

4.1. Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

χκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηε δηαθήξπμε, ν Πξνκεζεπηήο, γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο 

παξνχζαο ζχκβαζεο, θαηέζεζε ηελ ππ’ αξηζ. ………………/………-201… εγγπεηηθή επηζηνιή  

η… ……………………., πνζνχ ……………… επξψ, ην νπνίν αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ πέληε ηνηο 

εθαηφ (5%) επί ηεο ζπvoιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ηνπ πιηθνχ (κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

Φ.Π.Α.), κε ρξφλν ηζρχνο έσο ηελ ……….-201… 

Ζ αλσηέξσ εγγχεζε ζα επηζηξαθεί ζηνλ Πξνκεζεπηή κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή 

παξαιαβή ηνπ πιηθνχ, ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ, ηελ εθθαζάξηζε ηπρφλ 

απαηηήζεσλ κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ. 

4.2.  ε πεξίπησζε κεηάζεζεο ή παξάηαζεο ηνπ ρξφλνπ παξάδνζεο ηνπ πιηθνχ, ν Πξνκεζεπηήο 

πξέπεη λα παξαηείλεη αλαιφγσο ην ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ή λα ππνβάιεη λέα, 

νπφηε επηζηξέθεηαη ε αξρηθή. Ο θαηά ηα αλσηέξσ παξαηεηλφκελνο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο ζα 

είλαη κεγαιχηεξνο θαηά έλα (1) ηνπιάρηζηνλ κήλα απφ ηε λέα εκεξνκελία παξάδνζεο ηνπ πιηθνχ. 

4.3.  Καηά ηα ινηπά, σο πξνο φ,ηη αθνξά ηηο εγγπήζεηο, ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ νηθεία ζέζε 

ηεο δηαθήξπμεο θαη ζην άξζξν 25 ηνπ Κ.Π.Γ. (Π.Γ.118/2007). 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΣΗΜΖΜΑ – ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΩΜΖ 

5.1.  Σν ζχλνιν ηνπ ηηκήκαηνο, πνπ πεξηιακβάλεη ηελ αμία ηνπ ζπλφινπ ησλ ππφ πξνκήζεηα πιηθψλ, 

θαη ηελ εθπιήξσζε θάζε άιιεο ζπλαθνχο ππνρξέσζεο ηνπ Πξνκεζεπηή, ζχκθσλα κε ηελ 

νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο, αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 

………………… (..…..,00) επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ λνκίκσλ θξαηήζεσλ θαη 

εμφδσλ. 

6.2. Ζ πιεξσκή ηνπ Πξνκεζεπηή ζα γίλεηαη κεηά απφ θάζε ηκεκαηηθή νξηζηηθή, πνηνηηθή θαη πνζν-

ηηθή παξαιαβή απφ ην Ννζνθνκείν, κε βάζε ηε ζπζθεπαζία, ηελ πεξηγξαθή θαη ηελ ηηκή ησλ εηδψλ, 

φπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη αλαιπηηθά ζηελ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά.  

6.3. Ζ πιεξσκή ζα γίλεηαη κε ηελ εμφθιεζε ηνπ 100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο πνπ 

παξαδφζεθε, κεηά ηεv νξηζηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ (άξζξν 35 παξ. 1α  Κ.Π.Γ.) θαη ππφ ηνλ φξν 

φηη δελ ζπληξέρεη πεξίπησζε παξαιαβήο ησλ εηδψλ κε έθπησζε ή πεξίπησζε επηβνιήο πξνζηίκσλ ή 

άιισλ νηθνλνκηθψλ θπξψζεσλ εηο βάξνο ηνπ πξνκεζεπηή. 

6.4. H πιεξσκή ζα γίλεηαη ζε επξψ (€), κεηά απφ πξνεγνχκελε ζεψξεζε ησλ ζρεηηθψλ ρξεκαηηθψλ 

εληαικάησλ πιεξσκήο απφ ηνλ αξκφδην Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ. 

6.5. Υξφλνο εμφθιεζεο: Δληφο εμήληα (60) εκεξψλ, ππνινγηδφκελσλ απφ ηελ επνκέλε ηεο ππνβνιήο 

ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο απφ ηνλ πξνκεζεπηή. 

