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ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΙΜΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΕΝΔΟΚΟΠΙΚΟΤ ΕΡΓΑΣΘΡΙΟΤ  

(ΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΣΜΘΜΑΣΟ) ΤΓ. ΜΟΝ. ΒΕΡΟΙΑ Α.Δ. 12/2020  

ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ 

ΕΙΔΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΟ 
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ΠΡΟΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΑ ΒΑΕΙ ΣΘ ΣΙΜΘ 

(ΧΑΜΘΛΟΣΕΡΘ ΣΙΜΘ) 

ΚΑΣΑΛΘΚΣΙΚΘ ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ ΚΑΣΑΘΕΘ  
ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

16/11/2020 

ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 16/11/2020 

ΣΟΠΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 
Τγ. Μον. ΒΕΡΟΙΑ, Περιοχι Αςωμάτων, Σ.Κ. 59100  

Βζροια 

ΚΩΔΙΚΟ CPV 39831250-3 

ΚΩΔΙΚΟ NUTS GR 121 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΕΙΑ ΔΑΠΑΝΘ ΧΩΡΙ ΦΠΑ
1
 

Γ.Ν. Θμακίασ - Τγ. Μον. Βζροιασ 

  3.298,80 € 

ΤΝΟΛΙΚΘ ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΘ ΔΑΠΑΝΘ ΜΕ ΦΠΑ 4.090,51 €  

ΧΡΟΝΟ ΙΧΤΟ ΤΜΒΑΘ  12 μινεσ   

ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑΣΑΘ 
ΣΡΙΜΘΝΘ ΜΕ ΜΟΝΟΜΕΡΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΟΤ 

ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ 

ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ ΑΝΑΡΣΘΘ ΣΟ ΚΘΜΔΘ 5/11/2020 

ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ ΔΘΜΟΙΕΤΘ ΣΘΝ ΕΠΙΘΜΘ 

ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ 
5/11/2020 

 

 

                                            
1      Ν. 4412/2016 Άρθρο 6 (Μέθοδοι υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης -άρθρο 5 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ), παρ. 1. Ο 

υπολογισμός της εκτιμώμενης αξίας μιας σύμβασης βασίζεται στο συνολικό πληρωτέο ποσό, χωρίς ΦΠΑ, όπως εκτιμάται από την 

αναθέτουσα αρχή, συμπεριλαμβανομένου κάθε τυχόν δικαιώματος προαιρέσεως ή τυχόν παρατάσεων της σύμβασης, όπως ορίζουν ρητά τα  

έγγραφα της σύμβασης. 

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ILIAS PLIOGKAS
Ημερομηνία: 2020.11.05 13:43:55 EET
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ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

 

1. ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ  Αϋ) 

2. ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΗΘΣΟΤΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ – ΕΠΙΜΕΡΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΙ 

(ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Βϋ ) 

3. Σ.Ε.Τ.Δ. (ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Γϋ)  

 

Ζχοντασ υπόψθ: 

1. Σισ διατάξεισ όπωσ αυτζσ ιςχφουν: 

1.1 του Ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81/4.4.2005) Ρερί Εκνικοφ Συςτιματοσ Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και 

λοιπζσ διατάξεισ όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, 

1.2 του Ν. 3527/2007 (ΦΕΚ 25/Α/9.2.2007) Ρερί Κφρωςθσ ςυμβάςεων υπζρ νομικϊν προςϊπων 

εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και λοιπζσ διατάξεισ, όπωσ ιςχφει 

ςιμερα, 

1.3 του Ν.3580/2007 «Ρρομικειεσ Φορζων εποπτευομζνων από το Υπουργείο Υγείασ και Κοινωνικισ 

Αλλθλεγγφθσ και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Αϋ134/18-6-2007), 

1.4 του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011) «Διαρκρωτικζσ αλλαγζσ ςτο ςφςτθμα υγείασ και άλλεσ διατάξεισ», 

1.5 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86 Α’/11-04-2012) «Βελτίωςθ επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ –Νζα εταιρικι μορφι- 

Σιματα- Μεςίτεσ Ακινιτων- φκμιςθ Θεμάτων ναυτιλίασ, λιμζνων και αλιείασ και άλλεσ διατάξεισ» Μζροσ 

Δεφτερο, Νζα εταιρικι μορφι: Ιδιωτικι Κεφαλαιουχικι Εταιρία (ΙΚΕ), 

1.6 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ. Αϋ)  «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ – Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν 

Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα – Τροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ 161) και 

λοιπζσ ρυκμίςεισ», 

1.7 του Ν. 4254/2014 «Μζτρα ςτιριξθσ και ανάπτυξθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ ςτο πλαίςιο εφαρμογισ του 

ν. 4046/2012 και άλλεσ διατάξεισ», 

1.8 του Ν. 4272/2014 (ΦΕΚ 145/Α/11-07-2014) Ρροςαρμογι ςτο εκνικό δίκαιο τθσ Εκτελεςτικισ Οδθγίασ 

2012/25/ΕΕ τθσ Επιτροπισ τθσ 9θσ Οκτωβρίου 2012 για τθ κζςπιςθ διαδικαςιϊν ενθμζρωςθσ ςχετικά με 

τθν ανταλλαγι, μεταξφ των κρατϊν−μελϊν, ανκρϊπινων οργάνων που προορίηονται για μεταμόςχευςθ − 

υκμίςεισ για τθν Ψυχικι Υγεία και τθν Ιατρικϊσ Υποβοθκοφμενθ Αναπαραγωγι και λοιπζσ διατάξεισ, 

1.9 του N. 4412/2016 (ΦΕΚ 47/τ. Αϋ/08.08.2016) Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν 

(προςαρμογι ςτισ οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ), όπωσ ιςχφει ςιμερα, 

1.10 του Ν. 4472/2017 (Φ.Ε.Κ. 74/τ.Αϋ/19-05-2017) «Συνταξιοδοτικζσ διατάξεισ Δθμοςίου και τροποποίθςθ 

διατάξεων του ν. 4387/2016, μζτρα εφαρμογισ των δθμοςιονομικϊν ςτόχων και μεταρρυκμίςεων, μζτρα 

κοινωνικισ ςτιριξθσ και εργαςιακζσ ρυκμίςεισ, Μεςοπρόκεςμο Ρλαίςιο Δθμοςιονομικισ Στρατθγικισ 

2018-2021 και λοιπζσ διατάξεισ», 

1.11 του Ν. 4497/2017, άρκ. 107 (Φ.Ε.Κ. 171/τ.Αϋ/13-11-2017) περί τροποποιιςεων του Ν. 4412/2016, 

1.12 του Ν. 4605/2019, άρκ. 43 (Φ.Ε.Κ. 52/τ.Αϋ/1-4-2019)περί τροποποιιςεων του Ν. 4412/2016, 

1.13 του Ν. 4608/2019, άρκ. 33 (Φ.Ε.Κ. 66/τ.Αϋ/25-4-2019 περί τροποποιιςεων του Ν. 4412/2016 και 

1.14 του Ν. 4609/2019, άρκ. 56 (Φ.Ε.Κ. 67/τ.Αϋ/3-5-2019 περί τροποποιιςεων του Ν. 4412/2016. 
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2. Σισ αποφάςεισ: 

2.1. με αρικμ. ΔΥ6α/ οικ.36932/ 17-3-2009 Κ.Υ.Α. των Υπουργϊν Οικονομίασ και Οικονομικϊν και Υγείασ και 

Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ «Τρόποσ και διαδικαςία είςπραξθσ και απόδοςθσ παρακρατοφμενου ποςοςτοφ 

2% κατά τθν εξόφλθςθ των τιμολογίων των ςυμβάςεων προμθκειϊν και υπθρεςιϊν υγείασ (αρ.3 Ν.3580/ 

2007), 

2.2. με αρ. πρωτ. 4661/14.9.2016 ζγγραφο τθσ Επιτροπισ Ρρομθκειϊν Υγείασ που αφορά τθν αρικμ.88 και από 

7.9.2016 Συνεδρίαςθ τθσ ΕΡΥ Αναφορικά με τθν αρμοδιότθτα τθσ ΕΡΥ να εγκρίνει τεχνικζσ προδιαγραφζσ 

μετά τθν κζςθ ςε ιςχφ του Ν.4412/2016, 

2.3. με αρ. 57654/22.05.2017 Απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ με κζμα : «φκμιςθ 

ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων 

Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ)»(Βϋ/1781), 

2.4. με αρ. 31/2017 απόφαςθ τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ (Κατευκυντιρια Οδθγία 19) με κζμα: Συμβάςεισ κάτω των ορίων 

των άρκρων 5 (Βιβλίο I) και 235(Βιβλίο II) του Ν. 4412/2016, 

2.5. με αρ. 9/30-4-2020 (κζμα 1ο) πράξθ του Δ.Σ. του Γ.Ν. Θμακίασ περί ζγκριςθσ του Ρίνακα 

Ρρογραμματιςμοφ προμθκειϊν και Υπθρεςιϊν Διαχειριςτικοφ ζτουσ 2020, 

2.6. με αρ. 1151/9547/10-07-2020) Απόφαςθ Διοικθτι του Γ. Ν. Θμακίασ ςχετικά με ςυγκρότθςθ Επιτροπισ 

Σφνταξθσ Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν για τθν προμικεια Αναλϊςιμων Ενδοςκοπικοφ Εργαςτθρίου 

(Γαςτρεντερολογικοφ τμιματοσ) (CPV -  39831250-3) τθσ Υγ. Μον. Βζροιασ του Γ.Ν. Θμακίασ , 

2.7. με αρ. 23/22-10-2020 (κζμα 3
ο
) πράξθ του Δ.Σ. του Γ.Ν. Θμακίασ περί αναγνϊριςθσ αναγκαιότθτασ, 

προμικειασ Αναλϊςιμων Ενδοςκοπικοφ Εργαςτθρίου, ζγκριςθσ ςκοπιμότθτασ, πρακτικοφ τεχνικϊν 

προδιαγραφϊν, ςχεδίου διακιρυξθσ, διενζργειασ ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ και οριςμοφ μελϊν Επιτροπισ 

Αξιολόγθςθσ και 

2.1. με αρ. 1770/14593/2-11-2020) (ΑΔΑ: Ω9364690Β7-ΦΒΜ) νομικι δζςμευςθ πίςτωςθσ τθσ Υγ. Μον. Βζροιασ 

του Γ. Ν. Θμακίασ. 

