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ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
(ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ) Α.Η.Δ. 4/2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
η
3 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Γ. Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ - ΥΓ. ΜΟΝ. ΒΕΡΟΙΑΣ & ΥΓ. ΜΟΝ. ΝΑΟΥΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧ. ΕΤΟΥΣ 2018

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:

4/2019

Α/Α Συστήματος 71115
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Κάτω των Ορίων

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV

Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ
Ημερομηνία: 20-06-2019
Ημέρα: Πέμπτη
Ώρα: 17:00
Ημερομηνία: 27-06-2019
Ημέρα: Πέμπτη
Ώρα: 12:30
Οι προσφορές υποβάλλονται στο Εθνικό Σύστημα
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στην
ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr ενώ τα
πρωτότυπα έγγραφα κατατίθενται στο Γ.Ν. Ημαθίας – Υγ.
Μον. Βέροιας, Περιοχή Ασωμάτων, 59100, Βέροια
Όπως αναλυτικά αναφέρονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
33140000-3

ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS

GR 121 ΗΜΑΘΙΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Γ.Ν. Ημαθίας :

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ
ΜΕ ΦΠΑ

Γ.Ν. Ημαθίας :

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ένα (1) έτος – (12 μήνες)

ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Τρεις (3) μήνες με μονομερές δικαίωμα του Νοσοκομείου

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ

Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες
κρατήσεις

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ

Ημέρα Παρασκευή, 27-05-2019

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

Ημέρα Παρασκευή, 27-05-2019

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ

Ημέρα Τρίτη, 28-05-2019

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ

179.838,680 €
(Υγ. Μονάδα Βέροιας: 146.209,670 €
Υγ. Μονάδα Νάουσας: 33.629,010 €)

223.000,00 €

(Υγ. Μονάδα Βέροιας: 181.300,00 € (24% ΦΠΑ)
Υγ. Μονάδα Νάουσας: 41.700,00 € (24% ΦΠΑ))

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από DIMITRIOS MAVROGIORGOS
Ημερομηνία: 2019.05.27 10:07:51 EEST
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 1ο : Αντικείμενο της σύμβασης
ΑΡΘΡΟ 2ο : Ορισμοί
ΑΡΘΡΟ 3ο : Αντικείμενο της Προμήθειας
ΑΡΘΡΟ 4ο : Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
ΑΡΘΡΟ 5ο : Προδικαστικές Προσφυγές
ΑΡΘΡΟ 6ο : Δημοσιότητα
ΑΡΘΡΟ 7ο : Τρόπος λήψης των εγγράφων του διαγωνισμού – παροχή διευκρινίσεων επί της
Διακήρυξης
ΑΡΘΡΟ 8ο : Χρόνος – Τόπος υποβολής προσφορών
ΑΡΘΡΟ 9ο : Χρόνος – Τόπος διενέργειας διαγωνισμού
ΑΡΘΡΟ 10ο : Δικαίωμα συμμετοχής
ΑΡΘΡΟ 11ο : Δικαιολογητικά συμμετοχής
ΑΡΘΡΟ 12ο : Δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο της κατακύρωσης
ΑΡΘΡΟ 13ο : Πρόσθετοι όροι
ΑΡΘΡΟ 14ο : Τρόπος υποβολής προσφορών
ΑΡΘΡΟ 15ο : Περιεχόμενα υποφακέλων
ΑΡΘΡΟ 16ο : Εχεμύθεια
ΑΡΘΡΟ 17ο : Εναλλακτικές προσφορές
ΑΡΘΡΟ 18ο : Χρόνος ισχύος προσφορών
ΑΡΘΡΟ 19ο : Τιμές προσφορών – νόμισμα
ΑΡΘΡΟ 20ο : Διαδικασία διενέργειας διαγωνισμού
ΑΡΘΡΟ 21ο : Αξιολόγηση προσφορών
ΑΡΘΡΟ 22ο : Συμπλήρωση αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών
ΑΡΘΡΟ 23ο : Απόρριψη προσφορών
ΑΡΘΡΟ 24ο : Ισότιμες και ισοδύναμες προσφορές
ΑΡΘΡΟ 25ο : Χρόνος συνδρομής όρων συμμετοχής - Οψιγενείς μεταβολές
ΑΡΘΡΟ 26ο : Κατακύρωση σύναψη σύμβασης
ΑΡΘΡΟ 27ο : Υπεργολαβία
ΑΡΘΡΟ 28ο : Δικαίωμα ματαίωσης
ΑΡΘΡΟ 29ο : Χρόνος Ισχύος Σύμβασης
ΑΡΘΡΟ 30ο : Εγγυήσεις
ΑΡΘΡΟ 31ο : Χρόνος Παράδοσης – Παραλαβής
ΑΡΘΡΟ 32ο : ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
ΑΡΘΡΟ 33ο : Τρόπος πληρωμής – κρατήσεις
ΑΡΘΡΟ 34ο : Υποχρεώσεις ασφάλισης
ΑΡΘΡΟ 35ο : Λοιπές υποχρεώσεις αναδόχου
ΑΡΘΡΟ 36ο : Ανωτέρα βία
ΑΡΘΡΟ 37ο : Διαδικασία επίλυσης διαφορών
ΑΡΘΡΟ 38ο : Λοιπές διατάξεις
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. ….…… ΕΥΡΩ ………….…
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
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Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:
1.1.

του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες
διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 247/τ.Α΄/27-11-1995), όπως ισχύει με τον Ν. 4270/2014 (Φ.Ε.Κ. 143/τ.Α΄/28-062014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

1.2.

του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Κ.Δ.Δ.), όπως ισχύει, ο οποίος έχει κυρωθεί με το άρθρο
πρώτο του Ν. 2690/1999 (Φ.Ε.Κ. 45/τ.Α΄/9-3-1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

1.3.

του Ν. 3329/2005 (Φ.Ε.Κ. 81/τ.Α΄/4-4-2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
και λοιπές διατάξεις» όπως τροποποιημένος ισχύει,

1.4.

του Ν. 3527/2007 (Φ.Ε.Κ. 25/τ.Α΄/09-02-2007) «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων
εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»,

1.5.

του Ν. 3548/2007 (Φ.Ε.Κ. 68/τ.Α΄/20-3-2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του
Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιημένος ισχύει
σήμερα με τις διατάξεις του Ν. 4487/2017, Φ.Ε.Κ. 116/τ. Α΄/9-8-2017,

1.6.

του Ν. 3580/2007 (Φ.Ε.Κ. 134/τ.Α΄/18-6-2007) «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει σήμερα,

1.7.

του Ν. 3846/2010 (Φ.Ε.Κ. 66/τ.Α΄/11-5-2010) «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες
διατάξεις», άρθρο 24,

1.8.

του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α΄/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων
στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις»,

1.9.

του Ν. 3886/2010 (Φ.Ε.Κ. 173/τ.Α΄/30-9-2010) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων
συμβάσεων», έτσι όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 4055/2012
(Φ.Ε.Κ. 51/τ.Α΄/2012),

1.10. του Ν. 3918/2011 (Φ.Ε.Κ. 31/τ.Α΄/2-3-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και
άλλες διατάξεις»,
1.11. του Ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204/τ.Α΄/15-09-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων

και

Κεντρικού

Ηλεκτρονικού

Μητρώου

Δημοσίων

Συμβάσεων»

όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει,
1.12. του Ν. 4055/2012 (Φ.Ε.Κ. 51/τ.Α΄/12-3-2012) «Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής»,
1.13. του Ν. 4152/2013 (Φ.Ε.Κ. 107/τ.Α΄/09-05-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων
4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013»,
1.14. του Ν. 4174/2013 (Φ.Ε.Κ. 170/τ.Α΄/26-7-2013) «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις»,
1.15. του Ν. 4250/2014 (Φ.Ε.Κ. 74/τ.Α΄/26-03-2014)

«Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις,

Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση
Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Φ.Ε.Κ. 161/τ.Α΄/25-09-1992) και λοιπές ρυθμίσεις»,
1.16. του Ν. 4254/2014 (Φ.Ε.Κ. 85/τ.Α΄/07-04-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής
οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις»,
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1.17. του Ν. 4272/2014 (Φ.Ε.Κ. 145/τ.Α΄/11-07-2014) «Προσαρμογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής
Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών
ενημέρωσης σχετικά με την ανταλλαγή, μεταξύ των κρατών − μελών, ανθρώπινων οργάνων
που προορίζονται για μεταμόσχευση − Ρυθμίσεις για την Ψυχική Υγεία και την Ιατρικώς
Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή και λοιπές διατάξεις»,
1.18. του N. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/τ.Α΄/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)»,
1.19. του

Π.Δ.

39/2017

(Φ.Ε.Κ.

64/τ.Α΄/04-05-2017)

«Κανονισμός

εξέτασης

Προδικαστικών

Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών»,
1.20. του Ν. 4472/2017 (Φ.Ε.Κ. 74/τ.Α΄/19-05-2017) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και
τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και
μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο
Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις»,
1.21. του Ν. 4497/2017, άρθ. 107 (Φ.Ε.Κ. 171/τ.Α΄/13-11-2017) περί τροποποιήσεων του Ν.
4412/2016,
1.22. του Ν. 4605/2019, άρθ. 43 (Φ.Ε.Κ. 52/τ.Α΄/1-4-2019)περί τροποποιήσεων του Ν. 4412/2016,
1.23. του Ν. 4608/2019, άρθ. 33 (Φ.Ε.Κ. 66/τ.Α΄/25-4-2019 περί τροποποιήσεων του Ν. 4412/2016 και
1.24. του Ν. 4609/2019, άρθ. 56 (Φ.Ε.Κ. 67/τ.Α΄/3-5-2019 περί τροποποιήσεων του Ν. 4412/2016
2. Τις αποφάσεις:
2.1. την με αρ. 17/30-08-2018 (Ε.Η.Δ 1ο) πράξη του Δ.Σ. του Γ. Ν. Ημαθίας, περί έγκρισης του
επισυναπτόμενου, στο με αρ. πρωτ. 10492/21-08-2018

εγγράφου του Γραφείου

Προμηθειών, Πίνακα Προγραμματισμού Διαχειριστικού ‘Έτους 2018 του Γ. Ν. Ημαθίας, ο
οποίος περιλαμβάνει τις ανάγκες της Οργανικής Μονάδας έδρας Βέροιας και της
Αποκεντρωμένης Μονάδας Νάουσας του Γ. Ν. Ημαθίας για προμήθειες και υπηρεσίες,
2.2. την με αρ. 24/29-11-2018 (Ε.Η.Δ 5ο) πράξη του Δ.Σ του Γ. Ν. Ημαθίας, περί έγκρισης του
επισυναπτόμενου,

στο

με

αρ.

πρωτ.

15928/28-11-2018

έγγραφο

του

Γραφείου

Προμηθειών, Πίνακα Προγραμματισμού Διαχειριστικού Έτους 2018 του Γ. Ν. Ημαθίας
όπως αυτός τροποποιήθηκε, και περιλαμβάνει τις ανάγκες των Υγειονομικών Μονάδων
Βέροιας και Νάουσας του Γ.Ν. Ημαθίας για προμήθειες και υπηρεσίες,
2.3. το με αρ. πρωτ. 4661/14-09-2016 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας που αφορά
στην αριθμ. 88 και από 7.9.2016 Συνεδρίαση της ΕΠΥ Αναφορικά με την αρμοδιότητα της
ΕΠΥ να εγκρίνει τεχνικές προδιαγραφές μετά την θέση σε ισχύ του Ν. 4412/2016,
2.4. την με αρ. πρωτ. 588/29-01-2018 απόφαση της ΕΑΑΔΗΣΥ (Κατευθυντήρια Οδηγία 19 - 2η
Έκδοση) με θέμα: «Συμβάσεις κάτω των ορίων των άρθρων 5 (Βιβλίο I) και 235 (Βιβλίο II)
του Ν. 4412/2016»,
2.5. την με αρ. 57654/22-05-2017 (Φ.Ε.Κ. 1781/τ.Β΄/23-05-2017) Απόφαση του Υπουργού
Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα: «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και
διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,
2.6. την με αρ. 56902/215 (Φ.Ε.Κ. 1924/τ.Β΄/02-06-2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας
και Ανάπτυξης με θέμα ¨Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),
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2.7. το από 22-02-2019 Πρακτικό της Επιτροπής σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών για την
προμήθεια «Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού (CPV 33140000-3)», για τις ανάγκες του Γ. Ν.
Ημαθίας – Υγ. Μονάδες Βέροιας και Νάουσας,
2.8. την με αριθμ. 4/26-02-2019 (θέμα 6ο) πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναθέτουσας
Αρχής περί αναγνώρισης αναγκαιότητας, έγκρισης σκοπιμότητας της προμήθειας,
έγκρισης των Τεχνικών Προδιαγραφών, του σχεδίου Διακήρυξης, της διενέργειας του
διαγωνισμού και του ορισμού επιτροπής αξιολόγησης, για την προμήθεια «Αναλώσιμου
Υγειονομικού Υλικού»,
2.9. την με αρ. πρωτ. 3387/08-03-2019 (364η) Απόφαση Νομικής Δέσμευσης Πίστωσης (ΑΔΑ:
62554690Β7-Ο8Ε / 08-03-2019) της Υγ. Μον. Βέροιας, του Διοικητή του Γ. Ν. Ημαθίας και
2.10.

την με αρ. πρωτ. 2498/01-04-2019 Ανάληψη Υποχρέωσης - Νομική Δέσμευση (ΑΔΑ:

6ΔΥΚ469074-0Τ9 / 01-04-2019) της Αν. Διοικήτριας της Υγ. Μονάδα Νάουσας του Γ.Ν.
Ημαθίας.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, για την προμήθεια «Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού» του Γ. Ν.
Ημαθίας – Υγειονομικές Μονάδες Βέροιας και Νάουσας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (Χαμηλότερη Τιμή).
Τα ανωτέρω αναφέρονται αναλυτικά στα συνημμένα ΜΕΡΗ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της παρούσας
διακήρυξης και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.
1.

O διαγωνισμός θα διεξαχθεί μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων.

2.

ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή πύλη

Hμέρα Τετάρτη,

www.promitheus.gov.gr,

29/05/2019

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

και ώρα 08:00

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Γραφείο
Προμηθειών
Γ. Ν. Ημαθίας – Υγ.
Μονάδα Βέροιας

Hμέρα Πέμπτη,

Hμέρα Πέμπτη,

20/06/2019

27/06/2019

και ώρα 17:00

και ώρα 12:30

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και
ώρα ή θα κατατεθούν με επιστολή εκτός Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
λογίζονται ως απαράδεκτες και επιστρέφονται.
3.

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα
με τα οριζόμενα στα άρθρα 36 και 37 του Ν. 4412/2016. Η αποσφράγιση των προσφορών
γίνεται, όπως περιγράφεται στο άρθρο 20 - Διαδικασία διενέργειας διαγωνισμού.

4.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
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α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα
β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά
γ) συνεταιρισμοί
δ) κοινοπραξίες προμηθευτών
όπως ισχύει στο άρθρο 25 του Ν. 4412/2016.
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή
προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται
να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής
μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) απαιτείται
να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή1, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής
υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής, οι οικονομικοί φορείς,
αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας του συστήματος και από το σύνδεσμο ≪Εγγραφείτε ως οικονομικός
φορέας, την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι
τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούμενοι ως εξής:
• Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) ταυτοποιούνται
με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το
σύστημα TAXISnet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση,
εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης
Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.
• Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δε διαθέτουν
ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον
αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων
που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του
χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της
Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.
• Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται
από τη Γ.Γ.Ε. αποστέλλοντας:
είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική είτε ένορκη
βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, όπως
αυτά προσδιορίζονται στο Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο
κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η
εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων
ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία.

1

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα δικαιολογητικά του παρόντος
με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλον
πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής
υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η προσφορά ή η αίτηση
συμμετοχής συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι, στη χώρα προέλευσης δεν
προβλέπεται η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι, στη χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η
χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η
υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής. Στις περιπτώσεις που με την αίτηση
συμμετοχής ή την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα
προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94) είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται
υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή έως και δέκα (10)
ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
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• Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω της
διαδικτυακής πύλης του Συστήματος, όπως αναφέρεται ανωτέρω.
• Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά
με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος
χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και
προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του.
5.

Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα τμήματα που επισυνάπτονται στην
παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής:
1.
2.

6.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ – ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ,
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ (Α΄)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α΄)

3.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Β΄)

4.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Γ΄)

5.

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Δ’)

6.

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Ε΄)

Τα έξοδα δημοσίευσης του διαγωνισμού, αρχικής και τυχόν επαναληπτικής, βαρύνουν την
Αναθέτουσα Αρχή.

Σελίδα 7 από 92

19PROC005009382 2019-05-27
ΜΕΡΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΡΘΡΟ 1ο: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια «Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού» για τις ανάγκες
του Γ. Ν. Ημαθίας – Υγ. Μον. Βέροιας και Νάουσας, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην Τεχνική
Περιγραφή της διακήρυξης.
Κριτήριο Αξιολόγησης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά
βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Οι τεχνικές προδιαγραφές, οι απαιτήσεις, οι ποσότητες και ο προϋπολογισμός, σχετικά με την
προμήθεια των ζητουμένων ειδών ορίζονται στο Παράρτημα Α΄.
Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ζητούμενων ειδών ή για ορισμένα μόνο από τα είδη
αυτά στο σύνολο της ζητούμενης ποσότητάς τους. Προσφορές που υποβάλλονται για μέρος της
ζητούμενης ποσότητας θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

ΑΡΘΡΟ 2ο: ΟΡΙΣΜΟΙ
Αναθέτουσα Αρχή
Γ.Ν. Ημαθίας – Υγειον. Μονάδα Βέροιας, η οποία προκηρύσσει το διαγωνισμό αυτό.
Αρμόδιος Υπηρεσίας Διενέργειας
Σχετικές με το διαγωνισμό πληροφορίες παρέχει το Τμήμα Οικονομικού / Γραφείο Προμηθειών
(Πληροφορίες: κα Αικατερίνη Μπορτένα, τηλέφωνα επικοινωνίας: 2331351157 - 2331351314, fax:
2331059315, όλες τις εργάσιμες ημέρες 08:00 -14:30).
Διακήρυξη
Η παρούσα Διακήρυξη αποτελείται από το Μέρος Α΄: Γενικοί Όροι, Παράρτημα Α΄: Ζητούμενα Είδη –
Επιμέρους

Προϋπολογισμοί

–

Τεχνικές

Προδιαγραφές

–

Πίνακας

Συμμόρφωσης,

Παράρτημα Β΄: Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς, Παράρτημα Γ΄: Υποδείγματα Εγγυητικών
Επιστολών, Παράρτημα Δ΄: Σχέδιο σύμβασης προμήθειας, Παράρτημα Ε΄: ΤΕΥΔ.
Προμήθεια:
Η

προμήθεια

«Αναλώσιμου

Υγειονομικού

Υλικού»,

όπως

αναλυτικά

περιγράφεται

στο

Παράρτημα Α΄.
Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού
Το αρμόδιο για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των προσφορών συλλογικό όργανο της
Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο συγκροτείται ειδικά για το σκοπό αυτό και το οποίο λειτουργεί
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 περί λειτουργίας
των συλλογικών οργάνων της διοίκησης.
Οικονομικός Φορέας
Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα προσώπων συμμετέχει στο διαγωνισμό και
υποβάλλει προσφορά με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης με την Αναθέτουσα Αρχή.
Εκπρόσωπος
Ο υπογράφων την προσφορά - στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται από τον ίδιο τον
Προσφέροντα - που μπορεί να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του Προσφέροντα, ή πρόσωπο
εξουσιοδοτημένο από τον Προσφέροντα ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του, ή σε περίπτωση ένωσης
προσώπων, πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από όλα τα μέλη της ένωσης.
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Αντίκλητος
Το πρόσωπο που ο Προσφέρων με δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του
προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax κτλ.), ορίζει σαν
υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με τον Προσφέροντα.
Ανάδοχος
Ο Προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τον
τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στην παρούσα.
Κατακύρωση
Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία κατακυρώνεται η υλοποίηση της προμήθειας
στον Ανάδοχο.
Σύμβαση
Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, η οποία καταρτίζεται μετά
την ανακοίνωση της κατακύρωσης. Επίσημη γλώσσα της σύμβασης είναι η ελληνική. Η παρούσα
διακήρυξη, τα έντυπα της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς και η σύμβαση είναι συνταγμένα
στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι Προσφορές των διαγωνιζόμενων/ υποψηφίων
Αναδόχων που θα υποβληθούν θα είναι υποχρεωτικά συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα.
Συμβατικά τεύχη
Το τεύχος της σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής με τον Ανάδοχο της προμήθειας
υπηρεσίας και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά
σειρά ισχύος : α. τη σύμβαση, β. τη διακήρυξη και το τεύχος με τους όρους της διακήρυξης, γ. την
Τεχνική Προσφορά Αναδόχου και δ. την Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου.
Προϋπολογισμός
Η εγκεκριμένη δαπάνη για την προμήθεια του εν λόγω είδους.
Συμβατικό Τίμημα
Η τιμή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί η προμήθεια.

ΑΡΘΡΟ 3ο: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Το Γ. Ν. Ημαθίας – Υγ. Μονάδα Βέροιας (στο εξής: η Αναθέτουσα Αρχή) προκηρύσσει ανοιχτό
ηλεκτρονικό διαγωνισμό, προϋπολογισμού δαπάνης 179.838,680 € χωρίς το Φ.Π.Α. και 223.000,00 €
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την προμήθεια «Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού» με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά
βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή). Αναλυτικά, το αντικείμενο της προμήθειας και συνολικά οι
υποχρεώσεις του Οικονομικού Φορέα περιγράφονται στο Παράρτημα Α΄.

ΑΡΘΡΟ 4ο: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
Αναθέτουσα Αρχή:

Γ. Ν. Ημαθίας – Υγ. Μονάδα Βέροιας

Ταχ. Διεύθυνση:

Περιοχή Ασωμάτων

Τηλέφωνο:

2331351157 - 2331351314

fax:

2331059315

e-mail:

prom6@verhospi.gr

Πληροφορίες:

Αικατερίνη Μπορτένα
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ΑΡΘΡΟ 5ο : ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και
έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας
αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας,
δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή
παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις
που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξη της αναθέτουσας αρχής 2 η
προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι (α) δέκα (10) ημέρες από την
κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη
κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή (β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την
κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας,
άλλως γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που
βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής
κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από
τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της
προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της
προσβαλλόμενης παράλειψης3.
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά4 μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του
ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη
«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου
Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών 5
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του Ν. 4412/2016, το
οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής
του ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η
αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη
της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του Ν. 4412/2016. Κατά τα
λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής
διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του Ν.
4412/2016.
Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:
• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην
περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 365 του Ν. 4412/2016
• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην
περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 365 του Ν. 4412/2016.
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και
νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε
περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή

2 Πρβλ. άρθρο 360 του ν. 4412/2016
3 Πρβλ. άρθρο 361 του ν. 4412/2016
4 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 362 ν.4412/2016 και το άρθρο 19 της ΥΑ αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
5 Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 8 της ΥΑ 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)”.
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απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία
είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής 6.
Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής
από την ΑΕΠΠ7.
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των
ένδικων βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του Ν.
4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από
την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως
αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του Ν.
4412/2016.
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή
διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά8.
ΑΡΘΡΟ 6ο: ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Η διακήρυξη του διαγωνισμού θα αναρτηθεί:
Στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων www.eprocurement.gov.gr καθώς και
στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.verhospi.gr).
Περίληψη της παρούσας διακήρυξης έχει αποσταλεί για δημοσίευση:
1.

Στις εφημερίδες:

Α)

ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ : α) «ΛΑΟΣ» και β) «ΗΜΕΡΗΣΙΑ» για δημοσίευση την 28/05/2019.

Β)

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ: «ΠΟΛΙΤΗΣ» για δημοσίευση την 28/05/2019.

ΑΡΘΡΟ 7ο: ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ –
ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Τα αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο διαδικτυακό τόπο του
διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, οι αναθέτοντες φορείς παρέχουν σε όλους τους προσφέροντες
που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις
προδιαγραφές και τυχόν σχετικά δικαιολογητικά το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από τη λήξη της
προθεσμίας που έχει οριστεί για την παραλαβή των προσφορών. Σε περίπτωση επισπευσμένης
ανοικτής διαδικασίας όπως αναφέρεται στην παρ. 3 του άρθρου 264 του Ν. 4412/2016, η προθεσμία
αυτή ανέρχεται σε τέσσερις (4) ημέρες (άρθρο 297 του Ν. 4412/2016). Τα αιτήματα για
συμπληρωματικές πληροφορίες που κατατίθενται τέσσερις (4) ημέρες πριν την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών, εξετάζονται μόνο εάν η Αναθέτουσα Αρχή έχει τη δυνατότητα
να απαντήσει στον ενδιαφερόμενο εντός του εναπομείναντος χρόνου.
Η Αναθέτουσα Αρχή δε θα απαντήσει σε ερωτήματα που δε θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στο
σύστημα Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
6 Η διαδικασία εξέτασης της προδικαστικής προσφυγής ορίζεται στο άρθρο 367 του ν. 4412/2016
7 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του ΠΔ 39/4.5.2017 – Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
8 Πρβλ άρθρο 372 παρ. 4 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016
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Σημειώνεται ότι συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τεύχη του διαγωνισμού, καθώς και οι
γραπτές διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής επί ερωτημάτων των ενδιαφερόμενων σχετικά με τα
έγγραφα και τη διαδικασία του διαγωνισμού θα αναρτώνται ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε
ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής.
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από
πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και έχουν εγγραφεί στο ηλεκτρονικό σύστημα
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).
Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές
απαντήσεις εκ μέρους του Αναθέτουσας Αρχής.