6.5.1. Ζ εμφθιεζε γίλεηαη κε βάζε ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία πνπ 

πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 35 ηνπ Κ.Π.Γ. (Π.Γ. 118/2007) θαη ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηελ 

εμφθιεζε ηίηισλ πιεξσκήο ή ηελ είζπξαμε απαηηήζεσλ απφ ην Γεκφζην θαη ηα Ν.Π.Γ.Γ. 

(απνδεηθηηθά θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο θ.ι.π.). 

6.5.2. Ζ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο δελ κπνξεί λα γίλεη πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία εθάζηεο 

ηκεκαηηθήο νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο, θαη ηελ έθδνζε ηνπ αληίζηνηρνπ 

πξσηνθφιινπ. Δάλ ν πξνκεζεπηήο εθδψζεη ηηκνιφγην πψιεζεο – δειηίν απνζηνιήο σο 
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ζπλνδεπηηθφ θνξνινγηθφ ζηνηρείν ησλ πξντφλησλ, ε σο άλσ πξνζεζκία ππνινγίδεηαη απφ ηελ 

επνκέλε ηεο ζχληαμεο ηνπ πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο.  

6.6. ε πεξίπησζε πνπ ε εμφθιεζε ησλ ηηκνινγίσλ γίλεη κεηά ηελ πην πάλσ πξνζεζκία, ην Ννζν-

θνκείν θαζίζηαηαη ππεξήκεξν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο Ν. 4152/2013 άξζξν 1, παξ. Ε14 « 

Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2011/7 ηεο 7
εο

 Φεβξνπαξίνπ 2011 γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο» (ΦΔΚ 107/Α/9-05-

2013). 

6.7. Ζ πξνζεζκία πιεξσκήο αλαζηέιιεηαη α) θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί απφ ηελ 

απνζηνιή ηνπ ζρεηηθνχ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πιεξσκήο ζηνλ αξκφδην Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ 

πλεδξίνπ θαη κέρξη ηε ζεψξεζε απηνχ, β) θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηπρφλ δηθαζηηθψλ δηελέμεσλ, 

θαζψο θαη γ) ζηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 35 παξ. 7 ηνπ Π.Γ. 118/2007. 

Δπίζεο, δελ πξνζκεηξείηαη ν ρξφλνο θαζπζηέξεζεο ηεο πιεξσκήο πνπ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ 

πξνκεζεπηή (κε έγθαηξε ππνβνιή ησλ αλαγθαίσλ δηθαηνινγεηηθψλ, παξαιαβή ησλ πιηθψλ κε 

έθπησζε ιφγσ απνθιίζεσλ απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θ.ι.π.). 

6.8. Ο Πξνκεζεπηήο βαξχλεηαη κε ηηο λφκηκεο θξαηήζεηο επί ηνπ ηηκήκαηνο ησλ εηδψλ. Οη 

δηελεξγνχκελεο θξαηήζεηο είλαη απηέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ νηθεία ζέζε ηεο δηαθήξπμεο ηνπ 

δηελεξγεζέληνο δηαγσληζκνχ, ήηνη : 
     i) Τπέξ Σξίησλ                                                     :                                       2% 

     ii)    Τπέξ ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ  

            (παξ. 3, άξζξν 238, Ν. 4072/2012 & παξ. 3, άξζξν 4, Ν.4013/2011) :       1‰ 

6.9.  Δπί ηνπ πνζνχ ηεο δεχηεξεο απφ ηηο θξαηήζεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ επηβάιιεηαη ηέινο 

ραξηνζήκνπ πνζνζηνχ 3%, πιένλ εηζθνξάο ππέξ Ο.Γ.Α., πνζνζηνχ 20%, ππνινγηδφκελνπ επί 

ηνπ ηέινπο ραξηνζήκνπ 

6.10. Καηά ηελ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο ησλ εηδψλ παξαθξαηείηαη ν πξνβιεπφκελνο απφ ην άξζξν 24 

ηνπ Ν. 2198/1994 θφξνο εηζνδήκαηνο.   

6.11. Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.) επί ηεο αμίαο ησλ ηηκνινγίσλ βαξχλεη ην Ννζνθνκείν. 

