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ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 7/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
Γ. Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ - ΥΓ. ΜΟΝ. ΒΕΡΟΙΑΣ & ΥΓ. ΜΟΝ. ΝΑΟΥΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 7/2020
Α/Α Συστήµατος 89800
ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ανοιχτός Ηλεκτρονικός ∆ιαγωνισµός Κάτω των Ορίων

ΚΩ∆ΙΚΟΣ CPV

Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ
Ηµεροµηνία: 30 / 03 / 2020
Ηµέρα: ∆ευτέρα
Ώρα: 15:00
Ηµεροµηνία: 6 / 04 /2020
Ηµέρα: ∆ευτέρα
Ώρα: 12:30
Οι προσφορές υποβάλλονται στο Εθνικό Σύστηµα
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) 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΄
33141200-2

ΚΩ∆ΙΚΟΣ NUTS

GR 121 ΗΜΑΘΙΑ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ∆ΑΠΑΝΗ
ΜΕ ΦΠΑ

Γ.Ν. Ηµαθίας :
93.805,31 €
(Υγ. Μονάδα Βέροιας: 88.495,58 €
Υγ. Μονάδα Νάουσας: 5.309,73 €)
Γ.Ν. Ηµαθίας :
106.000,00 €
Υγ. Μονάδα Βέροιας:
100.000,00 €
Υγ. Μονάδα Νάουσας:
6.000,00 €

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ένα (1) έτος – (12 µήνες)

ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Τρεις (3) µήνες µε µονοµερές δικαίωµα του Νοσοκοµείου

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΟΥ ΕΙ∆ΟΥΣ

Οι τιµές υπόκεινται στις υπέρ του ∆ηµοσίου και τρίτων νόµιµες
κρατήσεις

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΣΗ∆ΗΣ

Ηµέρα Πέµπτη, 12/3/2020

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜ∆ΗΣ

Ηµέρα Πέµπτη, 12/3/2020

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ

Ηµέρα ∆ευτέρα, 16/3/2020 και Τρίτη 17/3/2020

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ILIAS PLIOGKAS
Ημερομηνία: 2020.03.12 13:04:51 EET
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 1ο : Αντικείµενο της σύµβασης
ΑΡΘΡΟ 2ο : Ορισµοί
ΑΡΘΡΟ 3ο : Αντικείµενο της Προµήθειας
ΑΡΘΡΟ 4ο : Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
ΑΡΘΡΟ 5ο : Προδικαστικές Προσφυγές
ΑΡΘΡΟ 6ο : ∆ηµοσιότητα
ΑΡΘΡΟ 7ο : Τρόπος λήψης των εγγράφων του διαγωνισµού – παροχή διευκρινίσεων επί της
∆ιακήρυξης
ΑΡΘΡΟ 8ο : Χρόνος – Τόπος υποβολής προσφορών
ΑΡΘΡΟ 9ο : Χρόνος – Τόπος διενέργειας διαγωνισµού
ΑΡΘΡΟ 10ο : ∆ικαίωµα συµµετοχής
ΑΡΘΡΟ 11ο : ∆ικαιολογητικά συµµετοχής
ΑΡΘΡΟ 12ο : ∆ικαιολογητικά 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 : ∆ιαδικασία 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 : ∆ικαίωµα 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 : ∆ιαδικασία επίλυσης διαφορών
ΑΡΘΡΟ 38ο : Λοιπές διατάξεις
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙ∆ΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙ∆ΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. ….…… ΕΥΡΩ ………….…
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄
ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄: ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΥΠΕΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ
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Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:
1.1.

του Ν. 2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου 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 ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας (Κ.∆.∆.), 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 ∆ιοικητικής
∆ιαδικασίας 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
∆ηµοσίου 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 ∆ιαύγεια” και άλλες διατάξεις»,

1.9.

του Ν. 3886/2010 (Φ.Ε.Κ. 173/τ.Α΄/30-9-2010) «∆ικαστική 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) «∆ιαρθρωτικές 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 ∆ηµοσίων
Συµβάσεων

και

Κεντρικού

Ηλεκτρονικού

Μητρώου

∆ηµοσίων

Συµβάσεων»

όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει,
1.12. του Ν. 4055/2012 (Φ.Ε.Κ. 51/τ.Α΄/12-3-2012) «∆ίκαιη 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)

«∆ιοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις,

Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα – Τροποποίηση
∆ιατάξεων του Π.∆. 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) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)»,
1.19. του

Π.∆.

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 ∆ηµοσίου και
τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και
µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο
Πλαίσιο ∆ηµοσιονοµικής 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. 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,
2.2. την µε αρ. πρωτ. 588/29-01-2018 απόφαση της ΕΑΑ∆ΗΣΥ (Κατευθυντήρια Οδηγία 19 - 2η
Έκδοση) µε θέµα: «Συµβάσεις κάτω των ορίων των άρθρων 5 (Βιβλίο I) και 235 (Βιβλίο II)
του Ν. 4412/2016»,
2.3. 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 ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του
Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης»,
2.4. 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 ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.),
2.5. το από 11-2-2020 Πρακτικό της Επιτροπής σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών

για την

προµήθεια «Καθετήρων (CPV 33141200-2)», για τις ανάγκες του Γ. Ν. Ηµαθίας –
Υγ. Μονάδες Βέροιας και Νάουσας,
2.6. την µε αριθµ. 2/13-02-2020 (θέµα Ε.Η.∆. 1ο) πράξη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της
Αναθέτουσας Αρχής περί αναγνώρισης αναγκαιότητας, έγκρισης σκοπιµότητας της
προµήθειας, έγκρισης των Τεχνικών Προδιαγραφών, του σχεδίου ∆ιακήρυξης, της
διενέργειας του διαγωνισµού και του ορισµού επιτροπής αξιολόγησης, για την προµήθεια
«Καθετήρων»,
2.7. την µε αρ. πρωτ. 3725/10-03-2020 (449η) Απόφαση Νοµικής ∆έσµευσης Πίστωσης
(Α∆Α: 6Ω1Σ4690Β7-9ΩΖ) της Υγ. Μον. Βέροιας, του ∆ιοικητή του Γ. Ν. Ηµαθίας και
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2.8. την

µε

(Α∆Α:

αρ.

πρωτ.

2631/10-03-2020

Ανάληψη

Υποχρέωσης

-

Νοµική

∆έσµευση

ΩΖΜΛ469074-8ΜΗ) της Αν. ∆ιοικήτριας της Υγ. Μονάδα Νάουσας του

Γ.Ν. Ηµαθίας.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Ανοιχτό Ηλεκτρονικό ∆ιαγωνισµό, για την προµήθεια «Καθετήρων» 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 ∆ηµοσίων
Συµβάσεων.

2.

ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

∆ιαδικτυακή πύλη

Hµέρα Τετάρτη,

www.promitheus.gov.gr,

18/03/2020

του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.

και ώρα 08:00

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Γραφείο
Προµηθειών

Hµέρα ∆ευτέρα,

Γ.Ν. Ηµαθίας – Υγ.
Μονάδα Βέροιας

Hµέρα, ∆ευτέρα

30/03/2020

6/4/2020

και ώρα 15:00

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 ∆ηµοσίων 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 - ∆ιαδικασία διενέργειας διαγωνισµού.

4.

∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν:
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.
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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.∆Η.Σ. – ∆ιαδικτυακή 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 ∆ιεύθυνσης
Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης 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 ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της
Γενικής ∆ιεύθυνσης 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.
• 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

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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1.
2.

6.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙ∆ΩΝ – ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ,
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ (Α΄)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α΄)

3.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Β΄)

4.

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Γ΄)

5.

ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (∆’)

6.

ΤΕΥ∆ - ESPD (ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Ε΄)

Τα έξοδα δηµοσίευσης του διαγωνισµού, αρχικής και τυχόν επαναληπτικής, βαρύνουν την
Αναθέτουσα Αρχή.
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ΜΕΡΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΡΘΡΟ 1ο: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αντικείµενο

του

διαγωνισµού

είναι

η

προµήθεια

«Καθετήρων»

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 ∆ιενέργειας
Σχετικές µε το διαγωνισµό πληροφορίες παρέχει το Τµήµα Οικονοµικού / Γραφείο Προµηθειών
(Πληροφορίες: κος Απόστολος Πασιόπουλος, τηλέφωνα επικοινωνίας: 2331351157 - 2331351314,
fax: 2331059315, όλες τις εργάσιµες ηµέρες 08:00 -14:30).
∆ιακήρυξη
Η παρούσα ∆ιακήρυξη 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 ∆΄: Σχέδιο σύµβασης προµήθειας, Παράρτηµα Ε΄: ΤΕΥ∆ - ESPD.

Προµήθεια:
Η προµήθεια «Καθετήρων», όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Παράρτηµα Α΄.
Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης ∆ιαγωνισµού
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 93.805,31 € χωρίς το Φ.Π.Α. και 106.000,00 €
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. για την προµήθεια «Καθετήρων» 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. ∆ιεύθυνση:

Περιοχή Ασωµάτων

Τηλέφωνο:

2331351157 - 2331351314

fax:

2331059315

e-mail:

prom1@verhospi.gr

Πληροφορίες:

Απόστολος Πασιόπουλος
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ΑΡΘΡΟ 5ο : ΠΡΟ∆ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ 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 αρχής2 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 ΚΗΜ∆ΗΣ. 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
ΕΣΗ∆ΗΣ 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 πιστοποιητικών5
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον
προσφεύγοντα υπέρ του ∆ηµοσίου, 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 ΕΣΗ∆ΗΣ:
• 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 ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».
5 Σύµφωνα µε την παρ.3 του άρθρου 8 της ΥΑ 56902/215 “Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.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 προσφυγής6.
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: ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Η διακήρυξη του διαγωνισµού θα αναρτηθεί:
Στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων 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 17/3/2020.

Β)

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ: «ΒΕΡΟΙΑ» για δηµοσίευση την 16/3/2020.

Περίληψη της διακήρυξης θα αποσταλεί στους παρακάτω φορείς:
1.

Εµπορικό – Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης

2.

Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Ηµαθίας

ΑΡΘΡΟ 7ο: ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ –
ΠΑΡΟΧΗ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Τα αιτήµατα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο διαδικτυακό τόπο του
διαγωνισµού µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.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
6 Η διαδικασία εξέτασης της προδικαστικής προσφυγής ορίζεται στο άρθρο 367 του ν. 4412/2016
7 Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 19 του Π∆ 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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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.∆Η.Σ.
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.
∆ικαίωµα συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό έχουν όσοι διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από
πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και έχουν εγγραφεί στο ηλεκτρονικό σύστηµα
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. - ∆ιαδικτυακή 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.∆Η.Σ. µε ηµεροµηνία έναρξης υποβολής προσφορών την
18/3/2020, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 08:00 π.µ. µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής
προσφορών, την 30/3/2020, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 15:00, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό
φάκελο στο διαγωνισµό µε αριθµό συστήµατος : 89800, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στα άρθρα
36 και 37 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 9ο: ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής τους, ήτοι 6/4/2020, ηµέρα ∆ευτέρα 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: ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
∆ικαίωµα 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 ∆ηµοσίων 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
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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.

ΑΡΘΡΟ 11ο: ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.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 ∆ικαιολογητικά 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 ∆ιεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού 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 ∆ήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆.) του άρθρου 79, παρ. 4, του
Ν. 4412/2016 (Α΄147), συµπληρωµένο σύµφωνα µε το Παράρτηµα E΄. Το ΤΕΥ∆ µπορεί 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.

δ.

Αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης του προσφέροντος, ήτοι την έναρξη επιτηδεύµατος
από την αντίστοιχη ∆ηµόσια 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.
∆ιευκρινίζεται ότι:
Α.

Η Υπεύθυνη ∆ήλωση 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
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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
∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας ή από τους ιδίους. Ειδικότερα, στις περιπτώσεις των Α.Ε. η
υποχρέωση µη τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης αφορά στον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο
καθώς και σε όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου σύµφωνα µε το άρθρο 73 του Ν.
4412/2016,
Β.

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

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 ∆ιοικητικού
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. ∆ιευκρινίζεται ότι οι
απαιτούµενες υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από τον Πρόεδρο του ∆.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.

∆ήλωση 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
∆ηµόσια Αρχή, απαιτείται τουλάχιστον η προσκόµιση απλού φωτοαντιγράφου, ενώ για τα έγγραφα
που έχουν εκδοθεί από Ιδιωτικό Φορέα, απαιτείται τουλάχιστον η προσκόµιση φωτοαντιγράφου από
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επικυρωµένο αντίγραφο, συνοδεύοµενο από Υπεύθυνη ∆ήλωση µε την οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά
του.
Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά και όλα τα άλλα στοιχεία και έγγραφα του υποφακέλου
«∆ικαιολογητικά 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
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: ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑ∆ΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Ο προσωρινός ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο ∆ιαγωνισµός οφείλει να υποβάλει
ηλεκτρονικά εντός προθεσµίας 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
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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
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 άσκησης της επαγγελµατικής του
δραστηριότητας.

5) Πιστοποιητικό από τη ∆ιεύθυνση 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 την κοινοποίηση της πρόσκλησης υποβολής 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 εξαµήνου, 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
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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 ∆ιοικητικού 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
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,
άρθρο 103, Ν.4412/2016 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.
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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
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.∆Η.Σ. µέχρι την καταληκτική
ηµεροµηνία 30/3/2020, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 15:00 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 «∆ικαιολογητικά 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.
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4.

Από το Σύστηµα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς.