 

Π Ρ Ο Κ Θ Ρ Τ   Ε Ι 

 
 

Συνοπτικό διαγωνιςμό με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ, ςε ευρϊ, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα 

από οικονομικι άποψθ προςφορά αποκλειςτικά βάςει τθσ τιμισ (χαμθλότερθ τιμι), για τθν προμικεια 

«Αναλϊςιμου Τλικοφ Ενδοςκοπικοφ Εργαςτθρίου (Γαςτρεντερολογικοφ Σμιματοσ)» τθσ Τγ. Μονάδασ Βζροιασ του 

Γ. Ν. Θμακίασ. 

Ο προχπολογιςμόσ του διαγωνιςμοφ ανζρχεται ςτο ποςό των 3.298,80 € χωρίσ Φ.Π.Α. (4.090,51 € 

ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α.). 

Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί τθν 16
θ
 Νοεμβρίου 2020, θμζρα Δευτζρα και ϊρα 11:30 π.μ., ςτθν αίκουςα του 

Γραφείου Ρρομθκειϊν τθσ Υγ. Μον. Βζροιασ του Νοςοκομείου, από αρμόδια επιτροπι.   
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ  Αϋ 

ΑΡΘΡΟ 1
Ο 

ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Πςοι επικυμοφν να ςυμμετάςχουν ςτο διαγωνιςμό κα πρζπει να υποβάλλουν τθν προςφορά τουσ με τα απαραίτθτα 

δικαιολογθτικά ςτο Γραφείο Ρρομθκειϊν του Γενικοφ Νοςοκομείου Θμακίασ, Διεφκυνςθ Ρεριοχι Ραπάγου - 

Αςωμάτων, Τ.Κ. 59100, Βζροια, τθλζφωνα επικοινωνίασ 23313-51157, 23313-51314, μζχρι τθν 16
θ  

Νοεμβρίου 2020 

και ϊρα 11:30 π.μ. (με οποιονδιποτε τρόπο και αν αυτά κατατίκενται ι αποςτζλλονται).  

Εμπρόκεςμεσ κεωροφνται οι προςφορζσ που κα ζχουν περιζλκει ςτθν Τπθρεςία μζχρι τθν παραπάνω θμερομθνία 

και ϊρα. Προςφορζσ που κατατίκενται μετά τθν παραπάνω θμερομθνία και ϊρα, είναι εκπρόκεςμεσ και 

επιςτρζφονται από τθν Τπθρεςία που διενεργεί το διαγωνιςμό, χωρίσ να αποςφραγιςκοφν. 

 

ΑΡΘΡΟ 2
ο
 

ΠΡΟΟΝΣΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ - ΚΑΣΑΡΣΙΘ – ΤΠΟΒΟΛΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχουν: 

 α) τα φυςικά ι νομικά πρόςωπα, 

 β) ενϊςεισ προμθκευτϊν που υποβάλουν κοινι προςφορά, 

 γ) ςυνεταιριςμοί, 

 δ) κοινοπραξίεσ προμθκευτϊν 

 Οι ενϊςεισ και οι κοινοπραξίεσ δεν υποχρεοφνται να λαμβάνουν οριςμζνθ νομικι μορφι προκειμζνου να 

υποβάλουν τθν προςφορά. Θ επιλεγείςα ζνωςθ ι κοινοπραξία υποχρεοφται να πράξει τοφτο εάν κατακυρωκεί 

ςε αυτι θ ςφμβαςθ εφόςον θ λιψθ οριςμζνθσ νομικισ μορφισ είναι αναγκαία για τθν ορκι εκτζλεςθ τθσ 

ςφμβαςθσ. 

2. Κάκε προςφορά ςυντάςςεται ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο Ν. 4412/2016 ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα και 

υποβάλλεται, επί ποινισ αποκλειςμοφ, μζςα ςε καλά ςφραγιςμζνο φάκελο, ςε δφο (2) αντίγραφα, ςτον οποίο 

κα αναγράφονται ευκρινϊσ: 

α. θ λζξθ «ΠΡΟΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα, 

β. ο πλιρθσ τίτλοσ τθσ Υπθρεςίασ που διενεργεί το διαγωνιςμό, 

γ ο αρικμόσ τθσ διακιρυξθσ, 

δ. θ θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, 

ε. τα ςτοιχεία του αποςτολζα. 

3. Οι προςφζροντεσ, για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτο διαγωνιςμό, υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ ςτον κυρίωσ 

φάκελο, ςφμφωνα με τισ οικείεσ διατάξεισ, τα παρακάτω δικαιολογθτικά (επί ποινι απόρριψθσ): α. 

Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ), β. Χωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο με τθν ζνδειξθ «ΤΕΧΝΙΚΘ 

ΡΟΣΦΟΑ» και γ. Χωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο με τθν ζνδειξθ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ» και πιο 

ςυγκεκριμζνα: 

α. Σα παρακάτω δικαιολογθτικά (επί ποινι απόρριψθσ):  

1. Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΣΕΤΔ). Συμπλθρϊνεται μζςω τθσ ειδικισ πλατφόρμασ τθσ 

θλεκτρονικισ υπθρεςίασ https://espdint.eprocurement.gov.gr/ όπου δίνεται θ δυνατότθτα για τθ ςφνταξθ 

και διαχείριςθ του Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ). Σο ΣΕΤΔ να υπογράφεται ζωσ 

δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ 

από τον κατά περίπτωςθ εκπρόςωπο του οικονομικοφ φορζα (δεν απαιτείται βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ 

υπογραφισ από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι τα Κ.Ε.Ρ.). Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο 

νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ 
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του, ζκδοςθσ ζωσ 30 θμζρεσ πριν τθν υποβολι του, ι το αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να 

εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία 

ςφναψθσ ςφμβαςθσ (να αποςταλεί το ανάλογο παραςτατικό που βεβαιϊνει το νόμιμο εκπρόςωπο του 

οικονομικοφ φορζα).  

 

β. Χωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο, με τθν ζνδειξθ «ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ», εντόσ του οποίου τοποκετείται θ 

τεχνικι προςφορά. 

ΕΙΔΙΚΟΣΕΡΑ:  

Στον ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ με τθν ζνδειξθ «ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ», τοποκετείται απαραίτθτα ςε δφο 

αντίγραφα το ςφνολο των κατατικζμενων εγγράφων, εκ των οποίων το ζνα πρωτότυπο και το δεφτερο 

απλό φωτοαντίγραφο. Ριο ςυγκεκριμζνα, ο φάκελοσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ κα πρζπει οπωςδιποτε να 

περιλαμβάνει (επί ποινι απόρριψθσ): 

 

1. Πλιρθ τεχνικι περιγραφι ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, ςε πλιρθ ανταπόκριςθ-παραπομπι (ανά κεφάλαιο 

και παράγραφο) τόςο με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τουσ λοιποφσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ όςο και τα 

ςυνυποβαλλόμενα prospectus ι δικαιολογθτικά, ϊςτε να επιτυγχάνεται αντικειμενικι αξιολόγθςθ, 

2. Πιςτοποιθτικά, βεβαιϊςεισ και κάκε άλλου είδουσ ζγγραφα που αποδεικνφουν τθ ςυμμόρφωςθ προσ 

τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ κακϊσ και άλλα υπάρχοντα ςτοιχεία ςχετικά με τθν παραγωγικι και 

εμπορικι ικανότθτα τθσ επιχείρθςθσ του προςφζροντοσ που τεκμθριϊνουν τθν ικανότθτα του 

αναδόχου για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ (π.χ. Ραραδόςεισ, Συμβάςεισ, Βεβαιϊςεισ Καλισ 

Εκτζλεςθσ κ.ά.), 

3. Ζγγραφθ διλωςθ του ςυμμετζχοντα, με τθν οποία να δθλϊνεται: α) θ επιχειρθματικι μονάδα ςτθν 

οποία κα καταςκευαςτεί το προϊόν που προςφζρεται κακϊσ και ο τόποσ εγκατάςταςισ τθσ. 

Ρροςφορά ςτθν οποία δεν κα υπάρχει θ ανωτζρω διλωςθ, κα απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Στθν 

περίπτωςθ που δεν είναι ο ίδιοσ καταςκευαςτισ, υποχρεοφται επιπροςκζτωσ να δθλϊνει προσ τον 

φορζα ότι ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ τθσ επιχείρθςθσ που κα καταςκευάςει το τελικό προϊόν, ζχει 

αποδεχκεί ζναντι του, τθν εκτζλεςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ προμικειασ, ςε περίπτωςθ κατακφρωςθσ, β) 

αποδζχεται όλουσ τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ και θ προςφορά του πλθροί πλιρωσ τισ απαιτοφμενεσ 

τεχνικζσ προδιαγραφζσ του διαγωνιςμοφ, γ) ο προςφζρων διακζτει κατάλλθλθ και επαρκι υποδομι 

(εξειδικευμζνο προςωπικό και τεχνικά μζςα, κτλ.) για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, δ) θ προςφορά του 

ιςχφει για διάςτθμα τουλάχιςτον δϊδεκα μθνϊν και ε) το χρόνο παράδοςθσ του υπό προμικεια 

υλικοφ. 