ΑΡΘΡΟ 8ο: ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών την
29/05/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:00 π.μ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών, την 20/06/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό
φάκελο στο διαγωνισμό με αριθμό συστήματος : 71115, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα άρθρα
36 και 37 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 9ο: ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους, ήτοι 27/06/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30, μέσω των
αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά
τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.

ΑΡΘΡΟ 10ο: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/ κοινοπραξίες
αυτών ή συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με
το αντικείμενο του διαγωνισμού, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που
έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου
σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 4412/2016.
Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή για την υποβολή
της προσφοράς τους. Ωστόσο, σε περίπτωση που η διακηρυσσόμενη με την παρούσα προμήθεια
κατακυρωθεί σε ένωση προσώπων, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, εφ’ όσον το θεωρήσει αναγκαίο
για την ικανοποιητική εκτέλεση της Σύμβασης, να ζητήσει από την ένωση να περιβληθεί ορισμένη
νομική μορφή και η ένωση, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να το πράξει.
Τα εγκατεστημένα στην Ελλάδα φυσικά ή νομικά πρόσωπα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στα οικεία
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα και να προσκομίζουν ανάλογο πιστοποιητικό. Οι υποψήφιοι που
δεν έχουν εγκατάσταση στην Ελλάδα πρέπει να αποδεικνύουν την εγγραφή τους σε επαγγελματικό ή
εμπορικό μητρώο του κράτους εγκατάστασής τους ή να προσκομίζουν ανάλογη ένορκη βεβαίωση
ή πιστοποιητικό, κατά τα οριζόμενα της παραγράφου 2 του άρθρου 75 του Ν. 4412/2016.
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ΑΡΘΡΟ 11ο: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει
η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο. Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι
οφείλουν να καταθέσουν τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά συμμετοχής, τα οποία θα
πρέπει να συμπεριλάβουν στον (υπο)φάκελο Δικαιολογητικά Συμμετοχής / Τεχνική προσφορά.
Εντός του ηλεκτρονικού αρχείου της προσφοράς τοποθετούνται υποχρεωτικά τα αναφερόμενα
κατωτέρω δικαιολογητικά συμμετοχής. Ειδικότερα, οι προσφέροντες υποβάλλουν:
1.

Τα φυσικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά:

α.

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της
συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, χωρίς Φ.Π.Α., σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται
στο άρθρο 30ο της παρούσας διακήρυξης. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται από
τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου PDF και προσκομίζεται από αυτόν στην
Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών
(3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή,

β.

Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους,

γ.

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79, παρ. 4, του
Ν. 4412/2016 (Α΄147), συμπληρωμένο σύμφωνα με το Παράρτημα E΄. Το ΤΕΥΔ να υπογράφεται
έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ή
αιτήσεων συμμετοχής από τον κατά περίπτωση εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα (δεν
απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα Κ.Ε.Π.). Ως
εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει
από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του, έκδοσης έως 30 ημέρες πριν
την υποβολή του, ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον
οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία
σύναψης σύμβασης.

Όσον αφορά το Μέρος ΙV του Τ.Ε.Υ.Δ., ο οικονομικός φορέας θα συμπληρώσει μόνο
την Ενότητα a, χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα
(Α έως Δ),
δ.

Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος, ήτοι την έναρξη επιτηδεύματος
από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις τυχόν μεταβολές.

2.

Τα νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά:

Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά της παραγράφου α., β., γ. και δ. του παρόντος άρθρου.
Διευκρινίζεται ότι:
Α.

Η Υπεύθυνη Δήλωση καθώς και όλες οι απαιτούμενες δηλώσεις της διακήρυξης υπογράφονται,
επί εταιρειών (Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.), και προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) από τους διαχειριστές τους ή
πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένο απ’ αυτούς και επί ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) από τον
πρόεδρο και τον διευθύνοντα σύμβουλο ή πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένο με απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή από τους ιδίους. Ειδικότερα, στις περιπτώσεις των Α.Ε. η
υποχρέωση μη τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης αφορά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο
καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.
4412/2016,
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Β.

Όσον αφορά στα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος πρέπει να
προσκομιστεί:

Προκειμένου για Α.Ε.:
α)

Βεβαίωση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου στην
οποία να αναφέρονται οι γενόμενες τροποποιήσεις του καταστατικού της εταιρείας,

β)

Αντίγραφο του Φ.Ε.Κ. στο οποίο να αναγράφεται η ισχύουσα σύνθεση του Διοικητικού
Συμβουλίου.

Προκειμένου για Ε.Π.Ε. & Ι.Κ.Ε.:
α)

Βεβαίωση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου στην
οποία να αναφέρονται οι γενόμενες τροποποιήσεις του καταστατικού/ιδιωτικού συμφωνητικού
της εταιρείας,

β)

Αντίγραφο του Φ.Ε.Κ. στο οποίο να αναφέρεται/-ονται ο/οι διαχειριστής/-ές της εταιρείας.

Προκειμένου για προσωπική εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε.):
α)

Βεβαίωση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου στην
οποία να αναφέρονται οι γενόμενες τροποποιήσεις του καταστατικού/ιδιωτικού συμφωνητικού
της εταιρείας,

β)

Αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού/ιδιωτικού συμφωνητικού.

3.

Οι Συνεταιρισμοί:

Κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται αντιστοίχως ανωτέρω. Διευκρινίζεται ότι οι
απαιτούμενες υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του συνεταιρισμού.
4.

Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:
α.

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για τον κάθε Ανάδοχο που συμμετέχει
στην ένωση,

β.

Δήλωση σύστασης ένωσης προμηθευτών, στην οποία θα φαίνεται το αντικείμενο των
εργασιών του καθενός από τους συμμετέχοντες, η ποσότητα του υλικού ή το μέρος αυτού
που αντιστοιχεί στον καθένα εξ αυτών επί του συνόλου της προσφοράς, ο εκπρόσωπος
της ένωσης έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και το πρόσωπο που ενδεχομένως τον
αναπληρώνει.

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά
περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των
Φ.Ε.Κ. και των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Σύμφωνα με τον Ν. 4250/2014, τα έγγραφα που υπογράφονται από τον συμμετέχοντα, φέρουν
ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. Για τα έγγραφα που έχουν εκδοθεί από
Δημόσια Αρχή, απαιτείται τουλάχιστον η προσκόμιση απλού φωτοαντιγράφου, ενώ για τα έγγραφα
που έχουν εκδοθεί από Ιδιωτικό Φορέα, απαιτείται τουλάχιστον η προσκόμιση φωτοαντιγράφου από
επικυρωμένο αντίγραφο.
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά και όλα τα άλλα στοιχεία και έγγραφα του υποφακέλου
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική
προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω
αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί / συνταχθεί
από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως
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τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: η εγγύηση συμμετοχής, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από
δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους, σε οποιοδήποτε χρονικό
σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό
απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας (άρθρο 79, παρ. 5 του Ν. 4412/2016).
Σε περίπτωση μη υποβολής ή μη προσήκουσας υποβολής των αναφερόμενων πιο πάνω
δικαιολογητικών, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση
υποβολής υπεύθυνων δηλώσεων με αναληθές ή ανακριβές περιεχόμενο.

ΑΡΘΡΟ 12ο: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Ο προσωρινός ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός οφείλει να υποβάλει
ηλεκτρονικά εντός δέκα (10) ημερών από την ηλεκτρονική κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης, τα
ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά. Τα στοιχεία και δικαιολογητικά υποβάλλονται σε μορφή
αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται σε έντυπη μορφή εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από
την ηλεκτρονική υποβολή.
Τα έγγραφα και δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016, κατά περίπτωση. Αναλυτικότερα:
α) Οι Έλληνες πολίτες:
1)

Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από
αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας
όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου
πριν την υποβολή του από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη
δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016:
για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη σε βάρος των οικονομικών
συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με
τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, για
κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής
τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της
εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας

2)

Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου
πριν την υποβολή τους, από τα οποία να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας
δεν τελεί υπό πτώχευση,
δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης,
δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο,
δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού,
δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες και
δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία,
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου

3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, και είναι σε ισχύ κατά το χρόνο
υποβολής του ή είναι έκδοσης 3μήνου πριν την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτει ότι ο
οικονομικός φορέας δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων
και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). Σε περίπτωση εγκατάστασής
τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται με
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βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται
το σχετικό πιστοποιητικό
4)

Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, έκδοσης έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή
του, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή του οικονομικού φορέα σ’ αυτό και το
ειδικό επάγγελμά του ήτοι την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής του
δραστηριότητας.

5) Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης
Εργασιακών Σχέσεων, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν την υποβολή του, από το οποίο
να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού
φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας
υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής. Σε περίπτωση που η έκδοση του εν λόγω
πιστοποιητικού δεν είναι εφικτή, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση που έχει
συνταχθεί μετά από την κοινοποίηση της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
κατακύρωσης στην οποία δηλώνεται ότι δεν έχουν εκδοθεί πράξεις επιβολής προστίμου σε
βάρος τους, σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας
υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής.
β)

Οι αλλοδαποί:

1)

Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από
αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας
όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου
πριν την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη
δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016

2)

Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας
εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις
της περ. (β) της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 ή υπό άλλη ανάλογη
κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του ιδίου
άρθρου. Τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων εκδίδονται με βάση την ισχύουσα
νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό
πιστοποιητικό

3)

Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει
ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές
οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν
εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

γ)

Τα νομικά πρόσωπα / συνεταιρισμοί (ημεδαπά ή αλλοδαπά):

1)

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες ή αλλοδαπούς,
αντίστοιχα

2)

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από
το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε
ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 ή άλλες ανάλογες καταστάσεις και επίσης, ότι δεν
τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω
νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις.

3)

Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις
περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών
Εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο, τον
διευθύνοντα σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ανώνυμες
εταιρείες (Α.Ε.) και τους συνεταιρισμούς, απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο
έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να
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προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση,
για κάποιο από τα αδικήματα των περιπτώσεων του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016
4)

Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών, τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης ή
διαδικασίας έκδοσης απόφασης εκκαθάρισης, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση
από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών
της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό A.E. και, όσον αφορά στην
ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας
που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το
αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης.

δ) Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε Οικονομικό Φορέα που συμμετέχει στην
Ένωση.

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που
υπoβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας της παραγράφου 1
αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το
οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη
χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των
δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες
αρχές. Το παρόν εφαρμόζεται αναλόγως και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την
προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων
συμμετοχής και πριν το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79
παράγραφος 5 εδάφιο α΄, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.

ΑΡΘΡΟ 13ο: ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ
Όλα τα προσκομιζόμενα έγγραφα πρέπει να υποβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.
4250/2014 (Α΄ 94) (πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα των πρωτοτύπων ή ευκρινή
φωτοαντίγραφα αυτών). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να
γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία
βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη διαδικασίας σύναψης
σύμβασης.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη
μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά
εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α ' 188).
Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα
επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. Προσκομίζονται
πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα αυτών, σύμφωνα με το Ν.
4250/26-3-2014, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά
τους.
Οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να έχουν αληθές και ακριβές περιεχόμενο, άλλως επιφέρουν
κυρώσεις.
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά ή δεν
καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να
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αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται
ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του
κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασης του οικονομικού φορέα.
Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα
συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές
καταστάσεις.
Σχετικά με τα έγγραφα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016, οι ένορκες βεβαιώσεις
γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους και οι
υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την
υποβολή των δικαιολογητικών.

ΑΡΘΡΟ 14ο: ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική
ημερομηνία 20/06/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00 μ.μ. που ορίζει η παρούσα διακήρυξη,
στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα άρθρα 36
και 37 του Ν. 4412/2016.

2.

Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: (α) ένας
(υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά», (β) ένας
(υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». Με τον όρο «(υπο)φάκελος» εννοούμε
την κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα.

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση
του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό
χαρακτήρα (όπως ορίζεται από το άρθρο 16ο του παρόντος εγγράφου). Ο χρήστης − οικονομικός
φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους, ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά του,
εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού καθώς και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται
στην διακήρυξη, σε μορφή αρχείου .pdf, όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω:
1.

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαγωνιστική
διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και
προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την
ηλεκτρονική υποβολή.

2.

Ο χρήστης − οικονομικός φορέας υποβάλλει την εγγυητική επιστολή συμμετοχής ηλεκτρονικά
σε μορφή αρχείου .pdf και υποχρεούται να την υποβάλλει σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) σε
προθεσμία που δεν υπερβαίνει τις τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ηλεκτρονική υποβολή.

3.

Ο οικονομικός φορέας συντάσσει την τεχνική και οικονομική του προσφορά συμπληρώνοντας
την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει
σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον
οικονομικό φορέα. Σε περίπτωση διάστασης των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην ειδική
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου
απορρίπτεται η προσφορά ως απαράδεκτη σύμφωνα με το άρθρο 23 του παρόντος.

4.

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς.

Σελίδα 18 από 92

19PROC005009382 2019-05-27
Ο φάκελος κάθε προσφοράς περιλαμβάνει τους ακόλουθους δύο (2) επιμέρους, ανεξάρτητους,
ηλεκτρονικούς (υπο)φακέλους:
1.

(Υπο)φάκελος «Δικαιολογητικά - Τεχνική Προσφορά» που περιέχει αφενός τα δικαιολογητικά
συμμετοχής και την εγγυητική συμμετοχής, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα και
αφετέρου την Τεχνική Προσφορά, η οποία, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό
ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον
προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του
συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να
ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων
καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf.
Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές
ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.

2.

(Υπο)φάκελος «Οικονομική Προσφορά» που περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του
οικονομικού φορέα. Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά στον (υπο)φάκελο
«Οικονομική Προσφορά». Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την
αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει
σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται
από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του
συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να
ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων
καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf.

ΑΡΘΡΟ 15ο: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΩΝ
1.

ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ο Φάκελος των Δικαιολογητικών Συμμετοχής πρέπει να περιλαμβάνει, επί ποινή απόρριψης, την
εγγυητική επιστολή συμμετοχής και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο
11ο της παρούσης.

2.

ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο Φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς διαιρείται στις εξής παρακάτω αναφερόμενες πληροφορίες,
δηλώσεις ή πιστοποιητικά, με την ίδια σειρά και αρίθμηση:
Α)

Προσφερόμενο είδος και Τεχνικά χαρακτηριστικά

Β)

Συμπληρωμένος ο Πίνακας Συμμόρφωσης.

Α) Προσφερόμενο είδος και Τεχνικά χαρακτηριστικά
1.

Στις προσφορές (φάκελος Τεχνικής Προσφοράς) πρέπει να κατατίθεται έγγραφη δήλωση του
συμμετέχοντα με την οποία να δηλώνεται: α) Η επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα
κατασκευαστεί το προϊόν ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της.
Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Στην περίπτωση που δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής, υποχρεούται επιπροσθέτως να δηλώνει
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προς τον φορέα ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης που θα κατασκευάσει το τελικό
προϊόν, έχει αποδεχθεί έναντι του, την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση
κατακύρωσης, β) αποδέχεται όλους τους όρους της διακήρυξης και η προσφορά του πληροί
πλήρως τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού, γ) ο προσφέρων διαθέτει
κατάλληλη και επαρκή υποδομή (εξειδικευμένο προσωπικό και τεχνικά μέσα, κτλ.) για την
εκτέλεση της σύμβασης, δ) η προσφορά του ισχύει για διάστημα τουλάχιστον δώδεκα μηνών και
ε) το χρόνο παράδοσης του υπό προμήθεια υλικού.

Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην
προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο
προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η
ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Όταν οι προσφέροντες δεν θα
κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά
τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο
προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της. Επίσης, στην προσφορά τους πρέπει να επισυνάψουν
και υπεύθυνη δήλωσή τους προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι, η κατασκευή του τελικού προϊόντος
θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη
μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης
αυτής ή ο επίσημος αντιπρόσωπός της έχει αποδεχθεί έναντί τους την εκτέλεση της
συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου
έγινε η αποδοχή. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις θα
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Οι υπεύθυνες δηλώσεις φέρουν υπογραφή μετά την έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης.

2.

Πλήρη τεχνική περιγραφή, εγχειρίδια χρήσης και συντήρησης, τεχνικά φυλλάδια και απεικονίσεις
του υλικού, η αυθεντικότητα των οποίων να μπορεί να βεβαιώνεται, εφόσον ζητείται από την
Αναθέτουσα Αρχή.

3.

Οι

Εταιρείες

Εμπορίας

και

Διακίνησης

Ιατροτεχνολογικών

Προϊόντων

οφείλουν

να

προσκομίσουν Πιστοποιητικό Συστήματος Ποιότητος (ISO) σύμφωνα με την Ε3/833/99 Κοινή
Υπουργική Απόφαση όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με την 1348/2004
αντίστοιχη καθώς και Πιστοποιητικό Σήμανσης CE Mark. Για τα προανεφερόμενα ισχύει το
άρθρο 309 του Ν. 4412/2016.
4.

Στη διαδικτυακή πύλη Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στα συνημμένα αρχεία, επισυνάπτεται και Πίνακας Οικονομικής
Προσφοράς (σε μορφή Excel), τον οποίο πρέπει να συμπληρώσει και να επισυνάψει στην
προσφορά του ο προσφέρων (σε όποια μορφή επιτρέπει το σύστημα, είτε excel είτε pdf).
Επιπρόσθετα, ο συγκεκριμένος Πίνακας θα πρέπει να κατατεθεί στην Αναθέτουσα Αρχή ως
ηλεκτρονικό αρχείο (cd) σε επεξεργάσιμη μορφή excel, μαζί με την Έντυπη Τεχνική Προσφορά
του. Η συμπλήρωσή του θα γίνεται με τον ίδιο τρόπο όπως περιγράφεται στη σελ.20 «Οδηγίες
για την συμπλήρωση του cd της Οικονομικής προσφοράς του Πίνακα Οικονομικής
Προσφοράς», αλλά δε θα συμπεριλαμβάνονται οι στήλες «Τιμή ανά μονάδα μέτρησης σε ευρώ»
και «Τρέχουσα τιμή του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε.Π.Υ. (Α/Α και Τιμή)». Στα τεχνικά
χαρακτηριστικά των προσφερθέντων ειδών, να αναγράφονται απαραίτητα οι κωδικοί των
προϊόντων του κατασκευαστικού οίκου (ref). Επίσης οι κωδικοί Ε.Κ.Α.Π.Τ.Υ. για όσα υλικά
υπάρχουν.
Προσοχή: η αναγραφή οικονομικών στοιχείων στην τεχνική προσφορά αποτελεί λόγο
απόρριψης της προσφοράς.
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Β) Πίνακας συμμόρφωσης
Ο Πίνακας Συμμόρφωσης της Διακήρυξης πρέπει να υποβληθεί με την τεχνική προσφορά,
συμπληρωμένος σύμφωνα με τις επεξηγήσεις που δίνονται στο Παράρτημα Α΄.

3.

ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Στο φάκελο της οικονομικής προσφοράς τοποθετούνται, επί ποινή απορρίψεως, τα oικovoμικά
στοιχεία της προσφοράς. Στην οικονομική προσφορά θα αναγράφεται επίσης το ποσοστό Φ.Π.Α.
επί τοις εκατό (%) στο οποίο υπάγονται τα προσφερόμενα είδη και θα βαρύνει το φορέα, καθώς και
την ισχύ της προσφοράς. Πιο συγκεκριμένα:
α.

Η προσφερόμενη τιμή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια από την οικονομική προσφορά, η
οποία πρέπει να είναι διαμορφωμένη σύμφωνα με όσα ζητούνται από την παρούσα
διακήρυξη.

β.

Οι τιμές πρέπει να περιλαμβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων (προβλεπόμενοι φόροι,
δασμοί, ασφάλιστρα, κόστος εκτελωνισμού, νόμιμες κρατήσεις και άλλες σχετικές δαπάνες)
εκτός του Φ.Π.Α., ο οποίος θα αναφέρεται χωριστά. Η συνολική τιμή χωρίς Φ.Π.Α. θα ληφθεί
υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.

γ.

Σε περιπτώσεις προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφεται στην
οικεία θέση της οικονομικής προσφοράς η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ». Εάν έχει παραλειφθεί η
αναγραφή τιμής, ακόμη και αν δεν υπάρχει η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ», θεωρείται αμαχήτως ότι τα
αντίστοιχα προϊόντα ή υπηρεσίες έχουν προσφερθεί δωρεάν.

δ.

Στη διαδικτυακή πύλη Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στα συνημμένα αρχεία, επισυνάπτεται και ο Πίνακας
Οικονομικής Προσφοράς (σε μορφή excel), τον οποίο πρέπει να συμπληρώσει ο προσφέρων
οικονομικός φορέας σύμφωνα με τις οδηγίες των σελίδων 21 - 22 και να επισυνάψει στην
προσφορά του (σε όποια μορφή επιτρέπει το σύστημα, είτε excel είτε .pdf).
Επιπρόσθετα, ο συγκεκριμένος πίνακας θα πρέπει να κατατεθεί σε ηλεκτρονικό αρχείο (cd) σε
μορφή excel σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», μαζί
με τα υπόλοιπα έντυπα δικαιολογητικά που θα κατατεθούν στην Αναθέτουσα Αρχή.

Οδηγίες για την συμπλήρωση του cd της Οικονομικής Προσφοράς του Πίνακα ζητούμενων
ειδών:
 Στη στήλη «Οικονομικός Φορέας» να συμπληρώνεται η επωνυμία του Οικονομικού Φορέα.
 Οι στήλες «Κωδικός Υλικού», «Περιγραφή», «Ετήσια Ποσότητα» και «Μονάδα Μέτρησης» δεν
πρέπει να αλλοιωθούν από τον Οικονομικό Φορέα, καθώς αφορούν τα ζητούμενα είδη της
Αναθέτουσας Αρχής.
 Στη στήλη «Τιμή ανά Μονάδας Μέτρησης σε ευρώ» να αναγράφεται η προσφερόμενη τιμή
του Οικονομικού Φορέα με βάση τη ζητούμενη μονάδα μέτρησης. Να μην αναγράφεται η
τιμή ολογράφως.
 Οι προσφερόμενες τιμές, θα φέρουν ως υποδιαστολή το κόμμα (,) και όχι την τελεία (.).

Σελίδα 21 από 92

19PROC005009382 2019-05-27
 Στις στήλες «Τρέχουσα τιμή του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε.Π.Υ.», ο Α/Α και η τιμή του
Παρατηρητηρίου

με

το

οποίο

αντιστοιχίζεται

το

κάθε

υλικό.

Η

αναγραφή

του

Παρατηρητηρίου Τιμών είναι απαραίτητη. Η προσφερόμενη τιμή των υλικών, θα πρέπει να
είναι χαμηλότερη ή ίση από την τιμή του Παρατηρητηρίου τιμών της Ε.Π.Υ.
 Στη

στήλη

«Τεχνικά

Χαρακτηριστικά

Προσφερόμενων

Ειδών»

να

αναγραφούν

τα

σημαντικότερα τεχνικά χαρακτηριστικά του είδους που προσφέρεται.
 Στις στήλες «REF NUMBER», το ref του είδους που προσφέρεται και στη στήλη «ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΚΑΠΤΥ» ο αντίστοιχος κωδικός σε όσα υλικά τον διαθέτουν.
 Για τα είδη τα οποία δεν προσφέρονται από τον Οικονομικού Φορέα, να διαγράφονται οι
αντίστοιχες γραμμές του φύλλου excel.
 Να μη γίνεται συγχώνευση κελιών.
Προσφορά η οποία δεν θα περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

ΑΡΘΡΟ 16ο: ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ
1.

Η αναθέτουσα αρχή δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που της έχουν διαβιβάσει οικονομικοί
φορείς και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά,
των τεχνικών ή εμπορικών απορρήτων και των εμπιστευτικών πτυχών των προσφορών εκτός
αν προβλέπεται άλλως στο Ν. 4412/2016 ή σε άλλες διατάξεις, ιδίως στο άρθρο 1 του Π.Δ.
28/2015 (Α'34) και στο άρθρο 24 του Ν. 2121/1993 (Α'25), και με την επιφύλαξη των
υποχρεώσεων σχετικά με τη δημοσιοποίηση των συναπτόμενων συμβάσεων και την
ενημέρωση των υποψηφίων και των προσφερόντων.

2.

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιβάλλουν απαιτήσεις στους οικονομικούς φορείς, με
σκοπό την προστασία του εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών, τις οποίες παρέχουν
οι αναθέτουσες αρχές καθ’ όλη τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων. Μπορούν επίσης να
απαιτήσουν από τους οικονομικούς φορείς να διασφαλίζουν την τήρηση των απαιτήσεων
αυτών από το προσωπικό τους, τους υπεργολάβους τους και κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο που
χρησιμοποιούν κατά την ανάθεση ή εκτέλεση της σύμβασης.

3.

Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω
ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις
σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της
συγκεκριμένης πληροφορίας.

4.

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις
προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής
προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.

5.

Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονομικών φορέων
ασκείται, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 1 του άρθρου πρώτου του Π.Δ. 28/2015 (Α'34).