6.12. Σα έμνδα κεηαθνξάο θαη θνξηνεθθφξησζεο ησλ εηδψλ βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΑΝΩΣΔΡΑ ΒΗΑ 

7.1.  Ο Πξνκεζεπηήο δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί ππεχζπλνο γηα ηελ κε έγθαηξε θφξησζε - παξάδνζε 

ηνπ ππφ πξνκήζεηα πιηθνχ ή γηα ηελ κε παξνρή ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο ή ηελ δηάζεζε απαηηνχκελσλ 

αληαιιαθηηθψλ, εθφζνλ ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο. Χο αλσηέξα βία λνείηαη θάζε γεγνλφο 

απξφβιεπην, ην νπνίν ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε δελ κπνξεί λα απνηξαπεί έζησ θαη κε ηε ιήςε 

κέηξσλ άθξαο επηκέιεηαο θαη ζχλεζεο, έλεθα ηνπ νπνίνπ θαζίζηαηαη αλέθηθην ζηνλ Πξνκεζεπηή λα 

πξνβεί ν ίδηνο ή κέζσ ηξίησλ ζηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ.  

7.2. Ο Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη κέζα ζε δηάζηεκα είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηφηε πνπ έιαβε ρψξα ην 

γεγνλφο πνπ ζπληζηά αλσηέξα βία λα ην αλαθέξεη εγγξάθσο θαη λα πξνζθνκίζεη ζην Ννζνθνκείν ηα 

απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία.. ε πεξίπησζε πνπ ν Πξνκεζεπηήο δελ πξνζθνκίζεη ηέηνηα 

ζηνηρεία ζηεξείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο λα επηθαιεζηεί ηε ζπλδξνκή ιφγνπ αλσηέξαο βίαο  γηα ηε κε 

εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ.  

7.3. Σν Ννζνθνκείν νθείιεη λα απαληήζεη εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ ζηελ θαηά ηα αλσηέξσ 

γλσζηνπνίεζε ηνπ γεγνλφηνο αλσηέξαο βίαο απφ ηνλ Πξνκεζεπηή. Αλ ην Ννζνθνκείν δελ απαληήζεη 

εληφο ηνπ αλσηέξσ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ην γεγνλφο αλσηέξαο βίαο 

απνδεηθλχεηαη πιήξσο απφ ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ πξνζθνκηζηεί, ζεσξείηαη φηη απνδέρεηαη ηε 

ζπλδξνκή ηνπ ιφγνπ αλσηέξαο βίαο πνπ επηθαιείηαη ν Πξνκεζεπηήο. 

7.4. Γεγνλφηα πνπ εληάζζνληαη ζην πιαίζην ησλ θηλδχλσλ ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ 

Πξνκεζεπηή θαη κπνξεί λα επεξεάζνπλ δπζκελψο ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψ-

ζεσλ, δελ ζπληζηνχλ ιφγνπο αλσηέξαο βίαο.  
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ΑΡΘΡΟ 8 

ΛΟΗΠΟΗ ΟΡΟΗ 

8.1. Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 1905/1990, ν Πξνκεζεπηήο δελ κπνξεί  λα ελερπξηάζεη 

ή  λα εθρσξήζεη ζε ηξίηνπο απαηηήζεηο ηνπ θαηά ηνπ Ννζνθνκείνπ, ρσξίο πξνεγνχκελε έγθξηζε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

8.2. Όινη νη φξνη ηεο παξνχζαο ζεσξνχληαη νπζηψδεηο. Έρνπλ πιήξε ζπκβαηηθή ηζρχ θαη απνηεινχλ 

αλαπφζπαζηα ηκήκαηα ηεο ζχκβαζεο, ζην κέηξν πνπ δελ αληίθεηληαη ζηνπο φξνπο απηήο, α) ε 

δηαθήξπμε ηνπ δηελεξγεζέληνο δηαγσληζκνχ, β) ε ηερληθή θαη νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ 

Πξνκεζεπηή θαη γ) νη δηεπθξηληζηηθέο ηνπ επηζηνιέο θαη ηα ηερληθά θπιιάδηα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ 

νίθνπ. 