Ο προςφζρων, εφόςον καταςκευάηει ο ίδιοσ το τελικό προϊόν, πρζπει να δθλϊνει ςτθν προςφορά του, τθν 

επιχειρθματικι μονάδα ςτθν οποία κα καταςκευάςει το προςφερόμενο προϊόν, κακϊσ και τον τόπο 

εγκατάςταςισ τθσ. Ρροςφορά ςτθν οποία δεν κα υπάρχει θ ανωτζρω διλωςθ, κα απορρίπτεται ωσ 

απαράδεκτθ. Πταν οι προςφζροντεσ δεν κα καταςκευάςουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, ςε δικι τουσ 

επιχειρθματικι μονάδα, ςτθν προςφορά τουσ δθλϊνουν τθν επιχειρθματικι μονάδα, ςτθν οποία κα 

καταςκευαςτεί το προςφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάςταςισ τθσ. Επίςθσ, ςτθν προςφορά τουσ 

πρζπει να επιςυνάψουν και υπεφκυνθ διλωςι τουσ προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι ότι, θ καταςκευι του 

τελικοφ προϊόντοσ κα γίνει από τθν επιχείρθςθ ςτθν οποία ανικει ι θ οποία εκμεταλλεφεται ολικά ι 

μερικά τθ μονάδα καταςκευισ του τελικοφ προϊόντοσ και ότι ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ τθσ επιχείρθςθσ 

αυτισ ι ο επίςθμοσ αντιπρόςωπόσ τθσ ζχει αποδεχκεί ζναντί τουσ τθν εκτζλεςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ 

προμικειασ, ςε περίπτωςθ κατακφρωςθσ ςτον προμθκευτι υπζρ του οποίου ζγινε θ αποδοχι. Ρροςφορά 

ςτθν οποία δεν κα υπάρχουν οι ανωτζρω δθλϊςεισ κα απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

Οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ φζρουν υπογραφι μετά τθν ζναρξθ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ (θμερομθνία 

ανάρτθςθσ ςτο ΚΘΜΔΘ). 
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Προςοχι: θ αναγραφι οικονομικϊν ςτοιχείων ςτθν τεχνικι προςφορά αποτελεί λόγο απόρριψθσ τθσ προςφοράσ. 

Οι Εταιρείεσ Εμπορίασ και Διακίνθςθσ Ιατροτεχνολογικϊν Προϊόντων οφείλουν να προςκομίςουν Πιςτοποιθτικό 

υςτιματοσ Ποιότθτοσ (ISO) ςφμφωνα με τθν Ε3/833/99 Κοινι Τπουργικι Απόφαςθ όπωσ αυτι τροποποιικθκε 

και ιςχφει ςιμερα με τθν 1348/2004 αντίςτοιχθ κακϊσ και Πιςτοποιθτικό ιμανςθσ CE Mark. Για τα 

προανεφερόμενα ιςχφει το άρκρο 309 του Ν. 4412/2016. 

ε περίπτωςθ που τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ δεν είναι δυνατόν, λόγω όγκου, να τοποκετθκοφν ςτον κυρίωσ 

φάκελο, τότε αυτά ςυςκευάηονται ιδιαίτερα και ακολουκοφν τον κυρίωσ φάκελο με τθν ζνδειξθ «ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

ΠΡΟΦΟΡΑ» και τισ λοιπζσ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου. 

 

γ. Χωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο, με τθν ζνδειξθ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ», εντόσ του οποίου 

τοποκετείται θ οικονομικι προςφορά. 

ΕΙΔΙΚΟΣΕΡΑ: 

Στον ΚΛΕΙΣΟ ΦΑΚΕΛΟ με τθν ζνδειξθ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ», τοποκετείται θ οικονομικι 

προςφορά, απαραίτθτα ςε δφο αντίγραφα (εκ των οποίων το ζνα πρωτότυπο και το δεφτερο 

φωτοαντίγραφο), θ οποία κα περιζχει τα οικονομικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ, επί ποινισ απόρριψθσ, 

διαμορφωμζνα ωσ εξισ:  

 Οι προςφερόμενεσ τιμζσ κα δοκοφν ςε ευρϊ (EURO)για το ςφνολο τθσ ποςότθτασ του κάκε είδουσ  

και κα αναγράφονται αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ. Σε περίπτωςθ διαφοροποίθςθσ μεταξφ τθσ 

αναγραφόμενθσ τιμισ αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ, λαμβάνεται υπόψθ θ τιμι ολογράφωσ. Θα δοκεί 

τιμι για τα υπό προμικεια είδθ, όπωσ αυτά περιγράφονται αναλυτικά ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ 

του παραρτιματοσ Β’. 

 Στισ τιμζσ κα περιλαμβάνονται οι νόμιμεσ κρατιςεισ και οι επιβαρφνςεισ επί των κρατιςεων. Σε 

περίπτωςθ διαφοροποίθςθσ μεταξφ τθσ αναγραφόμενθσ τιμισ αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ, 

λαμβάνεται υπόψθ θ τιμι ολογράφωσ. Στθν τιμι περιλαμβάνονται τα ζξοδα προμικειασ και 

μεταφοράσ  υπό προμικεια είδουσ, ςτο χϊρο που κα υποδειχκεί ςτον προμθκευτι από τθν 

Υπθρεςία. 

 Στθν προςφορά κα αναγράφεται το ποςοςτό Φ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό ςτο οποίο υπάγονται τα υπό 

προμικεια είδθ και κα βαρφνει το Νοςοκομείο.  

 Οι τιμζσ τθσ προςφοράσ είναι δεςμευτικζσ για τον ανάδοχο / προμθκευτι μζχρι τθν ολοκλιρωςθ τθσ 

ςφμβαςθσ. Αποκλείεται οποιαδιποτε ανακεϊρθςθ των τιμϊν τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε 

αξίωςθ του αναδόχου πζραν του προςφερόμενου αντίτιμου των ειδϊν που κα προμθκεφςει βάςει 

των τιμϊν τθσ προςφοράσ του μζχρι τθν οριςτικι παραλαβι των ειδϊν και τθν αποπλθρωμι τουσ. 

φμφωνα με τα άρκρα 13 & 14 του Ν. 3918/2-3-2011, οι ςυμμετζχοντεσ ςτθν διαδικαςία του διαγωνιςμοφ 

υποχρεοφνται ςτθν οικονομικι τουσ προςφορά (ςε χωριςτι ςτιλθ) να αναγράψουν τισ τιμζσ του 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΣΙΜΩΝ και τον Α/Α κατά τθν θμερομθνία κατάκεςθσ τθσ προςφοράσ. ε περίπτωςθ που 

κάποιο υλικό δεν παρακολουκείται από το ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ ΣΙΜΩΝ αυτό κα δθλϊνεται ςε υπεφκυνθ 

διλωςθ. Προςφορζσ ανϊτερεσ του ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΣΙΜΩΝ κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

 

4. Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του Ν. 4412/2016, ο προςφζρων ςτον οποίο 

πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ (προςωρινόσ ανάδοχοσ), εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν 

κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδοποίθςθσ ς’ αυτόν, οφείλει να υποβάλει, ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα 

αναφερόμενα παρακάτω ζγγραφα και δικαιολογθτικά του άρκρου 80 του Ν. 4412/2016, κατά περίπτωςθ, τα 

οποία αποςφραγίηονται και ελζγχονται κατά τθν διαδικαςία που προβλζπεται ςτο άρκρο 103 του Ν. 4412/2016. 
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Αναλυτικότερα: 

 

 α)  Οι Ζλλθνεσ πολίτεσ: 

1) Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια 

δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι 

εγκατεςτθμζνοσ ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ, ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου πριν τθν υποβολι 

του από το οποίο να προκφπτει, ότι δεν ζχουν καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ, για 

κάποιο από τα αδικιματα τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016: για ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι 

οργάνωςθ, δωροδοκία, απάτθ ςε βάροσ των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, 

τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, νομιμοποίθςθ 

εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, παιδικι εργαςία και 

άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, για κάποιο από τα αδικιματα του Αγορανομικοφ Κϊδικα, ςχετικό 

με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ τουσ δραςτθριότθτασ ι για κάποιο από τα αδικιματα τθσ 

υπεξαίρεςθσ, τθσ απάτθσ, τθσ εκβίαςθσ, τθσ πλαςτογραφίασ, τθσ ψευδορκίασ, τθσ δωροδοκίασ και τθσ 

δόλιασ χρεωκοπίασ. 

2) Πιςτοποιθτικά αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου πριν τθν 

υποβολι τουσ, από τα οποία να προκφπτει ότι ο οικονομικόσ φορζασ  

δεν τελεί υπό πτϊχευςθ,  

δεν ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ,  

δεν τελεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο,  

δεν ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ,  

δεν ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ και  

δεν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, 

προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. 

3)  Πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, και είναι ςε ιςχφ κατά το χρόνο 

υποβολισ του ι είναι ζκδοςθσ 3μινου πριν τθν υποβολι του,  από το οποίο να προκφπτει ότι ο 

οικονομικόσ φορζασ δεν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων και 

ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ). Σε περίπτωςθ εγκατάςταςισ τουσ ςτθν 

αλλοδαπι, τα δικαιολογθτικά των παραπάνω περιπτϊςεων (2) και (3) εκδίδονται με βάςθ τθν 

ιςχφουςα νομοκεςία τθσ χϊρασ που είναι εγκατεςτθμζνοι, από τθν οποία και εκδίδεται το ςχετικό 

πιςτοποιθτικό. 

4)  Πιςτοποιθτικό του οικείου Επιμελθτθρίου, ζκδοςθσ ζωσ 30 εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι του, 

με το οποίο κα πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι του οικονομικοφ φορζα ς’ αυτό και το ειδικό 

επάγγελμά του ιτοι τθν καταλλθλότθτα για τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ του δραςτθριότθτασ. 