ΑΡΘΡΟ 17ο: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν υποβληθούν
τυχόν Εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος Οικονομικός Φορέας, ο
οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να
διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών.
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ΑΡΘΡΟ 18ο: ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για δώδεκα (12) μήνες, προθεσμία που
αρχίζει από την επόμενη της λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Προσφορά που
ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου χρόνου απορρίπτεται ως
απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς δύναται να παραταθεί (άρθρο 97 του Ν. 4412/2016) κατ'
ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη από τα έγγραφα της σύμβασης
αρχική διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου
παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται,
εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας
εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία
μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την
πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία
περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι
λοιποί οικονομικοί φορείς.
ΑΡΘΡΟ 19ο: ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΝΟΜΙΣΜΑ
 Με την προσφορά, η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται ανά μονάδα , όπως καθορίζεται στη
διακήρυξη. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη
επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α., για παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που
προβλέπεται στη διακήρυξη.
 Οι προσφορές, οι τυχόν οικονομικές κυρώσεις, οι αξιολογήσεις, οι κατακυρώσεις και οιασδήποτε
μορφής αξία θα δίδεται μόνο σε EURO.
 Η προσφερόμενη τιμή δίδεται σε EURO ανά μονάδα είδους.
 Προσφορά για εγχώριο προϊόν που περιέχει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
 Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, χωρίς αυτό να προβλέπεται από τη διακήρυξη,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, μετά
από γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου.
Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία του διαγωνισμού υποχρεούνται στην οικονομική τους προσφορά
(σε χωριστή στήλη) να αναγράψουν τις τιμές του ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ και τον κωδικό κατά την
ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς. Σε περίπτωση που κάποιο υλικό δεν παρακολουθείται από
το ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ αυτό θα δηλώνεται σε υπεύθυνη δήλωση που γίνεται δεκτή εφόσον έχει
συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή της οικονομικής προσφοράς.
Προσφορές ανώτερες του ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

ΑΡΘΡΟ 20ο: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών πραγματοποιείται τέσσερις (4) εργάσιμες
ημέρες μετά από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, την 27η/06/2019,
ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 μ.μ. μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων
της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την
ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.
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2.

Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών
(υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι
των

οικονομικών

προσφορών

αποσφραγίζονται

ηλεκτρονικά

μέσω

των

αρμόδιων

πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε
αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών
στοιχείων αυτών.
3.

Αμέσως μετά από την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική
πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Ομοίως, μετά την
ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι προσφέροντες
των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση
στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λάβουν γνώση
των τιμών που προσφέρθηκαν.

4.

Μετά από την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει
στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της,
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων
συμβάσεων και των διαδικασιών.

5.

Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως:
•

Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και
αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. Η
αρμόδια

επιτροπή

αξιολόγησης

του

διαγωνισμού

συντάσσει

και

υπογράφει

τα

αιτιολογημένα πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.
•

Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών
προσφορών, τις οποίες κοινοποιεί αμελλητί στους προσφέροντες.
ΑΡΘΡΟ 21ο: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Κριτήριο για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, είναι η πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην
αξιολόγηση

αυτών

μέσω

των

αρμόδιων

πιστοποιημένων

στο

Σύστημα

οργάνων

της,

εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 για την
ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της.
Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως:
•

Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα
αρχή και τα μέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, προβαίνει στη διαδικασία
ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.

•

Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα κατά
περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.

•

Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών
προσφορών.

•

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της
προσφοράς τους.
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•

Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την αναθέτουσα
αρχή του διαγωνισμού απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες χρήστες – οικονομικούς
φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες –
οικονομικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που
τους ορίζονται.

α)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού & αξιολόγησης
των προσφορών ελέγχει την ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών που έχουν
υποβληθεί.
β)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Μετά την παραπάνω διαδικασία θα γίνει αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών για όσες
προσφορές δεν έχουν απορριφθεί κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών.
Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής αξιολόγησης, η Επιτροπή θα διαβιβάσει στην Υπηρεσία
Διενέργειας το πρακτικό της, η οποία αποφαίνεται σχετικά και με μέριμνά της γνωστοποιείται στους
υποψήφιους Αναδόχους η απόφασή της.
γ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης
της τεχνικής προσφοράς και των λοιπών στοιχείων αυτής, σε ημερομηνία που θα γνωστοποιηθεί
στους συμμετέχοντες τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα.
Αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών
λαμβάνουν γνώση των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που
προσφέρθηκαν.
Για τις ανάγκες της οικονομικής αξιολόγησης, η Επιτροπή θα ελέγξει το περιεχόμενο των οικονομικών
προσφορών προκειμένου να διαπιστώσει εάν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της διακήρυξης.
Μετά την ολοκλήρωση της οικονομικής αξιολόγησης, η Επιτροπή θα κατατάξει τις προσφορές σε
Συγκριτικό Πίνακα, κατά φθίνουσα σειρά. Η Επιτροπή διαβιβάζει το πρακτικό της στην Υπηρεσία η
οποία αποφαίνεται σχετικά και με μέριμνα της γνωστοποιείται στους υποψήφιους αναδόχους η
απόφασή της για την κατάταξη των προσφορών.
δ)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Αποδεικτικά Μέσα» γίνεται εντός δύο (2) εργάσιμων
ημερών μετά και την προσκόμιση των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή, ύστερα από σχετική
ειδοποίηση των συμμετεχόντων. Η αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης γίνεται από
αρμόδια προς τούτο επιτροπή.
Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν
ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης που
αποσφραγίσθηκε.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των δικαιολογητικών, η Επιτροπή θα καταθέσει στο
αρμόδιο για τη Διοίκηση του φορέα όργανο το πρακτικό της, το οποίο θα αποφανθεί σχετικά και στο
οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 12 της
παρούσας.
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ΑΡΘΡΟ 22ο: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
1.

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή
μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να
συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία,
η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης
σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που
υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί από την
αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη.

2.

Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή
πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη
μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου
και των υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές
αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης,
που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα
νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (Α'74), μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή
βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγματα,
υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με νόμο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύμβασης.
Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση, κατά το πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια
μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της
διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή
δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί.

3.

Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση μεταχείριση των
οικονομικών φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένου οικονομικού
φορέα στη διαδικασία ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης.

4.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, μέσα σε
εύλογη προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την
ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής
προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες ήσσονος σημασίας, ατέλειες,
επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που η αναθέτουσα αρχή
κρίνει ότι μπορεί να θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την
ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις λοιπές.

5.

Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα ή υποψήφιο, σύμφωνα με τις
παραγράφους 1 έως 4 του παρόντος, είναι υποχρεωτική για την αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται
αποκλεισμός του από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της
προσφοράς.
ΑΡΘΡΟ 23ο: ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις :
1. Οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της
διακήρυξης. Επισημαίνεται ότι οι τεχνικές προδιαγραφές αποτελούν στο σύνολό τους απαράβατους
όρους και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτές συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς
2. Προσφορά με χρόνο υλοποίησης μεγαλύτερο από τον προβλεπόμενο
3. Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος
4. Προσφορά που το συνολικό της τίμημα υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη
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5. Προσφορά που το συνολικό της τίμημα υπερβαίνει την αντίστοιχη τιμή του Παρατηρητηρίου Τιμών
6. Ασυνήθιστα χαμηλή Οικονομική Προσφορά. Στην περίπτωση αυτή θα ζητείται από τον υποψήφιο
Ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της οικονομικής του προσφοράς. Εάν και μετά την
παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως ασυνήθιστα χαμηλές, η
προσφορά θα απορρίπτεται.
ΑΡΘΡΟ 24ο: ΙΣΟΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα
αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες
προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών
των οικονομικών φορέων.

ΑΡΘΡΟ 25ο: ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΟΨΙΓΕΝΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης προμηθειών ή παροχής γενικών υπηρεσιών, το
αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, με αιτιολογημένη εισήγησή του, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση
της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό, που θα
καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% για
διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας μέχρι 100.000 ευρώ περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. και το 15%
για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας από 100.001 ευρώ και άνω περιλαμβανομένου Φ.Π.Α.
στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για
κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου από τα έγγραφα της σύμβασης
ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον Οικονομικό Φορέα.
Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες/υποψήφιοι είχαν δηλώσει ότι
πληρούν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν. 4412/2016, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε
γνώση ο προσφέρων/υποψήφιος μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης
για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, οι προσφέροντες/υποψήφιοι οφείλουν να
ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή σχετικά και το αργότερο μέχρι την ημέρα της
έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016.
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για οψιγενείς
μεταβολές κατά την έννοια της προηγούμενης παραγράφου που επήλθαν στο πρόσωπο του
προσωρινού αναδόχου, δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του,
που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με τις παραγράφους 4, 5 και 6 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016,
και εφαρμόζονται κατά τα λοιπά οι διατάξεις των παραγράφων αυτών. Σε αντίθετη περίπτωση,
καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου, που
είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 26ο: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.

Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης προμηθειών ή γενικών υπηρεσιών, το αρμόδιο
γνωμοδοτικό όργανο, με αιτιολογημένη εισήγησή του, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της
σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό,
σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 25 του παρόντος εγγράφου.

2.

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων
των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε
προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κτλ., επί αποδείξει (άρθρο 105 του Ν. 4412/2016).
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3.

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα
αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες.
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως, η σύναψη της σύμβασης
επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: α) άπρακτη πάροδος των
προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις βοηθημάτων και μέσων στο
στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί
αυτών, β) ολοκλήρωση επιτυχής του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο,
σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36 του Ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται και γ) κοινοποίηση της
απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει, έπειτα
από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο
79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές
κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της
άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση
ελέγχεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, το οποίο συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη
σύμβαση.

4.

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα
αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς
του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση σχετικής
έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.

5.

Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να
υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση,
κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και
ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 103 για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης
ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 106 του Ν.
4412/2016.

6. Ειδική ρήτρα ακεραιότητας: Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο προσφέρων ή οι νόμιμοι

εκπρόσωποί του, δεσμεύονται ότι, σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης της
σύμβασης, δεν ενήργησαν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσουν να
ενεργούν κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη
αυτής.
Σε περίπτωση παράβασης των όρων της ρήτρας ακεραιότητας εκ μέρους του αναδόχου μέχρι τη
λήξη της διάρκειας της σύμβασης, αυτός κηρύσσεται έκπτωτος. Οι υποχρεώσεις και οι
απαγορεύσεις της ρήτρας ακεραιότητας καταλαμβάνουν όλα τα μέλη αυτής, σε περίπτωση
κοινοπραξίας.
7. Οι αναθέτοντες φορείς επιβάλλουν τον όρο ότι κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος

τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού
δικαίου που έχουν θεσπιστεί από το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή
διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες
απαριθμούνται στο Παράρτημα XIV του Προσαρτήματος Β' του Ν. 4412/2016. Οι όροι της
παρούσας παραγράφου αναφέρονται στα έγγραφα της σύμβασης (άρθρο 18 του
Ν. 4412/2016).

ΑΡΘΡΟ 27ο: ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ
Οι Οικονομικοί Φορείς που συμμετέχουν στον διαγωνισμό δύναται να στηριχτούν στις ικανότητες
άλλων φορέων σύμφωνα με τα οριζόμενα των διατάξεων του άρθρου 287 του Ν. 4412/2016.
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ΑΡΘΡΟ 28ο: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ
1.

Η αναθέτουσα αρχή με εδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του αρμόδιου
οργάνου, ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης
όλων των προσφορών ή αιτήσεων ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων ή
συμμετεχόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος βιβλίου και τα έγγραφα της
σύμβασης ή
β) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθ. 105 του Ν. 4412/2016

2.

Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μπορεί να λάβει χώρα με ειδικώς
αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου,
στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,
β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης
άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την
αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο,
γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης,
δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη,
ε) στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016,
στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας υγείας ή
προστασίας του περιβάλλοντος.

3.

Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης,
η αναθέτουσα αρχή μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη
διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή
της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.

4.

Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη ματαίωση της διαδικασίας που αναφέρονται στις
παραγράφους 1 και 2 του παρόντος, η αναθέτουσα αρχή ακυρώνει τη διαδικασία σύναψης
δημόσιας σύμβασης για ολόκληρο το αντικείμενο της σύμβασης ή, αν οι λόγοι αυτοί
συνδέονται με τμήμα της σύμβασης, για το εν λόγω τμήμα, εφόσον επιτρέπεται η κατάθεση
τέτοιων προσφορών.

5.

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα, μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου, να
αποφασίσει, παράλληλα με τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης, και την επανάληψη
οποιοσδήποτε φάσης της διαδικασίας σύναψης, με τροποποίηση ή μη των όρων της ή την
προσφυγή στη διαδικασία των άρθρων 29 ή 32 του Ν. 4412/2016 εφόσον, στην τελευταία αυτή
περίπτωση, πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις των άρθρων αυτών.

ΑΡΘΡΟ 29ο: ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης ορίζεται το ένα (1) έτος και μπορεί να παραταθεί ακόμη τρεις (3)
μήνες με μονομερή απόφαση του αρμόδιου για την Διοίκηση Οργάνου, εφόσον δεν έχουν
εξαντληθεί οι αναγραφόμενες στη σύμβαση ποσότητες.
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ΑΡΘΡΟ 30ο: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
1.

Οι αναθέτουσες αρχές ζητούν από τους προσφέροντες να παράσχουν, κατά περίπτωση, τα
ακόλουθα είδη εγγυήσεων:
α) «Εγγύηση συμμετοχής», το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό ίσο με το 2% επί της
συνολικής προσφερόμενης προϋπολογισθείσας δαπάνης, μη συνυπολογιζόμενων των
δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α., με ανάλογη
στρογγυλοποίηση.
Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το
ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός Φ.Π.Α.,
του/των προσφερόμενου/ων τμήματος/τμημάτων.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον
όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που
συμμετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη
του χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της σύμβασης. Η
αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα
να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης
συμμετοχής.
Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα
άρθρα 73 έως 78 του Ν. 4412/2016, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στα
έγγραφα της σύμβασης δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της
σύμβασης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης με ευθύνη και μέριμνα των προμηθευτών.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:
αα) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή την
έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και
ββ) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ένδικων βοηθημάτων προσωρινής
δικαστικής Προστασίας ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών, και
γγ) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με
το άρθρα 35 και 36 του Ν. 4129/2013 (Α' 52), εφόσον απαιτείται.
Για τα προηγούμενα στάδια της κατακύρωσης η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους
συμμετέχοντες στις κάτωθι περιπτώσεις : α) λήξης του χρόνου ισχύος της προσφοράς και
μη ανανέωσης αυτής και β) απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί
ενδικοφανής προσφυγή ή ένδικο βοήθημα ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης
ενδικοφανούς προσφυγής ή ένδικων βοηθημάτων ή έχει λάβει χώρα παραίτησης από το
δικαίωμα άσκησης αυτών ή αυτά έχουν απορριφθεί αμετακλήτως.
β) «Εγγύηση καλής εκτέλεσης», το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας
της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της
σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
Ειδικά για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής
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εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης,
για το διάστημα που θα ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική
και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.
2.

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις
κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13),
που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό.
Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου
χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων
στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη
διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό
φορέα.

3.

Οι εγγυήσεις του παρόντος άρθρου περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α)
την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία
απευθύνονται (ή τον κύριο του έργου ή τον φορέα κατασκευής στις περιπτώσεις δημοσίων
συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών
υπηρεσιών), δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη
επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η
εγγύηση, ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε
εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού, θ)
την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον
εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5)
ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην
περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της
σχετικής σύμβασης.

4.

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές
επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

5.

Για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών, εάν στο πρωτόκολλο
οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη
παράδοση, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά
τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. Αν τα αγαθά ή οι υπηρεσίες
είναι διαιρετά και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με την σύμβαση, τμηματικά, οι εγγυήσεις
καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά το ποσό που αναλογεί
στην αξία του μέρους της ποσότητας των αγαθών ή του τμήματος της υπηρεσίας που
παραλήφθηκε οριστικά. Για τη σταδιακή αποδέσμευσή τους απαιτείται προηγούμενη
γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής
αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή
αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και
του εκπρόθεσμου.

ΑΡΘΡΟ 31ο: ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
1.

Τα ζητούμενα υλικά θα παραδίδονται το αργότερο μέσα σε τρεις ημέρες από τη διαβίβαση της
αντίστοιχης παραγγελίας της Αναθέτουσας Αρχής προς τον Ανάδοχο. Η παράδοση των υλικών
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θα γίνεται τμηματικά, σύμφωνα με τις ανάγκες της Αναθέτουσας Αρχής, τα οποία θα πρέπει να
είναι απολύτως κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται, θα γίνεται στις αποθήκες της
Αναθέτουσας Αρχής ή στο Τμήμα και στο χώρο που θα υποδεικνύεται από την Αναθέτουσα
Αρχή, με έξοδα και ευθύνη του Ανάδοχου.
2.

Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης
των υλικών μπορεί να παρατείνεται το ανώτερο μέχρι του αρχικού συμβατικού χρόνου
παράδοσης, με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. της Αναθέτουσας Αρχής, κατά τα οριζόμενα
στο άρθρο 206 του Ν. 4412/2016. Η παράταση γίνεται πάντοτε υπό την επιφύλαξη των
δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων (άρθρο
207 του Ν. 4412/2016). Μετά τη λήξη της δοθείσας παράτασης, και εφόσον δεν έχει παραδοθεί
το υλικό, κινείται η διαδικασία κήρυξης του Ανάδοχου εκπτώτου (άρθρο 203 του Ν. 4412/2016).
3. Η παραλαβή του υλικού θα διενεργείται από Επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται,
σύμφωνα με το άρθρο 221 και ακολουθούνται τα οριζόμενα στο άρθρο 219 του Ν.
4412/2016. Ο Ανάδοχος έχει δικαίωμα να παρίσταται στη διαδικασία παραλαβής. Ο έλεγχος
της ποσότητας, της ποιότητας και της καλής λειτουργίας των υλικών θα γίνεται σύμφωνα με
τα άρθρα 208 & 209 του Ν. 4412/2016, τα προβλεπόμενα στους σχετικούς όρους της
διακήρυξης του διαγωνισμού, την προσφορά του Ανάδοχου, τα παραστατικά που θα
συνοδεύουν τα υλικά και, πάντως, σύμφωνα με τις υποδείξεις της παραπάνω Επιτροπής.

4.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αναγράφει στα δελτία αποστολής και τα τιμολόγια πώλησης τον
αριθμό της σύμβασης και τον κωδικό του παρατηρητηρίου τιμών της Ε.Π.Υ.
ΑΡΘΡΟ 32ο: ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

1.

Με απόφαση του Δ.Σ. της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου
οργάνου, o Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που
απορρέει απ’ αυτή, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά, ή δεν
επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στο συμβατικό χρόνο ή το χρόνο παράτασης που του
δόθηκε μετά από αίτησή του.

2.

Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή την ανάθεση ή από την
σύμβαση, εφόσον:


Το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστήθηκε με ευθύνη της Αναθέτουσας
Αρχής.



Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

3.

Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, την ανάθεση ή τη σύμβαση,
επιβάλλονται με απόφαση του Δ.Σ. της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων,
αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 203 του Ν. 4412/2016.

4.

Σε περίπτωση παράδοσης υλικού το οποίο, παρουσιάζει παρεκκλίσεις από τους όρους της
σύμβασης, χωρίς όμως να επηρεάζεται η καταλληλότητά του, είναι δυνατή η παραλαβή του, με
έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, έπειτα από απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης της
Αναθέτουσας Αρχής, κατά τη διαδικασία των άρθρων 208 & 209 του Ν. 4412/2016.

5.

Σε περίπτωση κατά την οποία τα υλικά φορτωθούν - παραδοθούν ή αντικατασταθούν μετά τη
λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση αυτού, και πάντως μέχρι
τη λήξη του χρόνου της παράτασης που ενδεχομένως χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του
Ανάδοχου, τα πρόστιμα του άρθρου 207 του Ν. 4412/2016, κατά τη διαδικασία που ορίζει το
άρθρο αυτό.
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6.

Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο Ν. 4412/2016, o προσφέρων ευθύνεται και για
κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος της Αναθέτουσας Αρχής από τη μη εκτέλεση ή την
κακή εκτέλεση της σύμβασης.

7.

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των
υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου
οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους
όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή και όπως
ορίζονται στο άρθρο 213 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 33ο: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€), μετά από προηγούμενη θεώρηση των σχετικών χρηματικών
ενταλμάτων πληρωμής.
Χρόνος εξόφλησης: εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της υποβολής του
τιμολογίου πώλησης από τον Ανάδοχο.
Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που
προβλέπονται στο σχετικό άρθρο 200 του Ν. 4412/2016 και την ισχύουσα νομοθεσία για την
εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ.
(αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κτλ.).
Η υποβολή του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει πριν από την εκπλήρωση των συμβατικών
υποχρεώσεων.
Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιμολογίων γίνει μετά την πιο πάνω προθεσμία, η Αναθέτουσα
Αρχή καθίσταται υπερήμερη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4152 (Φ.Ε.Κ. 107/τ.Α΄/9-5-2013)
«Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» παρ. Ζ υποπαρ. Ζ5
«ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ».
Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την
αποστολή του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής και μέχρι τη θεώρηση αυτού, β) κατά το
χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών ή εξώδικων διενέξεων μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του
Αναδόχου, που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης, καθώς και γ) στις λοιπές περιπτώσεις που
αναφέρονται στο σχετικό άρθρο του Ν. 4412/2016. Επίσης, δεν προσμετράται ο χρόνος
καθυστέρησης της πληρωμής, που οφείλεται σε υπαιτιότητα του παρόχου (μη έγκαιρη υποβολή των
αναγκαίων δικαιολογητικών κτλ.).

Ο Ανάδοχος βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις:






ποσοστό 2% επί του τιμολογίου της σύμβασης μετά την αφαίρεση του Φ.Π.Α. και κάθε άλλου
ποσού παρακρατούμενου υπέρ τρίτων, σύμφωνα με την αριθμ. ΔΥ6α/Γ.Π./οικ. 36932/17-3-2009
Κ.Υ.Α. σε εφαρμογή του άρθρου 3 του Ν. 3580/2007.
ποσοστό 0,070 %, Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων βάσει του Ν.
4013/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4072/2012 άρθρο 38 παραγ. 2β & το Ν.
4146/2013 άρθρο 61 και το Ν. 4412/2016 παρ. 7 του άρθρου 375 «τροποποιούμενες διατάξεις»
και το άρθρο 44 του Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ-52 Α/1-4-19), που υπολογίζεται επί της αξίας κάθε
πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής
σύμβασης. Η εν λόγω κράτηση υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ
ΟΓΑ επ’ αυτού).
ποσοστό 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) εφαρμογής
της παρ. 3 του άρθρου 350 του Ν. 4412/2016,όπως καθορίστηκε με την αριθμ. 1191 ΚΥΑ ( ΦΕΚ
969/Β/22.3.2017) που υπολογίζεται επί της συνολικής αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και
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κρατήσεων και ανεξαρτήτως ποσού και πηγής προέλευσης κάθε αρχικής, τροποποιητικής ή
συμπληρωματικής δημόσιας σύμβασης. Η εν λόγω κράτηση υπάγεται σε χαρτόσημο 3% και
ΟΓΑ χαρτοσήμου, που υπολογίζεται με ποσοστό 20 % επί του χαρτοσήμου.


κατά την πληρωμή του τιμήματος παρακρατείται ο προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος 4%.

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει την Αναθέτουσα
Αρχή.
Τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης βαρύνουν τον Ανάδοχο.
Σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης προσώπων άνευ νομικής προσωπικότητας, τα παραστατικά
εκδίδονται από κάθε ένα μέλος της κοινοπραξίας ή της ένωσης χωριστά, ανάλογα με το μέρος
της προμήθειας που έχει αναλάβει να υλοποιήσει, όπως έχει περιγραφεί στην Τεχνική Προσφορά
της σχετικής ένωσης ή κοινοπραξίας, και με αναφορά στην περιγραφή αυτή.
Είναι δυνατόν για λόγους ευχέρειας να προβλεφθεί και να δηλωθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή κατά
τη διάρκεια σύναψης της Σύμβασης ο ορισμός ενός μέλους της ενώσεως ή κοινοπραξίας ως
εκπροσώπου (“project leader”). Ο εκπρόσωπος αυτός θα εκδίδει το σχετικό παραστατικό και
θα μεριμνά για την καταβολή των σχετικών ποσών στα υπόλοιπα μέλη κατά το λόγο
συμμετοχής εκάστου στο υλοποιηθέν τμήμα της προμήθειας. Το Γ. Ν. Ημαθίας δεν υπέχει καμία
ευθύνη για την προσήκουσα καταβολή στα μέλη της ενώσεως / κοινοπραξίας και δεν εμπλέκεται
εν γένει καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε ζητήματα που αναφέρονται στις εσωτερικές σχέσεις μεταξύ
των μελών της ενώσεως / κοινοπραξίας.
Η πληρωμή θα γίνει με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας του εξοπλισμού που
παραδόθηκε, μετά τηv οριστική παραλαβή αυτού (άρθρο 35 παρ. 1α Κ.Π.Δ.) και υπό τον όρο ότι
δεν συντρέχει περίπτωση παραλαβής του εξοπλισμού με έκπτωση ή περίπτωση επιβολής
προστίμων ή άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του Ανάδοχου.
Η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει πριν από την ημερομηνία οριστικής
ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής του εξοπλισμού και την έκδοση του αντίστοιχου
πρωτοκόλλου. Εάν ο Ανάδοχος εκδώσει τιμολόγιο πώλησης – δελτίο αποστολής ως
συνοδευτικό φορολογικό στοιχείο του εξοπλισμού, ο χρόνος πληρωμής υπολογίζεται από την
επομένη της σύνταξης του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής.
Σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης προσώπων άνευ νομικής προσωπικότητας, τα παραστατικά
εκδίδονται από κάθε ένα μέλος της κοινοπραξίας ή της ένωσης χωριστά, ανάλογα με το μέρος
της προμήθειας που έχει αναλάβει να υλοποιήσει, όπως έχει περιγραφεί στην Τεχνική Προσφορά
της σχετικής ένωσης ή κοινοπραξίας και με αναφορά στην περιγραφή αυτή.
Η καταβολή Συμβατικού Τιμήματος, με βάση τους όρους της Σύμβασης, πραγματοποιείται σε
Τράπεζα της επιλογής του Αναδόχου που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, ενημερώνοντας την
Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με το νόμο.