Ο φάκελος κάθε προσφοράς περιλαµβάνει τους ακόλουθους δύο (2) επιµέρους, ανεξάρτητους,
ηλεκτρονικούς (υπο)φακέλους:
1.

(Υπο)φάκελος «∆ικαιολογητικά - 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 ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ο Φάκελος των ∆ικαιολογητικών 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
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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
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

∆ιακίνησης

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.
Προσοχή: η αναγραφή οικονοµικών στοιχείων στην τεχνική προσφορά αποτελεί λόγο
απόρριψης της προσφοράς.

Β) Πίνακας συµµόρφωσης
Ο Πίνακας Συµµόρφωσης της ∆ιακήρυξης πρέπει να υποβληθεί µε την τεχνική προσφορά,
συµπληρωµένος σύµφωνα µε τις επεξηγήσεις που δίνονται στο Παράρτηµα Α΄.
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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 «∆ΩΡΕΑΝ». Εάν έχει παραλειφθεί η
αναγραφή τιµής, ακόµη και αν δεν υπάρχει η ένδειξη «∆ΩΡΕΑΝ», θεωρείται αµαχήτως ότι τα
αντίστοιχα προϊόντα ή υπηρεσίες έχουν προσφερθεί δωρεάν.

δ.

Στη διαδικτυακή πύλη Ε.Σ.Η.∆Η.Σ., στα συνηµµένα αρχεία, επισυνάπτεται και ο Πίνακας
Οικονοµικής Προσφοράς (σε µορφή excel), τον οποίο πρέπει να συµπληρώσει ο προσφέρων
οικονοµικός φορέας 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
Προσφορά», µαζί

σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη «Οικονοµική
µε τα υπόλοιπα

έντυπα δικαιολογητικά που θα κατατεθούν στην

Αναθέτουσα Αρχή.

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.∆.
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
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συγκεκριµένης πληροφορίας.
4.

∆εν 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.∆. 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.

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.
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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. Προσφορές ανώτερες του
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

ΑΡΘΡΟ 20ο: ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών πραγµατοποιείται τέσσερις (4) εργάσιµες
ηµέρες µετά από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, την 6/4/2020,
ηµέρα ∆ευτέρα 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.

2.

Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση µόνο των ηλεκτρονικών
(υπο)φακέλων «∆ικαιολογητικά 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 «∆ικαιολογητικά
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).
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∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 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.

•

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 ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 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
∆ιενέργειας 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 λoιπώv στoιχείωv 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
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οποία αποφαίνεται σχετικά και µε µέριµνα της γνωστοποιείται στους υποψήφιους αναδόχους η
απόφασή της για την κατάταξη των προσφορών.
δ)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑ∆ΙΟ 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 ∆ιοίκηση 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.

ΑΡΘΡΟ 22ο: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
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
Σελίδα 25 από 68

20PROC006423431 2020-03-12
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
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 ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΕΣ 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 ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΣ 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
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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).

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 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
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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.

ΑΡΘΡΟ 28ο: ∆ΙΚΑΙΩΜΑ 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
Σελίδα 28 από 68

20PROC006423431 2020-03-12
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 ∆ιοίκηση Οργάνου, εφόσον δεν έχουν
εξαντληθεί οι αναγραφόµενες στη σύµβαση ποσότητες.

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
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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
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 Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό.
Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο
του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου
χρηµατικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων
στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, 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
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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 ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ – 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
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 ∆.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 ∆.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.

Σελίδα 31 από 68

20PROC006423431 2020-03-12
3.

Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, την ανάθεση ή τη σύµβαση,
επιβάλλονται µε απόφαση του ∆.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.

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 ∆ηµόσιο και τα Ν.Π.∆.∆.
(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 ∆ΗΜΟΣΙΩΝ 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.).
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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. ∆Υ6α/Γ.Π./οικ. 36932/17-3-2009
Κ.Υ.Α. σε εφαρµογή του άρθρου 3 του Ν. 3580/2007.
ποσοστό 0,07 %, Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 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
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.∆.) 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.
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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.
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 ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
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 ∆ιακήρυξη 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
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προσκοµίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 37ο: ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
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 ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη, εφαρµόζονται οι διατάξεις περί προµηθειών του
∆ηµοσίου και των φορέων αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, όπως ισχύουν κάθε φορά.

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ : “ ΠΙΝΑΚΑΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙ∆ΩΝ – ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ”
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ : “ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ”
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ : “ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ”
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄ : “ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ”
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ : ΤΕΥ∆ - ESPD (ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΗΛΙΑΣ Γ. ΠΛΙΟΓΚΑΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΠΙΝΑΚΑΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙ∆ΩΝ – ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

Α/Α

Είδος

Μονάδα
Μέτρησης

Ποσότητα
Μονάδας
Βέροιας

Ποσότητα
Μονάδας
Νάουσας

Συνολική
Ποσότητα

Ενδεικτική
Τιµή
Μονάδος

Προϋπολογισµός
ανά είδος

1

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY 2-WAY ΑΠΛΟΙ, N6

Τεµάχιο

10

0

10

0,3800

3,80

2

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY 2-WAY ΑΠΛΟΙ, N8

Τεµάχιο

20

0

20

0,3800

7,60

3

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY 2-WAY ΑΠΛΟΙ, N10

Τεµάχιο

20

55

75

0,3800

28,50

4

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY 2-WAY ΑΠΛΟΙ, N12

Τεµάχιο

100

0

100

0,3800

38,00

5

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY 2-WAY ΑΠΛΟΙ, N14

Τεµάχιο

300

50

350

0,3800

133,00

6

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY 2-WAY ΑΠΛΟΙ, N16

Τεµάχιο

3800

400

4200

0,3800

1596,00

7

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY 2-WAY ΑΠΛΟΙ, N18

Τεµάχιο

1400

500

1900

0,3800

722,00

8

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY 2-WAY ΑΠΛΟΙ, N20

Τεµάχιο

200

0

200

0,3800

76,00

9

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY 2-WAY ΑΠΛΟΙ, N22

Τεµάχιο

100

0

100

0,3800

38,00

10

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY 2-WAY ΑΠΛΟΙ, N24

Τεµάχιο

50

0

50

0,3800

19,00

11

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY 2-WAY ΚΑΘΑΡΗΣ
ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ, N12

Τεµάχιο

20

0

20

0,8797

17,59

12

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY 2-WAY ΚΑΘΑΡΗΣ
ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ, N16

Τεµάχιο

1700

100

1800

0,8797

1583,46

13

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY 2-WAY ΚΑΘΑΡΗΣ
ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ, N18

Τεµάχιο

1400

100

1500

0,8797

1319,55

14

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY 2-WAY ΚΑΘΑΡΗΣ
ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΕ ΑΚΡΟ ΤΙΕΜΑΝ N14

Τεµάχιο

1100

0

1100

2,8000

3080,00

15

ΚΑΘΕΤΗΡΕ FOLLEY 2-WAY KΑΘΑΡΗΣ
ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΕ ΑΚΡΟ ΤΙΕΜΑΝ, N16

Τεµάχιο

1100

0

1100

2,8000

3080,00

16

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY 3-WAY 30ML, N16

Τεµάχιο

100

0

100

0,4900

49,00

17

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY.3-WAY 30ML, N18

Τεµάχιο

100

0

100

0,4900

49,00

18

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY 3-WAY 30ML, N20

Τεµάχιο

100

0

100

0,4900

49,00

19

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY 3-WAY 30ML, N22

Τεµάχιο

50

0

50

0,4900

24,50
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20

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY 3-WAY 30ML, N24

Τεµάχιο

20

0

20

0,4900

9,80

21

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ LEVIN, N10* (ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΟ
ΑΚΡΟ)

Τεµάχιο

50

50

100

0,1380

13,80

22

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ LEVIN, N12* (ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΟ
ΑΚΡΟ)

Τεµάχιο

50

0

50

0,1380

6,90

23

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ LEVIN, N14* (ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΟ
ΑΚΡΟ)

Τεµάχιο

150

0

150

0,1380

20,70

24

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ LEVIN, N16* (ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΟ
ΑΚΡΟ)

Τεµάχιο

1000

0

1000

0,1380

138,00

25

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ LEVIN, N18*(ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΟ
ΑΚΡΟ)

Τεµάχιο

610

50

660

0,1380

91,08

Τεµάχιο

112

0

112

0,1030

11,54

26

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ NELATON N8

27

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ NELATON Ν10

Τεµάχιο

100

0

100

0,1030

10,30

28

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ NELATON Ν12

Τεµάχιο

200

0

200

0,1030

20,60

29

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ NELATON N14

Τεµάχιο

200

0

200

0,1030

20,60

30

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ NELATON N16

Τεµάχιο

400

0

400

0,1030

41,20

31

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ NELATON N18

Τεµάχιο

200

0

200

0,1030

20,60

32

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΤΙΕΜΑΝ Ν 8

Τεµάχιο

200

0

200

0,2330

46,60

33

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΤΙΕΜΑΝ Ν 10

Τεµάχιο

200

0

200

0,2330

46,60

34

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΤΙΕΜΑΝ Ν12

Τεµάχιο

200

0

200

0,2330

46,60

35

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ TIEMAN Ν14

Τεµάχιο

300

0

300

0,2330

69,90

36

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ TIEMAN Ν16

Τεµάχιο

300

0

300

0,2330

69,90

37

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΤΙΕΜΑΝ Ν18

Τεµάχιο

200

0

200

0,2330

46,60

38

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ TIΕΜΑΝ N20

Τεµάχιο

100

0

100

0,2330

23,30

39

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΜΒΟΛΕΚΤΟΜΗΣ FOGARTY
Ν3 FR (40CM)

Τεµάχιο

35

0

35

30,0000

1050,00

40

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΜΒΟΛΕΚΤΟΜΗΣ FOGARTY
Ν4 FR -40CM

Τεµάχιο

35

0

35

30,0000

1050,00

41

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΜΒΟΛΕΚΤΟΜΗΣ FOGARTY
Ν4 FR -80CM

Τεµάχιο

30

3

33

30,0000

990,00

42

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΜΒΟΛΕΚΤΟΜΗΣ FOGARTY
Ν5 FR -40CM

Τεµάχιο

30

0

30

30,0000

900,00
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43

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΜΒΟΛΕΚΤΟΜΗΣ FOGARTY
N5 FR -80 CM

Τεµάχιο

30

3

33

30,0000

990,00

44

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΜΒΟΛΕΚΤΟΜΗΣ FOGARTY
N6 FR -80 CM

Τεµάχιο

30

3

33

30,0000

990,00

45

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΜΒΟΛΕΚΤΟΜΗΣ FOGARTY
N3 FR -80 CM

Τεµάχιο

30

3

33

30,0000

990,00

46

ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ ΠΕΝ-ΡΟΖ ΚΑΘΕΤ.1/2
,17ΕΚ

Τεµάχιο

1400

100

1500

0,3400

510,00

47

ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ ΠΕΝ-ΡΟΖ ΚΑΘΕΤ.3/4
,17ΕΚ

Τεµάχιο

2500

100

2600

0,3400

884,00

48

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΘΩΡΑΚΟΣ ΓΩΝΙΩ∆ΗΣ
ΧΩΡΙΣ ΤΡΟΚΑΡ Νο 28

Τεµάχιο

20

0

20

1,8000

36,00

49

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΘΩΡΑΚΟΣ ΓΩΝΙΩ∆ΗΣ
ΧΩΡΙΣ ΤΡΟΚΑΡ Νο 32

Τεµάχιο

20

0

20

1,8000

36,00

50

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΘΩΡΑΚΟΣ ΓΩΝΙΩ∆ΗΣ
ΧΩΡΙΣ ΤΡΟΚΑΡ Νο 36

Τεµάχιο

20

0

20

1,8000

36,00

51

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΘΩΡΑΚΟΣ ΕΥΘEIΣ ΧΩΡΙΣ
ΤΡΟΚΑΡ Νo 32

Τεµάχιο

50

0

50

2,2730

113,65

52

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΘΩΡΑΚΟΣ ΕΥΘΕΙΣ ΧΩΡΙΣ
ΤΡΟΚΑΡ Νo 36

Τεµάχιο

50

0

50

2,2961

114,81

53

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΝΗΣΤΙ∆ΟΣΤΟΜΙΑΣ

Τεµάχιο

2

0

2

147,5000

295,00

Τεµάχιο

1

0

1

519,7900

519,79

Τεµάχιο

700

0

700

2,3600

1652,00

Τεµάχιο

450

0

450

2,3600

1062,00

54

55

56

ΕΜΦΥΤΕΥΣΙΜΟ ΤΥΜΠΑΝΟ TITANIOYM
PORT 8F ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΑΚΡΟΥ ΜΕ
ΒΑΛΒΙ∆Α ΣΤΟ ΠΛΑΪ
ΑΝ∆ΡΙΚΟΣ Υ∆ΡΟΦΙΛΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΜΕ
ΑΣΚΟ ΝΕΡΟΥ ΜΕΓΕΘΩΝ 10-12-14-16-18
CH (ΑΝ∆ΡΙΚΟΙ) ΓΙΑ ∆ΙΑΛΕΙΠΟΝΤΕΣ
ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ ΟΥΡΟ∆. ΚΥΣΤΗΣ
ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ Υ∆ΡΟΦΙΛΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ
ΜΕ ΑΣΚΟ ΝΕΡΟΥ ΜΕΓΕΘΩΝ 10-12-1416-18 CH (ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΙ) ΓΙΑ
∆ΙΑΛΕΙΠΟΝΤΕΣ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ
ΟΥΡΟ∆. ΚΥΣΤΗΣ