5)    Πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ Προγραμματιςμοφ και υντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν 

χζςεων, ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου πριν τθν υποβολι του, από το οποίο να προκφπτουν οι 

πράξεισ επιβολισ προςτίμου που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα 

δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ ι αίτθςθσ 

ςυμμετοχισ. Σε περίπτωςθ που θ ζκδοςθ του εν λόγω πιςτοποιθτικοφ δεν είναι εφικτι, οι οικονομικοί 

φορείσ προςκομίηουν υπεφκυνθ διλωςθ που ζχει ςυνταχκεί μετά από τθν κοινοποίθςθ τθσ 

πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ ςτθν οποία δθλϊνεται  ότι δεν ζχουν 

εκδοκεί πράξεισ επιβολισ προςτίμου ςε βάροσ τουσ, ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν 

θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ. 

β) Οι αλλοδαποί:  

1) Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια 

δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι 

εγκατεςτθμζνοσ ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ, ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου πριν τθν υποβολι 
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του, από το οποίο να προκφπτει ότι δεν ζχουν καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ για 

κάποιο από τα αδικιματα τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016 

2)  Ριςτοποιθτικό τθσ κατά περίπτωςθ αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ 

τουσ, από το οποίο να προκφπτει ότι δεν τελοφν ςε κάποια από τισ καταςτάςεισ τθσ περ. (β) τθσ 

παραγράφου 4 του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016 ι υπό άλλθ ανάλογθ κατάςταςθ ι διαδικαςία και ότι 

πλθροφνται οι προχποκζςεισ τθσ παραγράφου 2 του ιδίου άρκρου. Τα δικαιολογθτικά των παραπάνω 

περιπτϊςεων εκδίδονται με βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία τθσ χϊρασ που είναι εγκατεςτθμζνοι, από 

τθν οποία και εκδίδεται το ςχετικό πιςτοποιθτικό 

3)  Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ, από το οποίο να προκφπτει ότι ιταν 

εγγεγραμμζνοι ςτα μθτρϊα του οικείου Επιμελθτθρίου ι ςε ιςοδφναμεσ επαγγελματικζσ οργανϊςεισ, 

κατά τθν θμζρα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ και εξακολουκοφν να παραμζνουν εγγεγραμμζνοι μζχρι 

τθν επίδοςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ.  

γ) Σα νομικά πρόςωπα / ςυνεταιριςμοί (θμεδαπά ι αλλοδαπά):  

1) Τα παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά για τουσ Ζλλθνεσ πολίτεσ ι αλλοδαποφσ, αντίςτοιχα.  

2) Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου,  από το 

οποίο να προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό κοινι εκκακάριςθ του κ.ν. 2190/1920, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ι 

ειδικι εκκακάριςθ του ν. 1892/1990 ι άλλεσ ανάλογεσ καταςτάςεισ  και επίςθσ, ότι δεν τελοφν υπό 

διαδικαςία ζκδοςθσ απόφαςθσ κοινισ ι ειδικισ εκκακάριςθσ των ανωτζρω νομοκετθμάτων ι υπό 

άλλεσ ανάλογεσ καταςτάςεισ.  

3)  Ειδικότερα, τα ανωτζρω νομικά πρόςωπα πρζπει να προςκομίηουν για τουσ διαχειριςτζσ, ςτισ 

περιπτϊςεισ των εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και των Ιδιωτικϊν Κεφαλαιουχικϊν 

Εταιρειϊν (Ι.Κ.Ε.) και των προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευκφνοντα 

ςφμβουλο και όλα τα μζλθ για τισ ανϊνυμεσ εταιρείεσ (Α.Ε.) και τουσ ςυνεταιριςμοφσ, απόςπαςμα 

ποινικοφ μθτρϊου ι άλλο ιςοδφναμο ζγγραφο αρμόδιασ διοικθτικισ ι δικαςτικισ αρχισ τθσ χϊρασ 

εγκατάςταςθσ, από το οποίο να προκφπτει ότι τα ανωτζρω πρόςωπα δεν ζχουν καταδικαςτεί με 

αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ, για κάποιο από τα αδικιματα των περιπτϊςεων  του άρκρου 73 του 

Ν.4412/2016.  

4)  Επί θμεδαπϊν ανωνφμων εταιρειϊν, τα προαναφερόμενα πιςτοποιθτικά τθσ εκκακάριςθσ ι 

διαδικαςίασ ζκδοςθσ απόφαςθσ εκκακάριςθσ, εκδίδονται, όςον αφορά ςτθν κοινι εκκακάριςθ από τθν 

αρμόδια Υπθρεςία τθσ Νομαρχιακισ Αυτοδιοίκθςθσ, ςτο μθτρϊο Ανωνφμων Εταιρειϊν τθσ οποίασ είναι 

εγγεγραμμζνθ θ ςυμμετζχουςα ςτο διαγωνιςμό A.E. και, όςον αφορά ςτθν ειδικι εκκακάριςθ του ν. 

1892/1990, από το αρμόδιο Εφετείο τθσ ζδρασ τθσ ανωνφμου εταιρείασ που τελεί υπό ειδικι 

εκκακάριςθ. Επί θμεδαπϊν εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) 

το πιςτοποιθτικό τθσ εκκακάριςθσ, εκδίδεται από το αρμόδιο τμιμα του Ρρωτοδικείου τθσ ζδρασ τθσ 

ςυμμετζχουςασ ςτον διαγωνιςμό επιχείρθςθσ.  

δ) Οι ενϊςεισ και οι κοινοπραξίεσ προμθκευτϊν που υποβάλλουν κοινι προςφορά:  

Τα παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε Οικονομικό Φορζα που ςυμμετζχει ςτθν 

Ζνωςθ.  

 

Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υπoβλικθκαν και ο 

προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλλει εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ παραγράφου 4, αίτθμα προσ το αρμόδιο όργανο 

αξιολόγθςθσ για τθν παράταςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ, το οποίο ςυνοδεφεται με αποδεικτικά ζγγραφα από τα 

οποία να αποδεικνφεται ότι ζχει αιτθκεί τθ χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν, θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν 

προκεςμία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν για όςο χρόνο απαιτθκεί για τθ χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν από 

τισ αρμόδιεσ αρχζσ. Σο παρόν εφαρμόηεται αναλόγωσ και ςτισ περιπτϊςεισ που θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν 

προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ και 
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πριν το ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατ’ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του άρκρου 79 παράγραφοσ 5 εδάφιο αϋ, τθρουμζνων 

των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ. 

Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τα παραπάνω ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά ι δεν καλφπτουν όλεσ 

τισ ωσ άνω αναφερόμενεσ περιπτϊςεισ, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ 

βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του 

ενδιαφερόμενου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου 

επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ   μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ 

εγκατάςταςθσ του οικονομικοφ φορζα.  

τθν κατά τα άνω υπεφκυνθ διλωςθ κα δθλϊνεται ότι ςτθν ςυγκεκριμζνθ χϊρα δεν εκδίδονται τα ςυγκεκριμζνα 

ζγγραφα και ότι δεν ςυντρζχουν ςτο ςυγκεκριμζνο πρόςωπο οι ανωτζρω νομικζσ καταςτάςεισ.  

χετικά με τα ζγγραφα αποδεικτικά μζςα  του άρκρου 80  του Ν. 4412/2016, οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ γίνονται 

αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ και οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, 

εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν  υποβολι των δικαιολογθτικϊν. 

Επιςθμαίνεται ότι: 

Όλα τα προςκομιηόμενα ζγγραφα πρζπει να υποβάλλονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του  ν. 4250/2014 (Αϋ 

94) (πρωτότυπα ι επικυρωμζνα αντίγραφα των πρωτοτφπων ι ευκρινι φωτοαντίγραφα αυτϊν). Ειδικά τα 

αποδεικτικά τα οποία αποτελοφν ιδιωτικά ζγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και ςε απλι φωτοτυπία, 

εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία φζρει 

υπογραφι μετά τθν ζναρξθ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

Σα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςθ τουσ 

ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. τα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ υνκικθ τθσ 

Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Α ' 188). 

Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα 

επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά 

νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο. Προςκομίηονται πρωτότυπα ι επικυρωμζνα 

αντίγραφα ι ευκρινι φωτοαντίγραφα αυτϊν, ςφμφωνα με το Ν. 4250/26-3-2014, εφόςον ςυνυποβάλλεται 

υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ. 

Οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ πρζπει να ζχουν αλθκζσ και ακριβζσ περιεχόμενο, άλλωσ επιφζρουν κυρϊςεισ. 

5. Ο προςφζρων, ςε περίπτωςθ υποβολισ με τθν προςφορά ςτοιχείων και πλθροφοριϊν εμπιςτευτικοφ 

χαρακτιρα, θ γνωςτοποίθςθ των οποίων ςτουσ άλλουσ διαγωνιηόμενουσ κα ζκιγε τα ζννομα ςυμφζροντα του, 

οφείλει να ςθμειϊνει επ’ αυτϊν τθν ζνδειξθ «πλθροφορίεσ εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα» ςφμφωνα με το άρκρο 

21 του Ν. 4412/2016. Θ ζννοια τθσ πλθροφορίασ εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα αφορά μόνο ςτθν προςταςία του 

απορριτου που καλφπτει τεχνικά ι εμπορικά ηθτιματα τθσ επιχείρθςθσ του ενδιαφερόμενου. Εφόςον ζνασ 

οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ τεχνικοφ ι εμπορικοφ 

απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ 

που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. Σε αντίκετθ περίπτωςθ κα δφναται να 

λαμβάνουν γνϊςθ αυτϊν των πλθροφοριϊν οι λοιποί διαγωνιηόμενοι. Το δικαίωμα πρόςβαςθσ ςτα ζγγραφα 

των προςφορϊν άλλων οικονομικϊν φορζων αςκείται, ςφμφωνα με τουσ όρουσ του άρκρου 1 του άρκρου 

πρϊτου του π.δ. 28/2015 (Α'34). 