ΑΡΘΡΟ 34ο: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο ασφάλειας και προστασίας για την
αποτροπή ζημιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη προσώπων, πραγμάτων ή
εγκαταστάσεων του Γ.Ν. Ημαθίας, του προσωπικού του ή τρίτων και για την αποκατάσταση κάθε
τέτοιας βλάβης ή ζημίας που είναι δυνατόν να προξενηθεί κατά ή επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης της
Προμήθειας από τον Ανάδοχο, εφ’ όσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτού.
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Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει και να διατηρεί ασφαλισμένο το προσωπικό του στους
αρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας.

ΑΡΘΡΟ 35ο: ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση / Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την Ένωση /
Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για
την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη Διακήρυξη υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες
μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους
σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ως
λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων
Μελών για την ολοκλήρωση του Έργου.
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση / Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της
Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης / Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας για
οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα
υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους όρους.
Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής
εκκαθάρισης ενός εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται
και οι απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη του Αναδόχου,
μόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη
των όρων της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου οργάνου της
Αναθέτουσας Αρχής. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει τη
Σύμβαση. Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, μεταβίβασης της επιχείρησης κτλ. κάποιου
εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι της Σύμβασης εναπόκειται στη
διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Αναδόχου, όταν
αυτός αποτελείται από μία εταιρεία, ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η
σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση
καταπίπτουν υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής και οι Εγγυητικές Επιστολές που προβλέπονται στη
Σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 36ο: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που
συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να
προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 37ο: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Κάθε διαφωνία ή διαφορά που θα απορρέει από τη σύμβαση προμήθειας ή θα σχετίζεται μ’ αυτήν,
θα επιλύεται αποκλειστικά από τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια της Βέροιας.
ΑΡΘΡΟ 38ο: ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη, εφαρμόζονται οι διατάξεις περί προμηθειών του
Δημοσίου και των φορέων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, όπως ισχύουν κάθε φορά.
ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ:
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ : “ ΠΙΝΑΚΑΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ – ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ”
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ : “ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ”
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ : “ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ”
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ : “ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ”
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ : ΤΕΥΔ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΠΙΝΑΚΑΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ – ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΝΑΟΥΣΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ
ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

1

ETHER FL (ΣΗΜ.: 1 ΒΤ=1.000
ML=1 ΤΕΜ)

ΤΕΜ

50

27

77

17,80

1370,60

2

CAVEX GLASS IONOMER ΚΟΛΛΑ
(ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΑΜΑΛΓΑΜΑ)

ΤΕΜ

2

0

2

35,00

70,00

ΛΙΤΡΟ

350

0

350

2,40

840,00

ΛΙΤΡΟ

0

70

70

3,70

259,00

ΤΕΜ

0

1

1

17,360

17,360

TEM

0

5

5

29,330

146,650

ΤΕΜ

40

0

40

8,850

354,00

3
4
5
6
7

FORMALDEHYDE 10%,
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 LIT
FORMALDEHYDE 37%,
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 LIT
MONSEL FAST BT=100 ml=1 TEM
METHYLENE BLUE POWDER
BT=100 gr=1ΤΕΜ
METHYLENE BLUE 0,5%,
(ΠΟΣΙΜΟ) ΣΕ AMP (ΣΗΜ.: 1
AMP=1 ΤΕΜ)

8

PERYDROL FL ΛΙΤΡΟ 50%

TEM

50

0

50

9,90

495,00

9

ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟ 0

TEM

20

0

20

0,150

3,00

10

ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟ 1

TEM

20

0

20

0,2820

5,64

11

ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟ 2

TEM

1.000

0

1000

0,150

150,00

12

ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟ 3

TEM

1.500

0

1500

0,150

225,00

13

ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟ 4

TEM

500

0

500

0,150

75,00

TEM

40

0

40

1,80

72,00

TEM

5

0

5

36,00

180,00

TEM

30

0

30

36,00

1080,00

TEM

350

0

350

10,70

3745,00

TEM

100

0

100

7,20

720,00

TEM

100

0

100

0,750

75,00

TEM

3.500

0

3500

0,650

2275,00

14
15
16
17

18

19

20

ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΡΙ ΣΕ
ΤΑΜΠΛΕΤΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ
ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑΣ 22 FR
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ
ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑΣ 24 FR
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓ.
ΠΕΔΙΟ 56 Χ 45 (ΙΩΔΙΟΥΧΟ
ΜΕΓΑΛΟ)
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓ.
ΠΕΔΙΟ 60 Χ 35 (ΙΩΔΙΟΥΧΟ ΜΙΚΡΟ)
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓ.
ΠΕΔΙΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΜΕ ΟΠΗ
45 Χ 75
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓ.
ΠΕΔΙΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΜΕ ΟΠΗ
50 Χ 60

21

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓ.
ΠΕΔΙΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΜΕ ΟΠΗ
75 Χ 90

TEM

700

0

700

0,650

455,00

22

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓ.
ΠΕΔΙΟ ΧΩΡΙΣ ΟΠΗ 150 Χ 180

ΤΕΜ

3.000

200

3200

1,60

5120,00
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23

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓ.
ΠΕΔΙΟ ΧΩΡΙΣ ΟΠΗ 50 Χ 60

ΤΕΜ

4.500

200

4700

0,350

1645,00

24

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓ.
ΠΕΔΙΟ ΧΩΡΙΣ ΟΠΗ 75 Χ 90

ΤΕΜ

4.500

200

4700

0,350

1645,00

25

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓ.
ΠΕΔΙΟ ΧΩΡΙΣ ΟΠΗ 100 Χ150

ΤΕΜ

0

1000

1000

0,460

460,00

26

ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΓΙΑ
PAP TEΣT

TEM

700

200

900

0,420

378,00

27

ΓΕΛΗ ΓΙΑ ΝΕΚΡΩΤΙΚΕΣ ΕΣΧΑΡΕΣ

TEM

50

0

50

3,30

165,00

ΤΕΜ

40

0

40

2,90

116,00

ΤΕΜ

40

0

40

2,90

116,00

TEM

400

0

400

1,20

480,00

TEM

1.500

800

2300

6,00

13800,00

TEM

3.000

0

3000

0,0590

177,00

TEM

70

0

70

3,00

210,00

TEM

70

0

70

3,00

210,00

TEM

70

0

70

3,00

210,00

ΤΕΜ

800

0

800

0,170

136,00

28
29
30
31
32
33

34

35
36

ΓΥΑΛΙΑ ΦΩΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΝΕΟΓΝΩΝ - 20-23 ΕΚ.
ΓΥΑΛΙΑ ΦΩΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΝΕΟΓΝΩΝ - 23-34 ΕΚ.
ΓΩΝΙΑ ΣΠΙΡΑΛ (ΜΕ ΚΡΙΚΟΕΙΔΗ
ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ)
ΔΕΙΚΤΕΣ 3 ΩΡΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ
ΔΟΧΕΙΑ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ
ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ, 100 ML
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΝΔΡΙΚΟΣ
ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ (ΠΕΟΚΑΛΥΠΤΡΑ) 25
ΜΜ +/- 1 MM
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΝΔΡΙΚΟΣ
ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ (ΠΕΟΚΑΛΥΠΤΡΑ) 30
ΜΜ +/- 1 MM
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΝΔΡΙΚΟΣ
ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ (ΠΕΟΚΑΛΥΠΤΡΑ) 35
ΜΜ +/- 1 MM
ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ ΧΑΡΤΙΝΑ
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

37

ΖΕΛΕ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗΣ 250 ML

ΤΕΜ

2.500

0

2500

0,450

1125,00

38

ΖΕΛΕ (GEL) ΨΥΞΗΣ ΜΥΩΝ ΚΑΙ
ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ

TEM

100

0

100

5,840

584,00

39

ΖΕΛΕ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΒΤ 5ΛΙΤ

ΛΙΤΡΟ

0

70

70

1,30

91,00

40

ΖΕΛΕ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΞΥΛΟΚΑΪΝΗΣ
ΕΤΟΙΜΟ ΣΕ ΣΥΡΙΓΓΑ

ΤΕΜ

350

0

350

1,50

525,00

41

ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ ΨΗΦΙΑΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ (DIGITAL)

ΤΕΜ

2.500

500

3000

0,580

1740,00

ΤΕΜ

1.500

1.000

2500

0,30

750,00

ΤΕΜ

3.500

2.000

5500

0,480

2640,00

ΤΕΜ

3.500

1.000

4500

0,780

3510,00

ΤΕΜ

2.000

1.000

3000

1,20

3600,00

ΤΕΜ

1.000

0

1000

1,650

1650,00

42

43

44

45

46

ΘΗΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ 100 ΜΜ Χ 260
ΜΜ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
ΘΗΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ 150ΜΜ Χ 320
ΜΜ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
ΘΗΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ 200 ΜΜ Χ 400
ΜΜ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
ΘΗΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ 250 ΜΜ Χ 480
ΜΜ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
ΘΗΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ 320 ΜΜ Χ 560
ΜΜ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
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47

48

49
50
51
52

ΘΗΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ 750 ΜΜ Χ 200
ΜΜ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
ΘΗΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ 200 ΜΜ Χ 500
ΜΜ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 3
ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ
120Χ120 ± 10 ΕΚ.
ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΜΕΡΑΣ
ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΟΥ
ΚΑΛΥΜΜΑ ΛΑΒΗΣ ΠΡΟΒΟΛΕA
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ
ΚΑΤΩΣΕΝΤΟΝΑ
ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΦΑΡΔΟΣ
0,70 ΕΚ. Χ 50Μ

ΤΕΜ

700

0

700

0,20

140,00

ΤΕΜ

0

1000

1000

0,660

660,00

ΤΕΜ

0

100

100

5,50

550,00

ΤΕΜ

700

500

1200

0,420

504,00

ΤΕΜ

700

600

1300

1,230

1599,00

ΤΕΜ

3.500

1.000

4500

1,250

5625,00

53

ΚΟΛΛΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ

ΤΕΜ

30

10

40

10,70

428,00

54

ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΤΕΜ

800

100

900

2,10

1890,00

55

ΚΡΕΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ 50 GR ΜΕ
ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟ 12%

TEM

100

0

100

6,00

600,00

56

ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ
ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ 150 - 180 ΕΚ.

ΤΕΜ

700

200

900

7,00

6300,00

ΤΕΜ

40

0

40

10,00

400,00

ΤΕΜ

40

0

40

11,00

440,00

ΤΕΜ

4.000

500

4500

0,0860

387,00

ΤΕΜ

5.000

500

5500

0,0860

473,00

ΤΕΜ

1.000

300

1300

0,110

143,00

57
58
59
60
61

ΛΑΒΙΔΑ ΒΙΟΨΙΑΣ
ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΟΥ Μ.Χ.
ΛΑΒΙΔΑ ΘΕΡΜΗΣ ΒΙΟΨΙΑΣ
ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΟΥ Μ.Χ.
ΛΕΠΙΔΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΕ ΛΑΒΗ
Νο10
ΛΕΠΙΔΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΕ ΛΑΒΗ
Νο11
ΛΕΠΙΔΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΕ ΛΑΒΗ
Νο12

62

ΛΕΠΙΔΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΕ ΛΑΒΗ
Νο15

ΤΕΜ

1.500

500

2000

0,110

220,00

63

ΛΕΠΙΔΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΕ ΛΑΒΗ
Νο21

ΤΕΜ

2.000

500

2500

0,0980

245,00

64

ΛΕΠΙΔΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ Νο10

ΤΕΜ

15.000

2.000

17000

0,0220

374,00

65

ΛΕΠΙΔΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ Νο11

ΤΕΜ

15.000

4.000

19000

0,0220

418,00

66

ΛΕΠΙΔΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ Νο12

ΤΕΜ

6.000

600

6600

0,0220

145,20

67

ΛΕΠΙΔΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ Νο15

ΤΕΜ

12.000

1.500

13500

0,110

1485,00

68

ΛΕΠΙΔΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ Νο21

ΤΕΜ

6.000

1.600

7600

0,0860

653,60

ΤΕΜ

3.000

1.000

4000

0,050

200,00

TEM

1.000

1.500

2500

0,450

1125,00

69
70

ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ ΧΛΩΡΕΞΙΔΙΝΗΣ
ΠΕΡΙΠΟΥ 190 Χ 100 ΜΜ
ΜΑΣΚΑ VENTURI ΟΞΥΓΟΝΟΥ
ΕΝΗΛΙΚΩΝ

71

ΜΑΣΚΑ ΑΝΑΙΣΘ/ΚΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ L

ΤΕΜ

50

30

80

2,50

200,00

72

ΜΑΣΚΑ ΑΝΑΙΣΘ/ΚΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ M

ΤΕΜ

50

30

80

2,50

200,00

73

ΜΑΣΚΑ ΑΝΑΙΣΘ/ΚΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ S

ΤΕΜ

50

30

80

2,50

200,00
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74
75
76

ΜΑΣΚΑ ΑΝΑΙΣΘ/ΚΗ ΠΑΙΔΩΝ
ΜΑΣΚΑ ΑΠΛΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ο2
ΕΝΗΛΙΚΩΝ
ΜΑΣΚΑ ΑΠΛΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ο2
ΠΑΙΔΩΝ

ΤΕΜ

10

10

20

3,00

60,00

ΤΕΜ

6.000

0

6000

0,250

1500,00

ΤΕΜ

300

0

300

0,270

81,00

77

ΜΑΣΚΑ ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ Νο 3

ΤΕΜ

2

20

22

10,00

220,00

78

ΜΑΣΚΑ ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ Νο 4

ΤΕΜ

2

20

22

10,00

220,00

79

ΜΑΣΚΑ ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ Νο 5

ΤΕΜ

2

20

22

10,00

220,00

80

ΜΑΣΚΑ ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ Νο 6

ΤΕΜ

2

10

12

10,00

120,00

ΤΕΜ

1

2

3

110,00

330,00

ΤΕΜ

1

2

3

110,00

330,00

81
82

ΜΑΣΚΑ ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΣΚΛΗΡΗ
(ΤΥΠΟΥ FASTRACH) Nο 3
ΜΑΣΚΑ ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΣΚΛΗΡΗ
(ΤΥΠΟΥ FASTRACH) Nο 4

83

ΜΑΣΚΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΑΣΚΟ
(ΕΠΑΝΕΙΣΠΝΟΗΣ) ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ
ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ Ο2

ΤΕΜ

1.500

50

1550

0,50

775,00

84

ΜΑΣΚΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ
ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗ (NEBULIZER)

ΤΕΜ

4.500

1.500

6000

0,340

2040,00

85

ΜΑΣΚΑ ΠΑΙΔΩΝ ΜΕ
ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗ (NEBULIZER)

ΤΕΜ

2.500

300

2800

0,340

952,00

86

ΜΑΣΚΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ
ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΤΕΜ

180

50

230

0,80

184,00

ΤΕΜ

0

2

2

102,00

204,00

ΤΕΜ

30.000

1.500

31500

0,0140

441,00

ΤΕΜ

1.000

0

1000

0,350

350,00

ΤΕΜ

60.000

0

60000

0,0140

840,00

ΤΕΜ

800

200

1000

0,1520

152,00

87
88
89
90
91

ΜΑΣΚΑ ΤΥΠΟΥ BOUSSIGNAC
ΜΕΣΑΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
ΜΑΣΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΙΑΣ
ΧΡΗΣΗΣ ΔΕΤΗ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ 3
ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ
ΜΑΣΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕ ΑΣΠΙΔΑ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΜΑΣΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΙΑΣ
ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 3
ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ
ΜΗΤΡΟΣΚΟΠΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ
ΠΛΑΣΤΙΚΑ LARGE

92

ΜΗΤΡΟΣΚΟΠΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ
ΠΛΑΣΤΙΚΑ MEDIUM

ΤΕΜ

2.000

600

2600

0,1520

395,20

93

ΜΗΤΡΟΣΚΟΠΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ
ΠΛΑΣΤΙΚΑ SMALL

ΤΕΜ

700

200

900

0,1520

136,80

94

ΜΟΛΥΒΙΑ ΝΙΤΡΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥ

ΤΕΜ

20

5

25

5,70

142,50

95

ΜΟΡΦΟΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΠΙΕΣΗΣ

TEM

250

0

250

7,80

1950,00

96

ΝΑΤΡΑΣΒΕΣΤΟΣ ΒΤ Χ 4,5 KGR

ΤΕΜ

50

40

90

10,1250

911,25

ΤΕΜ

60

20

80

64,00

5120,00

ΤΕΜ

650

0

650

0,10

65,00

ΤΕΜ

700

0

700

1,460

1022,00

97
98
99

ΝΑΫΛΟΝ ΓΙΑ ΚΑΤΩΣΕΝΤΟΝΟ
ΡΟΛΟ, ΜΗΚΟΥΣ 100 Μ,
ΦΑΡΔΟΥΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 1,5 Μ
ΟΜΦΑΛΟΔΕΜΑΤΑ (ΚΛΙΠΣ
ΟΜΦΑΛΙΟΥ ΛΩΡΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΑ)
ΟΥΡΟΔΟΧΕΙΑ-ΟΥΡΟΜΕΤΡΑ
ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ,
ΤΕΜ/500 ML

Σελίδα 40 από 92
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100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117

118

119
120
121

ΠΛΑΚΕΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ
ΜΟΝΕΣ
ΠΟΤΗΡΑΚΙΑ ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 30 ML
ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 3-ΑΥΛΟΥ Κ.Φ.Κ.
ΜΗΚΟΥΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 15 CM
ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΟΡΟΥ 100 CM
ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΑ ΚΟΛΠΟΥ &
ΥΠΕΡΗΧΟΥ
ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ Νο
6
ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ Νο
6,5
ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ Νο
7
ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ Νο
7,5
ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ Νο
8
ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ Νο
9
ΡΟΛΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ
ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ 150 ΜΜ Χ 70 Μ
ΡΟΛΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ
ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ 250 ΜΜ Χ 70 Μ
ΡΟΛΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ
ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ 420 ΜΜ Χ 70 Μ
ΡΟΛΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ
ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ 500 ΜΜ Χ 70 Μ
ΡΟΛΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 200 mm Χ
70 m ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
ΡΟΛΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 100 mm Χ
70 m ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
ΣΕΤ ΒΙΟΨΙΑΣ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ Μ.Χ.
ΣΕΤ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ (ΣΕΤ ΤΩΝ 4
ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΣΕ
ΚΑΘΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ)
ΣΕΤ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ
ΣΚΟΡΑΜΙΔΕΣ (ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ CARE
BAG URI) ΑΝΔΡΩΝ
ΣΚΟΡΑΜΙΔΕΣ (ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ CARE
BAG URI) ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΤΕΜ

6.000

1.000

7000

0,380

2660,00

ΤΕΜ

60.000

15.000

75000

0,00450

337,50

ΤΕΜ

150

200

350

0,750

262,50

ΤΕΜ

7.000

5.000

12000

0,20

2400,00

ΤΕΜ

0

300

300

0,180

54,00

ΤΕΜ

50

50

100

1,60

160,00

ΤΕΜ

0

50

50

1,60

80,00

ΤΕΜ

70

50

120

1,60

192,00

ΤΕΜ

0

10

10

1,60

16,00

ΤΕΜ

50

10

60

1,60

96,00

ΤΕΜ

30

10

40

1,60

64,00

ΤΕΜ

10

0

10

30,00

300,00

ΤΕΜ

10

15

25

50,50

1262,50

ΤΕΜ

10

5

15

135,00

2025,00

ΤΕΜ

10

5

15

170,00

2550,00

ΤΕΜ

0

5

5

60,00

300,00

ΤΕΜ

0

5

5

38,00

190,00

ΤΕΜ

50

20

70

6,90

483,00

ΤΕΜ

200

0

200

3,00

600,00

ΤΕΜ

100

20

120

1,50

180,00

ΤΕΜ

14.000

1.410

15410

0,560

8629,60

ΤΕΜ

10.000

1.400

11400

0,520

5928,00

122

ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ PAP TEST ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ

ΤΕΜ

2.500

500

3000

0,0470

141,00

123

ΣΠΡΕΪ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ

ΤΕΜ

30

10

40

16,00

640,00

124

ΣΠΡΕΪ ΧΛΩΡΕΞΙΔΙΝΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ

ΤΕΜ

100

0

100

3,650

365,00

125

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
ΡΙΝΟΓΑΣΤΡΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ

ΤΕΜ

1.000

100

1100

2,50

2750,00
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126
127
128

129

130

131
132
133
134

135
136
137
138
139
140

141
142
143
144
145

146

147

ΣΤΑΤΩ-ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ - ΠΛΑΣΤΙΚΑ
ΠΛΑΙΣΙΑ
ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΑ
ΤΡΑΧEΙΟΣΤΟΜΙΑΣ
ΣΤΙΛΟ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ Μ.Χ.
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ (ΜΙΚΡΩΝ
ΑΓΓΕΙΩΝ)
ΣΤΙΛΟ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ Μ.Χ.
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΓΙΑ
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
ΣΤΡΟΦΙΓΓΑ - ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3ΠΛΗΣ
ΡΟΗΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ
ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ
ΣΤΡΟΦΙΓΓΑ 5 ΤΡΙΟΔΩΝ
(ΠΕΝΤΑΠΛΟ 3-WAY) ΣΕ ΣΕΙΡΑ
(MANIFOLD)
ΣΤΡΟΦΙΓΓΑ ΑΠΛΗ - ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
3ΠΛΗΣ ΡΟΗΣ
ΣΥΝΔΕΚΤΙΚΟ-ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΤΥΠΟΥ
Τ (EXTENSION Τ - ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ)
ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ
ΤΥΠΟΥ Τ (T - PIECE ΓΙΑ
ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑ)
ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟΥ
ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΡΙΝΟΓΑΣΤΡΙΚΟ
ΣΩΛΗΝΑ
ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΣΩΛΗΝΩΝ ΕΥΘΥ 7Χ7
ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΓΧΥΣΗΣ
ΜΙΚΡΟΣΤΑΓΟΝΩΝ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΗ
ΤΥΠΟΥ DIAL-A-FLO
ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ
ΤΥΠΟΥ ΤΡΙ-ΦΛΟ
ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΑΠΛΗ
ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
ΔΙΟΥΡΗΘΡΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ Y
ΔΙΠΛΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
ΔΙΟΥΡΗΘΡΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ
ΜΟΝΗ
ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΡΩΝ
ΑΠΛΗ
ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΡΩΝ
ΤΥΠΟΥ SOLUSET
ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΩΤΟΣ ΧΩΡΙΣ
ΣΥΡΜΑ
ΤΑΜΠΟΝ ΕΠΙΠΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΥΛΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΕΠΙΣΤΑΞΗΣ
ΜΕ ΑΕΡΑ
ΤΑΜΠΟΝ ΕΠΙΠΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΥΛΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΕΠΙΣΤΑΞΗΣ
ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ ΥΓΡΟΥ
ΤΑΜΠΟΝ ΕΠΙΠΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΕΠΙΣΤΑΞΗΣ ΜΕ ΑΕΡΑ,
ΜΕ ΑΥΛΟ 7,5 CM

ΤΕΜ

2.000

600

2600

0,0840

218,40

ΤΕΜ

100

0

100

4,00

400,00

ΤΕΜ

30

10

40

13,00

520,00

ΤΕΜ

30

10

40

13,50

540,00

ΤΕΜ

2.000

2.000

4000

0,130

520,00

ΤΕΜ

180

0

180

3,650

657,00

ΤΕΜ

70.000

15.000

85000

0,06870

5839,50

ΤΕΜ

500

500

1000

0,750

750,00

ΤΕΜ

250

100

350

1,00

350,00

ΤΕΜ

100

0

100

3,40

340,00

ΤΕΜ

1.500

100

1600

0,240

384,00

ΤΕΜ

18.000

3.000

21000

0,42780

8983,80

ΤΕΜ

600

50

650

1,670

1085,50

ΤΕΜ

3.000

1.000

4000

0,1580

632,00

ΤΕΜ

250

0

250

1,890

472,50

ΤΕΜ

250

0

250

1,890

472,50

ΤΕΜ

130.000

15.000

145000

0,10210

14804,50

TEM

300

0

300

0,480

144,00

ΤΕΜ

40

0

40

4,00

160,00

ΤΕΜ

100

0

100

34,00

3400,00

ΤΕΜ

50

5

55

30,00

1650,00

ΤΕΜ

80

0

80

34,00

2720,00
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148
149
150
151
152
153
154
155
156

ΤΑΜΠΟΝ ΕΠΙΣΤΑΞΗΣ ΡΙΝΟΣ
ΧΩΡΙΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟ 100 MM
ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ-ΒΡΑΧΙΟΛΑΚΙΑ
ΒΡΕΦΩΝ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ-ΒΡΑΧΙΟΛΑΚΙΑ
ΕΝΗΛΙΚΩΝ
ΤΕΝΤΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΓΙΑ AQUA
PACK
ΤΕΣΤ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΕΜΒΡΥΪΚΗΣ
ΦΙΜΠΡΟΝΕΚΤΙΝΗΣ
ΤΕΣΤ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΡΗΞΗΣ
ΕΜΒΡΥΙΚΩΝ ΥΜΕΝΩΝ
ΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ LARGE VOLUME
NEBULIZER (ΤΥΠΟΥ AQUA PACK)
ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
(ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ)
ΦΙΛΤΡΟ ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΟΥ ΑΠΛΟ

ΤΕΜ

120

25

145

4,380

635,10

ΤΕΜ

200

0

200

0,04890

9,78

ΤΕΜ

2.500

0

2500

0,030

75,00

ΤΕΜ

70

0

70

1,50

105,00

ΤΕΜ

20

0

20

50,00

1000,00

ΤΕΜ

20

0

20

12,00

240,00

ΤΕΜ

60

30

90

1,50

135,00

ΤΕΜ

2.000

400

2400

0,630

1512,00

ΤΕΜ

130

31

161

2,20

354,20

Οι αναγραφόμενες ποσότητες είναι ενδεικτικές και έχουν προσδιοριστεί κατ’ εκτίμηση των αναγκών
της Αναθέτουσας Αρχής, με βάση την κατανάλωση αντίστοιχων ειδών κατά τα προηγούμενα έτη.
Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση να εξαντλήσει τις ποσότητες αυτές ή τον προϋπολογισμό
της προμήθειας, εφόσον τούτο δεν επιβάλλεται από τις ανάγκες του, όπως αυτές θα διαμορφωθούν
στη διάρκεια της σύμβασης.
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1