57

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΝ∆ΡΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ
(ΠΕΟΚΑΛΥΠΤΡΑ) SMALL

Τεµάχιο

120

0

120

2,3800

285,60

58

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΝ∆ΡΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ
(ΠΕΟΚΑΛΥΠΤΡΑ) MEDIUM

Τεµάχιο

120

0

120

2,3800

285,60

59

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΝ∆ΡΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ
(ΠΕΟΚΑΛΥΠΤΡΑ) LARGE

Τεµάχιο

120

30

150

2,3800

357,00

60

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΩΝ Μ.Χ, Ν22

Τεµάχιο

600

0

600

0,1720

103,20

61

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΚΑΦ,
Ν7,0

Τεµάχιο

20

0

20

2,8000

56,00

62

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΚΑΦ,
Ν7,5

Τεµάχιο

20

0

20

2,8000

56,00

63

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΚΑΦ
Ν8

Τεµάχιο

20

0

20

2,8000

56,00

64

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΚΑΦ
N8,5

Τεµάχιο

20

0

20

2,8000

56,00
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65

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΚΑΦ,
Ν9

Τεµάχιο

10

0

10

2,8000

28,00

66

ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ Ν14 ΜΕ Β/Φ

Τεµάχιο

0

400

400

0,1089

43,56

67

ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ Ν16 ΜΕ Β/Φ

Τεµάχιο

500

0

500

0,1074

53,70

68

ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ Ν18

Τεµάχιο

8000

1000

9000

0,1013

911,70

69

ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ Ν20 ΤΕΜ ΜΕ Β/Φ

Τεµάχιο

27000

10000

37000

0,0937

3466,90

70

ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ Ν22 ΤΕΜ

Τεµάχιο

10000

2000

12000

0,0913

1095,60

71

ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ Ν24

Τεµάχιο

2000

0

2000

0,1312

262,40

72

ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ Ν26

Τεµάχιο

1000

0

1000

0,3881

388,10

73

ΠΩΜΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ LUER LOCK

Τεµάχιο

85000

300

85300

0,0101

861,53

74

ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΙΣ ΒΛΕΝΝΩΝ ΝΕΟΓΝΩΝ,
∆ΙΠΛΟ

Τεµάχιο

100

0

100

0,5800

58,00

75

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΑΚΡΟΥ ΜΕ ΒΑΛΒΙ∆Α 5CH,
6CH ΚΑΙ 8CH

Τεµάχιο

60

0

60

0,1400

8,40

76

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΑΚΡΟΥ ΜΕ ΒΑΛΒΙ∆Α
ΕΝΗΛΙΚΩΝ,10CH

Τεµάχιο

900

0

900

0,1400

126,00

77

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΑΚΡΟΥ ΜΕ ΒΑΛΒΙ∆Α
ΕΝΗΛΙΚΩΝ,12CH

Τεµάχιο

500

0

500

0,1400

70,00

Τεµάχιο

4300

0

4300

0,1400

602,00

Τεµάχιο

3700

0

3700

0,1400

518,00

Τεµάχιο

500

0

500

0,1400

70,00

78

79

80

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΑΚΡΟΥ ΜΕ ΒΑΛΒΙ∆Α
ΕΝΗΛΙΚΩΝ,14CH
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΕ ΒΑΛΒΙ∆Α
ΕΝΗΛΙΚΩΝ,16CH
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΕ ΒΑΛΒΙ∆Α ΕΝΗΛΙΚΩΝ,18
CH

81

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ
ΜΕ ΒΑΛΒΙ∆Α ΕΝΗΛΙΚΩΝ,14CH

Τεµάχιο

0

300

300

0,1400

42,00

82

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ
ΜΕ ΒΑΛΒΙ∆Α ΕΝΗΛΙΚΩΝ,16CH

Τεµάχιο

0

300

300

0,1400

42,00

83

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ
ΜΕ ΒΑΛΒΙ∆Α ΕΝΗΛΙΚΩΝ,18 CH

Τεµάχιο

0

300

300

0,1400

42,00

84

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ
ΤΥΠΟΥ {TV CARE ΕΝΗΛΙΚΩΝ 16 FR WET
PACK}

Τεµάχιο

50

0

50

17,0000

850,00

85

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ (ΡΙΝΟΓΑΣΤΡΙΚΟΙ
ΣΩΛΗΝΕΣ) ΜΕ Ο∆ΗΓΟ 14FR X120CM

Τεµάχιο

140

0

140

6,0000

840,00

86

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ (ΡΙΝΟΓΑΣΤΡΙΚΟΙ
ΣΩΛΗΝΕΣ) ΜΕ Ο∆ΗΓΟ 16FR X120CM

Τεµάχιο

0

50

50

6,0000

300,00
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87

88

89

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ (ΡΙΝΟΓΑΣΤΡΙΚΟΙ
ΣΩΛΗΝΕΣ) ΜΕ Ο∆ΗΓΟ 18FR X120CM
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΤΥΠΟΥ PIG TAIL ΜΑΚΡΑΣ
ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΕΩΣ 12 ΜΗΝΕΣ 4,8FR
24CM O/C
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΤΥΠΟΥ PIG TAIL ΜΑΚΡΑΣ
ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΕΩΣ 12 ΜΗΝΕΣ 4,8FR
26CM ΑΚΡΟ O/C

Τεµάχιο

0

50

50

6,0000

300,00

Τεµάχιο

20

0

20

64,0000

1280,00

Τεµάχιο

15

0

15

64,0000

960,00

90

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΤΥΠΟΥ PIG TAIL ΜΑΚΡΑΣ
ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΕΩΣ 12 ΜΗΝΕΣ 6FR
24/26CM ΑΚΡΟ O/C

Τεµάχιο

5

0

5

64,0000

320,00

91

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΤΥΠΟΥ PIG TAIL ΜΑΚΡΑΣ
ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ 12 ΜΗΝΕΣ 4,8FR
24/26/28CM AKΡΟ Ο/O

Τεµάχιο

5

0

5

55,0000

275,00

92

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΤΥΠΟΥ PIG TAIL ΜΑΚΡΑΣ
ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ 12 ΜΗΝΕΣ 6FR
24/26/28CM AKΡΟ Ο/C

Τεµάχιο

5

0

5

55,0000

275,00

93

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ PIG TAIL ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΕΩΣ
3 ΜΗΝΕΣ

Τεµάχιο

90

0

90

20,0200

1801,80

94

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΟΥΡΗΘΡΑΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ
OVER THE WIRE 10 FR 40CM

Τεµάχιο

30

0

30

20,0000

600,00

95

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΟΥΡΗΘΡΑΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ
OVER THE WIRE 12 FR 40CM

Τεµάχιο

30

0

30

20,0000

600,00

96

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΟΥΡΗΘΡΑΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ
OVER THE WIRE 14 FR 40CM

Τεµάχιο

30

0

30

20,0000

600,00

97

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΟΥΡΗΘΡΑΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ
OVER THE WIRE 16 FR 40CM

Τεµάχιο

30

0

30

20,0000

600,00

98

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΚΤΟΜΗΣ
(DUFOUR) N18, N20, N22

Τεµάχιο

50

0

50

18,0000

900,00

99

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY 3-WAY (DUFOUR)
PVC, 80 ML

Τεµάχιο

40

0

40

13,0000

520,00

Τεµάχιο

40

120

160

9,7400

1558,40

Τεµάχιο

30

0

30

9,7400

292,20

100

101

ΣΕΤ ΥΠΟΚΛΕΙ∆ΙΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ
ΜΗΡΙΑΙΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ∆ΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ
12Χ20 ΕΥΘΥΣ
ΣΕΤ ΥΠΟΚΛΕΙ∆ΙΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ
ΜΗΡΙΑΙΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ∆ΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ
12Χ20 ΚΥΡΤΟΣ

102

ΣΕΤ ΥΠΟΚΛΕΙ∆ΙΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ
ΜΗΡΙΑΙΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ∆ΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ
12Χ16 ΕΥΘΥΣ

Τεµάχιο

10

0

10

9,7400

97,40

103

ΣΕΤ ΥΠΟΚΛΕΙ∆ΙΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ
ΜΗΡΙΑΙΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ∆ΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ
12Χ16 ΚΥΡΤΟΣ

Τεµάχιο

20

0

20

9,7400

194,80

104

ΣΕΤ ΕΜΦΥΤΕΥΣΙΜΟΥ ΜΟΝΙΜΟΥ
ΚΑΘΕΤΗΡΑ ∆ΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ 14,5 - 15 FR
23 - 24 και 27-28 CM TIP TO CUFF

Τεµάχιο

7

0

7

220,0000

1540,00

105

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΥΠΟΚΛΕΙ∆ΙΟΥ 2/ΑΥΛΟΙ
7FR/20CM

Τεµάχιο

400

0

400

5,9000

2360,00

106

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΥΠΟΚΛΕΙ∆ΙΟΥ 3/ΑΥΛΟΙ
7FR/20CM

Τεµάχιο

130

0

130

9,7400

1266,20

107

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΙ 2ΑΥΛΩΝ
7Fr ΚΑΙ 8.5Fr 16-20-30 cm

Τεµάχιο

10

0

10

34,0000

340,00

108

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΙ 3ΑΥΛΩΝ
7Fr ΚΑΙ 8.5Fr 16-20-30 cm

Τεµάχιο

190

0

190

35,0000

6650,00

109

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΜΗΡΙΑΙΟΙ ΑΡΤΗΡΙΑΚΟΙ
18GA 16CM

Τεµάχιο

90

0

90

12,5000

1125,00

Σελίδα 40 από 68
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110

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΟΙ 20G 1,10ΜΜ
Χ 45 MM ΜΕ ∆ΙΑΚΟΠΤΗ ON/OFF.

Τεµάχιο

85

0

85

19,4000

1649,00

111

ΣΕΤ ΥΠΕΡΗΒΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ

Τεµάχιο

20

0

20

27,3000

546,00

112

ΣΕΤ ∆ΙΑ∆ΕΡΜΙΚΗΣ ΝΕΦΡΟΣΤΟΜΙΑΣ
ΕΝΗΛΙΚΩΝ (2- STEP) CH 10

Τεµάχιο

50

0

50

60,0000

3000,00

113

ΣΕΤ ∆ΙΑ∆ΕΡΜΙΚΗΣ ΝΕΦΡΟΣΤΟΜΙΑΣ
ΕΝΗΛΙΚΩΝ (2- STEP) CH 8

Τεµάχιο

50

0

50

60,0000

3000,00

114

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΝ∆ΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΜΕ ΚΑΦ
ΕΥΘΥΣ
6 - 8,5

Τεµάχιο

100

300

400

1,0000

400,00

Τεµάχιο

90

0

90

22,0000

1980,00

Τεµάχιο

160

0

160

5,5000

880,00

115

116

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΝ∆ΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΜΕ ΚΑΦ
ΣΠΙΡΑΛ
6 - 8,5
ΕΝ∆ΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΟΣ
ΚΕΚΑΜΕΝΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ Νο 6 - 8,5 ΜΕ
ΚΥΛΙΝ∆ΡΙΚΟ CUFF ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΟ ΚΑΤΩΤΕΡΟ
ΑΚΡΟ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ

117

Ο∆ΗΓΟΙ ΓΙΑ ∆ΥΣΚΟΛΗ ∆ΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ

Τεµάχιο

9

6

15

70,0000

1050,00

118

Ο∆ΗΓΟΙ ΓΙΑ ∆ΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ
S, M KAI L.

Τεµάχιο

10

26

36

5,5000

198,00

119

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ
ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑΣ 14, 16, 18, 20, 22 και
24FR

Τεµάχιο

40

3

43

40,0000

1720,00

120

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΦΛΕΒΙΚΟΥ
ΚΑΘΕΤΗΡΑ

Τεµάχιο

230

0

230

4,7000

1081,00

121

ΜΟΝΙΜΟΙ ΠΕΡΙΤΟΝΑ¨ΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ

Τεµάχιο

10

0

10

75,0000

750,00

122

ΣΕΤ ΕΝ∆ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑΣ
ΤΥΠΟΥ PULL (PEG) 20FR ΚΑΙ 24FR

Τεµάχιο

5

0

5

99,0000

495,00

123

ΤΑΜΠΟΝ ΕΠΙΠΩΜΑΤΙΣΜΟΥ - ∆ΙΑΥΛΟΣ
ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΕΠΙΣΤΑΞΗΣ ΜΕ ΑΕΡΑ

Τεµάχιο

35

0

35

34,0000

1190,00

Τεµάχιο

20

0

20

30,0000

600,00

Τεµάχιο

20

0

20

34,0000

680,00

124

125

ΤΑΜΠΟΝ ΕΠΙΠΩΜΑΤΙΣΜΟΥ - ∆ΙΑΥΛΟΣ
ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΕΠΙΣΤΑΞΗΣ ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ
ΥΓΡΟΥ
ΤΑΜΠΟΝ ΕΠΙΠΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΕΠΙΣΤΑΞΗΣ ΜΕ ΑΕΡΑ, ΜΕ
ΑΥΛΟ 7,5 CM

126

ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΚΙΡΣΩΝ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ

Τεµάχιο

3

2

5

46,7000

233,50

127

ΕΝ∆ΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ
ΜΙΚΡΟΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΗΣΗΣ No 4, Νο 5
και Νο 6

Τεµάχιο

40

0

40

6,0000

240,00

128

ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ

Τεµάχιο

50

0

50

7,0000

350,00

129

ΠΛΗΡΕΣ ΣΕT ΠΕΡΙΟΧΙΚΗΣ
(ΕΠΙΣΚΛΗΡΙ∆ΙΟΥ) ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ 18G ΜΕ
ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ ΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ

Τεµάχιο

70

0

70

10,0000

700,00

130

ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ
∆ΑΚΡΥΟΑΣΚΟΡΙΝΟΣΤΟΜΙΑΣ

Τεµάχιο

10

0

10

30,0000

300,00

131

ΟΙΣΟΦΑΓΙΚΑ ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ
18FR, 6,0 MM

Τεµάχιο

50

0

50

7,2000

360,00
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132

ΒΡΟΓΧΟΙ ΠΟΛΥΠΟ∆ΕΚΤΟΜΗΣ 10 mm,
20 mm και 30 mm

Τεµάχιο

151

0

151

9,3500

1411,85

133

Υδρόφιλο οδηγό σύρµα κεκαµµένο

Τεµάχιο

20

0

20

55,0000

1100,00

134

Υδρόφιλο οδηγό σύρµα ευθύ

Τεµάχιο

20

0

20

55,0000

1100,00

135

Καθετήραs εξαγωγήs λίθων 3fr

Τεµάχιο

4

0

4

250,0000

1000,00

136

ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΛΙΘΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΛΙΘΟΘΡΥΨΙΑΣ

Τεµάχιο

8

0

8

300,0000

2400,00

137

ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ
ΛΙΘΩΝ ΟΥΡΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ
ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΛΙΘΩΝ

Τεµάχιο

8

0

8

280,0000

2240,00

Τεµάχιο

30

0

30

29,9000

897,00

Τεµάχιο

30

0

30

29,9000

897,00

Τεµάχιο

300

0

300

0,2600

78,00

138

139

140

ΕΝ∆ΟΣΚΟΠΙΚΑ
ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΑ CLIP
-> 11 mm
ΕΝ∆ΟΣΚΟΠΙΚΑ
ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΑ CLIP
-> 16 mm
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ Νο 5 ΓΙΑ
ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

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 ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙ∆ΩΝ
Α/Α

Περιγραφή Υλικού

1

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY 2WAY ΑΠΛΟΙ, N6

2

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY 2WAY ΑΠΛΟΙ, N8

3

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY 2WAY ΑΠΛΟΙ, N10

4

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY 2WAY ΑΠΛΟΙ, N12

5

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY 2WAY ΑΠΛΟΙ, N14

6

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY 2WAY ΑΠΛΟΙ, N16

7

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY 2WAY ΑΠΛΟΙ, N18

8

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY 2WAY ΑΠΛΟΙ, N20

9

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY 2WAY ΑΠΛΟΙ, N22

10

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY 2WAY ΑΠΛΟΙ, N24

11

12

13

14

15
16
17
18
19
20

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY 2WAY ΚΑΘΑΡΗΣ
ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ, N12
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY 2WAY ΚΑΘΑΡΗΣ
ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ, N16
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY 2WAY ΚΑΘΑΡΗΣ
ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ, N18
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY 2WAY ΚΑΘΑΡΗΣ
ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΕ ΑΚΡΟ
ΤΙΕΜΑΝ N14
ΚΑΘΕΤΗΡΕ FOLLEY 2-WAY
KΑΘΑΡΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΕ
ΑΚΡΟ ΤΙΕΜΑΝ, N16
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY 3WAY 30ML, N16
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY.3WAY 30ML, N18
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY 3WAY 30ML, N20
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY 3WAY 30ML, N22
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY 3WAY 30ML, N24

21

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ LEVIN, N10*
(ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΚΡΟ)

22

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ LEVIN, N12*
(ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΚΡΟ)

23

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ LEVIN, N14*
(ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΚΡΟ)

24

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ LEVIN, N16*
(ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΚΡΟ)

Τεχνική Περιγραφή
Καθετήρες Foley 2way µε ανθεκτικό µπαλόνι 5-15cc, κατασκευασµένοι από αγνό Latex.
Αποστειρωµένοι, µiας χρήσεως, σιλικοναρισµένοι, µε 2 πλευρικές οπές, ελαστική βαλβίδα και ευρύ αυλό,
No 6
Καθετήρες Foley 2way µε ανθεκτικό µπαλόνι 5-15cc, κατασκευασµένοι από αγνό Latex.
Αποστειρωµένοι, µiας χρήσεως, σιλικοναρισµένοι, µε 2 πλευρικές οπές, ελαστική βαλβίδα και ευρύ αυλό,
No 8
Καθετήρες Foley 2way µε ανθεκτικό µπαλόνι 5-15cc, κατασκευασµένοι από αγνό Latex.
Αποστειρωµένοι, µiας χρήσεως, σιλικοναρισµένοι, µε 2 πλευρικές οπές, ελαστική βαλβίδα και ευρύ αυλό,
No 10
Καθετήρες Foley 2way µε ανθεκτικό µπαλόνι 5-15cc, κατασκευασµένοι από αγνό Latex.
Αποστειρωµένοι, µiας χρήσεως, σιλικοναρισµένοι, µε 2 πλευρικές οπές, ελαστική βαλβίδα και ευρύ αυλό,
No 12
Καθετήρες Foley 2way µε ανθεκτικό µπαλόνι 5-15cc, κατασκευασµένοι από αγνό Latex.
Αποστειρωµένοι, µiας χρήσεως, σιλικοναρισµένοι, µε 2 πλευρικές οπές, ελαστική βαλβίδα και ευρύ αυλό,
No 14
Καθετήρες Foley 2way µε ανθεκτικό µπαλόνι 5-15cc, κατασκευασµένοι από αγνό Latex.
Αποστειρωµένοι, µiας χρήσεως, σιλικοναρισµένοι, µε 2 πλευρικές οπές, ελαστική βαλβίδα και ευρύ αυλό,
No 16
Καθετήρες Foley 2way µε ανθεκτικό µπαλόνι 5-15cc, κατασκευασµένοι από αγνό Latex.
Αποστειρωµένοι, µiας χρήσεως, σιλικοναρισµένοι, µε 2 πλευρικές οπές, ελαστική βαλβίδα και ευρύ αυλό,
No 18
Καθετήρες Foley 2way µε ανθεκτικό µπαλόνι 5-15cc, κατασκευασµένοι από αγνό Latex.
Αποστειρωµένοι, µiας χρήσεως, σιλικοναρισµένοι, µε 2 πλευρικές οπές, ελαστική βαλβίδα και ευρύ αυλό,
No 20
Καθετήρες Foley 2way µε ανθεκτικό µπαλόνι 5-15cc, κατασκευασµένοι από αγνό Latex.
Αποστειρωµένοι, µiας χρήσεως, σιλικοναρισµένοι, µε 2 πλευρικές οπές, ελαστική βαλβίδα και ευρύ αυλό,
No 22
Καθετήρες Foley 2way µε ανθεκτικό µπαλόνι 5-15cc, κατασκευασµένοι από αγνό Latex.
Αποστειρωµένοι, µiας χρήσεως, σιλικοναρισµένοι, µε 2 πλευρικές οπές, ελαστική βαλβίδα και ευρύ αυλό,
No 24
Καθετήρες Foley 2way 100% καθαρής διαφανής σιλικόνης, ακτινοσκιεροί, µε 2 πλευρικές οπές και
ανθεκτική πλαστική βαλβίδα No 12, µε ανθεκτικό µπαλόνι 5-15cc
Καθετήρες Foley 2way 100% καθαρής διαφανής σιλικόνης, ακτινοσκιεροί, µε 2 πλευρικές οπές και
ανθεκτική πλαστική βαλβίδα No 16, µε ανθεκτικό µπαλόνι 5-15cc
Καθετήρες Foley 2way 100% καθαρής διαφανής σιλικόνης, ακτινοσκιεροί, µε 2 πλευρικές οπές και
ανθεκτική πλαστική βαλβίδα No 18, µε ανθεκτικό µπαλόνι 5-15cc
Καθετήρας Folley 2 way από 100% διάφανη σιλικόνη (all silicone) µακράς διάρκειας, µε ακτινοσκιερή
γραµµή σε όλο το µήκος του καθετήρα. Να είναι απολύτως διαφανής. Να έχει υδροθάλαµο 10 - 15ml.
Μήκος 41cm, ΤΙΕΜΑΝΝ, Ch 14.
Καθετήρας Folley 2 way από 100% διάφανη σιλικόνη (all silicone) µακράς διάρκειας, µε ακτινοσκιερή
γραµµή σε όλο το µήκος του καθετήρα. Να είναι απολύτως διαφανής. Να έχει υδροθάλαµο 10 - 15ml.
Μήκος 41cm, ΤΙΕΜΑΝΝ, Ch 16.
Καθετήρες Foley 3way κατασκευασµένοι από αγνό Latex, Αποστειρωµένοι µιας χρήσεως, µε ανθεκτικό
µπαλόνι, σιλικοναρισµένοι, µε 2 πλευρικές οπές, ελαστική βαλβίδα και ευρύ αυλό, No 16 µε µπαλόνι 30cc
Καθετήρες Foley 3way κατασκευασµένοι από αγνό Latex, Αποστειρωµένοι µιας χρήσεως, µε ανθεκτικό
µπαλόνι, σιλικοναρισµένοι, µε 2 πλευρικές οπές, ελαστική βαλβίδα και ευρύ αυλό, No 18 µε µπαλόνι 30cc
Καθετήρες Foley 3way κατασκευασµένοι από αγνό Latex, Αποστειρωµένοι µιας χρήσεως, µε ανθεκτικό
µπαλόνι, σιλικοναρισµένοι, µε 2 πλευρικές οπές, ελαστική βαλβίδα και ευρύ αυλό, No 20 µε µπαλόνι 30cc
Καθετήρες Foley 3way κατασκευασµένοι από αγνό Latex, Αποστειρωµένοι µιας χρήσεως, µε ανθεκτικό
µπαλόνι, σιλικοναρισµένοι, µε 2 πλευρικές οπές, ελαστική βαλβίδα και ευρύ αυλό, No 22 µε µπαλόνι 30cc
Καθετήρες Foley 3way κατασκευασµένοι από αγνό Latex, Αποστειρωµένοι µιας χρήσεως, µε ανθεκτικό
µπαλόνι, σιλικοναρισµένοι, µε 2 πλευρικές οπές, ελαστική βαλβίδα και ευρύ αυλό, No 24 µε µπαλόνι 30cc
Καθετήρες LEVIN ΡIΝΟ∆Ω∆ΕΚΑ∆ΑΚΤΥΛΙΚΟΙ . Μιας χρήσης. Αποστειρωµένοι, κατασκευασµένοι από
PVC. Να έχουν στρογγυλεµένο άκρο, µε 4 οπές. Το µήκος τους να είναι 125 εκατοστά και να είναι
βαθµονοµηµένοι από τα 45 εκ έως τα 75 εκ ανά 10 εκ. Να είναι κλειστού άκρου. Ακτινοσκιεροί. Νο 10.
Καθετήρες LEVIN ΡIΝΟ∆Ω∆ΕΚΑ∆ΑΚΤΥΛΙΚΟΙ . Μιας χρήσης. Αποστειρωµένοι, κατασκευασµένοι από
PVC. Να έχουν στρογγυλεµένο άκρο, µε 4 οπές. Το µήκος τους να είναι 125 εκατοστά και να είναι
βαθµονοµηµένοι από τα 45 εκ έως τα 75 εκ ανά 10 εκ. Να είναι κλειστού άκρου. Ακτινοσκιεροί. Νο 12.
Καθετήρες LEVIN ΡIΝΟ∆Ω∆ΕΚΑ∆ΑΚΤΥΛΙΚΟΙ . Μιας χρήσης. Αποστειρωµένοι, κατασκευασµένοι από
PVC. Να έχουν στρογγυλεµένο άκρο, µε 4 οπές. Το µήκος τους να είναι 125 εκατοστά και να είναι
βαθµονοµηµένοι από τα 45 εκ έως τα 75 εκ ανά 10 εκ. Να είναι κλειστού άκρου. Ακτινοσκιεροί. Νο 14.
Καθετήρες LEVIN ΡIΝΟ∆Ω∆ΕΚΑ∆ΑΚΤΥΛΙΚΟΙ . Μιας χρήσης. Αποστειρωµένοι, κατασκευασµένοι από
PVC. Να έχουν στρογγυλεµένο άκρο, µε 4 οπές. Το µήκος τους να είναι 125 εκατοστά και να είναι
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25

26

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ LEVIN,
N18*(ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΚΡΟ)
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ NELATON N8

27

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ NELATON
Ν10

28

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ NELATON
Ν12

29

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ NELATON
N14

30

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ NELATON
N16

31

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ NELATON
N18

32

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΤΙΕΜΑΝ Ν 8

33

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΤΙΕΜΑΝ Ν 10

34

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΤΙΕΜΑΝ Ν12

35

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ TIEMAN Ν14

36

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ TIEMAN Ν16

37

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΤΙΕΜΑΝ Ν18

38

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ TIΕΜΑΝ N20

39

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ
ΕΜΒΟΛΕΚΤΟΜΗΣ
FOGARTY Ν3 FR (40CM)

40

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ
ΕΜΒΟΛΕΚΤΟΜΗΣ
FOGARTY Ν4 FR -40CM

41

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ
ΕΜΒΟΛΕΚΤΟΜΗΣ
FOGARTY Ν4 FR -80CM

42

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ
ΕΜΒΟΛΕΚΤΟΜΗΣ
FOGARTY Ν5 FR -40CM

43

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ
ΕΜΒΟΛΕΚΤΟΜΗΣ
FOGARTY N5 FR -80 CM