6. Οι προςφορζσ, επί ποινι απόρριψθσ, δεν πρζπει να ζχουν ξζςματα, ςβθςίματα, προςκικεσ, διορκϊςεισ. Εάν 

υπάρχει ςτθν προςφορά οποιαδιποτε διόρκωςθ, αυτι πρζπει να είναι κακαρογραμμζνθ και μονογραμμζνθ 

από τον προςφζροντα, θ δε αρμόδια επιτροπι παραλαβισ και αποςφράγιςθσ των προςφορϊν πρζπει κατά τον 

ζλεγχο να κακαρογράψει τθν τυχόν διόρκωςθ, να μονογράψει και να ςφραγίςει αυτιν. Θ προςφορά 

απορρίπτεται όταν υπάρχουν ς’ αυτιν διορκϊςεισ οι οποίεσ τθν κακιςτοφν αςαφι κατά τθν κρίςθ τθσ 

επιτροπισ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν. 

7.  Ο προςφζρων, εφόςον δεν ζχει αςκιςει εμπροκζςμωσ τθν ζνςταςθ του άρκρου 127 του Ν.4412/2016  κατά τθσ 

διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ, ι ζχει απορριφκεί θ ανωτζρω ζνςταςθ, κεωρείται ότι αποδζχεται πλιρωσ και 
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ανεπιφυλάκτωσ όλουσ τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ ι πρόςκλθςθσ και δεν δφναται, με τθν προςφορά του ι με 

οιονδιποτε άλλο τρόπο, να αποκροφςει, ευκζωσ ι εμμζςωσ, τουσ ανωτζρω όρουσ. Μετά τθν κατάκεςθ τθσ 

προςφοράσ, επί νομίμωσ υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν, οι διαγωνιηόμενοι παρζχουν διευκρινίςεισ μόνο όταν 

αυτζσ ηθτοφνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά τθν ενϊπιον του διαδικαςία, είτε κατόπιν εγγράφου τθσ 

Υπθρεςίασ, (ςφμφωνα με το άρκρο 102 του Ν. 4412/2016). Από τισ διευκρινίςεισ, οι οποίεσ παρζχονται, 

ςφμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψθ μόνο εκείνεσ που αναφζρονται ςτα ςθμεία για τα οποία 

υποβλικθκε ςχετικό αίτθμα από το αρμόδιο όργανο. 

8.  Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ προμθκευτζσ για χρονικό διάςτθμα δϊδεκα (12) μθνϊν από τθν 

επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, κακϊσ και για το χρόνο που αποδζχονται να παρατείνουν τθν 

προςφορά τουσ. Ρροςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο του προβλεπόμενου από τθν παροφςα 

διακιρυξθ, απορρίπτεται ςαν απαράδεκτθ. Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται μονομερϊσ, μετά 

από απόφαςθ του Δ.Σ, πριν από τθ λιξθ τθσ και για χρονικό διάςτθμα τριϊν (3) μθνϊν. Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ 

μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ του ςυμμετζχοντοσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν 

ανακζτουςα αρχι πριν από τθ λιξθ τθσ, κατ’ ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με το προβλεπόμενο από 

τθ διακιρυξθ. Σε κάκε περίπτωςθ οι προςφζροντεσ υποχρεοφνται να μεριμνοφν για τθν παράταςθ, αντιςτοίχωσ, 

τθσ ιςχφοσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ. 

 Ρεραιτζρω παράταςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ μπορεί να λάβει χϊρα ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 

97 παρ. 4 του Ν. 4412/2016. 

9. Θ ανάδειξθ του προμθκευτι κα γίνει με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 

προςφορά αποκλειςτικά βάςει τθσ τιμισ (χαμθλότερθ τιμι). Συνεπϊσ, για τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν κα 

λθφκεί υπόψθ αποκλειςτικά θ χαμθλότερθ από τισ προςφερόμενεσ τιμζσ. Υπό τθν επιφφλαξθ όςων ορίηονται 

ςτο άρκρο 103 παρ. 3, 4, και 5 του Ν. 4412/2016, θ κατακφρωςθ κα γίνει ςτον προμθκευτι με τθ χαμθλότερθ 

τιμι, από εκείνουσ των οποίων οι προςφορζσ κα ζχουν κρικεί ωσ αποδεκτζσ με βάςθ τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ 

και τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ. 

 Στθν περίπτωςθ που ευρίςκονται προςφορζσ με τθν ίδια ακριβϊσ τιμι αυτζσ κεωροφνται ιςότιμεσ. Στθν 

περίπτωςθ αυτι θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που 

υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον του αρμοδίου ςυλλογικοφ οργάνου και παρουςία 

αυτϊν των οικονομικϊν φορζων. 

10. Ρροςφορζσ αόριςτεσ, ανεπίδεκτεσ εκτίμθςθσ ι υπό αίρεςθ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. Επίςθσ, 

απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ οι προςφορζσ που παρουςιάηουν αποκλίςεισ από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ 

τθσ διακιρυξθσ, κακόςον αποτελοφν όλεσ απαράβατουσ όρουσ. 

11. Τα ηθτοφμενα υλικά κα παραδίδονται το αργότερο μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν διαβίβαςθ τθσ αντίςτοιχθσ 

παραγγελίασ του Νοςοκομείου προσ τον Ρρομθκευτι. Θ παράδοςθ των υλικϊν κα γίνεται τμθματικά, ςφμφωνα 

με τισ ανάγκεσ του Νοςοκομείου,, τα οποία κα πρζπει να είναι απολφτωσ κατάλλθλα για τθ χριςθ που 

προορίηονται, κα γίνεται ςτισ αποκικεσ του Νοςοκομείου ι ςτο Τμιμα και ςτον χϊρο που κα υποδεικνφεται 

από το Νοςοκομείο, με ζξοδα και ευκφνθ του Ρρομθκευτι. Θ παραλαβι του υλικοφ κα διενεργείται από 

Επιτροπι οριηόμενθ από τθν Υπθρεςία, ςυνταςςομζνου προσ τοφτο ςχετικοφ πρωτοκόλλου. Σε περίπτωςθ 

εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ, ιςχφουν τα πρόςτιμα και οι κυρϊςεισ των άρκρων 203 και 207 του Ν. 4412/2016, 

αντίςτοιχα.  

ΑΡΘΡΟ 3
Ο 

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΠΟΦΡΑΓΙΘ ΣΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ  – ΑΝΑΚΟΙΝΩΘ ΣΙΜΩΝ 

1.  Θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν γίνεται δθμόςια από το αρμόδιο ςυλλογικό όργανο διενζργειασ του 

διαγωνιςμοφ και αξιολόγθςθσ των αποτελεςμάτων αυτοφ (Επιτροπι Διαγωνιςμοφ). 

2. Θ Επιτροπι προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν τθν θμερομθνία και ϊρα που 

ορίηεται από τθ διακιρυξθ. 

3. Θ αποςφράγιςθ γίνεται με τθν παρακάτω διαδικαςία: 
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3.1. Αποςφραγίηονται οι κυρίωσ φάκελοι κακϊσ και οι φάκελοι των τεχνικϊν προςφορϊν, μονογράφονται δε 

από τθν Επιτροπι όλα τα δικαιολογθτικά και οι τεχνικζσ προςφορζσ. 

3.2. Οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν δεν αποςφραγίηονται, αλλά μονογράφονται από τθν Επιτροπι. 

3.3. Μετά τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Επιτροπι του διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν καταχϊρθςθ όςων 

ζχουν υποβάλει προςφορζσ ςε πρακτικό το οποίο υπογράφεται από τα μζλθ τθσ. 

4. Οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν αποςφραγίηονται μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ των λοιπϊν 

ςτοιχείων των προςφορϊν. 

5. Οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν, για όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν αποδεκτζσ κατά τθν αξιολόγθςθ των 

τεχνικϊν και λοιπϊν ςτοιχείων, δεν αποςφραγίηονται, αλλά επιςτρζφονται, εφόςον δεν αςκθκεί ζνδικο μζςο 

κατά τθσ απόφαςθσ απόρριψθσ τθσ προςφοράσ ι εφόςον ζχει παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ ενδίκων 

μζςων κατ’ αυτισ ι ζχει υποβλθκεί παραίτθςθ από τυχόν αςκθκζν ζνδικο μζςο. 

6. Αυτοί που δικαιοφνται να παρευρίςκονται ςτθ διαδικαςία αποςφράγιςθσ των προςφορϊν λαμβάνουν γνϊςθ των 

ςυμμετεχόντων ςτο διαγωνιςμό, κακϊσ επίςθσ και των τιμϊν που προςφζρκθκαν. 

 

ΑΡΘΡΟ 4
ο
 

ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΘ ΣΙΜΘ 

1. Θ προςφερόμενθ τιμι κα αναγράφεται ςε ευρϊ και κα περιλαμβάνει τισ νόμιμεσ κρατιςεισ, εκτόσ του 

αναλογοφντα ΦΡΑ. 

2. Οι τιμζσ δεςμεφουν τον προμθκευτι για όλθ τθν διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ και ςε τυχόν παράταςθ αυτισ. 

3.  Ρροςφορζσ που κζτουν όρο αναπροςαρμογισ τθσ τιμισ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

4. Εφόςον από τθν προςφορά δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, θ προςφορά απορρίπτεται ωσ 

απαράδεκτθ. 