Η ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΦΟΡΑ BT ΤΩΝ 1.000 ML, Η ΤΙΜΗ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΑΝΑ 1.000 ML. 1 TEM=1.000 ML

2

ΚΑΨΟΥΛΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΜΑΛΓΑΜΑΤΟΣ, NON GAMMA 2 ΑΜΑΛΓΑΜΑ, ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 50 ΚΑΨΟΥΛΩΝ. Η
ΤΙΜΗ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ. ΣΗΜ.: 1 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ=1 ΤΕΜ

3

ΕΤΟΙΜΗ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ. Η ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΦΟΡΑ ΛΙΤΡΑ. Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΤΙΜΗ) ΝΑ ΔΟΘΕΙ ANA ΛΙΤΡΟ

4

ΕΤΟΙΜΗ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ. Η ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΦΟΡΑ ΛΙΤΡΑ. Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΤΙΜΗ) ΝΑ ΔΟΘΕΙ ANA ΛΙΤΡΟ

5

Η ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΦΟΡΑ BT ΤΩΝ 100 ML, Η ΤΙΜΗ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΑΝΑ 100 ML
ΜΠΛΕ ΤΟΥ ΜΕΘΥΛΕΝΙΟΥ, ΒΟΗΘΗΜΑ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ (ΣΚΟΝΗ ΣΕ ΜΠΟΥΚΑΛΙ). Η
ΤΙΜΗ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΑΝΑ 100 GR
ΜΠΛΕ ΤΟΥ ΜΕΘΥΛΕΝΙΟΥ, ΒΟΗΘΗΜΑ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ (ΠΟΣΙΜΟ) ΣΕ AMP. Η ΤΙΜΗ
ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ
Η ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΦΟΡΑ FL ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΛΙΤΡΟΥ. Η ΤΙΜΗ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ. 1ΤΕΜ=1 ΛΙΤΡΟ
ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΣ Νο 0, ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ,
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ, LATEX FREE
ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΣ Νο 1, ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ,
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ, LATEX FREE
ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΣ Νο 2, ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ,
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ, LATEX FREE
ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΣ Νο 3, ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ,
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ, LATEX FREE
ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΣ Νο 4, ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ,
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ, LATEX FREE

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17

18

19

20

21

22

ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΡΙ ΣΕ ΤΑΜΠΛΕΤΑ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ, ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΜΕΓΕΘΟΥΣ
22 FR
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ, ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΜΕΓΕΘΟΥΣ
24 FR
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΔΙΟ. ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΧΕΙΡ/ΚΟ ΟΘΟΝΙΟ ΑΠΟ ΔΙΑΦΑΝΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ, ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗΣ ΚΟΛΛΑΣ, ΠΟΥ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΝΟΗ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ, ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΙΩΔΟΦΟΡΟ
ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΟΥΣΙΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΚΟΛΛΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ. ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ, ΜΕ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΤΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 56 Χ 45 ΕΚ. ΠΕΡΙΠΟΥ. Η ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΦΟΡΑ ΤΕΜΑΧΙΑ. Η ΤΙΜΗ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΔΙΟ. ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΧΕΙΡ/ΚΟ ΟΘΟΝΙΟ ΑΠΟ ΔΙΑΦΑΝΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ, ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗΣ ΚΟΛΛΑΣ, ΠΟΥ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΝΟΗ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ, ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΙΩΔΟΦΟΡΟ
ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΟΥΣΙΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΚΟΛΛΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ. ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ, ΜΕ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΤΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 60 Χ 35 ΕΚ. ΠΕΡΙΠΟΥ. Η ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΦΟΡΑ ΤΕΜΑΧΙΑ. Η ΤΙΜΗ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΧΕΙΡ/ΚΟ ΠΕΔΙΟ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΟΠΗ, 2 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΑΔΙΑΠΕΡΑΣΤΟ ΣΤΑ ΥΓΡΑ. ΝΑ ΜΗ ΣΧΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΙΣΧΥΡΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ
ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΚΟΛΛΑ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 45 Χ 75 ΕΚ. ΠΕΡΙΠΟΥ
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΧΕΙΡ/ΚΟ ΠΕΔΙΟ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΟΠΗ, 2 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΑΔΙΑΠΕΡΑΣΤΟ ΣΤΑ ΥΓΡΑ. ΝΑ ΜΗ ΣΧΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΙΣΧΥΡΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ
ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΚΟΛΛΑ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 50 Χ 60 ΕΚ. ΠΕΡΙΠΟΥ
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΧΕΙΡ/ΚΟ ΠΕΔΙΟ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΟΠΗ, 2 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΑΔΙΑΠΕΡΑΣΤΟ ΣΤΑ ΥΓΡΑ. ΝΑ ΜΗ ΣΧΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΙΣΧΥΡΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ
ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΚΟΛΛΑ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 75 Χ 90 ΕΚ. ΠΕΡΙΠΟΥ
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΧΕΙΡ/ΚΟ ΠΕΔΙΟ 2 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΠΗ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΡΟΦΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΔΙΑΠΕΡΑΣΤΟ ΣΤΑ
ΥΓΡΑ. ΝΑ ΜΗ ΣΧΙΖΕΤΑΙ, ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΙΣΧΥΡΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΤΡΩΜΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΚΟΛΛΑ. ΣΕ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 150 Χ 180 ΕΚ. ΠΕΡΙΠΟΥ. Η ΤΙΜΗ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ
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ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΧΕΙΡ/ΚΟ ΠΕΔΙΟ 2 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΠΗ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΡΟΦΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΔΙΑΠΕΡΑΣΤΟ ΣΤΑ
ΥΓΡΑ. ΝΑ ΜΗ ΣΧΙΖΕΤΑΙ, ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΙΣΧΥΡΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΤΡΩΜΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΚΟΛΛΑ. ΣΕ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 50 Χ 60 ΕΚ. ΠΕΡΙΠΟΥ. Η ΤΙΜΗ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΧΕΙΡ/ΚΟ ΠΕΔΙΟ 2 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΠΗ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΡΟΦΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΔΙΑΠΕΡΑΣΤΟ ΣΤΑ
ΥΓΡΑ. ΝΑ ΜΗ ΣΧΙΖΕΤΑΙ, ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΙΣΧΥΡΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΤΡΩΜΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΚΟΛΛΑ. ΣΕ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 75 Χ 90 ΕΚ. ΠΕΡΙΠΟΥ. Η ΤΙΜΗ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΧΕΙΡ/ΚΟ ΠΕΔΙΟ 2 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΠΗ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΡΟΦΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΔΙΑΠΕΡΑΣΤΟ ΣΤΑ
ΥΓΡΑ. ΝΑ ΜΗ ΣΧΙΖΕΤΑΙ, ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΙΣΧΥΡΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΤΡΩΜΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΚΟΛΛΑ. ΣΕ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 100 X 150 ΕΚ. ΠΕΡΙΠΟΥ. Η ΤΙΜΗ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ
ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΛΗΨΗ TEST-PAP ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΔΟΤΡΑΧΗΛΟ, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ. Η ΤΙΜΗ
ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΥΔΡΟΓΕΛΗ ΜΕ > 90% ΝΕΡΟ, ΑΛΓΗΝΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΚΑΙ ΚΥΤΑΡΡΙΝΗ. ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ
ΥΨΗΛΗ ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ. Η ΤΙΜΗ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΑΤΙΩΝ ΝΕΟΓΝΩΝ. ΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΣΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΠΙΒΛΑΒΕΙΣ ΑΚΤΙΝΕΣ ΤΗΣ UV
ΦΩΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΑ ΝΕΟΓΝΑ. ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 99,9% ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΩΝ UV
ΑΚΤΙΝΩΝ. ΝΑ ΕΧΟΥΝ 100% ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΑΠΟ ΒΑΜΒΑΚΙ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ & ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΦΡΩΔΕΣ ΚΑΙ
ΜΗ ΔΙΑΜΠΕΡΕΣ ΦΥΛΛΟ ΣΤΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ. ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΚΡΑΝΙΟ ΤΟΥ
ΝΕΟΓΝΟΥ ΜΕΓΕΘΟΣ: ΜΙΚΡΟ/ΝΕΟΓΝΙΚΟ ΜΗΚΟΥΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 20-23 ΕΚ. Η ΤΙΜΗ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΑΤΙΩΝ ΝΕΟΓΝΩΝ. ΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΣΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΠΙΒΛΑΒΕΙΣ ΑΚΤΙΝΕΣ ΤΗΣ UV
ΦΩΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΑ ΝΕΟΓΝΑ. ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 99,9% ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΩΝ UV
ΑΚΤΙΝΩΝ. ΝΑ ΕΧΟΥΝ 100% ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΑΠΟ ΒΑΜΒΑΚΙ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ & ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΦΡΩΔΕΣ ΚΑΙ
ΜΗ ΔΙΑΜΠΕΡΕΣ ΦΥΛΛΟ ΣΤΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ. ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΡΑΝΙΟ ΤΟΥ
ΝΕΟΓΝΟΥ ΜΕΓΕΘΟΣ: ΝΕΟΓΝΙΚΟ/ΒΡΕΦΩΝ ΜΗΚΟΥΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 23-34 ΕΚ. Η ΤΙΜΗ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ
ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΣΕ ΓΩΝΙΑ, ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΣΠΙΡΑΛ ΜΗΚΟΥΣ 15 ΕΚ. ΠΕΡΙΠΟΥ, ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗ ΑΝΑΠΝΟΗ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ, ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ. Η ΤΙΜΗ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΙΩΡΟΥ (3 ΩΡΕΣ ΒΑΣΕΙ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΟΥΝ) ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΚΛΙΒΑΝΩΝ ΑΤΜΟΥ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΑΜΠΟΥΛΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΕΡΙΚΛΕΙΕΤΑΙ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ. ΝΑ
ΕΧΕΙ ΧΗΜΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ. ΝΑ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ 121-134οC. ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΛΗΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ. ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΩΑΣΤΗΡΑ.
Η ΤΙΜΗ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ
ΔΟΧΕΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΚΑΘΑΡΑ, ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ, ΜΕ
ΒΙΔΩΤΟ ΚΑΠΑΚΙ, ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΑ, ΜΕ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 100 ML ΠΕΡΙΠΟΥ, ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ.
Η ΤΙΜΗ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ
ΠΕΡΙΠΕΪΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗ, ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ, ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟΣ, ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ
(ΣΠΙΡΑΛ) ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗ ΔΙΑΚΟΠΤΕΤΑΙ Η ΡΟΗ ΤΩΝ ΟΥΡΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΛΥΓΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ
ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΕΩΣ ΚΑΙ 90°. ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ / ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ. ΔΙΑΣΤΑΣH
25 ΜΜ +/- 1 MM
ΠΕΡΙΠΕΪΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗ, ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ, ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟΣ, ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ
(ΣΠΙΡΑΛ) ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗ ΔΙΑΚΟΠΤΕΤΑΙ Η ΡΟΗ ΤΩΝ ΟΥΡΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΛΥΓΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ
ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΕΩΣ ΚΑΙ 90°. ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ / ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ. ΔΙΑΣΤΑΣH
30 ΜΜ +/- 1 MM
ΠΕΡΙΠΕΪΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗ, ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ, ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟΣ, ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ
(ΣΠΙΡΑΛ) ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗ ΔΙΑΚΟΠΤΕΤΑΙ Η ΡΟΗ ΤΩΝ ΟΥΡΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΛΥΓΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ
ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΕΩΣ ΚΑΙ 90°. ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ / ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ. ΔΙΑΣΤΑΣH
35 ΜΜ +/- 1 MM
ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ ΧΑΡΤΙΝΑ ΓΙΑ ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΟ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΖΕΛΕ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗΣ ΤΩΝ 250 ML. Η ΤΙΜΗ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ. 1 ΤΕΜ=250ML
ΖΕΛΕ ΚΡΥΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΜΕ ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΠΟΝΟΥΣ ΜΥΩΝ ΚΑΙ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ, ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 500 ML. 1 ΤΕΜ=500ML
ΖΕΛΕ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΠΕΡΗΧΩΝ, ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ. ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ.
Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΤΙΜΗ) ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΑΝΑ ΛΙΤΡΟ
ΖΕΛΕ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΞΥΛΟΚΑΪΝΗΣ, ΕΤΟΙΜΟ ΣΕ ΠΡΟΓΕΜΙΣΜΕΝΗ ΣΥΡΙΓΓΑ, ΣΕ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 10 ML. Η ΤΙΜΗ ΝΑ
ΔΟΘΕΙ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ
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ΨΗΦΙΑΚΑ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ, ΑΣΦΑΛΗ ΑΘΡΑΥΣΤΑ, ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ, ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ, ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΗΧΗΤΙΚΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΠΟ ΜΑΣΧΑΛΗ, ΣΤΟΜΑ, ΚΑΙ ΟΡΘΟ. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ
ΜΕ ΑΛΚΟΟΛΗ. ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ. ΝΑ ΔΟΘΕΙ Η ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ
ΘΗΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 12 ΜΗΝΕΣ.
ΔΙΑΣΤΑΣΗ 100 ΜΜ Χ 260 ΜΜ. Η ΤΙΜΗ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ
ΘΗΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 12 ΜΗΝΕΣ.
ΔΙΑΣΤΑΣΗ 150ΜΜ Χ 320 ΜΜ. Η ΤΙΜΗ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ
ΘΗΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 12 ΜΗΝΕΣ.
ΔΙΑΣΤΑΣΗ 200 ΜΜ Χ 400 ΜΜ. Η ΤΙΜΗ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ
ΘΗΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 12 ΜΗΝΕΣ.
ΔΙΑΣΤΑΣΗ 250 ΜΜ Χ 480 ΜΜ. Η ΤΙΜΗ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ
ΘΗΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 12 ΜΗΝΕΣ.
ΔΙΑΣΤΑΣΗ 320 ΜΜ Χ 560 ΜΜ. Η ΤΙΜΗ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ
ΘΗΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 12 ΜΗΝΕΣ.
ΔΙΑΣΤΑΣΗ 750 ΜΜ Χ 200 ΜΜ. Η ΤΙΜΗ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ
ΘΗΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 12 ΜΗΝΕΣ.
ΔΙΑΣΤΑΣΗ 200 ΜΜ Χ 500 ΜΜ. Η ΤΙΜΗ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ
ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΙΑ ΣΤΩΜΑΤΑ: 1) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΑΠΟ ΒΑΜΒΑΚΙ, 2) ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΣΤΡΩΜΑ ΑΠΟ
ΨΗΓΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΕ ΚΥΨΕΛΟΕΙΔΗ ΥΦΑΝΣΗ, 3) ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΑΠΟ ΜΗ ΑΓΩΓΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ
ΜΟΝΩΣΗ ΑΠΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΕΣ
ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΓΙΑ ΚΑΜΕΡΑ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΟΥ, ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΗ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ 15 (+/-3) ΕΚ. Χ 250 (+/-8) ΕΚ., ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ, ΜΕ
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΚΡΟ. Η ΤΙΜΗ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ
ΚΑΛΥΜΜΑ ΛΑΒΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΡΟΒΟΛΕΑ, ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΠΑΦΗΣ ΤΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΒΟΛΕΑ, ΜΙΑΣ
ΧΡΗΣΗΣ, ΓΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ, ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΛΑΤΕΞ FREE, ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ. Η ΤΙΜΗ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ
ΧΑΡΤΙ ΡΟΛΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΗΣ, (ΧΑΡΤΙΝΟ ΚΑΤΩΣΕΝΤΟΝΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ - ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ),
ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ 70 ΕΚ. Χ 50 Μ. Η ΤΙΜΗ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΑΝΑ ΡΟΛΟ (1 ΡΟΛΟ=1 ΤΕΜ)
ΚΟΛΛΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ, ΜΕ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΑΛΑΚΩΝ ΙΣΤΩΝ. Η ΤΙΜΗ ΝΑ
ΔΟΘΕΙ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ
ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΗ ΚΟΥΒΕΡΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ, ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ Ή ΨΥΧΟΣ.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 160 Χ 210 ΕΚ. Η ΤΙΜΗ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ.
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΚΡΕΜΑ ΜΕ ΟΞΕΙΔΙΟ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ 12% ΚΑΙ ΔΙΜΕΘΙΚΟΝΗ, ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ
ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΕΘΙΣΜΩΝ. 1 ΤΕΜ=ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50 GR +/- 10%
ΠΛΗΡΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΑΣΚΟ, ΔΥΟ ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΡΙΚΟΕΙΔΕΙΣ 150 - 180
ΕΚ. ΠΕΡΙΠΟΥ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ, ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ Υ ΚΑΙ ΕΥΘΕΑ ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΝΑΝ
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΩΛΗΝΑ 120 ΕΚ. ΠΕΡΙΠΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΣΚΟ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ 2ΛΙΤ. ΠΕΡΙΠΟΥ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΘΑ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ, ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ. Η ΤΙΜΗ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΑΝΑ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΛΑΒΙΔΑ ΒΙΟΨΙΑΣ ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΟΥ, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗΚ. 160 ΕΚ. ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΤΡ. 2,3 ΧΙΛ., ΣΕ
ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΛΑΒΙΔΑ ΘΕΡΜΗΣ ΒΙΟΨΙΑΣ (HOT BIOPSY) ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΟΥ, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗΚ. 230 ΕΚ. ΚΑΙ
ΔΙΑΜΕΤΡ. 2,8 ΧΙΛ., ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΛΕΠΙΔΑ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ. ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΥΛΙΚΟ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ, ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΟΥ ΝΑ
ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΕΥΚΟΛΟ ΑΝΟΙΓΜΑ Νο10. Η ΤΙΜΗ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ
ΛΕΠΙΔΑ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ. ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΥΛΙΚΟ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ, ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΟΥ ΝΑ
ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΕΥΚΟΛΟ ΑΝΟΙΓΜΑ Νο11. Η ΤΙΜΗ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ
ΛΕΠΙΔΑ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ. ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΥΛΙΚΟ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ, ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΟΥ ΝΑ
ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΕΥΚΟΛΟ ΑΝΟΙΓΜΑ Νο12. Η ΤΙΜΗ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ
ΛΕΠΙΔΑ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ. ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΥΛΙΚΟ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ, ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΟΥ ΝΑ
ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΕΥΚΟΛΟ ΑΝΟΙΓΜΑ Νο15. Η ΤΙΜΗ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ

63

ΛΕΠΙΔΑ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ. ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΥΛΙΚΟ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ, ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΟΥ ΝΑ
ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΕΥΚΟΛΟ ΑΝΟΙΓΜΑ Νο21. Η ΤΙΜΗ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ

64

ΛΕΠΙΔΑ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ, ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΟΥ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΕΥΚΟΛΟ
ΑΝΟΙΓΜΑ. Νο10. Η ΤΙΜΗ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ
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ΛΕΠΙΔΑ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ, ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΟΥ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΕΥΚΟΛΟ
ΑΝΟΙΓΜΑ. Νο11. Η ΤΙΜΗ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ
ΛΕΠΙΔΑ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ, ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΟΥ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΕΥΚΟΛΟ
ΑΝΟΙΓΜΑ. Νο12. Η ΤΙΜΗ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ
ΛΕΠΙΔΑ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ, ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΟΥ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΕΥΚΟΛΟ
ΑΝΟΙΓΜΑ. Νο15. Η ΤΙΜΗ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ
ΛΕΠΙΔΑ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ, ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΟΥ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΕΥΚΟΛΟ
ΑΝΟΙΓΜΑ. Νο21. Η ΤΙΜΗ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ
ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ, ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΑ ΜΕ ΧΛΩΡΕΞΙΔΙΝΗ 2% ΚΑΙ ΙΣΟΠΡΟΠΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ 70%, ΣΕ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 190Χ100 ΜΜ, ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΜΑΣΚΑ VENTURI ΟΞΥΓΟΝΟΥ, ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΠΙΡΡΙΝΙΟ ΕΛΑΣΜΑ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΟ
ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ – ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ, ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΠΥΚΝΟΤΗΤΩΝ 24%, 28%, 31%, 35%, 40%, 50% και 60 %)
ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΜΕ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΣΠΕΙΡΟΕΙΔΗ ΣΩΛΗΝΑ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΠΕΡΙΠΟΥ 2,00 Μ
ΜΑΣΚΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΑΣΙΚΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗ, ΜΕ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ & ΒΑΛΒΙΔΑ
ΔΙΑΤΑΣΗΣ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΑ ΔΙΑΦΑΝΗΣ, ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΓΙΑ ΚΑΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΛΑΤΕΞ
FREE & ΕΥΠΙΕΣΤΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ.
ΜΑΣΚΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΑΣΙΚΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗ, ΜΕ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ & ΒΑΛΒΙΔΑ
ΔΙΑΤΑΣΗΣ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΑ ΔΙΑΦΑΝΗΣ, ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΓΙΑ ΚΑΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΛΑΤΕΞ
FREE & ΕΥΠΙΕΣΤΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ.
ΜΑΣΚΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΑΣΙΚΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗ, ΜΕ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ & ΒΑΛΒΙΔΑ
ΔΙΑΤΑΣΗΣ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΑ ΔΙΑΦΑΝΗΣ, ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΓΙΑ ΚΑΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΛΑΤΕΞ
FREE & ΕΥΠΙΕΣΤΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ
ΜΑΣΚΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ, ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗ, ΜΕ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ & ΒΑΛΒΙΔΑ ΔΙΑΤΑΣΗΣ. ΝΑ
ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΑ ΔΙΑΦΑΝΗΣ, ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΓΙΑ ΚΑΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΛΑΤΕΞ FREE &
ΕΥΠΙΕΣΤΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ
ΜΑΣΚΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΑΠΛΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 1,80 Μ ΠΕΡΙΠΟΥ, ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΠΙΡΡΙΝΙΟ ΕΛΑΣΜΑ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ – ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ. ΑΠΟ ΜΑΛΑΚΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ,
ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ, ΔΙΑΦΑΝΟ. ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ, ΛΑΤΕΞ FREE, ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΣΙΑ
ΜΑΣΚΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΑΠΛΗ ΠΑΙΔΩΝ, ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 1,80 Μ ΠΕΡΙΠΟΥ, ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ
ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ – ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ. ΑΠΟ ΜΑΛΑΚΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ, ΔΙΑΦΑΝΟ. ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ, ΛΑΤΕΞ
FREE, ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΣΙΑ.
ΜΑΣΚΑ ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΗΣ, Νο 3, ΑΠO 100% ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΚΛΗΡΗ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΜΠΤΕΤΑΙ ΚΑΤA ΤΗ
ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ. ΝΑ ΦΕΡΕΙ SOFT-SEAL CUFF ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟ ΑΠO ΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΑ ΑΕΡΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ
ΑΠO ΠΟΛY ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ ΟΔΗΓΟ (PILOT) ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ Νo ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΚΑΙ Ο ΟΓΚΟΣ
ΑΕΡΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΥΞΗ ΤΟΥ CUFF. ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΕΠΙΓΛΩΤΤΙΔΙΚΕΣ ΜΠΑΡΕΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΣ ΕΤΣΙ ΤΗΝ
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΟΠΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ. ΜΟΝΙΜΗ ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ. ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ,
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, LATEX-FREE
ΜΑΣΚΑ ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΗΣ, Νο 4, ΑΠO 100% ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΚΛΗΡΗ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΜΠΤΕΤΑΙ ΚΑΤA ΤΗ
ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ. ΝΑ ΦΕΡΕΙ SOFT-SEAL CUFF ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟ ΑΠO ΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΑ ΑΕΡΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ
ΑΠO ΠΟΛY ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ ΟΔΗΓΟ (PILOT) ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ Νo ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΚΑΙ Ο ΟΓΚΟΣ
ΑΕΡΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΥΞΗ ΤΟΥ CUFF. ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΕΠΙΓΛΩΤΤΙΔΙΚΕΣ ΜΠΑΡΕΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΣ ΕΤΣΙ ΤΗΝ
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΟΠΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ. ΜΟΝΙΜΗ ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ. ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ,
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, LATEX-FREE
ΜΑΣΚΑ ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΗΣ, Νο 5, ΑΠO 100% ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΚΛΗΡΗ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΜΠΤΕΤΑΙ ΚΑΤA ΤΗ
ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ. ΝΑ ΦΕΡΕΙ SOFT-SEAL CUFF ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟ ΑΠO ΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΑ ΑΕΡΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ
ΑΠO ΠΟΛY ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ ΟΔΗΓΟ (PILOT) ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ Νo ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΚΑΙ Ο ΟΓΚΟΣ
ΑΕΡΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΥΞΗ ΤΟΥ CUFF. ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΕΠΙΓΛΩΤΤΙΔΙΚΕΣ ΜΠΑΡΕΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΣ ΕΤΣΙ ΤΗΝ
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΟΠΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ. ΜΟΝΙΜΗ ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ. ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ,
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, LATEX-FREE
ΜΑΣΚΑ ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΗΣ, Νο 6, ΑΠO 100% ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΚΛΗΡΗ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΜΠΤΕΤΑΙ ΚΑΤA ΤΗ
ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ. ΝΑ ΦΕΡΕΙ SOFT-SEAL CUFF ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟ ΑΠO ΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΑ ΑΕΡΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ
ΑΠO ΠΟΛY ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ ΟΔΗΓΟ (PILOT) ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ Νo ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΚΑΙ Ο ΟΓΚΟΣ
ΑΕΡΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΥΞΗ ΤΟΥ CUFF. ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΕΠΙΓΛΩΤΤΙΔΙΚΕΣ ΜΠΑΡΕΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΣ ΕΤΣΙ ΤΗΝ
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΟΠΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ. ΜΟΝΙΜΗ ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ. ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ,
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, LATEX-FREE
ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ ΣΚΛΗΡΗ (ΤΥΠΟΥ FASTRACH) Nο 3, ΓΙΑ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ (ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΥΦΛΗΣ
ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗΣ), ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ.
Σελίδα 47 από 92
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ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ ΣΚΛΗΡΗ (ΤΥΠΟΥ FASTRACH) Nο 4, ΓΙΑ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ (ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΥΦΛΗΣ
ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗΣ), ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ.
ΜΑΣΚΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 100% ΜΕ ΑΣΚΟ ΕΠΑΝΕΙΣΠΝΟΗΣ, ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 2 Μ (ΠΕΡΙΠΟΥ).
ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΠΙΡΡΙΝΙΟ ΕΛΑΣΜΑ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ – ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ. ΑΠΟ
ΜΑΛΑΚΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ, ΔΙΑΦΑΝΟ. ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ, ΛΑΤΕΞ FREE, ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ
ΣΥΣΚΕΥΣΙΑ.