44

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ
ΕΜΒΟΛΕΚΤΟΜΗΣ
FOGARTY N6 FR -80 CM

45

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ
ΕΜΒΟΛΕΚΤΟΜΗΣ
FOGARTY N3 FR -80 CM

46
47
48
49

ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ ΠΕΝ-ΡΟΖ
ΚΑΘΕΤ.1/2 ,17ΕΚ
ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ ΠΕΝ-ΡΟΖ
ΚΑΘΕΤ.3/4 ,17ΕΚ
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΘΩΡΑΚΟΣ
ΓΩΝΙΩ∆ΗΣ ΧΩΡΙΣ ΤΡΟΚΑΡ
Νο 28
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΘΩΡΑΚΟΣ
ΓΩΝΙΩ∆ΗΣ ΧΩΡΙΣ ΤΡΟΚΑΡ

βαθµονοµηµένοι από τα 45 εκ έως τα 75 εκ ανά 10 εκ. Να είναι κλειστού άκρου. Ακτινοσκιεροί Νο 16.
Καθετήρες LEVIN ΡIΝΟ∆Ω∆ΕΚΑ∆ΑΚΤΥΛΙΚΟΙ . Μιας χρήσης. Αποστειρωµένοι, κατασκευασµένοι από
PVC. Να έχουν στρογγυλεµένο άκρο, µε 4 οπές. Το µήκος τους να είναι 125 εκατοστά και να είναι
βαθµονοµηµένοι από τα 45 εκ έως τα 75 εκ ανά 10 εκ. Να είναι κλειστού άκρου. Ακτινοσκιεροί Νο 18
Καθετήρες τύπου NELATON, Νο 8. Από βιοσυµβατό µη κυτταροτοξικό υλικό, σκληρό ώστε να µη
λυγίζουν ή να συµπίπτουν τα τοιχώµατά τους. Το άκρο τους να είναι στρογγυλοποιηµένο ατραυµατικό.
Να έχουν 2 πλάγιες οπές λείες και ατραυµατικές.Να είναι µήκους περίπου 40 cm.
Καθετήρες τύπου NELATON, Νο 10. Από βιοσυµβατό µη κυτταροτοξικό υλικό, σκληρό ώστε να µη
λυγίζουν ή να συµπίπτουν τα τοιχώµατά τους. Το άκρο τους να είναι στρογγυλοποιηµένο ατραυµατικό.
Να έχουν 2 πλάγιες οπές λείες και ατραυµατικές.Να είναι µήκους περίπου 40 cm.
Καθετήρες τύπου NELATON, Νο 12. Από βιοσυµβατό µη κυτταροτοξικό υλικό, σκληρό ώστε να µη
λυγίζουν ή να συµπίπτουν τα τοιχώµατά τους. Το άκρο τους να είναι στρογγυλοποιηµένο ατραυµατικό.
Να έχουν 2 πλάγιες οπές λείες και ατραυµατικές.Να είναι µήκους περίπου 40 cm.
Καθετήρες τύπου NELATON, Νο14. Από βιοσυµβατό µη κυτταροτοξικό υλικό, σκληρό ώστε να µη
λυγίζουν ή να συµπίπτουν τα τοιχώµατά τους. Το άκρο τους να είναι στρογγυλοποιηµένο ατραυµατικό.
Να έχουν 2 πλάγιες οπές λείες και ατραυµατικές.Να είναι µήκους περίπου 40 cm.
Καθετήρες τύπου NELATON, Νο16. Από βιοσυµβατό µη κυτταροτοξικό υλικό, σκληρό ώστε να µη
λυγίζουν ή να συµπίπτουν τα τοιχώµατά τους. Το άκρο τους να είναι στρογγυλοποιηµένο ατραυµατικό.
Να έχουν 2 πλάγιες οπές λείες και ατραυµατικές.Να είναι µήκους περίπου 40 cm.
Καθετήρες τύπου NELATON, Νο18. Από βιοσυµβατό µη κυτταροτοξικό υλικό, σκληρό ώστε να µη
λυγίζουν ή να συµπίπτουν τα τοιχώµατά τους.Το άκρο τους να είναι στρογγυλοποιηµένο ατραυµατικό.
Να έχουν 2 πλάγιες οπές λείες και ατραυµατικές.Να είναι µήκους περίπου 40 cm.
Καθετήρες TIEMANN πλαστικοί κατασκευασµένοι από PVC medical grade, LATEX FREE, αποστειρωµένοι
Νο 8
Καθετήρες TIEMANN πλαστικοί κατασκευασµένοι από PVC medical grade, LATEX FREE, αποστειρωµένοι
Νο 10
Καθετήρες TIEMANN πλαστικοί κατασκευασµένοι από PVC medical grade, LATEX FREE, αποστειρωµένοι
Νο 12
Καθετήρες TIEMANN πλαστικοί κατασκευασµένοι από PVC medical grade, LATEX FREE, αποστειρωµένοι
Νο 14
Καθετήρες TIEMANN πλαστικοί κατασκευασµένοι από PVC medical grade, LATEX FREE, αποστειρωµένοι
Νο 16
Καθετήρες TIEMANN πλαστικοί κατασκευασµένοι από PVC medical grade, LATEX FREE, αποστειρωµένοι
Νο 18
Καθετήρες TIEMANN πλαστικοί κατασκευασµένοι από PVC medical grade, LATEX FREE, αποστειρωµένοι
Νο 20
Kαθετήρας Fogarty αρτηριακής εµβολεκτοµής. Να είναι εύκαµπτος, κατασκευασµένος από nylon. Tο
σώµα του καθετήρα να είναι διαβαθµισµένο ανά 5 cm. Το µπαλόνι να είναι υψηλής ευενδοτότητας,
συµµετρικό, χαµηλού profil, µεγάλης αντοχής, από latex και να υπάρχει δυνατότητα ασφάλισης του
αυλού του µπαλονιού από ενσωµατωµένο stopstock.
Kαθετήρας Fogarty αρτηριακής εµβολεκτοµής. Να είναι εύκαµπτος, κατασκευασµένος από pvc. Tο
σώµα του καθετήρα να είναι διαβαθµισµένο ανά 10 cm.Το µπαλόνι να είναι υψηλής ευενδοτότητας,
συµµετρικό, χαµηλού profil, µεγάλης αντοχής, από latex και να υπάρχει δυνατότητα ασφάλισης του
αυλού του µπαλονιού από ενσωµατωµένο stopstock.
Kαθετήρας Fogarty αρτηριακής εµβολεκτοµής. Να είναι εύκαµπτος, κατασκευασµένος από pvc. Tο
σώµα του καθετήρα να είναι διαβαθµισµένο ανά 10 cm.Το µπαλόνι να είναι υψηλής ευενδοτότητας,
συµµετρικό, χαµηλού profil, µεγάλης αντοχής, από latex και να υπάρχει δυνατότητα ασφάλισης του
αυλού του µπαλονιού από ενσωµατωµένο stopstock.
Kαθετήρας Fogarty αρτηριακής εµβολεκτοµής. Να είναι εύκαµπτος, κατασκευασµένος από pvc. Tο
σώµα του καθετήρα να είναι διαβαθµισµένο ανά 10 cm.Το µπαλόνι να είναι υψηλής ευενδοτότητας,
συµµετρικό, χαµηλού profil, µεγάλης αντοχής, από latex και να υπάρχει δυνατότητα ασφάλισης του
αυλού του µπαλονιού από ενσωµατωµένο stopstock.
Kαθετήρας Fogarty αρτηριακής εµβολεκτοµής. Να είναι εύκαµπτος, κατασκευασµένος από pvc. Tο
σώµα του καθετήρα να είναι διαβαθµισµένο ανά 10 cm. Το µπαλόνι να είναι υψηλής ευενδοτότητας,
συµµετρικό, χαµηλού profil, µεγάλης αντοχής, από latex και να υπάρχει δυνατότητα ασφάλισης του
αυλού του µπαλονιού από ενσωµατωµένο stopstock.
Kαθετήρας Fogarty αρτηριακής εµβολεκτοµής. Να είναι εύκαµπτος, κατασκευασµένος από pvc. Tο
σώµα του καθετήρα να είναι διαβαθµισµένο ανά 10 cm. Το µπαλόνι να είναι υψηλής ευενδοτότητας,
συµµετρικό, χαµηλού profil, µεγάλης αντοχής, από latex και να υπάρχει δυνατότητα ασφάλισης του
αυλού του µπαλονιού από ενσωµατωµένο stopstock.
Kαθετήρας Fogarty αρτηριακής εµβολεκτοµής. Να είναι εύκαµπτος, κατασκευασµένος από naylon. Tο
σώµα του καθετήρα να είναι διαβαθµισµένο ανά 5 cm. Το µπαλόνι να είναι υψηλής ευενδοτότητας,
συµµετρικό, χαµηλού profil, µεγάλης αντοχής, από latex και να υπάρχει δυνατότητα ασφάλισης του
αυλού του µπαλονιού από ενσωµατωµένο stopstock.
Σωλήνες παροχετεύσεως PENROSE αποστειρωµένοι, LATEX 1/2"
Σωλήνες παροχετεύσεως PENROSE αποστειρωµένοι, LATEX 3/4"
Καθετήρες θώρακος Γωνιώδεις χωρίς TROCAR ακτινοσκιεροί αποστειρωµένοι µιας χρήσεως από PVC,
No 28
Καθετήρες θώρακος Γωνιώδεις χωρίς TROCAR ακτινοσκιεροί αποστειρωµένοι µιας χρήσεως από PVC,
No 32
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Νο 32
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΘΩΡΑΚΟΣ
ΓΩΝΙΩ∆ΗΣ ΧΩΡΙΣ ΤΡΟΚΑΡ
Νο 36
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΘΩΡΑΚΟΣ
ΕΥΘEIΣ ΧΩΡΙΣ ΤΡΟΚΑΡ
Νo 32
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΘΩΡΑΚΟΣ
ΕΥΘΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΤΡΟΚΑΡ
Νo 36
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ
ΝΗΣΤΙ∆ΟΣΤΟΜΙΑΣ
ΕΜΦΥΤΕΥΣΙΜΟ
ΤΥΜΠΑΝΟ TITANIOYM
PORT 8F ΚΛΕΙΣΤΟΥ
ΑΚΡΟΥ ΜΕ ΒΑΛΒΙ∆Α ΣΤΟ
ΠΛΑΪ
ΑΝ∆ΡΙΚΟΣ Υ∆ΡΟΦΙΛΟΣ
ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΜΕ ΑΣΚΟ
ΝΕΡΟΥ ΜΕΓΕΘΩΝ 10-1214-16-18 CH (ΑΝ∆ΡΙΚΟΙ)
ΓΙΑ ∆ΙΑΛΕΙΠΟΝΤΕΣ
ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ
ΟΥΡΟ∆. ΚΥΣΤΗΣ
ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ Υ∆ΡΟΦΙΛΟΣ
ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΜΕ ΑΣΚΟ
ΝΕΡΟΥ ΜΕΓΕΘΩΝ 10-1214-16-18 CH (ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΙ)
ΓΙΑ ∆ΙΑΛΕΙΠΟΝΤΕΣ
ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ
ΟΥΡΟ∆. ΚΥΣΤΗΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΝ∆ΡΙΚΟΣ
ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ
(ΠΕΟΚΑΛΥΠΤΡΑ) SMALL
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΝ∆ΡΙΚΟΣ
ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ
(ΠΕΟΚΑΛΥΠΤΡΑ)
MEDIUM
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΝ∆ΡΙΚΟΣ
ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ
(ΠΕΟΚΑΛΥΠΤΡΑ) LARGE

60

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΩΝ Μ.Χ,
Ν22

61

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ
ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ
ΚΑΦ, Ν7,0

62

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ
ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ
ΚΑΦ, Ν7,5

63

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ
ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ
ΚΑΦ Ν8

Καθετήρες θώρακος Γωνιώδεις χωρίς TROCAR ακτινοσκιεροί αποστειρωµένοι µιας χρήσεως από PVC,
No 36
Καθετήρες θώρακος ευθείς χωρίς TROCAR ακτινοσκιεροί µήκους 45cm αποστειρωµένοι µιας χρήσεως
από PVC, No 32
Καθετήρες θώρακος ευθείς χωρίς TROCAR ακτινοσκιεροί µήκους 45cm αποστειρωµένοι µιας χρήσεως
από PVC, No 36
Πλήρες σετ νηστιδοστοµίας. Να αποτελείται από: καθετήρα σιλικόνης, ακτινοσκιερό 60 cm, εσωτ. διαµ.
2mm, εξωτ. διαµ. 3,2 mm, εισαγωγέα-διαστολέα, βελόνα, συνδετικό του καθετήρα και βελόνα g17
µήκους 10cm. Το σετ να είναι LΑΤΕΧ-free, DEHP-free,
Εµφυτεύσιµο τύµπανο Port µεσαίου προφίλ, τιτανίου, µε τρία σηµεία ψηλάφησης, µε καθετήρα σιλικόνης
κλειστού άκρου 8F µε βαλβίδα τριών θέσεων στο πλάι του tip, µε δυνατότητα έγχυσης σκιαγραφικού.

Υδρόφιλος διαλείποντας καθετήρας τριών στρώσεων σιλικόνης έτοιµος προς χρήση µε νερό χωρίς
συντηρητικά στη συσκευασία του και ελεύθερος από phthalates (DEHP-FREE), να µην προκαλεί
τοξικότητα, αλλεργίες και τραυµατισµούς. Ανδρικός, µήκους περίπου 40εκ.