8.3. Ζ παξαιαβή ηνπ πιηθνχ ζα δηελεξγείηαη απφ Δπηηξνπή νξηδφκελε απφ ηελ Τπεξεζία, 

ζπληαζζνκέλνπ πξνο ηνχην ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ. Ο Πξνκεζεπηήο έρεη δηθαίσκα λα παξίζηαηαη 

ζηε δηαδηθαζία παξαιαβήο. 

ΑΡΘΡΟ 10 

ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΩΝ - ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΗΚΑΗΟ 

10.1. Κάζε δηαθνξά πνπ αλαθχπηεη θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο (ή θαη κεηά ηε ιήμε ηεο, 

εθφζνλ απνξξέεη απ’ απηήλ) κεηαμχ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ηνπ Πξνκεζεπηή θαη αθνξά (ελδεηθηηθά) 

ηελ εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ηελ εξκελεία απηήο, ηνλ πξνζδηνξηζκφ ή/ θαη ηελ εθπιήξσζε 

ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ησλ κεξψλ ή ηελ θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν ιχζε ηεο, επηιχεηαη θαη’ 

αξρήλ, αλεμαξηήησο ηνπ ρξφλνπ γελέζεψο ηεο, απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Ννζνθνκείνπ, πξνο 

ην νπνίν ν Πξνκεζεπηήο πξέπεη λα απεπζχλεη ζρεηηθή αίηεζε. Σν Γ.. απνθαζίδεη νξηζηηθά εληφο 

εχινγνπ ρξφλνπ κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηνπ, ε νπνία γλσζηνπνηείηαη εγγξάθσο ζηνλ 

ελδηαθεξφκελν, κε απνδεηθηηθφ παξαιαβήο ή ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2672/1998. Δάλ ην 

Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ δελ εθδψζεη απφθαζε επί ηεο αηηήζεσο κέζα ζε δχν (2) κήλεο απφ ηελ εκέξα 

ππνβνιήο ηεο ή αλ ν Πξνκεζεπηήο δελ απνδερζεί ηελ απφθαζε ηνπ Γ.., ηφηε νπνηνδήπνηε απφ ηα 

κέξε δηθαηνχηαη λα εηζαγάγεη ηε δηαθνξά πξνο επίιπζε ελψπηνλ ησλ αξκνδίσλ Γηθαζηεξίσλ. 

10.2. Κάζε δηαθσλία ή δηαθνξά πνπ ζα απνξξέεη απφ ηε ζχκβαζε πξνκήζεηαο ή ζα ζρεηίδεηαη κ’ 

απηήλ θαη δελ ζα ξπζκίδεηαη θαηά ηνλ αλσηέξσ ηξφπν, ζα επηιχεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηα θαζ’ χιελ 

αξκφδηα δηθαζηήξηα ηεο Καζηνξηάο. 

10.3. Γηα φ,ηη δελ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε, εθαξκφδνληαη νη φξνη ηεο ππ’ αξηζ. …./2016 

δηαθήξπμεο ηνπ δηελεξγεζέληνο δηαγσληζκνχ, θαζψο θαη νη πεξί πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ 

δηαηάμεηο, φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά (Π.Γ. 118/2007, Ν. 2286/1995, άξζξα 79 - 85 Ν. 2362/1995 

θ.ι.π.). Ζ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ απηψλ δελ απνθιείεη ηελ άζθεζε άιισλ δηθαησκάησλ ηνπ 

Ννζνθνκείνπ, πνπ απνξξένπλ απφ ηηο ζπλαθείο κε ηε ζχκβαζε δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα θαη 

ηεο ινηπήο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο. 

10.4.  Όινη νη φξνη ηεο παξνχζαο ζπκθσλνχληαη νπζηψδεηο. Σξνπνπνίεζε απηψλ κπνξεί λα γίλεη 

κφλνλ εγγξάθσο, ζε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο θαη κεηά απφ πξνεγνχκελε ζρεηηθή 

απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ.  

ε επηβεβαίσζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζπληάρζεθε ε παξνχζα ζε δχν (2) φκνηα αληίγξαθα, ηα νπνία,  

αθνχ δηαβάζηεθαλ, ππνγξάθεθαλ απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο, εθ ησλ νπνίσλ ην Ννζνθνκείν έιαβε έλα 

αληίγξαθν, ελψ ην δεχηεξν έιαβε ν Πξνκεζεπηήο. 
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