84

ΜΑΣΚΑ ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗ, ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΠΙΡΡΙΝΙΟ
ΕΛΑΣΜΑ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ – ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ. ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΠΛΑΓΙΕΣ ΟΠΕΣ ΕΚΠΝΟΗΣ, ΔΟΧΕΙΟ
ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΦΑΝΟ, ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 10 cc, ΜΕ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΚΑΙ
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ. ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 2 Μ ΠΕΡΙΠΟΥ,
ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ, ΑΠΟ ΜΑΛΑΚΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ, ΔΙΑΦΑΝΟ. ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
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ΜΑΣΚΑ ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ ΜΕ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗ, ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΠΙΡΡΙΝΙΟ
ΕΛΑΣΜΑ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ – ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ. ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΠΛΑΓΙΕΣ ΟΠΕΣ ΕΚΠΝΟΗΣ, ΔΟΧΕΙΟ
ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΦΑΝΟ, ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 10 cc, ΜΕ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΚΑΙ
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ. ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 2 Μ ΠΕΡΙΠΟΥ,
ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ, ΑΠΟ ΜΑΛΑΚΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ, ΔΙΑΦΑΝΟ. ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
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ΜΑΣΚΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ – ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ. ΑΠΟ ΜΑΛΑΚΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ
ΥΛΙΚΟ, ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ, ΔΙΑΦΑΝΟ. ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ, ΛΑΤΕΞ FREE, ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΣΙΑ.
ΣΕΤ ΜΑΣΚΑ ΤΥΠΟΥ BOUSSIGNAC, ΜΕ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ, ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ & ΙΜΑΝΤΑ
ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΔΟΧΙΚΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ.
ΑΕΡΟΔΙΑΠΕΡΑΤΗ, ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ. ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΠΙΡΡΙΝΕΙΟ ΕΛΑΣΜΑ. ΜΗ ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΗ (ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ
ΥΑΛΟΒΑΜΒΑΚΑ). ΜΕ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΓΙΑ ΤΕΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΗ ΑΝΑΠΝΟΗ. ΔΕΤΗ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙΑ, ΤΡΙΩΝ
ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ
ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ, ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΙΛΜ ΣΤΟ ΑΝΩ ΤΜΗΜΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗ ΥΔΡΑΤΜΩΝ.
ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΔΟΧΙΚΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ, ΑΕΡΟΔΙΑΠΕΡΑΤΗ, ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ,
ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ, ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΠΙΡΡΙΝΙΟ ΕΛΑΣΜΑ. ΜΗ ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΗ (ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΥΑΛΟΒΑΜΒΑΚΑ). ΜΕ
ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΓΙΑ ΤΕΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΗ ΑΝΑΠΝΟΗ
ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΔΟΧΙΚΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ.
ΑΕΡΟΔΙΑΠΕΡΑΤΗ, ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ. ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΠΙΡΡΙΝΙΟ ΕΛΑΣΜΑ. ΜΗ ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΗ (ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ
ΥΑΛΟΒΑΜΒΑΚΑ). ΜΕ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΓΙΑ ΤΕΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΗ ΑΝΑΠΝΟΗ. ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΑ, ΤΡΙΩΝ
ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ
ΜΗΤΡΟΣΚΟΠΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ΑΠΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ, ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΑ, ΜΕ ΒΙΔΑ, ΙΣΧΥΡΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΜΕΓΕΘΟΥΣ LARGE
ΜΗΤΡΟΣΚΟΠΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ΑΠΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ, ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΑ, ΜΕ ΒΙΔΑ, ΙΣΧΥΡΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΜΕΓΕΘΟΥΣ MEDIUM
ΜΗΤΡΟΣΚΟΠΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ΑΠΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ, ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΑ, ΜΕ ΒΙΔΑ, ΙΣΧΥΡΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΜΕΓΕΘΟΥΣ SMALL
ΜΟΛΥΒΙΑ ΝΙΤΡΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΕ 75% SILVER NITRATE. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 10 ΤΕΜΑΧΙΩΝ/ΜΟΛΥΒΙΩΝ. 1 ΤΕΜΑΧΙΟ = 1 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (1 ΤΕΜ=10 ΜΟΛΥΒΙΑ)
ΣΕΤ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΟΝΑ (ΤΥΠΟΥ TRANSDUCER) ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΟΙ ΓΡΑΜΜΕΣ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ
ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΜΟΝΙΤΟΡ)
ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΥΓΗΣ, ΝΑ ΜΥΡΙΖΕΙ ΟΣΟ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟ ΛΙΓΟΤΕΡΟ, ΝΑ ΑΛΛΑΖΕΙ ΧΡΩΜΑ ΟΤΑΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ. ΣΑΚΟΣ ΤΩΝ
4,5 KGR. 1 ΤΕΜ=1 ΣΑΚΟΣ ΤΩΝ 4,5 KGR
ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΟ ΝΑΫΛΟΝ ΣΕ ΡΟΛΟ ΤΩΝ 100 ΜΕΤΡΩΝ. Η ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΡΟΛΑ. Η ΤΙΜΗ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΑΝΑ
ΡΟΛΟ. 100 Μ = 1 ΡΟΛΟ = 1ΤΕΜ
ΝΑΥΛΟΝ ΚΛΙΠ ΟΜΦΑΛΙΟΥ ΛΩΡΟΥ, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΙΣΧΥΡΟ ΚΛΕΙΘΡΟ,
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ, ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΩΡΙΑΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΥΡΩΝ, ΜΕ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟ ΘΑΛΑΜΟ ΑΠΟ 5-500 ML ΠΕΡΙΠΟΥ, ΜΕ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗ 2000 ML ΠΕΡΙΠΟΥ, ΜΕ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΑΠΟ 25-2000 ML ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ, ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ, ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΑΓΩΓΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ, ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΕΓΚΑΥΜΑ ΣΤΟ
ΔΕΡΜΑ, ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΚΑΣ,
ΝΑ ΜΗΝ ΑΦΗΝΟΥΝ ΥΠΟΛΕΙΜΑΤΑ. ΤΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΓΕΙΩΣΗΣ ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ. Η ΤΙΜΗ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΑΝΑ
ΤΕΜΑΧΙΟ
Σελίδα 48 από 92

19PROC005009382 2019-05-27
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ΔΙΑΦΑΝΑ ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΑ ΠΟΤΗΡΑΚΙΑ ΑΠΟ ΣΚΛΗΡΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΜΕ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ. Η ΤΙΜΗ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ
ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 3-ΑΥΛΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΦΛΕΒΙΚΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ, ΜΗΚΟΥΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 15 CM, ΜΕ 4 ΜΑΝΤΑΛΑΚΙΑ-STOPER
(1 ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟ 1 ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 3 ΑΥΛΟΥΣ ΤΗΣ). ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ, ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΟΡΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, ΜΗΚΟΥΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 100 CM, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
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ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΑ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, LATEX COVER, FOR INTRACAVITY, TXO, 33/17*310mm
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ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ Νο 6, ΠΛΗΡΩΣ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟΣ, ΜΕ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΑΛΑΚΑ ΑΚΡΑ, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. ΝΑ ΜΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ (ΣΥΣΤΡΟΦΕΣ), ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΠΛΗΡΗ
ΑΕΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ. ΝΑ ΔΟΘΕΙ Η ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ
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ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ Νο 6,5, ΠΛΗΡΩΣ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟΣ, ΜΕ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΑΛΑΚΑ ΑΚΡΑ, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. ΝΑ ΜΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ (ΣΥΣΤΡΟΦΕΣ), ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΠΛΗΡΗ
ΑΕΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ. ΝΑ ΔΟΘΕΙ Η ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ Νο 7, ΠΛΗΡΩΣ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟΣ, ΜΕ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΑΛΑΚΑ ΑΚΡΑ, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. ΝΑ ΜΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ (ΣΥΣΤΡΟΦΕΣ), ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΠΛΗΡΗ
ΑΕΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ. ΝΑ ΔΟΘΕΙ Η ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ Νο 7,5, ΠΛΗΡΩΣ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟΣ, ΜΕ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΑΛΑΚΑ ΑΚΡΑ, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. ΝΑ ΜΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ (ΣΥΣΤΡΟΦΕΣ), ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΠΛΗΡΗ
ΑΕΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ. ΝΑ ΔΟΘΕΙ Η ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ Νο 8, ΠΛΗΡΩΣ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟΣ, ΜΕ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΑΛΑΚΑ ΑΚΡΑ, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. ΝΑ ΜΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ (ΣΥΣΤΡΟΦΕΣ), ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΠΛΗΡΗ
ΑΕΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ. ΝΑ ΔΟΘΕΙ Η ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ Νο 9, ΠΛΗΡΩΣ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟΣ, ΜΕ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΑΛΑΚΑ ΑΚΡΑ, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. ΝΑ ΜΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ (ΣΥΣΤΡΟΦΕΣ), ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΠΛΗΡΗ
ΑΕΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ. ΝΑ ΔΟΘΕΙ Η ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ
ΡΟΛΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ, 150 ΜΜ Χ 70 Μ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 12 ΜΗΝΕΣ. Η ΤΙΜΗ
ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑ ΡΟΛΟ. 1 ΡΟΛΟ = 1 ΤΕΜ
ΡΟΛΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ, 250 ΜΜ Χ 70 Μ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 12 ΜΗΝΕΣ. Η ΤΙΜΗ
ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑ ΡΟΛΟ. 1 ΡΟΛΟ = 1 ΤΕΜ
ΡΟΛΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ, 420 ΜΜ Χ 70 Μ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 12 ΜΗΝΕΣ. Η ΤΙΜΗ
ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑ ΡΟΛΟ. 1 ΡΟΛΟ = 1 ΤΕΜ
ΡΟΛΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ, 500 ΜΜ Χ 70 Μ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 12 ΜΗΝΕΣ. Η ΤΙΜΗ
ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑ ΡΟΛΟ. 1 ΡΟΛΟ = 1 ΤΕΜ
ΡΟΛΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ, 200 ΜΜ Χ 70 Μ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 12 ΜΗΝΕΣ. Η ΤΙΜΗ
ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑ ΡΟΛΟ. 1 ΡΟΛΟ = 1 ΤΕΜ
ΡΟΛΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ, 100 ΜΜ Χ 70 Μ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 12 ΜΗΝΕΣ. Η ΤΙΜΗ
ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑ ΡΟΛΟ. 1 ΡΟΛΟ = 1 ΤΕΜ
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ΣΕΤ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΜΙΑ ΣΥΡΙΓΓΑ 10 CC ΚΑΙ ΜΙΑ PIPELLE BIOPSY
ΜΗΚΟΥΣ 24 +/- 1 ΕΚ. ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 3,0 +/- 0,2 ΧΙΛ., ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ. 1 ΣΕΤ = 1 ΤΕΜ
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ΣΕΤ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΤΟ ΣΕΤ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΩΝ 4 ΤΕΜΑΧΙΩΝ
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΙΑΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΤ' ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ: 2 ΣΩΛΗΝΕΣ
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙ-ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑ ΣΤΟ ΑΚΡΟ, ΓΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ,
1 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΚΑΙ 1 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕ ΣΤΟΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ. 1 ΣΕΤ = 1 ΤΕΜ
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ΣΕΤ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ (ΤΥΠΟΥ Τ) ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΔΙΑΦΑΝΟ, ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 10 cc. ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΚΟΥΣ
2 Μ ΠΕΡΙΠΟΥ. ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΣΑΚΟΣ ΑΝΔΡΙΚΟ ΟΥΡΟΔΟΧΕΙΟ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΣΗ ΕΩΣ ΚΑΙ 500 ML
ΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ, ΝΑ ΚΛΕΙΝΕΙ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Η ΤΙΜΗ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ
ΣΑΚΟΣ ΣΚΟΡΑΜΙΔΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΡΕOΠΟΙΗΣΗ ΕΩΣ ΚΑΙ 500 ML ΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ,
ΝΑ ΚΛΕΙΝΕΙ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Η ΤΙΜΗ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ
ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ TEST PAP, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ. Η ΤΙΜΗ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΣΠΡΕΪ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΓΙΑ ΛΙΠΑΝΣΗ, ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΣΗ, ΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΥΡΥ
ΦΑΣΜΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ (ΕΩΣ 150° C) ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ
ΕΤΟΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΣΠΡΕΪ, ΜΕ ΧΛΩΡΕΞΙΔΙΝΗ 2% - ΑΛΚΟΟΛΗ 70%, ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 100 ML.
1ΤΕΜ=100 ML
Σελίδα 49 από 92
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ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΕΠΙΡΡΙΝΙΟ ΕΠΙΘΕΜΑ, ΜΕ ΙΣΧΥΡΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ,
ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΡΙΝΟΓΑΣΤΡΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ, ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗ, ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΗ, ΠΛΑΣΤΙΚΗ, ΜΕ
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΤΟΥ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗ ΚΑΙ ΜΕ ΑΓΚΙΣΤΡΑ - ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΚΟ ΤΟΥ
ΤΑΙΝΙΑ - ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ ΚΟΛΛΑΡΟ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΘΗΛΩΣΗ ΤΟΥ. ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ
ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΕΙ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΥΣ ΛΑΙΜΟΥ (ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΤΥΠΟΥ VELCRO).
ΜΗΚΟΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 25 ΕΚ. ΝΑ ΔΟΘΕΙ Η ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ
ΣΤΙΛΟ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΚΑΥΤΗΡΙΑΣΜΟ ΜΙΚΡΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ, ΜΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΜΥΤΗΣ
1200°C, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ, ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΣΤΙΛΟ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΜΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΜΥΤΗΣ
600°C, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ, ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΣΤΡΟΦΙΓΓΑ - ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3ΠΛΗΣ ΡΟΗΣ (3-WAY) ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ, ΝΑ
ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΣΤΕΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ, ΜΕ ΕΥΚΟΛΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΩΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΚΡΑ,
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ, ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΠΟΛΥ-3-WAY ΣΥΣΤΗΜΑ ME ΠΕΝΤΕ (5) ΤΡΙΟΔΟΥΣ ΣΤΡΟΦΙΓΓΕΣ ΣΕ ΣΕΙΡΑ (MANIFOLD) ΠΑΝΩ ΣΕ ΒΑΣΗ, ΜΕ ΚΑΠΑΚΙΑ
ΣΤΑ ΔΥΟ ΑΚΡΑ, ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΧΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ, ΣΕ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ
ΣΤΡΟΦΙΓΓΑ ΑΠΛΗ - ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3ΠΛΗΣ ΡΟΗΣ (3-WAY) ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ, ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΣΤΕΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑ,
ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ, ΜΕ ΕΥΚΟΛΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΩΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΚΡΑ, ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΓΡΩΝ, ΠΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΕ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑ, ΜΕ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ
ΣΕ ΣΧΗΜΑ Τ, ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 15 Χ 150 MM, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ, ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΜΕΣΟ T - PIECE ΓΙΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑ ΤΥΠΟΥ Τ, ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ.
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟ ΣΩΛΗΝΑ Ή ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ Ή ΣΕ
ΣΥΣΤΗΜΑ AQUA PACK. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ, ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΡΙΝΟΓΑΣΤΡΙΚΟ ΣΩΛΗΝΑ, (ΤΥΠΟΥ ΣΙΤΙΣΗΣ), ΜΕ ΣΤΡΟΦΙΓΓΑ 3
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ (ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ), ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΡΟΦΗΣ Ή ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ, ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
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ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΜΕΣΟ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 7Χ7 ΕΓΚΟΠΩΝ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 7 ΕΚ.
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ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΓΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΣΤΑΓΟΝΩΝ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΡΟΗΣ, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΜΗ ΤΟΞΙΚΗ. ΝΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΣΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΣΤΑΓΟΝΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ, ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
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ΕΞΑΣΚΗΤΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ ΜΕ ΤΡΕΙΣ (3) ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟΥΣ ΔΙΑΦΑΝΟΥΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΡΟΗΣ (ΟΓΚΟΥ 600 900 - 1200 ML/SEC) ΚΑΙ ΤΡΕΙΣ (3) ΜΠΑΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΡΟΗΣ ΑΠO ΤΟΝ ΚΑΘΕ ΚΥΛΙΝΔΡΟ. ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΕΠΙΣΤΟΜΙΟ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΟΔΟΧΗ, ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ, ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
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ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΑΠΌ ΜΗ ΤΟΞΙΚΗ, ΑΠΥΡΕΤΟΓΟΝΟ,
ΔΙΑΥΓΗ ΥΛΗ. ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΑΙΧΜΗΡΟ ΡΥΓΧΟΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΗ ΣΤΑΓΟΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΘΑΛΑΜΟ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ
ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΥΧΟΝ ΠΗΓΜΑΤΩΝ. ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΣΩΛΗΝΑ ΕΥΚΑΜΠΤΟ, ΔΙΑΦΑΝΗ, ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΡΟΗΣ ΚΑΙ
ΕΙΔΙΚΟ ΑΚΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑ. ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ. Η
ΤΙΜΗ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ
ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΙΟΥΡΗΘΡΙΚΩΝ - ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ, ΣΧΗΜΑΤΟΣ Υ ΔΙΠΛΗΣ
ΡΟΗΣ, ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΙΟΥΡΗΘΡΙΚΩΝ - ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ, ΜΟΝΗ, ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΕΓΧΥΣΗ ΟΡΩΝ ΑΠΛΗ, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΜΗ ΤΟΞΙΚΗ, ΓΙΑ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟΥΣ
ΠΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ΠΕΡΙΕΚΤΕΣ, ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΒΑΡΥΤΗΤΑ. ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΣΩΛΗΝΑ ΕΥΚΑΜΠΤΟ, ΔΙΑΦΑΝΗ, ΜΕ
ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΡΟΗΣ, ΑΕΡΑΓΩΓΟ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΑΚΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ
ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ, ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ. Η ΤΙΜΗ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ

143

ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΓΧΥΣΗΣ 100 ML. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ. ΤΟ ΔΙΑΤΡΗΤΙΚΟ ΡΥΓΧΟΣ
ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ. ΤΟ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟ ΤΟΥ ΡΥΓΧΟΥΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟ ΠΩΜΑ ΜΕ
ΦΙΛΤΡΟ. ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 100 ML ΜΕ ΕΥΚΡΙΝΕΙΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΑΝΑ ML, ΣΤΗΝ ΠΑΝΩ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟ ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ. ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ
ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ.
ΘΑΛΑΜΟΣ ΜΙΚΡΟΣΤΑΓΟΝΩΝ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ. ΑΞΙΟΠΙΣΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΡΟΗΣ ΜΕ
ΕΓΚΟΠΗ. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ 2Μ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΚΑΙ ΠΛΑΓΙΑ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΤΥΠΟΥ Υ ΑΚΡΟ LUER-LOCK

144
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ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΩΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΡΜΑ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ, ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΤΑΜΠΟΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΡΙΝΙΚΗΣ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑΣ, ΔΙΑΥΛΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΕΠΙΣΤΑΞΗΣ ΜΕ ΑΕΡΑ. ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ
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ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΤΑΜΠΟΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΡΙΝΙΚΗΣ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑΣ, ΔΙΑΥΛΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΕΠΙΣΤΑΞΗΣ ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ ΥΓΡΟΥ. ΣΕ
ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΤΑΜΠΟΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΡΙΝΙΚΗΣ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑΣ, ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΕΠΙΣΤΑΞΗΣ ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ ΑΕΡΑ, ΜΕ ΑΥΛΟ 7,5 CM. ΣΕ
ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΤΑΜΠΟΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΡΙΝΙΚΗΣ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑΣ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΕΝΔΟΡΙΝΙΚΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ Ή
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ. ΑΦΟΥ ΥΓΡΑΝΘΕΙ ΕΞΑΠΛΩΝΕΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΓΕΜΙΣΕΙ ΤΗ ΡΙΝΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ
ΑΣΚΩΝΤΑΣ ΜΙΑ ΕΛΑΦΡΗ ΠΙΕΣΗ ΣΤΑΜΑΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΡΙΝΟΡΡΑΓΙΑ. ΧΩΡΙΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟ, ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:
100 MM. ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΧΕΙΡΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΒΡΕΦΩΝ, ΜΕ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΜΕ ΚΟΥΜΠΩΜΑ, ΜΕΓΕΘΟΥΣ
ΒΡΕΦΩΝ, ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΕΣ, ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ. Η ΤΙΜΗ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΧΕΙΡΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΜΕ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΘΕΝΟΥΣ, ΜΕ ΚΟΥΜΠΩΜΑ,
ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΕΣ, ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ. Η ΤΙΜΗ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΝΤΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΓΙΑ AQUA PACK, ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ–ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ. ΑΠΟ ΜΑΛΑΚΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ,
ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ, ΔΙΑΦΑΝΟ. ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ, ΛΑΤΕΞ FREE, ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΣΙΑ
ΤΕΣΤ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΕΜΒΡΥΪΚΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ ΦΙΜΠΡΟΝΕΚΤΙΝΗΣ ΚΟΛΠΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ ΕΓΚΥΩΝ, ΓΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥΣ
ΣΚΟΠΟΥΣ, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 100%, ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ. Η ΤΙΜΗ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΣΤ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΡΗΞΗΣ ΕΜΒΡΥΙΚΩΝ ΥΜΕΝΩΝ, ΓΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 100%,
ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ 99%, ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ. Η ΤΙΜΗ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ
ΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ - ΦΙΑΛΗ ΓΙΑ ΡΟΟΜΕΤΡΟ (ΤΥΠΟΥ AQUA PACK ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟ ΟΓΚΟ
ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΗ), ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΦΙΑΛΗΣ ΓΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΚΑΙ ΜΕΓΙΣΤΟ ΟΓΚΟ
ΥΓΡΟΥ, ΛΑΤΕΞ FREE, ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΥΓΡΑΝΤΗΡΕΣ - ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΥΓΡΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ (ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗ
ΑΝΑΠΝΟΗ) ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΦΙΛΤΡΑ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΘΕΙΣ, ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΝΑ
ΦΕΡΟΥΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΚΑΠΝΟΓΡΑΦΟ, ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΦΙΛΤΡΟ ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΑ ΑΠΛΟ, ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ - ΥΓΡΑΣΙΑΣ, ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΑ - ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΟ. ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΑΚΡΟ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΓΙΑ
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΠΝΟΗ), ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ, ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Α/Α*

ΑΠΑΙΤΗΣΗ**

ΑΠΑΝΤΗΣΗ***

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ****

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ*****

*Αύξων αριθμός είδους.
** Αντιγραφή της ζητούμενης τεχνικής προδιαγραφής.
*** Αν η προσφερόμενη τεχνική προδιαγραφή καλύπτει την απαιτούμενη τεχνική προδιαγραφή, σημειώνεται η
ένδειξη ΝΑΙ. Αν η προσφερόμενη τεχνική προδιαγραφή δεν καλύπτει την απαιτούμενη τεχνική προδιαγραφή,
σημειώνεται η ένδειξη ΟΧΙ.
**** Αναλυτική περιγραφή του προσφερόμενου είδους.
***** Παραπομπές σε τεχνικά φυλλάδια, αναλυτική περιγραφή κτλ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΙΚΟΝΟ
ΜΙΚΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΥΛΙΚΟΥ
(Α/Α)

1
2
3
4
5

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ETHER FL (ΣΗΜ.: 1 ΒΤ=1.000
ML=1 ΤΕΜ)
CAVEX GLASS IONOMER ΚΟΛΛΑ
(ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΑΜΑΛΓΑΜΑ)
FORMALDEHYDE 10%,
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 LIT
FORMALDEHYDE 37%,
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 LIT
MONSEL FAST BT=100 ml=1 TEM

ΕΤΗΣΙΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Γ.Ν.
ΗΜΑΘΙΑΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

77

ΤΕΜ

2

ΤΕΜ

350

ΛΙΤΡΟ

70

ΛΙΤΡΟ

1

ΤΕΜ

5

TEM

40

ΤΕΜ

50

TEM

20

TEM

8

METHYLENE BLUE POWDER
BT=100 gr=1ΤΕΜ
METHYLENE BLUE 0,5%,
(ΠΟΣΙΜΟ) ΣΕ AMP (ΣΗΜ.: 1
AMP=1 ΤΕΜ)
PERYDROL FL ΛΙΤΡΟ 50%

9

ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟ 0

10

ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟ 1

20

TEM

11

ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟ 2

1.000

TEM

12

ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟ 3

1.500

TEM

13

ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟ 4
ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΡΙ ΣΕ
ΤΑΜΠΛΕΤΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ
ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑΣ 22 FR
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ
ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑΣ 24 FR
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓ.
ΠΕΔΙΟ 56 Χ 45 (ΙΩΔΙΟΥΧΟ
ΜΕΓΑΛΟ)
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓ.
ΠΕΔΙΟ 60 Χ 35 (ΙΩΔΙΟΥΧΟ ΜΙΚΡΟ)
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓ.
ΠΕΔΙΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΜΕ ΟΠΗ
45 Χ 75
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓ.
ΠΕΔΙΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΜΕ ΟΠΗ
50 Χ 60
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓ.
ΠΕΔΙΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΜΕ ΟΠΗ
75 Χ 90
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓ.
ΠΕΔΙΟ ΧΩΡΙΣ ΟΠΗ 150 Χ 180
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓ.
ΠΕΔΙΟ ΧΩΡΙΣ ΟΠΗ 50 Χ 60
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓ.
ΠΕΔΙΟ ΧΩΡΙΣ ΟΠΗ 75 Χ 90
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓ.
ΠΕΔΙΟ ΧΩΡΙΣ ΟΠΗ 100 Χ150