Υδρόφιλος διαλείποντας καθετήρας τριών στρώσεων σιλικόνης έτοιµος προς χρήση µε νερό χωρίς
συντηρητικά στη συσκευασία του και ελεύθερος από phthalates (DEHP-FREE), να µην προκαλεί
τοξικότητα, αλλεργίες και τραυµατισµούς. Γυναικείος, µήκους περίπου 15εκ.

Περιπεϊκός καθετήρας από 100% διάφανη σιλικόνη. Αυτοκόλλητος, Υποαλλεργικός, µε υδροκολλοειδές
κολλητικό υγρο µε ενισχυµένη έξοδο για ασφαλή σύνδεση. Με δακτύλιο για καθαρή εφαρµογή.
Περιπεϊκός καθετήρας από 100% διάφανη σιλικόνη. Αυτοκόλλητος, Υποαλλεργικός, µε υδροκολλοειδές
κολλητικό υγρο µε ενισχυµένη έξοδο για ασφαλή σύνδεση. Με δακτύλιο για καθαρή εφαρµογή.
Περιπεϊκός καθετήρας από 100% διάφανη σιλικόνη. Αυτοκόλλητος, Υποαλλεργικός, µε υδροκολλοειδές
κολλητικό υγρο µε ενισχυµένη έξοδο για ασφαλή σύνδεση. Με δακτύλιο για καθαρή εφαρµογή.
Καθετήρας αερίων, αποστειρωµένος µιας χρήσης. Να είναι κατασκευασµένος από ιατρικής ποιότητας
PVC στο εξωτερικό (latex free). Να έχει µήκος 40 cm. Να µην τσακίζει. Το άκρο του να είναι να είναι
κλειστό, στρογγυλοποιηµένο και ατραυµατικό. Οι δύο πλάγιες οπές του να είναι λείες και
στρογγυλοποιηµένες ώστε να µη τραυµατίζουν.
Σωλήνες Τραχειοστοµίας µε ΚΑΦ (LATEXFREE) (DEHPFREE), θερµοσυγκολλητικά κατασκευασµένοι, από
θερµοευαίσθητο διαφανές PVC, αποστειρωµένοι µίας χρήσεως, ακτινοσκιεροί µε προσαρµοσµένο
συνδετικό µε πώµα. Να φέρουν ενσωµατωµένο σωληνίσκο µε βαλβίδα για τον προσδιορισµό της
πιέσεως του cuff. Στο σωληνίσκο να αναγράφεται το µέγεθος του σωλήνα τραχειοστοµίας. Ο
αεροθάλαµος (cuff) να είναι ασφαλείας, στεγανός, να µην ξεχειλώνει και να φουσκώνει οµοιόµορφα. Το
τοίχωµα του cuff να επιτρέπει την ελάχιστη δυνατή διαπερατότητα του πρωτοξειδίου του αζώτου κατά
την διάρκεια µακροχρόνιας διασωλήνωσης. Να φέρουν δύο (2) ευκολόχρηστες ταινίες για την ασφαλή
συγκράτηση του σωλήνα τραχειοστοµίας. Να είναι µε ΚΑΦ στρογγυλό µεγάλου όγκου χαµηλής πίεσης
Νο 7,0.
Σωλήνες Τραχειοστοµίας µε ΚΑΦ (LATEXFREE) (DEHPFREE), θερµοσυγκολλητικά κατασκευασµένοι, από
θερµοευαίσθητο διαφανές PVC, αποστειρωµένοι µίας χρήσεως, ακτινοσκιεροί µε προσαρµοσµένο
συνδετικό µε πώµα. Να φέρουν ενσωµατωµένο σωληνίσκο µε βαλβίδα για τον προσδιορισµό της
πιέσεως του cuff. Στο σωληνίσκο να αναγράφεται το µέγεθος του σωλήνα τραχειοστοµίας. Ο
αεροθάλαµος (cuff) να είναι ασφαλείας, στεγανός, να µην ξεχειλώνει και να φουσκώνει οµοιόµορφα. Το
τοίχωµα του cuff να επιτρέπει την ελάχιστη δυνατή διαπερατότητα του πρωτοξειδίου του αζώτου κατά
την διάρκεια µακροχρόνιας διασωλήνωσης. Να φέρουν δύο (2) ευκολόχρηστες ταινίες για την ασφαλή
συγκράτηση του σωλήνα τραχειοστοµίας. Να είναι µε ΚΑΦ στρογγυλό µεγάλου όγκου χαµηλής πίεσης
Νο 7,5.
Σωλήνες Τραχειοστοµίας µε ΚΑΦ (LATEXFREE) (DEHPFREE), θερµοσυγκολλητικά κατασκευασµένοι, από
θερµοευαίσθητο διαφανές PVC, αποστειρωµένοι µίας χρήσεως, ακτινοσκιεροί µε προσαρµοσµένο
συνδετικό µε πώµα. Να φέρουν ενσωµατωµένο σωληνίσκο µε βαλβίδα για τον προσδιορισµό της
πιέσεως του cuff. Στο σωληνίσκο να αναγράφεται το µέγεθος του σωλήνα τραχειοστοµίας. Ο
αεροθάλαµος (cuff) να είναι ασφαλείας, στεγανός, να µην ξεχειλώνει και να φουσκώνει οµοιόµορφα. Το
τοίχωµα του cuff να επιτρέπει την ελάχιστη δυνατή διαπερατότητα του πρωτοξειδίου του αζώτου κατά
την διάρκεια µακροχρόνιας διασωλήνωσης. Να φέρουν δύο (2) ευκολόχρηστες ταινίες για την ασφαλή
συγκράτηση του σωλήνα τραχειοστοµίας. Να είναι µε ΚΑΦ στρογγυλό µεγάλου όγκου χαµηλής πίεσης.
Νο 8. Να υπάρχει δυνατότητα αναρρόφησης πάνω από το cuff.
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ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ
ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ
ΚΑΦ N8,5

65

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ
ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ
ΚΑΦ, Ν9

66

ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ Ν14
ΜΕ Β/Φ

67

ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ Ν16
ΜΕ Β/Φ

68

ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ Ν18

69

ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ Ν20
ΤΕΜ ΜΕ Β/Φ

70

ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ Ν22
ΤΕΜ

71

ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ Ν24

72

ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ Ν26

73
74

75

76

77

ΠΩΜΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ LUER
LOCK
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΙΣ
ΒΛΕΝΝΩΝ ΝΕΟΓΝΩΝ,
∆ΙΠΛΟ
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΑΚΡΟΥ ΜΕ
ΒΑΛΒΙ∆Α 5CH, 6CH ΚΑΙ
8CH
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΑΚΡΟΥ ΜΕ
ΒΑΛΒΙ∆Α
ΕΝΗΛΙΚΩΝ,10CH
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΑΚΡΟΥ ΜΕ
ΒΑΛΒΙ∆Α
ΕΝΗΛΙΚΩΝ,12CH

Σωλήνες Τραχειοστοµίας µε ΚΑΦ (LATEXFREE) (DEHPFREE), θερµοσυγκολλητικά κατασκευασµένοι, από
θερµοευαίσθητο διαφανές PVC, αποστειρωµένοι µίας χρήσεως, ακτινοσκιεροί µε προσαρµοσµένο
συνδετικό µε πώµα. Να φέρουν ενσωµατωµένο σωληνίσκο µε βαλβίδα για τον προσδιορισµό της
πιέσεως του cuff. Στο σωληνίσκο να αναγράφεται το µέγεθος του σωλήνα τραχειοστοµίας. Ο
αεροθάλαµος (cuff) να είναι ασφαλείας, στεγανός, να µην ξεχειλώνει και να φουσκώνει οµοιόµορφα. Το
τοίχωµα του cuff να επιτρέπει την ελάχιστη δυνατή διαπερατότητα του πρωτοξειδίου του αζώτου κατά
την διάρκεια µακροχρόνιας διασωλήνωσης. Να φέρουν δύο (2) ευκολόχρηστες ταινίες για την ασφαλή
συγκράτηση του σωλήνα τραχειοστοµίας. Να είναι µε ΚΑΦ στρογγυλό µεγάλου όγκου χαµηλής πίεσης.
Νο 8,5.
Σωλήνες Τραχειοστοµίας µε ΚΑΦ (LATEXFREE) (DEHPFREE), θερµοσυγκολλητικά κατασκευασµένοι, από
θερµοευαίσθητο διαφανές PVC, αποστειρωµένοι µίας χρήσεως, ακτινοσκιεροί µε προσαρµοσµένο
συνδετικό µε πώµα. Να φέρουν ενσωµατωµένο σωληνίσκο µε βαλβίδα για τον προσδιορισµό της
πιέσεως του cuff. Στο σωληνίσκο να αναγράφεται το µέγεθος του σωλήνα τραχειοστοµίας. Ο
αεροθάλαµος (cuff) να είναι ασφαλείας, στεγανός, να µην ξεχειλώνει και να φουσκώνει οµοιόµορφα. Το
τοίχωµα του cuff να επιτρέπει την ελάχιστη δυνατή διαπερατότητα του πρωτοξειδίου του αζώτου κατά
την διάρκεια µακροχρόνιας διασωλήνωσης. Να φέρουν δύο (2) ευκολόχρηστες ταινίες για την ασφαλή
συγκράτηση του σωλήνα τραχειοστοµίας. Να είναι µε ΚΑΦ στρογγυλό µεγάλου όγκου χαµηλής πίεσης
Νο 9.
Φλεβοκαθετήρες διπλής ροής από FEP (Flouro Ethylene Polymer) ιστοσυµβατό PTFE, LATEXFREE &
DEHPFREE ακτινοσκιεροί, για διάρκεια παραµονής καθετήρα στον ασθενή 48 ώρες, αποστειρωµένοι, µε
µεταλλική βελόνη λεπτού τοιχώµατος, σιλικοναρισµένη εσωτερικά και εξωτερικά, όπως και Luer Lock για
να ασφαλίζει καλώς µε τη συσκευή εγχύσεως υγρών. Να έχουν πτερύγια ανεπίστροφη βαλβίδα
σιλικόνης.
Φλεβοκαθετήρες διπλής ροής από FEP (Flouro Ethylene Polymer) ιστοσυµβατό PTFE, LATEXFREE &
DEHPFREE ακτινοσκιεροί, για διάρκεια παραµονής καθετήρα στον ασθενή 48 ώρες, αποστειρωµένοι, µε
µεταλλική βελόνη λεπτού τοιχώµατος, σιλικοναρισµένη εσωτερικά και εξωτερικά, όπως και Luer Lock για
να ασφαλίζει καλώς µε τη συσκευή εγχύσεως υγρών. Να έχουν πτερύγια ανεπίστροφη βαλβίδα
σιλικόνης.
Φλεβοκαθετήρες διπλής ροής από FEP (Flouro Ethylene Polymer) ιστοσυµβατό PTFE, LATEXFREE &
DEHPFREE ακτινοσκιεροί, για διάρκεια παραµονής καθετήρα στον ασθενή 48 ώρες, αποστειρωµένοι, µε
µεταλλική βελόνη λεπτού τοιχώµατος, σιλικοναρισµένη εσωτερικά και εξωτερικά, όπως και Luer Lock για
να ασφαλίζει καλώς µε τη συσκευή εγχύσεως υγρών. Να έχουν πτερύγια ανεπίστροφη βαλβίδα
σιλικόνης.
Φλεβοκαθετήρες διπλής ροής από FEP (Flouro Ethylene Polymer) ιστοσυµβατό PTFE, LATEXFREE &
DEHPFREE ακτινοσκιεροί, για διάρκεια παραµονής καθετήρα στον ασθενή 48 ώρες, αποστειρωµένοι, µε
µεταλλική βελόνη λεπτού τοιχώµατος, σιλικοναρισµένη εσωτερικά και εξωτερικά, όπως και Luer Lock για
να ασφαλίζει καλώς µε τη συσκευή εγχύσεως υγρών. Να έχουν πτερύγια ανεπίστροφη βαλβίδα
σιλικόνης.
Φλεβοκαθετήρες διπλής ροής από FEP (Flouro Ethylene Polymer) ιστοσυµβατό PTFE, LATEXFREE &
DEHPFREE ακτινοσκιεροί, για διάρκεια παραµονής καθετήρα στον ασθενή 48 ώρες, αποστειρωµένοι, µε
µεταλλική βελόνη λεπτού τοιχώµατος, σιλικοναρισµένη εσωτερικά και εξωτερικά, όπως και Luer Lock για
να ασφαλίζει καλώς µε τη συσκευή εγχύσεως υγρών. Να έχουν πτερύγια ανεπίστροφη βαλβίδα
σιλικόνης.
Φλεβοκαθετήρες διπλής ροής από FEP (Flouro Ethylene Polymer) ιστοσυµβατό PTFE, LATEXFREE &
DEHPFREE ακτινοσκιεροί, για διάρκεια παραµονής καθετήρα στον ασθενή 48 ώρες, αποστειρωµένοι, µε
µεταλλική βελόνη λεπτού τοιχώµατος, σιλικοναρισµένη εσωτερικά και εξωτερικά, όπως και Luer Lock για
να ασφαλίζει καλώς µε τη συσκευή εγχύσεως υγρών. Να έχουν πτερύγια ανεπίστροφη βαλβίδα
σιλικόνης.
Φλεβοκαθετήρες διπλής ροής από FEP (Flouro Ethylene Polymer) ιστοσυµβατό PTFE, LATEXFREE &
DEHPFREE ακτινοσκιεροί, για διάρκεια παραµονής καθετήρα στον ασθενή 48 ώρες, αποστειρωµένοι, µε
µεταλλική βελόνη λεπτού τοιχώµατος, σιλικοναρισµένη εσωτερικά και εξωτερικά, όπως και Luer Lock για
να ασφαλίζει καλώς µε τη συσκευή εγχύσεως υγρών. Να έχουν πτερύγια ανεπίστροφη βαλβίδα
σιλικόνης.
Πώµατα πλαστικά LUER LOCK, αποστειρωµένα, ατοµικά συσκευασµένα για φλεβοκαθετήρες και STOP
COCK.
Συσκευή διπλό φυαλίδιο, καθετήρες ανναρρόφησης βλενών νεογνών µε διπλό φυαλίδιο 35-40 ml,
καθετήρας ατραυµατικός από PVC µιάς χρήσης µέγεθος 10/14 ch.