 

ΑΡΘΡΟ 5
ο
 

ΚΑΣΑΚΤΡΩΘ - ΕΓΓΤΘΕΙ 

1. Θ κατακφρωςθ κα γίνει ςτον ανάδοχο ι ςτουσ προςφζροντασ των οποίων οι προςφορζσ είναι αποδεκτζσ με βάςθ 

τουσ κακοριηόμενουσ ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τθ διακιρυξθ ουςιϊδεισ όρουσ, που προςφζρει/-ουν τθ 

πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά αποκλειςτικά βάςει τθσ τιμισ ςφμφωνα με το άρκρο 

103 του Ν. 4412/2016.  

2. Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ αυτοφ ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ, θ 

ανακζτουςα αρχι ειδοποιεί εγγράφωσ τον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ να 

υποβάλει εντόσ δζκα (10) θμερϊν, από τθν ειδοποίθςθ, τα δικαιολογθτικά του άρκρου 80 του Ν.4412/2016, ωσ 

αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ των άρκρων 73 και 74, κακϊσ και για τθ 

πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ του άρκρου 75, όπωσ κακορίηονται ειδικότερα ςτθ διακιρυξθ. Τα 

δικαιολογθτικά αυτά προςκομίηονται από τον διαγωνιηόμενο ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ, μζςα 

ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, που φζρει τισ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου, ο οποίοσ παραδίδεται εμπρόκεςμα ςτο 

αρμόδιο όργανο παραλαβισ και αποςφράγιςθσ των προςφορϊν. 

3. Θ κατακφρωςθ του διαγωνιςμοφ κα γίνει από το Διοικθτικό Συμβοφλιο του Νοςοκομείου.  Στθ ςυνζχεια, κα 

υπογραφεί με τον ι τουσ προςφζροντασ θ ςχετικι ςφμβαςθ. 

4. Ο προμθκευτισ ςτον οποίο κατακυρϊκθκε ι ανατζκθκε θ προμικεια, υποχρεοφται να προςζλκει εντόσ είκοςι 

(20) θμερϊν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ ανακοίνωςθσ, για τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ, 

προςκομίηοντασ και τθν προβλεπόμενθ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, θ οποία κα καλφπτει ποςό 
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ίςο με ποςοςτό 5% επί τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ το ΦΠΑ. Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ πρζπει να 

είναι για χρονικό διάςτθμα 15 μθνϊν. 

Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ αίρεται όταν θ αξία τθσ εγγυθτικισ, που 

προκφπτει για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, δεν ξεπερνά το ποςό των 50 ευρϊ. 

5. Σε περίπτωςθ που ο ανακθρυχκείσ προμθκευτισ δεν προςζλκει μζςα ςτθν προκεςμία που του ορίςτθκε να 

υπογράψει τθ ςχετικι ςφμβαςθ, κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ που ζγινε ςτο όνομά 

του και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου μετά από 

ειςιγθςθ τθσ αρμόδιασ επιτροπισ, ενϊ του επιβάλλονται οι προβλεπόμενεσ από το νόμο κυρϊςεισ.  

6. Ειδικι ριτρα ακεραιότθτασ: Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ο προςφζρων ι οι νόμιμοι εκπρόςωποί του, 

δεςμεφονται ότι, ςε όλα τα ςτάδια που προθγικθκαν τθσ κατακφρωςθσ τθσ ςφμβαςθσ, δεν ενιργθςαν ακζμιτα, 

παράνομα ι καταχρθςτικά και ότι κα εξακολουκιςουν να μθν ενεργοφν κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά το ςτάδιο 

εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ αλλά και μετά τθ λιξθ αυτισ.  

       Σε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ριτρασ ακεραιότθτασ εκ μζρουσ του αναδόχου μζχρι τθ λιξθ τθσ 

διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ. Οι υποχρεϊςεισ και οι απαγορεφςεισ τθσ ριτρασ 

ακεραιότθτασ καταλαμβάνουν όλα τα μζλθ αυτισ, ςε περίπτωςθ κοινοπραξίασ. 

7.  Οι ανακζτοντεσ φορείσ επιβάλλουν τον όρο ότι κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ 

υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου που ζχουν 

κεςπιςτεί από το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ 

περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα XIV 

του Ρροςαρτιματοσ Β' του Ν. 4412/2016. Οι όροι τθσ παροφςασ παραγράφου αναφζρονται ςτα ζγγραφα τθσ 

ςφμβαςθσ (άρκρο 18 του Ν. 4412/2016). 

 

ΑΡΘΡΟ 6
ο
 

ΧΡΟΝΟ ΙΧΤΟ ΣΘ ΤΜΒΑΘ 

Θ ςφμβαςθ κα ιςχφει για δϊδεκα(12) μινεσ. Το Νοςοκομείο μπορεί με απόφαςθ του αρμόδιου για τθν Διοίκθςθ 

Οργάνου, να παρατείνει μονομερϊσ τθν ιςχφ τθσ ςφμβαςθσ για χρονικό διάςτθμα τριϊν (3) μθνϊν από τθ λιξθ τθσ 

εφόςον δεν ζχουν εξαντλθκεί οι αναγραφόμενεσ ςτθ ςφμβαςθ ποςότθτεσ. Σε περίπτωςθ μθ ζγκαιρθσ εκτζλεςθσ 

ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων κα επιβλθκοφν ςτον ανάδοχο κυρϊςεισ ςφμφωνα με τθν κείμενθ Νομοκεςία. 

 

ΑΡΘΡΟ  7
ο
 

ΕΝΣΑΕΙ 

Ζνςταςθ επιτρζπεται κατά τθσ διακιρυξθσ, κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζωσ και τθν κατακυρωτικι 

απόφαςθ. Για τουσ λόγουσ, τθν προκεςμία και τθ διαδικαςία υποβολισ ενςτάςεων και εξζταςισ τουσ ιςχφουν τα 

οριηόμενα ςτο άρκρο 127 του Ν. 4412/2016. 

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ προςκομίηεται παράβολο υπζρ του Δθμοςίου, ποςοφ ίςου με το ζνα  επί 

τοισ εκατό (1%) επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ του διαγωνιςμοφ. Το ποςοςτό του παραβόλου και το φψοσ των ανωτζρω 

ποςϊν μπορεί να αναπροςαρμόηονται μετά από ζκδοςθ κοινισ απόφαςθσ των Υπουργϊν Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και 

τουριςμοφ, Οικονομικϊν και Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων. 

 

ΑΡΘΡΟ 8
o
 

ΠΛΘΡΩΜΘ 

H πλθρωμι κα γίνεται ςε ευρϊ (€), μετά από προθγοφμενθ κεϊρθςθ των ςχετικϊν χρθματικϊν ενταλμάτων 

πλθρωμισ. 
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Χρόνοσ εξόφλθςθσ: εντόσ εξιντα (60) θμερϊν, υπολογιηόμενων από τθν επομζνθ τθσ υποβολισ του τιμολογίου 

πϊλθςθσ από τον προμθκευτι. 

Θ εξόφλθςθ γίνεται με βάςθ τα νόμιμα δικαιολογθτικά πλθρωμισ και τα λοιπά ςτοιχεία που προβλζπονται ςτο 

ςχετικό άρκρο του Ν. 4412/2016 και τθν ιςχφουςα νομοκεςία για τθν εξόφλθςθ τίτλων πλθρωμισ ι τθν είςπραξθ 

απαιτιςεων από το Δθμόςιο και τα Ν.Ρ.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικισ και αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ κ.λ.π.). 

Θ υποβολι του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει πριν από τθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων.  

Σε περίπτωςθ που θ εξόφλθςθ των τιμολογίων γίνει μετά τθν πιο πάνω προκεςμία, το Νοςοκομείο  κακίςταται 

υπεριμερο, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 4152 «Επείγοντα μζτρα εφαρμογισ των νόμων 4046/2012, 4093/2012 

και 4127/2013» (ΦΕΚ 107/9-5-2013) παραγ. Η5 «ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΑΧΩΝ».  

Θ προκεςμία πλθρωμισ αναςτζλλεται α) κατά το χρονικό διάςτθμα που μεςολαβεί από τθν αποςτολι του ςχετικοφ 

χρθματικοφ εντάλματοσ πλθρωμισ ςτον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου (εφόςον απαιτείται) και μζχρι 

τθ κεϊρθςθ αυτοφ, β) κατά το χρονικό διάςτθμα τυχόν δικαςτικϊν ι εξϊδικων  διενζξεων μεταξφ του Νοςοκομείου 

και του προμθκευτι , που αφοροφν ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και γ) ςτισ λοιπζσ περιπτϊςεισ που 

αναφζρονται ςτο ςχετικό άρκρο του Ν. 4412/2016. Επίςθσ, δεν προςμετράται ο χρόνοσ κακυςτζρθςθσ τθσ 

πλθρωμισ, που οφείλεται ςε υπαιτιότθτα του παρόχου (μθ ζγκαιρθ υποβολι των αναγκαίων δικαιολογθτικϊν κ.λ.π.). 

Ο Ρρομθκευτισ βαρφνεται με τισ νόμιμεσ κρατιςεισ:  

 ποςοςτό 2% επί του τιμολογίου τθσ ςφμβαςθσ μετά τθν αφαίρεςθ του Φ.Ρ.Α. και κάκε άλλου ποςοφ 

παρακρατοφμενου υπζρ τρίτων, ςφμφωνα με τθν αρίκμ. ΔΥ6α/Γ.Ρ./οικ. 36932/17-3-2009 Κ.Υ.Α. ςε εφαρμογι 

του άρκρου 3 του  Ν. 3580/2007. 

 ποςοςτό 0,07%,  Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων βάςει του Ν. 4013/2011 όπωσ 

τροποποιικθκε και ιςχφει με το Ν 4072/2012 άρκρο 38 παραγ. 2β & το Ν. 4146/2013 άρκρο 61 και το Ν. 