500

TEM

40

TEM

5

TEM

30

TEM

350

TEM

100

TEM

100

TEM

3.500

TEM

700

TEM

3.200

ΤΕΜ

4.700

ΤΕΜ

4.700

ΤΕΜ

1.000

ΤΕΜ

6
7

14
15
16
17
18
19

20

21
22
23
24
25

ΤΙΜΗ ΑΝΑ
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΣΕ ΕΥΡΩ

Α/Α Π.Τ.
ΚΑΙ
ΤΡΕΧΟΥΣΑ
ΤΙΜΗ
ΠΑΡΑΤΗΡΗ
ΤΗΡΙΟΥ
ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ
ΕΠΥ

ΤΕΧΝΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΠΡΟΣΦ/ΜΕΝΩΝ
ΕΙΔΩΝ

REF
NUM
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ΚΩΔΙΚΟΣ
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26
27
28
29
30
31
32
33

34

35
36
37
38
39
40
41
42

43

44

45

46

47

48

49
50
51
52

ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΓΙΑ
PAP TEΣT
ΓΕΛΗ ΓΙΑ ΝΕΚΡΩΤΙΚΕΣ ΕΣΧΑΡΕΣ
ΓΥΑΛΙΑ ΦΩΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΝΕΟΓΝΩΝ - 20-23 ΕΚ.
ΓΥΑΛΙΑ ΦΩΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΝΕΟΓΝΩΝ - 23-34 ΕΚ.
ΓΩΝΙΑ ΣΠΙΡΑΛ (ΜΕ ΚΡΙΚΟΕΙΔΗ
ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ)
ΔΕΙΚΤΕΣ 3 ΩΡΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ
ΔΟΧΕΙΑ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ
ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ, 100 ML
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΝΔΡΙΚΟΣ
ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ (ΠΕΟΚΑΛΥΠΤΡΑ) 25
ΜΜ +/- 1 MM
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΝΔΡΙΚΟΣ
ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ (ΠΕΟΚΑΛΥΠΤΡΑ) 30
ΜΜ +/- 1 MM
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΝΔΡΙΚΟΣ
ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ (ΠΕΟΚΑΛΥΠΤΡΑ) 35
ΜΜ +/- 1 MM
ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ ΧΑΡΤΙΝΑ
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΖΕΛΕ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗΣ 250 ML
ΖΕΛΕ (GEL) ΨΥΞΗΣ ΜΥΩΝ ΚΑΙ
ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ
ΖΕΛΕ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΒΤ 5ΛΙΤ
ΖΕΛΕ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΞΥΛΟΚΑΪΝΗΣ
ΕΤΟΙΜΟ ΣΕ ΣΥΡΙΓΓΑ
ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ ΨΗΦΙΑΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ (DIGITAL)
ΘΗΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ 100 ΜΜ Χ 260
ΜΜ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
ΘΗΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ 150ΜΜ Χ 320
ΜΜ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
ΘΗΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ 200 ΜΜ Χ 400
ΜΜ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
ΘΗΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ 250 ΜΜ Χ 480
ΜΜ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
ΘΗΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ 320 ΜΜ Χ 560
ΜΜ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
ΘΗΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ 750 ΜΜ Χ 200
ΜΜ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
ΘΗΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ 200 ΜΜ Χ 500
ΜΜ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 3
ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ
120Χ120 ± 10 ΕΚ.
ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΜΕΡΑΣ
ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΟΥ
ΚΑΛΥΜΜΑ ΛΑΒΗΣ ΠΡΟΒΟΛΕA
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ
ΚΑΤΩΣΕΝΤΟΝΑ
ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΦΑΡΔΟΣ
0,70 ΕΚ. Χ 50Μ

900

TEM

50

TEM

40

ΤΕΜ

40

ΤΕΜ

400

TEM

2.300

TEM

3.000

TEM

70

TEM

70

TEM

70

TEM

800

ΤΕΜ

2.500

ΤΕΜ

100

TEM

70

ΛΙΤΡΟ

350

ΤΕΜ

3.000

ΤΕΜ

2.500

ΤΕΜ

5.500

ΤΕΜ

4.500

ΤΕΜ

3.000

ΤΕΜ

1.000

ΤΕΜ

700

ΤΕΜ

1.000

ΤΕΜ

100

ΤΕΜ

1.200

ΤΕΜ

1.300

ΤΕΜ

4.500

ΤΕΜ
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53

ΚΟΛΛΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ

40

ΤΕΜ

54

ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΚΡΕΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ 50 GR ΜΕ
ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟ 12%
ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ
ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ 150 - 180
ΕΚ.
ΛΑΒΙΔΑ ΒΙΟΨΙΑΣ
ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΟΥ Μ.Χ.
ΛΑΒΙΔΑ ΘΕΡΜΗΣ ΒΙΟΨΙΑΣ
ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΟΥ Μ.Χ.

900

ΤΕΜ

100

TEM

900

ΤΕΜ

40

ΤΕΜ

40

ΤΕΜ

4.500

ΤΕΜ

5.500

ΤΕΜ

1.300

ΤΕΜ

2.000

ΤΕΜ

2.500

ΤΕΜ

55

56
57
58
59
60
61
62
63

ΛΕΠΙΔΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΕ ΛΑΒΗ
Νο10
ΛΕΠΙΔΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΕ ΛΑΒΗ
Νο11
ΛΕΠΙΔΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΕ ΛΑΒΗ
Νο12
ΛΕΠΙΔΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΕ ΛΑΒΗ
Νο15
ΛΕΠΙΔΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΕ ΛΑΒΗ
Νο21

64

ΛΕΠΙΔΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ Νο10

17.000

ΤΕΜ

65

ΛΕΠΙΔΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ Νο11

19.000

ΤΕΜ

66

ΛΕΠΙΔΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ Νο12

6.600

ΤΕΜ

67

ΛΕΠΙΔΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ Νο15

13.500

ΤΕΜ

68

ΛΕΠΙΔΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ Νο21

7.600

ΤΕΜ

4.000

ΤΕΜ

2.500

TEM

80

ΤΕΜ

71

ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ ΧΛΩΡΕΞΙΔΙΝΗΣ
ΠΕΡΙΠΟΥ 190Χ100 ΜΜ
ΜΑΣΚΑ VENTURI ΟΞΥΓΟΝΟΥ
ΕΝΗΛΙΚΩΝ
ΜΑΣΚΑ ΑΝΑΙΣΘ/ΚΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ L

72

ΜΑΣΚΑ ΑΝΑΙΣΘ/ΚΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ M

80

ΤΕΜ

73

ΜΑΣΚΑ ΑΝΑΙΣΘ/ΚΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ S

80

ΤΕΜ

74

ΜΑΣΚΑ ΑΝΑΙΣΘ/ΚΗ ΠΑΙΔΩΝ

20

ΤΕΜ

6.000

ΤΕΜ

300

ΤΕΜ

69
70

75
76

ΜΑΣΚΑ ΑΠΛΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ο2
ΕΝΗΛΙΚΩΝ
ΜΑΣΚΑ ΑΠΛΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ο2
ΠΑΙΔΩΝ

77

ΜΑΣΚΑ ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ Νο 3

22

ΤΕΜ

78

ΜΑΣΚΑ ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ Νο 4

22

ΤΕΜ

79

ΜΑΣΚΑ ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ Νο 5

22

ΤΕΜ

80

ΜΑΣΚΑ ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ Νο 6

12

ΤΕΜ

3

ΤΕΜ

3

ΤΕΜ

1.550

ΤΕΜ

6.000

ΤΕΜ

2.800

ΤΕΜ

230

ΤΕΜ

2

ΤΕΜ

81
82
83
84
85
86
87

ΜΑΣΚΑ ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΣΚΛΗΡΗ
(ΤΥΠΟΥ FASTRACH) Nο 3
ΜΑΣΚΑ ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΣΚΛΗΡΗ
(ΤΥΠΟΥ FASTRACH) Nο 4
ΜΑΣΚΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΑΣΚΟ
(ΕΠΑΝΕΙΣΠΝΟΗΣ) ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ
ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ Ο2
ΜΑΣΚΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ
ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗ (NEBULIZER)
ΜΑΣΚΑ ΠΑΙΔΩΝ ΜΕ
ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗ (NEBULIZER)
ΜΑΣΚΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ
ΕΝΗΛΙΚΩΝ
ΜΑΣΚΑ ΤΥΠΟΥ BOUSSIGNAC
ΜΕΣΑΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Σελίδα 55 από 92

19PROC005009382 2019-05-27
88

ΜΑΣΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΙΑΣ
ΧΡΗΣΗΣ ΔΕΤΗ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ 3
ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ

31.500

ΤΕΜ

89

ΜΑΣΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕ ΑΣΠΙΔΑ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

1.000

ΤΕΜ

60.000

ΤΕΜ

1000

ΤΕΜ

2.600

ΤΕΜ

900

ΤΕΜ

90

91

92

93

ΜΑΣΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΙΑΣ
ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 3
ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ
ΜΗΤΡΟΣΚΟΠΙΑ
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ
LARGE
ΜΗΤΡΟΣΚΟΠΙΑ
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ
MEDIUM
ΜΗΤΡΟΣΚΟΠΙΑ
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ
SMALL

94

ΜΟΛΥΒΙΑ ΝΙΤΡΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥ

25

ΤΕΜ

95

ΜΟΡΦΟΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΠΙΕΣΗΣ

250

TEM

96

ΝΑΤΡΑΣΒΕΣΤΟΣ ΒΤ Χ 4,5 KGR

90

ΤΕΜ

80

ΤΕΜ

650

ΤΕΜ

700

ΤΕΜ

7.000

ΤΕΜ

75.000

ΤΕΜ

350

ΤΕΜ

12.000

ΤΕΜ

300

ΤΕΜ

100

ΤΕΜ

50

ΤΕΜ

120

ΤΕΜ

10

ΤΕΜ

60

ΤΕΜ

40

ΤΕΜ

10

ΤΕΜ

25

ΤΕΜ

15

ΤΕΜ

15

ΤΕΜ

5

ΤΕΜ

5

ΤΕΜ

97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116

ΝΑΫΛΟΝ ΓΙΑ ΚΑΤΩΣΕΝΤΟΝΟ
ΡΟΛΟ, ΜΗΚΟΥΣ 100 Μ,
ΦΑΡΔΟΥΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 1,5 Μ
ΟΜΦΑΛΟΔΕΜΑΤΑ (ΚΛΙΠΣ
ΟΜΦΑΛΙΟΥ ΛΩΡΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΑ)
ΟΥΡΟΔΟΧΕΙΑ-ΟΥΡΟΜΕΤΡΑ
ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ,
ΤΕΜ/500 ML
ΠΛΑΚΕΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ
ΜΟΝΕΣ
ΠΟΤΗΡΑΚΙΑ ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 30 ML
ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 3-ΑΥΛΟΥ Κ.Φ.Κ.
ΜΗΚΟΥΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 15 CM
ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΟΡΟΥ 100 CM
ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΑ ΚΟΛΠΟΥ &
ΥΠΕΡΗΧΟΥ
ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ
Νο 6
ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ
Νο 6,5
ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ
Νο 7
ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ
Νο 7,5
ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ
Νο 8
ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ
Νο 9
ΡΟΛΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ
ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ 150 ΜΜ Χ 70 Μ
ΡΟΛΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ
ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ 250 ΜΜ Χ 70 Μ
ΡΟΛΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ
ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ 420 ΜΜ Χ 70 Μ
ΡΟΛΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ
ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ 500 ΜΜ Χ 70 Μ
ΡΟΛΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 200 mm Χ
70 m ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
ΡΟΛΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 100 mm Χ
70 m ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
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ΣΕΤ ΒΙΟΨΙΑΣ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ Μ.Χ.
ΣΕΤ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ (ΣΕΤ ΤΩΝ 4
ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΣΕ
ΚΑΘΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ)
ΣΕΤ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ
ΣΚΟΡΑΜΙΔΕΣ (ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ CARE
BAG URI) ΑΝΔΡΩΝ
ΣΚΟΡΑΜΙΔΕΣ (ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ CARE
BAG URI) ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ PAP TEST ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ
ΣΠΡΕΪ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
ΣΠΡΕΪ ΧΛΩΡΕΞΙΔΙΝΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
ΡΙΝΟΓΑΣΤΡΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ
ΣΤΑΤΩ-ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ - ΠΛΑΣΤΙΚΑ
ΠΛΑΙΣΙΑ
ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΑ
ΤΡΑΧEΙΟΣΤΟΜΙΑΣ
ΣΤΙΛΟ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ Μ.Χ.
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ (ΜΙΚΡΩΝ
ΑΓΓΕΙΩΝ)
ΣΤΙΛΟ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ Μ.Χ.
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΓΙΑ
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
ΣΤΡΟΦΙΓΓΑ - ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3ΠΛΗΣ
ΡΟΗΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ
ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ
ΣΤΡΟΦΙΓΓΑ 5 ΤΡΙΟΔΩΝ
(ΠΕΝΤΑΠΛΟ 3-WAY) ΣΕ ΣΕΙΡΑ
(MANIFOLD)
ΣΤΡΟΦΙΓΓΑ ΑΠΛΗ - ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
3ΠΛΗΣ ΡΟΗΣ
ΣΥΝΔΕΚΤΙΚΟ-ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΤΥΠΟΥ
Τ (EXTENSION Τ - ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ)
ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ
ΤΥΠΟΥ Τ (T - PIECE ΓΙΑ
ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑ)
ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟΥ
ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΡΙΝΟΓΑΣΤΡΙΚΟ
ΣΩΛΗΝΑ
ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΣΩΛΗΝΩΝ ΕΥΘΥ 7Χ7
ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΓΧΥΣΗΣ
ΜΙΚΡΟΣΤΑΓΟΝΩΝ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΗ
ΤΥΠΟΥ DIAL-A-FLO
ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ
ΤΥΠΟΥ ΤΡΙ-ΦΛΟ
ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΑΠΛΗ
ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
ΔΙΟΥΡΗΘΡΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ Y
ΔΙΠΛΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
ΔΙΟΥΡΗΘΡΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ
ΜΟΝΗ
ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΡΩΝ
ΑΠΛΗ

70

ΤΕΜ

200

ΤΕΜ

120

ΤΕΜ

15.410

ΤΕΜ

11.400

ΤΕΜ

3.000

ΤΕΜ

40

ΤΕΜ

100

ΤΕΜ

1.100

ΤΕΜ

2.600

ΤΕΜ

100

ΤΕΜ

40

ΤΕΜ

40

ΤΕΜ

4.000

ΤΕΜ

180

ΤΕΜ

85.000

ΤΕΜ

1000

ΤΕΜ

350

ΤΕΜ

100

ΤΕΜ

1.600

ΤΕΜ

21.000

ΤΕΜ

650

ΤΕΜ

4.000

ΤΕΜ

250

ΤΕΜ

250

ΤΕΜ

145.000

ΤΕΜ
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ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΡΩΝ
ΤΥΠΟΥ SOLUSET
ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΩΤΟΣ ΧΩΡΙΣ
ΣΥΡΜΑ
ΤΑΜΠΟΝ ΕΠΙΠΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΥΛΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΕΠΙΣΤΑΞΗΣ
ΜΕ ΑΕΡΑ
ΤΑΜΠΟΝ ΕΠΙΠΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΥΛΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΕΠΙΣΤΑΞΗΣ
ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ ΥΓΡΟΥ
ΤΑΜΠΟΝ ΕΠΙΠΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΕΠΙΣΤΑΞΗΣ ΜΕ
ΑΕΡΑ, ΜΕ ΑΥΛΟ 7,5 CM
ΤΑΜΠΟΝ ΕΠΙΣΤΑΞΗΣ ΡΙΝΟΣ
ΧΩΡΙΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟ 100 MM
ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ-ΒΡΑΧΙΟΛΑΚΙΑ
ΒΡΕΦΩΝ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ-ΒΡΑΧΙΟΛΑΚΙΑ
ΕΝΗΛΙΚΩΝ
ΤΕΝΤΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΓΙΑ AQUA
PACK
ΤΕΣΤ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΕΜΒΡΥΪΚΗΣ
ΦΙΜΠΡΟΝΕΚΤΙΝΗΣ
ΤΕΣΤ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΡΗΞΗΣ
ΕΜΒΡΥΙΚΩΝ ΥΜΕΝΩΝ
ΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ LARGE VOLUME
NEBULIZER (ΤΥΠΟΥ AQUA PACK)
ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
(ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ)
ΦΙΛΤΡΟ ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΟΥ ΑΠΛΟ

300

TEM

40

ΤΕΜ

100

ΤΕΜ

55

ΤΕΜ

80

ΤΕΜ

145

ΤΕΜ

200

ΤΕΜ

2.500

ΤΕΜ

70

ΤΕΜ

20

ΤΕΜ

20

ΤΕΜ

90

ΤΕΜ

2.400

ΤΕΜ

161

ΤΕΜ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ονομασία Τράπεζας ………………………………………………………..
Κατάστημα

………………………………………………………..

Δ/νση οδός-αριθμός Τ.Κ. - FAX) …………………………………..

Ημερομηνία έκδοσης…………………..

ΕΥΡΩ ………………………………….

Προς: (Αναγράφεται η υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού προς την οποία απευθύνεται)

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ…………………………………..
ΕΥΡΩ ……………………………

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του
ποσού των ΕΥΡΩ ………………………… υπέρ της εταιρείας …………….……………………….… με
Α.Φ.Μ……………………. και Δ/νση ………………………………………………………. για τη συμμετοχή
της στο διενεργούμενο διαγωνισμό τ……………………………………………………… για την προμήθεια
………………………………………………. σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ……./…………….. Διακ/ξή σας.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό
απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη την δήλωσή σας,
ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο
ή μη της απαίτησης μέσα σε πέντε (5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της
υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την
ημερομηνία λήξη της.
Η παρούσα ισχύει μέχρι την …………………………………………………
Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο
και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων
που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ονομασία Τράπεζας……………………..
Κατάστημα

…………………….

(Δ/νση οδός- αριθμός Τ.Κ. fax)

Ημερομηνία έκδοσης……………
ΕΥΡΩ …………………………….
Προς
Γ.Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΣΩΜΑΤΩΝ - ΒΕΡΟΙΑ
ΤΚ 59100
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. ……………..….…… ΕΥΡΩ ………….…

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του
ποσού των ΕΥΡΩ……….. (και ολογράφως)………………………… στο οποίο και μόνο περιορίζεται η
υποχρέωση μας, υπέρ της εταιρείας …………………………..………………………………………………. με
Α.Φ.Μ……………………
Δ/νση …………………………………………………………………… για την καλή εκτέλεση από αυτήν των
όρων τη με αριθμό ………………...σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για την ανάθεση
………………………………
(αρ.
διακ/ξης
……./………)
προς
κάλυψη
αναγκών
του
…………………..…….. και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5 % της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας
…………..… ΕΥΡΩ αυτής.
- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή
μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της
απαίτησης μέσα σε πέντε (5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
τέλος χαρτοσήμου.

- Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την ……………….. ή την
επιστροφή της σ΄ εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ.

- Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και
Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων
που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα μας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ …………………..

Στη Βέροια σήμερα …………., οι παρακάτω συμβαλλόμενοι, αφενός το ………………., που εδρεύει
στ
………………………….………………………………,
νόμιμα
εκπροσωπούμενο
από
τ………………………………………………………….., που χάριν συντομίας θα καλείται "ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ" και
αφετέρου η εδρεύουσα στη ………………, οδός …………………………………… ΤΚ …………., τηλ.
…………………, ΑΦΜ …………………, Δ.Ο.Υ. ………………………………. Εταιρεία, με την επωνυμία
………………………………………………………….. που
εκπροσωπείται
νόμιμα
από τον κ.
……………………………………… και στο εξής, χάριν συντομίας θα καλείται "ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ".
Έχοντας υπόψη:
Α) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
Β) την με αριθ. …………. Διακήρυξη
Γ) την από ……………… προσφορά του δεύτερου συμβαλλόμενου
Δ) την με αριθ. ………………………… κατακυρωτική απόφαση του Δ.Σ. της Αναθέτουσας Αρχής
σύμφωνα με την οποία ο δεύτερος των συμβαλλομένων ανακηρύχθηκε Προμηθευτής, για τα
αναγραφόμενα στο άρθρο 1ο της παρούσας σύμβασης, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα
εξής:
ΑΡΘΡΟ 1ο
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια «Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού»
1.2. Το υπό προμήθεια υλικό θα βρίσκεται σε πλήρη συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους
λοιπούς όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού και την τεχνική και οικονομική προσφορά του
Προμηθευτή, που θεωρούνται στο σύνολό τους αναπόσπαστα μέρη της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 2ο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
2.1. Η σύμβαση θα ισχύει για ένα (1) έτος, ήτοι από την ……………..………..… έως την
………………………………
Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου, να παρατείνει μονομερώς την ισχύ της σύμβασης μέχρι τρεις (3) μήνες από την
λήξη της, εφόσον δεν έχουν εξαντληθεί οι ποσότητες. Στην περίπτωση αυτή ο προσφέρων
υποχρεούται να μεριμνήσει για την παράταση, αντιστοίχως, της ισχύος της εγγυητικής
επιστολής καλής εκτέλεσης.
Εάν κατά τη διάρκεια της παράτασης της σύμβασης αναδειχθεί για το αντικείμενο αυτής νέος
προσφέρων, η ισχύς της παύει από την εφαρμογή της νέας σύμβασης.
2.2.

Τα ζητούμενα υλικά θα παραδίδονται το αργότερο μέσα σε τρεις (3) ημέρες από τη διαβίβαση
της αντίστοιχης παραγγελίας της Αναθέτουσας Αρχής προς τον Προμηθευτή. Η παράδοση
των υλικών θα γίνεται τμηματικά, σύμφωνα με τις ανάγκες της Αναθέτουσας Αρχής, τα οποία
θα πρέπει να είναι απολύτως κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται, θα γίνεται στις
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αποθήκες της Αναθέτουσας Αρχής ή στο Τμήμα και στο χώρο που θα υποδεικνύεται από η
Αναθέτουσα Αρχή, με έξοδα και ευθύνη του Προμηθευτή.
2.3.

Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης
των υλικών μπορεί να παρατείνεται το ανώτερο μέχρι του αρχικού συμβατικού χρόνου
παράδοσης, με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. της Αναθέτουσας Αρχής, κατά τα οριζόμενα
στο άρθρο 206 του Ν. 4412/2016. Η παράταση γίνεται πάντοτε υπό την επιφύλαξη των
δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων
(άρθρο 207 του Ν. 4412/2016). Μετά τη λήξη της δοθείσας παράτασης, και εφόσον δεν έχει
παραδοθεί το υλικό, κινείται η διαδικασία κήρυξης του Προμηθευτή εκπτώτου (άρθρο 203 του
Ν. 4412/2016).

2.4.

Η παραλαβή του υλικού θα διενεργείται από Επιτροπή οριζόμενη από την Υπηρεσία,
συντασσομένου της τούτο σχετικού πρωτοκόλλου. Ο Προμηθευτής έχει δικαίωμα να
παρίσταται στη διαδικασία παραλαβής. Ο έλεγχος της ποσότητας, της ποιότητας και της
καλής λειτουργίας των υλικών θα γίνεται σύμφωνα με τα άρθρα 208 & 209 του Ν. 4412/2016,
τα προβλεπόμενα με τους σχετικούς όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού, την προσφορά
του Προμηθευτή, τα παραστατικά που θα συνοδεύουν τα υλικά και, πάντως, σύμφωνα με τις
υποδείξεις της παραπάνω Επιτροπής.

2.5.

Ο Προμηθευτής υποχρεούται να αναγράφει στα δελτία αποστολής και τα τιμολόγια πώλησης
τον αριθμό της σύμβασης και τον κωδικό του παρατηρητηρίου τιμών της Ε.Π.Υ.

ΑΡΘΡΟ 3ο
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
3.1.

Με απόφαση του Δ.Σ. της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου
οργάνου, o Προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που
απορρέει απ’ αυτή, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά, ή
δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στο συμβατικό χρόνο ή το χρόνο παράτασης που του
δόθηκε μετά από αίτησή του.

3.2.

Ο Προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή την ανάθεση ή από την
σύμβαση, εφόσον:
3.2.1. το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστήθηκε με ευθύνη της Αναθέτουσας
Αρχής
3.2.2. συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

3.4.

Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, την ανάθεση ή τη
σύμβαση, επιβάλλονται με απόφαση του Δ.Σ. της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς
παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 203
του Ν. 4412/2016.

3.5.

Σε περίπτωση παράδοσης υλικού το οποίο, παρουσιάζει παρεκκλίσεις από τους όρους της
σύμβασης, χωρίς όμως να επηρεάζεται η καταλληλότητά του, είναι δυνατή η παραλαβή του, με
έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, έπειτα από απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης της
Αναθέτουσας Αρχής, κατά τη διαδικασία των άρθρων 208 & 209 του Ν. 4412/2016.

3.6.

Σε περίπτωση κατά την οποία τα υλικά φορτωθούν - παραδοθούν ή αντικατασταθούν μετά τη
λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση αυτού, και πάντως
μέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης που ενδεχομένως χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις
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βάρος του προμηθευτή, τα πρόστιμα του άρθρου 207 του Ν. 4412/2016, κατά τη διαδικασία
που ορίζει το άρθρο αυτό.
3.7.

Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο Ν. 4412/2016, o προσφέρων ευθύνεται και για
κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος της Αναθέτουσας Αρχής από τη μη εκτέλεση ή
την κακή εκτέλεση της σύμβασης.

3.8.