Καθετήρας αναρροφήσεως εκκρίσεων παιδικές µε βαλβίδα ρυθµιζόµενης αναρρόφησης από PVC ,
ακτινοσκιεροί , ατραυµατικοί , λείοι ανοικτού άκρου, αποστειρωµένοι, µιας χρήσης

Καθετήρες αναρρόφησης µε βαλβίδα ρυθµιζόµενης αναρρόφησης, ανοικτού άκρου, µε σύστηµα
πολλαπλών οπών. Να είναι αποστειρωµένες και κατασκευασµένες από PVC ιατρικού τύπου (medical
grade) Ατραυµατικοί. Μήκος : 50cm

Καθετήρες αναρρόφησης µε βαλβίδα ρυθµιζόµενης αναρρόφησης, ανοικτού άκρου, µε σύστηµα
πολλαπλών οπών. Να είναι αποστειρωµένες και κατασκευασµένες από PVC ιατρικού τύπου (medical
grade) Ατραυµατικοί. Μήκος : 50cm
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ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΑΚΡΟΥ ΜΕ
ΒΑΛΒΙ∆Α
ΕΝΗΛΙΚΩΝ,14CH
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΕ ΒΑΛΒΙ∆Α
ΕΝΗΛΙΚΩΝ,16CH
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΕ ΒΑΛΒΙ∆Α
ΕΝΗΛΙΚΩΝ,18 CH
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ
ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΜΕ ΒΑΛΒΙ∆Α
ΕΝΗΛΙΚΩΝ,14CH
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ
ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΜΕ ΒΑΛΒΙ∆Α
ΕΝΗΛΙΚΩΝ,16CH
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ
ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΜΕ ΒΑΛΒΙ∆Α
ΕΝΗΛΙΚΩΝ,18 CH
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ
ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ {TV
CARE ΕΝΗΛΙΚΩΝ 16 FR
WET PACK}

Καθετήρες αναρρόφησης µε βαλβίδα ρυθµιζόµενης αναρρόφησης, ανοικτού άκρου, µε σύστηµα
πολλαπλών οπών. Να είναι αποστειρωµένες και κατασκευασµένες από PVC ιατρικού τύπου (medical
grade) Ατραυµατικοί. Μήκος : 50cm
Καθετήρες αναρρόφησης µε βαλβίδα ρυθµιζόµενης αναρρόφησης, ανοικτού άκρου, µε σύστηµα
πολλαπλών οπών. Να είναι αποστειρωµένες και κατασκευασµένες από PVC ιατρικού τύπου (medical
grade) Ατραυµατικοί. Μήκος : 50cm
Καθετήρες αναρρόφησης µε βαλβίδα ρυθµιζόµενης αναρρόφησης, ανοικτού άκρου, µε σύστηµα
πολλαπλών οπών. Να είναι αποστειρωµένες και κατασκευασµένες από PVC ιατρικού τύπου (medical
grade) Ατραυµατικοί. Μήκος : 50cm
Καθετήρες αναρρόφησης µε βαλβίδα ρυθµιζόµενης αναρρόφησης, κλειστού άκρου, µε σύστηµα
πολλαπλών οπών. Να είναι αποστειρωµένες και κατασκευασµένες από PVC ιατρικού τύπου (medical
grade) Ατραυµατικοί. Μήκος : 50cm
Καθετήρες αναρρόφησης µε βαλβίδα ρυθµιζόµενης αναρρόφησης, κλειστού άκρου, µε σύστηµα
πολλαπλών οπών. Να είναι αποστειρωµένες και κατασκευασµένες από PVC ιατρικού τύπου (medical
grade) Ατραυµατικοί. Μήκος : 50cm
Καθετήρες αναρρόφησης µε βαλβίδα ρυθµιζόµενης αναρρόφησης, κλειστού άκρου, µε σύστηµα
πολλαπλών οπών. Να είναι αποστειρωµένες και κατασκευασµένες από PVC ιατρικού τύπου (medical
grade) Ατραυµατικοί. Μήκος : 50cm
Σύστηµα άσηπτης αναρρόφησης για ενδοτραχειακό σωλήνα κλειστού κυκλώµατος 16Fr, διπλού αυλού
για να µην αποσυνδέεται ο ασθενής από τον αναπνευστήρα µε δυνατότητα πλύσης - έκπλυσης και να
φέρει ειδικό πώµα για δυνατότητα παροχής φαρµάκων (Aerolin). Αποστειρωµένο, µιας χρήσεως.
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ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ
(ΡΙΝΟΓΑΣΤΡΙΚΟΙ
ΣΩΛΗΝΕΣ) ΜΕ Ο∆ΗΓΟ
14FR X120CM
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ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ
(ΡΙΝΟΓΑΣΤΡΙΚΟΙ
ΣΩΛΗΝΕΣ) ΜΕ Ο∆ΗΓΟ
16FR X120CM
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ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ
(ΡΙΝΟΓΑΣΤΡΙΚΟΙ
ΣΩΛΗΝΕΣ) ΜΕ Ο∆ΗΓΟ
18FR X120CM
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ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΤΥΠΟΥ PIG
TAIL ΜΑΚΡΑΣ
ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΕΩΣ 12
ΜΗΝΕΣ 4,8FR 24CM O/C

89

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΤΥΠΟΥ PIG
TAIL ΜΑΚΡΑΣ
ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΕΩΣ 12
ΜΗΝΕΣ 4,8FR 26CM
ΑΚΡΟ O/C
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ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΤΥΠΟΥ PIG
TAIL ΜΑΚΡΑΣ
ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΕΩΣ 12
ΜΗΝΕΣ 6FR 24/26CM
ΑΚΡΟ O/C

Βιοσυµβατός αυλός σίτισης και αναρρόφησης από σιλικόνη. Να διαθέτει σύνδεσµο διεθνούς τύπου,
συµβατό µε όλα τα συστήµατα χορήγησης Luer Lock και σύριγγες Bladder. Να έχει οδηγό σύρµα
σπιράλ µε συνδέσµους για δυνατότητα έγχυσης ακτινοσκιερού µέσου ή λιπαντικού υγρού. Να έχει πέντε
εναλλασσόµενα ανοίγµατα µε κλειστό το αποµακρυσµένο άκρο. Να διαθέτει δύο φιαλίδια µε έλαιο MCT
για άµεση έγχυση στον οδηγό σύνδεσµο. Να είναι ακτινοσκιερός. Να έχει αριθµηµένες υποδιαιρέσεις
ανά 10cm. Να διαθέτει τρία τεµάχια από αυτοκόλλητη ταινία για ασφαλή ευχερή και φιλική προς το
δέρµα στερέωση.
Βιοσυµβατός αυλός σίτισης και αναρρόφησης από σιλικόνη. Να διαθέτει σύνδεσµο διεθνούς τύπου,
συµβατό µε όλα τα συστήµατα χορήγησης Luer Lock και σύριγγες Bladder. Να έχει οδηγό σύρµα
σπιράλ µε συνδέσµους για δυνατότητα έγχυσης ακτινοσκιερού µέσου ή λιπαντικού υγρού. Να έχει πέντε
εναλλασσόµενα ανοίγµατα µε κλειστό το αποµακρυσµένο άκρο. Να διαθέτει δύο φιαλίδια µε έλαιο MCT
για άµεση έγχυση στον οδηγό σύνδεσµο. Να είναι ακτινοσκιερός. Να έχει αριθµηµένες υποδιαιρέσεις
ανά 10cm. Να διαθέτει τρία τεµάχια από αυτοκόλλητη ταινία για ασφαλή ευχερή και φιλική προς το
δέρµα στερέωση.
Βιοσυµβατός αυλός σίτισης και αναρρόφησης από σιλικόνη. Να διαθέτει σύνδεσµο διεθνούς τύπου,
συµβατό µε όλα τα συστήµατα χορήγησης Luer Lock και σύριγγες Bladder. Να έχει οδηγό σύρµα
σπιράλ µε συνδέσµους για δυνατότητα έγχυσης ακτινοσκιερού µέσου ή λιπαντικού υγρού. Να έχει πέντε
εναλλασσόµενα ανοίγµατα µε κλειστό το αποµακρυσµένο άκρο. Να διαθέτει δύο φιαλίδια µε έλαιο MCT
για άµεση έγχυση στον οδηγό σύνδεσµο. Να είναι ακτινοσκιερός. Να έχει αριθµηµένες υποδιαιρέσεις
ανά 10cm. Να διαθέτει τρία τεµάχια από αυτοκόλλητη ταινία για ασφαλή ευχερή και φιλική προς το
δέρµα στερέωση.
Oυρητηρικός καθετήρας τύπου Pig Tail διπλού στρώµατος, σκληρό εσωτερικά για εύκολη εισαγωγή
µέσω του οδηγού σύρµατος και µαλακό εξωτερικά για άνεση του ασθενή. ∆ιάρκεια παραµονής 12
µήνες. Άκρα ανοικτό - κλειστό, µε συνδεόµενο προωθητή 40cm και σταθερό οδηγό.Τα υλικά που
απαρτίζουν το σετ να είναι το κάθε ένα σε ξεχωριστή αποστειρωµένη συσκευασία (pusher-pig tailσύρµα)ch/fr 4,8 και µήκοs 24 cm. Nα πιστοποιείται από τον επίσηµο κατάλογο τηs κατασκευάστριαs
εταιρείαs η 12µηνη παραµονή του καθετήρα
Oυρητηρικός καθετήρας τύπου Pig Tail διπλού στρώµατος, σκληρό εσωτερικά για εύκολη εισαγωγή
µέσω του οδηγού σύρµατος και µαλακό εξωτερικά για άνεση του ασθενή. ∆ιάρκεια παραµονής 12
µήνες. Άκρα ανοικτό - κλειστό, µε συνδεόµενο προωθητή 40cm και σταθερό οδηγό.Τα υλικά που
απαρτίζουν το σετ να είναι το κάθε ένα σε ξεχωριστή αποστειρωµένη συσκευασία (pusher-pig tailσύρµα)ch/fr 4,8 και µήκοs 26 cm.Nα πιστοποιείται από τον επίσηµο κατάλογο τηs κατασκευάστριαs
εταιρείαs η 12µηνη παραµονή του καθετήρα.
Oυρητηρικός καθετήρας τύπου Pig Tail διπλού στρώµατος, σκληρό εσωτερικά για εύκολη εισαγωγή
µέσω του οδηγού σύρµατος και µαλακό εξωτερικά για άνεση του ασθενή. ∆ιάρκεια παραµονής 12
µήνες. Άκρα ανοικτό - κλειστό, µε συνδεόµενο προωθητή 40cm και σταθερό οδηγό.Τα υλικά που
απαρτίζουν το σετ να είναι το κάθε ένα σε ξεχωριστή αποστειρωµένη συσκευασία (pusher-pig tailσύρµα)ch/fr 6 και µήκοs 24/26 cm.Nα πιστοποιείται από τον επίσηµο κατάλογο τηs κατασκευάστριαs
εταιρείαs η 12µηνη παραµονή του καθετήρα.
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ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΤΥΠΟΥ PIG
TAIL ΜΑΚΡΑΣ
ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ 12 ΜΗΝΕΣ

Ουρητηρικά stents τύπου pig-tail µε υδρόφιλη επικάλυψη από βιοσυµβατό υλικό µακράς παραµονής
12 µήνες, εσωτερικά σκληρά για εύκολη εισαγωγή εξωτερικά µαλακά για άνεση στον ασθενή, που να
συνοδεύονται από οδηγό σύρµα 0,035” και προωθητή µε δυνατότητα σύνδεσης και κατεύθυνσης του
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4,8FR 24/26/28CM
AKΡΟ Ο/O
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΤΥΠΟΥ PIG
TAIL ΜΑΚΡΑΣ
ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ 12 ΜΗΝΕΣ
6FR 24/26/28CM AKΡΟ
Ο/C
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ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ PIG TAIL
ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΕΩΣ 3
ΜΗΝΕΣ

94

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΟΥΡΗΘΡΑΣ
ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ OVER THE
WIRE 10 FR 40CM

95

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΟΥΡΗΘΡΑΣ
ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ OVER THE
WIRE 12 FR 40CM

96

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΟΥΡΗΘΡΑΣ
ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ OVER THE
WIRE 14 FR 40CM

97

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΟΥΡΗΘΡΑΣ
ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ OVER THE
WIRE 16 FR 40CM
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99