4412/2016 παρ. 7 του άρκρου 375 «τροποποιοφμενεσ διατάξεισ», που υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε 

πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Θ εν λόγω 

κράτθςθ υπόκειται ςε τζλοσ χαρτοςιμου 3% (πλζον 20% ειςφοράσ υπζρ ΟΓΑ επ’ αυτοφ. 

 ποςοςτό 0,06% υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (Α.Ε.Ρ.Ρ.) εφαρμογισ τθσ παρ. 3 του 

άρκρου 350 του Ν. 4412/2016,όπωσ κακορίςτθκε με τθν αρικμ. 1191 ΚΥΑ ( ΦΕΚ 969/Β/22.3.2017) που 

υπολογίηεται επί τθσ ςυνολικισ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων και ανεξαρτιτωσ ποςοφ και 

πθγισ προζλευςθσ κάκε αρχικισ, τροποποιθτικισ ι ςυμπλθρωματικισ δθμόςιασ ςφμβαςθσ. Θ εν λόγω κράτθςθ 

υπάγεται ςε χαρτόςθμο 3% και ΟΓΑ χαρτοςιμου , που υπολογίηεται με ποςοςτό 20 % επί του χαρτοςιμου.  

Κατά τθν πλθρωμι του τιμιματοσ παρακρατείται ο προβλεπόμενοσ φόροσ ειςοδιματοσ. 

Ο Φόροσ Ρροςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Ρ.Α.) επί τθσ αξίασ των τιμολογίων βαρφνει τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

Για ότι δεν αναφζρεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ, ιςχφουν οι περί προμθκειϊν του Δθμοςίου νόμοι και διατάξεισ (Ν. 

4412/2016). 

Σα τεφχθ τθσ διακιρυξθσ και οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ κα διατίκενται αποκλειςτικά από τθν ιςτοςελίδα του 

Νοςοκομείου  

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΘΣΘ ΣΟΤ Γ. Ν. ΘΜΑΘΙΑ 
 

 
 

  
ΘΛΙΑ Γ. ΠΛΙΟΓΚΑ 
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ  Βϋ 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ  - ΠΙΝΑΚΑ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΗΘΣΟΤΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ  - ΕΠΙΜΕΡΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΙ 

Ππωσ αυτζσ ςυντάχκθκαν με το από 14-10-2020 Ρρακτικό τθσ Επιτροπισ Σφνταξθσ Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν και 
εγκρίκθκαν με τθν αρ. 23/22-10-2020 (κζμα 3ο) πράξθ του Δ.Σ. του Γ.Ν. Θμακίασ. 
 

ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΙΜΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΕΝΔΟΚΟΠΙΚΟΤ ΕΡΓΑΣΘΡΙΟΤ (ΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΣΜΘΜΑΣΟ)  
(CPV: 39831250-3) ΣΘ ΤΓ. ΜΟΝ. ΒΕΡΟΙΑ - ΣΟΤ Γ. Ν. ΘΜΑΘΙΑ   

 

Α/Α ΕΙΔΟ ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΘΘ 

ΠΟΟΣΘΣΕ 
ΤΓ.ΜΟΝ. 
ΒΕΡΟΙΑ 

ΕΝΔ/ΚΘ 
ΣΙΜΘ 

ΜΟΝ. (€) 
ΠΡΟ ΦΠΑ 

1 
ΕΝΔΟΚΟΠΙΚΟ 

ΑΙΜΟΣΑΣΙΚΟ CLIP 11mm 

ΡΟΦΟΤΩΜΕΝΟ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ CLIP, ΔΥΟ ΑΚΙΔΩΝ,  ΓΙΑ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΡΙΣΘ ΓΑΣΤΕΝΤΕΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΙΜΟΑΓΙΩΝ. 

ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕΤΘΑ ΜΘΧΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΡΟΘΕΤΘΣΘΣ 

ΜΘΚΟΥΣ 230 ΕΚ., ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΛΙΡ 11 ΜΜ, 

ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΚΑΝΑΛΙ ΕΓΑΣΙΑΣ > = 2,8 ΜΜ, ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΘ 

ΔΥΝΑΤΟΤΘΤΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ / ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 5 

ΦΟΕΣ ΡΙΝ ΤΘΝ ΤΕΛΙΚΘ ΑΡΕΛΕΥΘΕΩΣΘ, ΝΑ ΕΧΕΙ 

ΔΥΝΑΤΟΤΘΤΑ ΡΕΙΣΤΟΦΘΣ ΑΡΟ ΤΘ ΧΕΙΟΛΑΒΘ, ΜΕ 

ΕΞΩΤΕΙΚΘ ΡΛΑΣΤΙΚΘ ΘΘΚΘ ΡΟΥ ΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΤΟ 

ΚΑΝΑΛΙ ΕΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΘΝ ΕΙΣΑΓΩΓΘ ΤΟΥ. ΣΥΜΒΑΤΟ 

ΧΘΣΘΣ ΜΕ ΓΑΣΤΟΣΚΟΡΙΑ, ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΡΙΑ, 

12ΔΑΚΤΥΛΟΣΚΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΓΝΘΤΙΚΟ ΤΟΜΟΓΑΦΟ, 

ΕΥΧΘΣΤΟ, ΕΓΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΣ, ΜΙΑΣ ΧΘΣΕΩΣ, 

ΑΡΟΣΤΕΙΩΜΕΝΟ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΘ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

TEM 30 30,00 

2 
ΕΝΔΟΚΟΠΙΚΟ 

ΑΙΜΟΣΑΣΙΚΟ CLIP 16mm 

ΡΟΦΟΤΩΜΕΝΟ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ CLIP, ΔΥΟ ΑΚΙΔΩΝ,  ΓΙΑ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΡΙΣΘ ΓΑΣΤΕΝΤΕΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΙΜΟΑΓΙΩΝ. 

ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕΤΘΑ ΜΘΧΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΡΟΘΕΤΘΣΘΣ 

ΜΘΚΟΥΣ 230 ΕΚ., ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΛΙΡ 16 ΜΜ, 

ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΚΑΝΑΛΙ ΕΓΑΣΙΑΣ > = 2,8 ΜΜ, ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΘ 

ΔΥΝΑΤΟΤΘΤΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ / ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 5 

ΦΟΕΣ ΡΙΝ ΤΘΝ ΤΕΛΙΚΘ ΑΡΕΛΕΥΘΕΩΣΘ, ΝΑ ΕΧΕΙ 

ΔΥΝΑΤΟΤΘΤΑ ΡΕΙΣΤΟΦΘΣ ΑΡΟ ΤΘ ΧΕΙΟΛΑΒΘ, ΜΕ 

ΕΞΩΤΕΙΚΘ ΡΛΑΣΤΙΚΘ ΘΘΚΘ ΡΟΥ ΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΤΟ 

ΚΑΝΑΛΙ ΕΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΘΝ ΕΙΣΑΓΩΓΘ ΤΟΥ. ΣΥΜΒΑΤΟ 

ΧΘΣΘΣ ΜΕ ΓΑΣΤΟΣΚΟΡΙΑ, ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΡΙΑ, 

12ΔΑΚΤΥΛΟΣΚΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΓΝΘΤΙΚΟ ΤΟΜΟΓΑΦΟ, 

ΕΥΧΘΣΤΟ, ΕΓΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΣ, ΜΙΑΣ ΧΘΣΕΩΣ, 

ΑΡΟΣΤΕΙΩΜΕΝΟ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΘ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

TEM 30 30,00 

3 
ΒΡΟΓΧΟ ΕΝΔΟΚΟΠΙΚΘ 
ΠΟΛΤΠΕΚΣΟΜΘ 10ΜΜ  

ΒΟΓΧΟΣ ΕΝΔΟΣΚΟΡΙΚΘΣ ΡΟΛΥΡΕΚΤΟΜΘΣ, ΜΙΑΣ 

ΧΘΣΕΩΣ, ΜΟΝΟΡΟΛΙΚΟΣ, ΣΧΘΜΑΤΟΣ ΟΒΑΛ, ΜΕ 

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΘ ΒΑΘΜΟΝΟΜΘΜΕΝΘ ΛΑΒΘ 2,3ΜΜ, 

ΕΝΟΣ ΧΕΙΟΥ ΤΥΡΟΥ THREE-RING,  ΡΕΙΣΤΕΦΟΜΕΝΟΣ, 

ΑΡΟΣΤΕΙΩΜΕΝΟΣ,  ΜΕ ΡΛΕΚΤΟ ΣΥΜΑ ΚΟΡΘΣ 

ΣΚΛΘΟ, ΔΙΑΜΕΤΟΥ 10-15ΜΜ, ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΚΑΝΑΛΙ 

ΕΓΑΣΙΑΣ 2,8ΜΜ 

TEM 30 7,120 

4 
ΒΡΟΓΧΟ ΕΝΔΟΚΟΠΙΚΘ 
ΠΟΛΤΠΕΚΣΟΜΘ 20ΜΜ  

ΒΟΓΧΟΣ ΕΝΔΟΣΚΟΡΙΚΘΣ ΡΟΛΥΡΕΚΤΟΜΘΣ, ΜΙΑΣ 

ΧΘΣΕΩΣ, ΜΟΝΟΡΟΛΙΚΟΣ, ΣΧΘΜΑΤΟΣ ΟΒΑΛ, ΜΕ 

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΘ ΒΑΘΜΟΝΟΜΘΜΕΝΘ ΛΑΒΘ 2,3ΜΜ, 

ΕΝΟΣ ΧΕΙΟΥ ΤΥΡΟΥ THREE-RING,  ΡΕΙΣΤΕΦΟΜΕΝΟΣ, 

ΑΡΟΣΤΕΙΩΜΕΝΟΣ,  ΜΕ ΡΛΕΚΤΟ ΣΥΜΑ ΚΟΡΘΣ 

ΣΚΛΘΟ, ΔΙΑΜΕΤΟΥ 20-25ΜΜ, ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΚΑΝΑΛΙ 

ΕΓΑΣΙΑΣ 2,8ΜΜ 

TEM 30 7,120 

5 
ΒΡΟΓΧΟ ΕΝΔΟΚΟΠΙΚΘ 
ΠΟΛΤΠΕΚΣΟΜΘ 30ΜΜ  

ΒΟΓΧΟΣ ΕΝΔΟΣΚΟΡΙΚΘΣ ΡΟΛΥΡΕΚΤΟΜΘΣ, ΜΙΑΣ 

ΧΘΣΕΩΣ, ΜΟΝΟΡΟΛΙΚΟΣ, ΣΧΘΜΑΤΟΣ ΟΒΑΛ, ΜΕ 

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΘ ΒΑΘΜΟΝΟΜΘΜΕΝΘ ΛΑΒΘ 2,3ΜΜ, 

TEM 30 7,120 
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ΕΝΟΣ ΧΕΙΟΥ ΤΥΡΟΥ THREE-RING,  ΡΕΙΣΤΕΦΟΜΕΝΟΣ, 

ΑΡΟΣΤΕΙΩΜΕΝΟΣ,  ΜΕ ΡΛΕΚΤΟ ΣΥΜΑ ΚΟΡΘΣ 

ΣΚΛΘΟ, ΔΙΑΜΕΤΟΥ 30-35ΜΜ, ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΚΑΝΑΛΙ 

ΕΓΑΣΙΑΣ 2,8ΜΜ 

6 
ΒΕΛΟΝΑ 

ΚΛΘΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 

ΒΕΛΟΝΑ ΕΝΔΟΣΚΟΡΙΚΘΣ ΕΓΧΥΣΘΣ/ΣΚΛΘΟΘΕΑΡΕΙΑΣ, 

ΜΙΑΣ ΧΘΣΕΩΣ, ΜΘΚΟΥΣ 230 ΕΚ., ΚΑΤΑΛΛΘΛΘ ΓΙΑ 

ΓΑΣΤΟΣΚΟΡΙΟ ΚΑΙ ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΡΙΟ, ΜΕ ΒΕΛΟΝΘ 

ΤΥΡΟΥ ΛΟΓΧΘ 23G, ΜΘΚΟΥΣ 4ΜΜ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΙΔΙΚΟ 

ΜΘΧΑΝΙΣΜΟ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΤΘΣ ΒΕΛΟΝΑΣ ΓΙΑ 

ΑΥΞΘΜΕΝΘ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ 

ΕΝΔΟΣΚΟΡΙΟΥ, ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΔΙΑΦΑΝΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ 

ΕΞΩΤΕΙΚΟ ΡΕΙΒΛΘΜΑ, ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΘ 

ΕΓΟΝΟΜΙΚΘ ΛΑΒΘ ΤΥΡΟΥ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ, ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟ 

ΧΕΙΙΣΜΟ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΚΑΤΑ ΤΘΝ ΕΓΧΥΣΘ, ΣΥΜΒΑΤΘ 

ΜΕ ΚΑΝΑΛΙ ΕΓΑΣΙΑΣ 2,8ΜΜ  

TEM 30 7,00 

7 
ΔΑΚΣΤΛΙΟ ΠΕΡΙΔΕΘ 

ΚΙΡΩΝ ΟΙΟΦΑΓΟΤ 

ΣΕΤ ΕΝΔΟΣΚΟΡΙΚΘΣ ΑΡΟΛΙΝΩΣΘΣ ΚΙΣΩΝ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ, 

ΡΟΛΛΑΡΛΩΝ ΔΑΚΤΥΛΙΩΝ (ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΡΤΑ-7), ΑΡΟ 

ΥΡΟΑΛΛΕΓΙΚΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ LATEX, ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΟΒΑΛ 

ΣΧΘΜΑ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΘ ΑΡΟΛΙΝΩΣΘ, Ο ΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ 

ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΝΑ ΦΕΕΙ ΔΙΑΦΟΕΤΙΚΟ ΧΩΜΑ, ΜΕ ΕΙΔΙΚΘ 

ΡΕΙΣΤΟΦΙΚΘ ΛΑΒΘ ΑΡΟΛΙΝΩΤΘ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΘ 

ΑΡΕΛΕΥΘΕΩΣΘ ΔΑΚΤΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΑΥΛΟ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ 

ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΝΔΟΣΚΟΡΙΑ (1 ΣΕΤ = 1 ΤΕΜ) 

ΤΕΜ 1 92,00 

8 
ΛΑΒΙΔΑ ΒΙΟΨΙΑ 

ΓΑΣΡΟΚΟΠΙΟΤ ΜΙΑ 
ΧΡΘΘ 

ΛΑΒΙΔΑ ΒΙΟΨΙΑΣ ΓΑΣΤΟΣΚΟΡΙΟΥ, ΜΙΑΣ ΧΘΣΕΩΣ, 

ΜΘΚΟΥΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 155 ΜΕ 160 ΕΚ., ΜΕ ΚΑΘΕΤΘΑ 

ΑΥΞΘΜΕΝΘΣ ΕΥΚΑΜΨΙΑΣ ΜΕ ΤΕΦΛΟΝ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΘ 

ΔΙΟΔΟ ΚΑΙ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΕΓΑΣΙΑΣ, ΜΕ 

ΔΙΑΜΕΤΟ 2,4ΜΜ, ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΘ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΝΠΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ, ΧΩΙΣ ΑΚΙΔΑ 

TEM 20 9,00 

9 
ΛΑΒΙΔΑ ΘΕΡΜΘ 

ΤΛΛΘΨΘ (HOT BIOPSY) 
ΜΙΑ ΧΡΘΕΩ 

ΛΑΒΙΔΑ ΘΕΜΘΣ ΣΥΛΛΘΨΘΣ ΑΙΜΟΑΓΟΥΝΤΩΝ 

ΑΓΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΓΑΣΤΟΣΚΟΡΙΟ/ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΡΙΟ, ΜΘΚΟΥΣ 

ΑΡΟ 160 ΕΩΣ 230 ΕΚ., ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΚΑΝΑΛΙ ΕΓΑΣΙΑΣ 

>= 2,8 ΜΜ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΜΘΧΑΝΙΣΜΟ ΡΕΙΣΤΟΦΘΣ 

ΚΑΙ ΝΑ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΣΥΝΔΕΘΕΙ ΜΕ ΕΝΔΟΣΚΟΡΙΚΘ 

ΔΙΑΘΕΜΙΑ 

TEM 20 15,80 

10 
ΚΑΘΕΣΘΡΑ - ΚΑΛΑΘΙ 

ΑΦΑΙΡΕΘ ΠΟΛΤΠΟΔΩΝ 
/ ΞΕΝΩΝ ΩΜΑΣΩΝ 

ΚΑΘΕΤΘΑΣ - ΚΑΛΑΘΙ ΕΝΔΟΣΚΟΡΙΚΘΣ ΑΦΑΙΕΣΘΣ 

ΡΟΛΥΡΟΔΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ. ΚΑΘΕΤΘΑΣ 

ΚΑΛΑΘΙ 8 ΣΥΜΑΤΩΝ, ΓΙΑ ΕΝΔΟΣΚΟΡΙΚΘ ΣΥΛΛΘΨΘ - 

ΑΦΑΙΕΣΘ ΡΟΛΥΡΟΔΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ, ΜΕ 

ΚΑΘΕΤΘΑ ΑΡΟ TEFLON 7 FR,  ΜΘΚΟΥΣ 240 CM, ΜΕ 

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΘ ΡΕΙΣΤΟΦΙΚΘ ΕΓΟΝΟΜΙΚΘ ΛΑΒΘ 

ΧΕΙΙΣΜΟΥ. ΤΟ ΚΛΑΛΘΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΙΚΟΕΙΔΕΣ ΡΥΚΝΘΣ 

ΜΕΣΘΣ. ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΟ ΑΤΑΥΜΑΤΙΚΟ ΑΚΟ ΤΥΡΟΥ 

"ΣΦΑΙΑ" ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΘ ΜΝΘΜΘ-ΕΡΑΝΑΦΟΑ ΣΤΟ 

ΑΧΙΚΟ ΤΟΥ ΣΧΘΜΑ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 2Χ4, 3Χ6. ΝΑ 

ΔΙΑΤΚΘΕΤΑΙ ΣΕ ΑΡΟΣΤΕΙΩΜΕΝΘ ΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΘ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ, ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΚΑΝΑΛΙ 

ΕΓΑΣΙΑΣ 2,8 ΜΜ 

ΤΕΜ 2 30,00 

 

Οι αναγραφόμενεσ ποςότθτεσ είναι ενδεικτικζσ και ζχουν προςδιοριςτεί κατ’ εκτίμθςθ των αναγκϊν τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ, με βάςθ τθν κατανάλωςθ αντίςτοιχων ειδϊν κατά τα προθγοφμενα ζτθ. Θ Ανακζτουςα Αρχι 

δεν ζχει υποχρζωςθ να εξαντλιςει τισ ποςότθτεσ αυτζσ ι τον προχπολογιςμό τθσ προμικειασ, εφόςον τοφτο δεν 

επιβάλλεται από τισ ανάγκεσ του, όπωσ αυτζσ κα διαμορφωκοφν ςτθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ. 
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Γϋ 

 

 

ΣΤΠΟΠΟΙΘΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΘ ΔΘΛΩΘ (TEΤΔ) 
 
 

ΣΕΤΔ (ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΘ) 
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