Ειδική ρήτρα ακεραιότητας: Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο προσφέρων ή οι νόμιμοι
εκπρόσωποί του, δεσμεύονται ότι, σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης της
σύμβασης, δεν ενήργησαν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσουν να
ενεργούν κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη
αυτής.
Σε περίπτωση παράβασης των όρων της ρήτρας ακεραιότητας εκ μέρους του προσφέροντα
μέχρι τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, αυτός κηρύσσεται έκπτωτος. Οι υποχρεώσεις και οι
απαγορεύσεις της ρήτρας ακεραιότητας καταλαμβάνουν όλα τα μέλη αυτής, σε περίπτωση
κοινοπραξίας.

ΑΡΘΡΟ 4ο
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
4.1. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη, ο Προμηθευτής, για την καλή εκτέλεση των όρων της
παρούσας σύμβασης, κατέθεσε την υπ’ αριθ. ………………/………-201… εγγυητική επιστολή
τ… ……………………., ποσού ……………… ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε τοις
εκατό (5%) επί της συvoλικής συμβατικής αξίας (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), με
χρόνο ισχύος έως την ……….-201…. Σε περίπτωση παράτασης του χρόνου ισχύος της
σύμβασης, ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης παρατείνεται ανάλογα.
4.2. Η ανωτέρω εγγύηση θα επιστραφεί στον Προμηθευτή μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του υλικού, την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων και την εκκαθάριση
τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των συμβαλλομένων.
4.3. Κατά τα λοιπά, ως προς ό,τι αφορά τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στην οικεία θέση
της διακήρυξης και στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 5ο
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
5.1. Η πληρωμή του Προμηθευτή θα γίνεται μετά από κάθε τμηματική οριστική, ποιοτική και ποσοτική
παραλαβή από την Αναθέτουσα Αρχή, με βάση τη συσκευασία, την περιγραφή και την τιμή των
ειδών, όπως αυτά προσδιορίζονται αναλυτικά στην τεχνική και οικονομική του προσφορά.
5.2. Η πληρωμή θα γίνεται μετά την οριστική παραλαβή των ειδών και υπό τον όρο ότι δε συντρέχει
περίπτωση παραλαβής των ειδών με έκπτωση ή περίπτωση επιβολής προστίμων ή άλλων
οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του προμηθευτή. Η πληρωμή θα γίνεται σύμφωνα με τις
αριθμ. πρωτ. ……………..…………………………………………………………………………. αναλήψεις
υποχρέωσης και δεσμεύσεις πίστωσης, την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας των
τιμολογίων και υπό τον όρο ότι δε συντρέχει περίπτωση επιβολής προστίμων ή άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του προμηθευτή.
5.3. H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€), μετά από προηγούμενη θεώρηση των σχετικών χρηματικών
ενταλμάτων πληρωμής.
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5.4. Χρόνος εξόφλησης: εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της υποβολής
του τιμολογίου πώλησης από τον προμηθευτή.
5.5. Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που
προβλέπονται στο σχετικό άρθρο του Ν. 4412/2016 και την ισχύουσα νομοθεσία για την
εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ.
(αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κτλ.).
5.6. Η υποβολή του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει πριν από την εκπλήρωση των συμβατικών
υποχρεώσεων.
5.7. Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιμολογίων γίνει μετά την πιο πάνω προθεσμία, η
Αναθέτουσα Αρχή καθίσταται υπερήμερη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4152 (Φ.Ε.Κ.
107/τ.Α΄/9-5-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και
4127/2013» παρ. Ζ υποπαρ. Ζ5 «ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ».
5.8. Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την
αποστολή του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής και μέχρι τη θεώρηση αυτού, β) κατά
το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών ή εξώδικων διενέξεων μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής
και του προμηθευτή, που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης, καθώς και γ) στις λοιπές
περιπτώσεις που αναφέρονται στο σχετικό άρθρο του Ν. 4412/2016. Επίσης, δεν προσμετράται
ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής, που οφείλεται σε υπαιτιότητα του παρόχου (μη έγκαιρη
υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών κτλ.).
5.9. Ο Προμηθευτής βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις:
i.

ποσοστό 2% επί του τιμολογίου της σύμβασης μετά την αφαίρεση του Φ.Π.Α. και κάθε
άλλου ποσού παρακρατούμενου υπέρ τρίτων, σύμφωνα με την αριθμ. ΔΥ6α/Γ.Π./οικ.
36932/17-3-2009 Κ.Υ.Α. σε εφαρμογή του άρθρου 3 του Ν. 3580/2007,

ii.

ποσοστό 0,07%, Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων βάσει του Ν.
4013/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4072/2012 άρθρο 38 παραγ. 2β & το Ν.
4146/2013 άρθρο 61 και το Ν. 4412/2016 παρ. 7 του άρθρου 375 «τροποποιούμενες
διατάξεις», που υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Η εν λόγω κράτηση υπόκειται σε
τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ επ’ αυτού),

iii.

Ποσοστό 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
εφαρμογής της παρ. 3 του άρθρου 350 του Ν. 4412/2016,όπως καθορίστηκε με την αριθμ.
1191 ΚΥΑ ( Φ.Ε.Κ. 969/τ.Β΄/22-3-2017) που υπολογίζεται επί της συνολικής αξίας κάθε
πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων και ανεξαρτήτως ποσού και πηγής προέλευσης
κάθε αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής δημόσιας σύμβασης. Η εν λόγω
κράτηση υπάγεται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου, που υπολογίζεται με ποσοστό
20 % επί του χαρτοσήμου,

iv.

Κατά την πληρωμή του τιμήματος παρακρατείται ο προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος
4%.

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει την Αναθέτουσα
Αρχή.
ΑΡΘΡΟ 6ο
ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
Πέραν των λοιπών συμβατικών της υποχρεώσεων, η Αναθέτουσα Αρχή έχει τις εξής ειδικές
υποχρεώσεις, ως προς ότι αφορά τη χρήση του υπό προμήθεια υλικού:
α) να μεριμνά για την προσεκτική χρήση του υλικού
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β) να προφυλάσσει το υλικό από οποιαδήποτε πρόκληση ζημιάς, οφειλόμενης σε υπαιτιότητα
υπαλλήλων της Αναθέτουσας Αρχής ή τρίτων προσώπων ή σε εξωτερικές επιδράσεις (υγρασία,
σκόνη, υπερβολική ζέστη κτλ.).

ΑΡΘΡΟ 7ο
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
7.1. Ο Προμηθευτής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για τη μη έγκαιρη φόρτωση - παράδοση
του υπό προμήθεια υλικού, εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Ως ανωτέρα βία νοείται
κάθε γεγονός απρόβλεπτο, το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μπορεί να αποτραπεί
έστω και με τη λήψη μέτρων άκρας επιμέλειας και σύνεσης, ένεκα του οποίου καθίσταται
ανέφικτο στον Προμηθευτή να προβεί ο ίδιος ή μέσω τρίτων στην εκπλήρωση των
υποχρεώσεών του.
7.2. Σε εφαρμογή του άρθρου 204 του Ν. 4412/2016, ο Προμηθευτής υποχρεούται μέσα σε διάστημα
είκοσι (20) ημερών από τότε που έλαβε χώρα το γεγονός που συνιστά ανωτέρα βία να το
αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά
στοιχεία. Σε περίπτωση που ο Προμηθευτής δεν προσκομίσει τέτοια στοιχεία στερείται του
δικαιώματος να επικαλεστεί τη συνδρομή λόγου ανωτέρας βίας για τη μη εκπλήρωση των
συμβατικών του υποχρεώσεων.
7.3. Γεγονότα που εντάσσονται στο πλαίσιο των κινδύνων της επαγγελματικής δραστηριότητας του
Προμηθευτή και μπορεί να επηρεάσουν δυσμενώς την εκπλήρωση των συμβατικών του
υποχρεώσεων, δεν συνιστούν λόγους ανωτέρας βίας.

ΑΡΘΡΟ 8ο
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις. Τροποποίηση αυτών μπορεί να γίνει μόνον
εγγράφως, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις και μετά από προηγούμενη σχετική
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναθέτουσας Αρχής. Έχουν πλήρη συμβατική ισχύ και
αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα της σύμβασης, στο μέτρο που δεν αντίκεινται στους όρους
αυτής, α) η διακήρυξη του διενεργηθέντος διαγωνισμού, β) η τεχνική και οικονομική προσφορά του
Προμηθευτή και γ) οι διευκρινιστικές του επιστολές και τα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστικού
οίκου.

ΑΡΘΡΟ 9ο
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
9.1.

Κάθε διαφορά που ανακύπτει κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης (ή και μετά τη λήξη της,
εφόσον απορρέει απ’ αυτήν) μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Προμηθευτή και αφορά
(ενδεικτικά) την εκτέλεση των όρων της σύμβασης, την ερμηνεία αυτής, τον προσδιορισμό ή/
και την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων των μερών ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο
λύση της, επιλύεται κατ’ αρχήν, ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεώς της, από το Διοικητικό
Συμβούλιο της Αναθέτουσας Αρχής, προς το οποίο ο Προμηθευτής πρέπει να απευθύνει
σχετική αίτηση. Το Δ.Σ. αποφασίζει οριστικά εντός εύλογου χρόνου με αιτιολογημένη απόφασή
του, η οποία γνωστοποιείται στον ενδιαφερόμενο. Εάν το Δ.Σ. της Αναθέτουσας Αρχής δεν
εκδώσει απόφαση επί της αιτήσεως μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημέρα υποβολής της ή αν
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ο Προμηθευτής δεν αποδεχθεί την απόφαση του Δ.Σ., τότε οποιοδήποτε από τα μέρη δικαιούται
να εισαγάγει τη διαφορά προς επίλυση ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων.
9.2.

Κάθε διαφωνία ή διαφορά που θα απορρέει από τη σύμβαση προμήθειας ή θα σχετίζεται μ’
αυτήν και δε θα ρυθμίζεται κατά τον ανωτέρω τρόπο, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα καθ’
ύλην αρμόδια δικαστήρια της Βέροιας.

9.3.

Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα σύμβαση, εφαρμόζονται οι όροι της με αριθ. 4/2019
διακήρυξης του διενεργηθέντος διαγωνισμού, καθώς και οι περί προμηθειών του Δημοσίου
διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά. Η εφαρμογή των διατάξεων αυτών δεν αποκλείει την
άσκηση άλλων δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, που απορρέουν από τις συναφείς με τη
σύμβαση διατάξεις του Αστικού Κώδικα και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας.
Σε επιβεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε η παρούσα σε τρία (3) όμοια αντίγραφα, τα
οποία, αφού διαβάστηκαν, υπογράφηκαν από τους συμβαλλόμενους, εκ των οποίων η
Αναθέτουσα Αρχή έλαβε δύο (2) αντίγραφα και ένα (1) έλαβε ο Προμηθευτής.

Ακολουθεί κατάσταση των υπό προμήθεια ειδών σε ποσότητες και τιμές όπως αυτές φαίνονται στην
προσφορά που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για την Αναθέτουσα Αρχή

Για τον Προμηθευτή

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΣ

(Υπογραφή)

Σελίδα 66 από 92

19PROC005009382 2019-05-27
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
Για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi και τη
διαδικασία ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/
αναθέτοντα φορέα (αφ)
- Ονομασία: Γ.Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ – ΥΓ. ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 99221898
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΣΩΜΑΤΩΝ / ΒΕΡΟΙΑ /
59100
- Αρμόδιος για πληροφορίες: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΟΡΤΕΝΑ
- Τηλέφωνο: 2331351157 - 2331351314
- Ηλ. ταχυδρομείο: prom6@verhospi.gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.verhospi.gr
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού
CPV): ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (CPV: 33140000-3)
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: ()
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : - Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει):
4/2019
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Απάντηση:
Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυμία:
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα
εγκατάστασης του οικονομικού φορέα,
αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και
υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Αρμόδιος ή αρμόδιοιii :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):

[ ]
[ ]

Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή,
μικρή ή μεσαία επιχείρησηiii;
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο
οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iv ή
προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο
πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης
απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό
των εργαζομένων με αναπηρία ή
μειονεκτούντων εργαζομένων;
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με
αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων
ανήκουν οι απασχολούμενοι.
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας
είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο
κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων
οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο
πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού
συστήματος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και,
όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του
παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος V
κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου
ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό
αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά
περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η

Απάντηση:

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]

[ ] Ναι [] Όχι

[...............]
[…...............]
[….]
[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

α) [……]
β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
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πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και,
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον
επίσημο κατάλογοv:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει
όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV,
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση
ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη
σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της
σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση
να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και
φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα
δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα
αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει
απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση
δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος
αυτή διατίθεται δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

εγγράφων):[……][……][……][……]
γ) [……]

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]
Απάντηση:

Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη
[] Ναι [] Όχι
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης
από κοινού με άλλουςvi;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους
εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού
α) [……]
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα
καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς β) [……]
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της
γ) [……]
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
Τμήματα
Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή [ ]
των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Απάντηση:
Ονοματεπώνυμο
[……]
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον [……]
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
[……]
Ταχυδρομική διεύθυνση:
[……]
Τηλέφωνο:
[……]
Ηλ. ταχυδρομείο:
[……]
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία
[……]
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές
της, την έκταση, τον σκοπό …):
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii
Στήριξη:
Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις
[]Ναι []Όχι
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV
και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;
Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις
ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους
σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους
αυτών.
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές
υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι
υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό
προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την
εκτέλεση της σύμβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός
φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV
και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς.
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο
οικονομικός φορέας
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται
ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)
Υπεργολαβική ανάθεση :
Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να
[]Ναι []Όχι
αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης
σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των
προτεινόμενων υπεργολάβων και το
ποσοστό της σύμβασης που θα αναλάβουν:
[…]
Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του
άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει
σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της
συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που
προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται
σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε
υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix·
2. δωροδοκίαx,xi·
3. απάτηxii·
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii·
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της

τρομοκρατίαςxiv·
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές
καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική
απόφαση εις βάρος του οικονομικού
φορέα ή οποιουδήποτε προσώπουxvi το
οποίο είναι μέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή
έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από
τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω
(σημεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η
οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά
το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί
απευθείας περίοδος αποκλεισμού που
εξακολουθεί να ισχύει;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, αναφέρετεxviii:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής
απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα
σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους
λόγους της καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [
]·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην
καταδικαστική απόφαση:

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]xvii
α) Ημερομηνία:[ ],
σημείο-(-α): [ ],
λόγος(-οι):[ ]
β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού
[……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]xix
[] Ναι [] Όχι
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οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά
την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»)xx;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκανxxi:

[……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
Απάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει
[] Ναι [] Όχι
όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισηςxxii, στην Ελλάδα και στη χώρα
στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;
ΦΟΡΟΙ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
Εάν όχι αναφέρετε:
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο
πρόκειται:
α)[……]·
α)[……]·
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ) Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
β)[……]
β)[……]
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής
απόφασης;
γ.1) [] Ναι [] Όχι
γ.1) [] Ναι [] Όχι
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
-[] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι
δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή
-[……]·
-[……]·
έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, -[……]·
-[……]·
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
γ.2)[……]·
γ.2)[……]·
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει
δ) [] Ναι [] Όχι
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας
Εάν ναι, να
αναφερθούν
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής
αναφερθούν
λεπτομερείς
ασφάλισης που οφείλει
λεπτομερείς
πληροφορίες
συμπεριλαμβανόμενων κατά περίπτωση,
πληροφορίες
[……]
των δεδουλευμένων τόκων ή των
[……]
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxiii
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
καταβολή των φόρων ή εισφορών
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται
εγγράφων): xxiv
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή
Απάντηση:
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων
ή επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, [] Ναι [] Όχι
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους
τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού
και εργατικού δικαίουxxv;
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία
του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα
που λήφθηκαν: […….............]
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε
[] Ναι [] Όχι
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
καταστάσειςxxvi :
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή
στ) αναστολή επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
-[.......................]
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους
-[.......................]
οποίους ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα
δύναται να εκτελέσει τη σύμβαση,
λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας
εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων
σχετικά με τη συνέχιση της επιχειρηματικής
του λειτουργίας υπό αυτές αυτές τις
περιστάσειςxxvii
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
εγγράφων): [……][……][……]
[] Ναι [] Όχι
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxviii;
[.......................]
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα
που λήφθηκαν:
[..........……]
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας

[] Ναι [] Όχι

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς
με σκοπό τη στρέβλωση του
ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

[…...........]

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxix,

λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία
ανάθεσης της σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα
που λήφθηκαν:
[……]
[] Ναι [] Όχι

[.........…]
[] Ναι [] Όχι

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν
συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον
αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο
αναμειχθεί στην προετοιμασία της
διαδικασίας σύναψης της σύμβασηςxxx;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας
σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη
πλημμέλειαxxxi κατά την εκτέλεση
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης,
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες
παρόμοιες κυρώσεις;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να
επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται για την
εξακρίβωση της απουσίας των λόγων
αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων
επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες

[...................…]
[] Ναι [] Όχι

[….................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα
που λήφθηκαν:
[……]
[] Ναι [] Όχι

Σελίδα 77 από 92

19PROC005009382 2019-05-27
αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται από την αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται
να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα
στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό,
την επιλογή ή την ανάθεση;
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών
Απάντηση:
που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις
Άρθρο 8 παρ. 4 ν. 3310/2005xxxii:
Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής
[] Ναι [] Όχι
της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ;
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα
που λήφθηκαν:
[……]
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή
ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του
Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων
κριτηρίων επιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια
επιλογής;

Απάντηση
[] Ναι [] Όχι

Α: Καταλληλότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση
ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.

Καταλληλότητα
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά
μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο
κράτος μέλος εγκατάστασήςxxxiii; του:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο
οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου
οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να παράσχει
τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

Απάντηση
[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
[] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:
[ …] [] Ναι [] Όχι
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια
επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
Οικονομική και χρηματοοικονομική
Απάντηση:
επάρκεια
1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος
έτος: [……] κύκλος
εργασιών του οικονομικού φορέα για τον
εργασιών:[……][…]νόμισμα
αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται έτος: [……] κύκλος
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση
εργασιών:[……][…]νόμισμα
ή στα έγγραφα της σύμβασης :
έτος: [……] κύκλος
εργασιών:[……][…]νόμισμα
και/ή,
1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του
οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών
που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη
(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):
ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
xxxiv
σύμβασης είναι ο εξής
:
[……],[……][…]νόμισμα
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος
εργασιών του οικονομικού φορέα στον
επιχειρηματικό τομέα που καλύπτεται
από τη σύμβαση και προσδιορίζεται στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύμβασης για τον αριθμό
οικονομικών ετών που απαιτούνται είναι ο
εξής:
και/ή,
2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του
οικονομικού φορέα στον τομέα και για
τον αριθμό ετών που απαιτούνται στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύμβασης είναι ο
εξήςxxxv:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες
σχετικά με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή
ειδικό) δεν είναι διαθέσιμες για ολόκληρη
την απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την
ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις
δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας:
4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές
αναλογίεςxxxvi που ορίζονται στη σχετική

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…]
νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…]
νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…]
νόμισμα

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):
[……],[……][…] νόμισμα

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
[…................................…]

(προσδιορισμός της απαιτούμενης
αναλογίας-αναλογία μεταξύ x και yxxxvii -
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διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός
φορέας δηλώνει ότι οι πραγματικές τιμές
των απαιτούμενων αναλογιών έχουν ως
εξής:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
5) Το ασφαλισμένο ποσό στην
ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικών
κινδύνων του οικονομικού φορέα είναι το
εξής:
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι
οποίες (ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση
ή στα έγγραφα της σύμβασης, ο
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να
έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή
στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

και η αντίστοιχη αξία)

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
[……][…]νόμισμα
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
[……..........]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν
οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις
έργων:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου
αναφοράςxxxviii, ο οικονομικός φορέας έχει
εκτελέσει τα ακόλουθα έργα του είδους
που έχει προσδιοριστεί:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
καλή εκτέλεση και ολοκλήρωση των
σημαντικότερων εργασιών διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις
προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις
υπηρεσιών:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου
αναφοράςxxxix, ο οικονομικός φορέας έχει
προβεί στις ακόλουθες κυριότερες
παραδόσεις αγαθών του είδους που έχει
προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις
ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του
είδους που έχει προσδιοριστεί:
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και
τους παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούςxl:
2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές
υπηρεσίεςxli, ιδίως τους υπεύθυνους για τον
έλεγχο της ποιότητας:
Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων
έργων, ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές
υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου:
3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον
ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και
λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα για την
διασφάλιση της ποιότητας και τα μέσα
μελέτης και έρευνας που διαθέτει είναι τα
ακόλουθα:
4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να
εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα
διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και
ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της
σύμβασης:
5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που
θα παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για

Απάντηση:
Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύμβασης που αναφέρονται στην
διακήρυξη):
[…]
Έργα: [……]
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύμβασης που αναφέρονται στην
διακήρυξη):
[…...........]
Περιγραφή

ποσά

[……..........................]

[……]

[……]

[....……]
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προϊόντα ή υπηρεσίες που πρέπει να
ανταποκρίνονται σε κάποιον ιδιαίτερο
σκοπό:
Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη
διενέργεια ελέγχωνxlii όσον αφορά το
παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές
ικανότητες του οικονομικού φορέα και,
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα
μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός
διαθέτει καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει
για τον έλεγχο της ποιότητας;
6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και
επαγγελματικών προσόντων διατίθενται
από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον
εργολάβο,
και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που
ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης)
β) τα διευθυντικά στελέχη του:
7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να
εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την
εκτέλεση της σύμβασης:
8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό
δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο
αριθμός των διευθυντικών στελεχών του
κατά τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη
διάθεσή του τα ακόλουθα μηχανήματα,
εγκαταστάσεις και τεχνικό εξοπλισμό για
την εκτέλεση της σύμβασης:
10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή
υπεργολαβίαςxliii το ακόλουθο τμήμα (δηλ.
ποσοστό) της σύμβασης:
11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών :
Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα
απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή
φωτογραφίες των προϊόντων που θα
προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να
συνοδεύονται από πιστοποιητικά
γνησιότητας·
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας
δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα
απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας.

[] Ναι [] Όχι

α)[......................................……]

β) [……]
[……]

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό
προσωπικό:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
[……]

[....……]

[] Ναι [] Όχι

[] Ναι [] Όχι
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών:
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να
προσκομίσει τα απαιτούμενα
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από
επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή
υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με
τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των
προϊόντων, επαληθευόμενη με παραπομπές
στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα,
και τα οποία ορίζονται στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται
στη διακήρυξη;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και
αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα
μπορούν να προσκομιστούν:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

[….............................................]
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης
ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα
αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύμβασης.
Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και
Απάντηση:
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να [] Ναι [] Όχι
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν
εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς
που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα
πρότυπα διασφάλισης ποιότητας,
συμπεριλαμβανομένης της
προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές
ανάγκες;
[……] [……]
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και
διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα
μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά το
σύστημα διασφάλισης ποιότητας:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
εγγράφων): [……][……][……]
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να [] Ναι [] Όχι
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν
εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς
που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα
συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και
[……] [……]
διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα
μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά τα
συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο
αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που
πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα
προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές,
οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος
τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να
προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύμβασης.
Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες
ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον:
Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Περιορισμός του αριθμού
Απάντηση:
Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς
[….]
διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που
πρόκειται να εφαρμοστούν για τον
περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων με
τον ακόλουθο τρόπο:
Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά [] Ναι [] Όχιxlv
ή λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων,
αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο
οικονομικός φορέας διαθέτει τα
απαιτούμενα έγγραφα:
Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ή λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
διατίθενται ηλεκτρονικάxliv, αναφέρετε για
εγγράφων): [……][……][……]xlvi
το καθένα:
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη
Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση
σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που
αναφέρονταιxlvii, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά
απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάνxlviii.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο
κάτωθι
υπογεγραμμένος
δίδω
επισήμως
τη
συγκατάθεσή
μου
στ.............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
[προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι,
ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω
υποβάλλει στ...........................................................................................................................................
[να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου
Υπεύθυνης
Δήλωσης
για
τους
σκοπούς
τ...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
[προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση
στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [………………………..]
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i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα
αναφέρεται το σύνολο αυτών
ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.
iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των
μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς
σκοπούς.
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια
ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.
iv Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων
ατόμων.
v Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.
vi Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.
vii Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με
τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν
ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις
υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”
viii Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή
η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος,
όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
ix Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για
την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).
x Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.
xi Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1)
και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003
για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη
διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για
τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β
αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).
xii Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της
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Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών
µε αυτήν Πρωτοκόλλων.
xiii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την
ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
xiv Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της
25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.
xv Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων
της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011,
σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της
εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".
xvi Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του
άρθρου 73 )
xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xviii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xix Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xx Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
xxi Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση,
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.
xxii Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την
επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).
xxiii
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της
σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής
φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας
υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο
μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας
ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει
μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας
αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς
xxiv

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
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xxv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες
διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
xxvi
. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό
ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxvii

Άρθρο 73 παρ. 5.

xxviii
Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα
το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
xxix

Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

xxx Πρβλ άρθρο 48.
xxxi
Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxxii
Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός
ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ και άρθρο 375 παρ. 10.
xxxiii
Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη
μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.
xxxiv
Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη.
xxxv
Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη.
xxxvi

Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

xxxvii

Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

xxxviii Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που
υπερβαίνει τα πέντε έτη.
xxxix
Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που
υπερβαίνει τα τρία έτη.
xl Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και
ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.
xli Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του
οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος
II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ.
xlii Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της από
αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών.
xliii Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό
μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε
θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.
xliv Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση.
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xlv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xlvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xlvii

Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

xlviii
Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να
συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.
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