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΚΤΟΜΗΣ
(DUFOUR) N18, N20, N22
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY 3WAY (DUFOUR) PVC, 80
ML
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ΣΕΤ ΥΠΟΚΛΕΙ∆ΙΟΥ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΜΗΡΙΑΙΟΥ
ΚΑΘΕΤΗΡΑ ∆ΙΠΛΟΥ
ΑΥΛΟΥ 12Χ20 ΕΥΘΥΣ
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ΣΕΤ ΥΠΟΚΛΕΙ∆ΙΟΥ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΜΗΡΙΑΙΟΥ
ΚΑΘΕΤΗΡΑ ∆ΙΠΛΟΥ
ΑΥΛΟΥ 12Χ20 ΚΥΡΤΟΣ
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ΣΕΤ ΥΠΟΚΛΕΙ∆ΙΟΥ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΜΗΡΙΑΙΟΥ
ΚΑΘΕΤΗΡΑ ∆ΙΠΛΟΥ
ΑΥΛΟΥ 12Χ16 ΕΥΘΥΣ

pig-tail. Ανοιχτού-ανοιχτού άκρου σε µεγέθη 4,8 Ch και µήκος 24-26-28cm. Nα πιστοποιείται από τον
επίσηµο κατάλογο τηs κατασκευάστριαs εταιρείαs η 12µηνη παραµονή του καθετήρα.
Ουρητηρικά stents τύπου pig-tail µε υδρόφιλη επικάλυψη από βιοσυµβατό υλικό µακράς παραµονής
12 µήνες, εσωτερικά σκληρά για εύκολη εισαγωγή εξωτερικά µαλακά για άνεση στον ασθενή, που να
συνοδεύονται από οδηγό σύρµα 0,035” και προωθητή µε δυνατότητα σύνδεσης και κατεύθυνσης του
pig-tail. Ανοιχτού-ανοιχτού άκρου σε µεγέθη 6 Ch και µήκος 24-26-28cm. .Nα πιστοποιείται από τον
επίσηµο κατάλογο τηs κατασκευάστριαs εταιρείαs η 12µηνη παραµονή του καθετήρα.
Ουρητηρικά stents τύπου pig-tail από βιοσυµβατό υλικό, αποστειρωµένα, ακτινοσκιερά σε όλο το µήκος
τους, βραχείας παραµονής 1-3 µήνες που να συνοδεύονται από οδηγό σύρµα 0,035” και προωθητή
εισαγωγής. Ο τελευταίος να διαθέτει ακτινοσκιερή σήµανση στο άκρο. Ανοιχτού-κλειστού άκρου σε
µεγέθη 4,8-7 Ch και µήκος 24-30cm.Το κάθε υλικό να διατίθεται σε ξεχωριστή αποστειρωµένη
συσκευασία α)Pusher β) pig tail γ)σύρµα
Καθετήρας 2way από 100% διαφανή σιλικόνη, µε κωνικό άκρο & κεντρική οπή, για καθοδήγηση πάνω
από οδηγό σύρµα. Να διαθέτει εκατοστιαία βαθµονόµηση σε όλο το µήκος του καθετήρα και έγχρωµη
σήµανση. Μήκος 40cm. Να έχει µεγάλους αυλούς παροχέτευσης και µπαλόνι συγκράτησης-διαστολής
5ml. Να φέρει 2 οπές πάνω και 2 οπές κάτω από το µπαλόνι για καλύτερη παροχέτευση. ∆ιάµετρος 10FR.
Καθετήρας 2way από 100% διαφανή σιλικόνη, µε κωνικό άκρο & κεντρική οπή, για καθοδήγηση πάνω
από οδηγό σύρµα. Να διαθέτει εκατοστιαία βαθµονόµηση σε όλο το µήκος του καθετήρα και έγχρωµη
σήµανση. Μήκος 40cm. Να έχει µεγάλους αυλούς παροχέτευσης και µπαλόνι συγκράτησης-διαστολής
5ml. Να φέρει 2 οπές πάνω και 2 οπές κάτω από το µπαλόνι για καλύτερη παροχέτευση. ∆ιάµετρος 12FR.
Καθετήρας 2way από 100% διαφανή σιλικόνη, µε κωνικό άκρο & κεντρική οπή, για καθοδήγηση πάνω
από οδηγό σύρµα. Να διαθέτει εκατοστιαία βαθµονόµηση σε όλο το µήκος του καθετήρα και έγχρωµη
σήµανση. Μήκος 40cm. Να έχει µεγάλους αυλούς παροχέτευσης και µπαλόνι συγκράτησης-διαστολής
5ml. Να φέρει 2 οπές πάνω και 2 οπές κάτω από το µπαλόνι για καλύτερη παροχέτευση. ∆ιάµετρος 14FR.
Καθετήρας 2way από 100% διαφανή σιλικόνη, µε κωνικό άκρο & κεντρική οπή, για καθοδήγηση πάνω
από οδηγό σύρµα. Να διαθέτει εκατοστιαία βαθµονόµηση σε όλο το µήκος του καθετήρα και έγχρωµη
σήµανση. Μήκος 40cm. Να έχει µεγάλους αυλούς παροχέτευσης και µπαλόνι συγκράτησης-διαστολής
5ml. Να φέρει 2 οπές πάνω και 2 οπές κάτω από το µπαλόνι για καλύτερη παροχέτευση. ∆ιάµετρος 16FR.
Καθετήρες 3-WAY για προστατεκτοµή, από 100% υδρόφιλη σιλικόνη, µε 2 τουλάχιστον οπέs
παροχέτευσηs,αποστειρωµένοι, µήκους περίπου 40 cm, 18 - 22 CH, DUFOUR µε µπαλόνι χωρητικότητας
80 ML
Καθετήρες 3-WAY για προστατεκτοµή, αποστειρωµένοι, µήκους περίπου 40 cm, 18 - 24 CH, από PVC,
µε 3 τουλάχιστον οπές παροχέτευσης DUFOUR µε µπαλόνι χωρητικότητας 80 ML.
Σετ καθετήρων αιµοκάθαρσης διπλού αυλού 20 cm, διαµέτρου 12 Fr. Να ενδείκνυται για τεχνική Seldinger
και να προσφέρεται σε σετ που να διαθέτει:
1) Καθετήρα ακτινοσκιερό από µαλακή ιατρική πολυουρεθάνη µε λεία επιφάνεια που να µην τσακίζει
κατά την χρήση. Να φέρει ακτινοσκιερές διαβαθµίσεις και διακόπτες ροής του αίµατος. Να προσφέρεται
σε διάµετρο 12Fr και µήκος 20cm.
2) Οδηγό σύρµα J tip από κράµα νικελίου-τιτανίου (nitinol) για µεγαλύτερη ασφάλεια κατά την εισαγωγή
και την αποφυγή τσακίσµατος του σύρµατος. Μήκος σύρµατος 50εκ και διάµετρος 0,038’’.
3) ∆ύο ∆ιαστολείς φλέβας 10 και12Fr Το µήκος του διαστολέα 20cm.
4) Βελόνα εισαγωγής 17G.
5) Βελόνα έγχυσης.
6) Σύριγγα έγχυσης τύπου Raulerson (δια µέσου της οποίας να διέρχεται το οδηγό σύρµα).
7 ) ∆ύο αρσενικά περιστρεφόµενα ηπαρινισµένα πώµατα Luer Lock.
8) 1 x διαφανές επίθεµα.
9) Νυστέρι 11Nr.
Σετ καθετήρων αιµοκάθαρσης διπλού αυλού 20 cm, διαµέτρου 12 Fr. Να ενδείκνυται για τεχνική Seldinger
και να προσφέρεται σε σετ που να διαθέτει:
1) Καθετήρα ακτινοσκιερό από µαλακή ιατρική πολυουρεθάνη µε λεία επιφάνεια που να µην τσακίζει
κατά την χρήση. Να φέρει ακτινοσκιερές διαβαθµίσεις και διακόπτες ροής του αίµατος. Να προσφέρεται
σε διάµετρο 12Fr και µήκος 20cm.
2) Οδηγό σύρµα J tip από κράµα νικελίου-τιτανίου (nitinol) για µεγαλύτερη ασφάλεια κατά την εισαγωγή
και την αποφυγή τσακίσµατος του σύρµατος. Μήκος σύρµατος 50εκ και διάµετρος 0,038’’.
3) ∆ύο ∆ιαστολείς φλέβας 10 και 12 Fr Το µήκος του διαστολέα 20cm.
4) Βελόνα εισαγωγής 17G.
5) Βελόνα έγχυσης.
6) Σύριγγα έγχυσης τύπου Raulerson (δια µέσου της οποίας να διέρχεται το οδηγό σύρµα).
7 ) ∆ύο αρσενικά περιστρεφόµενα ηπαρινισµένα πώµατα Luer Lock.
8) 1 x διαφανές επίθεµα.
9) Νυστέρι 11Nr.
Σετ καθετήρων αιµοκάθαρσης διπλού αυλού 16 cm, διαµέτρου 12Fr µε ευθέα άκρα.Το προσφερόµενο
υλικό να ενδείκνυται για τεχνική Seldinger και να προσφέρεται σε σετ που να διαθέτει:
1) Καθετήρα ακτινοσκιερό από µαλακή ιατρική πολυουρεθάνη µε λεία επιφάνεια που να µην τσακίζει
κατά την χρήση. Να φέρει ακτινοσκιερές διαβαθµίσεις και διακόπτες ροής του αίµατος. Να προσφέρεται
σε διάµετρο 12Fr και µήκος 16cm
2) Οδηγό σύρµα J tip από κράµα νικελίου-τιτανίου (nitinol) για µεγαλύτερη ασφάλεια κατά την εισαγωγή
και την αποφυγή τσακίσµατος του σύρµατος. Μήκος σύρµατος 50εκ και διάµετρος 0,038’’
3) ∆ύο ∆ιαστολείς φλέβας10 και 12Fr (για το καθετήρα διαµέτρου 12Fr) Το µήκος του διαστολέα 15cm
4)Βελόνα εισαγωγής 17G
5) Βελόνα έγχυσης
6) Σύριγγα έγχυσης τύπου Raulerson (δια µέσου της οποίας να διέρχεται το οδηγό σύρµα)
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ΣΕΤ ΥΠΟΚΛΕΙ∆ΙΟΥ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΜΗΡΙΑΙΟΥ
ΚΑΘΕΤΗΡΑ ∆ΙΠΛΟΥ
ΑΥΛΟΥ 12Χ16 ΚΥΡΤΟΣ

104

ΣΕΤ ΕΜΦΥΤΕΥΣΙΜΟΥ
ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ
∆ΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ 14,5 - 15
FR 23 - 24 και 27-28 CM
TIP TO CUFF

105

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ
ΥΠΟΚΛΕΙ∆ΙΟΥ 2/ΑΥΛΟΙ
7FR/20CM

106

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ
ΥΠΟΚΛΕΙ∆ΙΟΥ 3/ΑΥΛΟΙ
7FR/20CM

107

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ
ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΙ
2ΑΥΛΩΝ
7Fr ΚΑΙ 8.5Fr 16-20-30 cm

108

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ
ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΙ
3ΑΥΛΩΝ
7Fr ΚΑΙ 8.5Fr 16-20-30 cm

109

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΜΗΡΙΑΙΟΙ
ΑΡΤΗΡΙΑΚΟΙ 18GA 16CM

110

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΟΙ

7 ) ∆ύο αρσενικά περιστρεφόµενα ηπαρινισµένα πώµατα Luer Lock
8) 1 x διαφανές επίθεµα
9) Νυστέρι 11Nr
Σετ καθετήρων αιµοκάθαρσης διπλού αυλού 16 cm, διαµέτρου 12Fr µε ευθέα άκρα.Το προσφερόµενο
υλικό να ενδείκνυται για τεχνική Seldinger και να προσφέρεται σε σετ που να διαθέτει:
1) Καθετήρα ακτινοσκιερό από µαλακή ιατρική πολυουρεθάνη µε λεία επιφάνεια που να µην τσακίζει
κατά την χρήση. Να φέρει ακτινοσκιερές διαβαθµίσεις και διακόπτες ροής του αίµατος. Να προσφέρεται
σε διάµετρο 12Fr και µήκος 16cm
2) Οδηγό σύρµα J tip από κράµα νικελίου-τιτανίου (nitinol) για µεγαλύτερη ασφάλεια κατά την εισαγωγή
και την αποφυγή τσακίσµατος του σύρµατος. Μήκος σύρµατος 50εκ και διάµετρος 0,038’’
3) ∆ύο ∆ιαστολείς φλέβας 10 και 12Fr (για το καθετήρα διαµέτρου 12Fr) Το µήκος του διαστολέα 15cm
4)Βελόνα εισαγωγής 17G
5) Βελόνα έγχυσης
6) Σύριγγα έγχυσης τύπου Raulerson (δια µέσου της οποίας να διέρχεται το οδηγό σύρµα)
7 ) ∆ύο αρσενικά περιστρεφόµενα ηπαρινισµένα πώµατα Luer Lock
8) 1 x διαφανές επίθεµα
9) Νυστέρι 11Nr
Σετ µόνιµου υποκλείδιου/σφαγιτιδικού/µηριαίου εµφυτεύσιµου καθετήρα διπλού αυλού 14,5 - 15,0 FR
περίπου από βιοσυµβατό υλικό για µακροχρόνια χρήση, ανθεκτικό στα αποστειρωτικά του σηµείου
εξόδου (ιωδιούχα, αλκοολούχα κλπ) µε προτοποθετηµένο σταθερό cuff. Το αποστειρωµένο σετ να
περιλαµβάνει όλα τα απαραίτητα υλικά για την τοποθέτησή του:
καθετήρα διπλού αυλού, αποσχιζόµενο αγγειακό διαστολέα/οδηγό, αγγειακούς διαστολείς, τροκάρ,
βελόνα παρακέντησης, συρµάτινο οδηγό, ειδικά πώµατα κλπ.
Ακτινοσκιερός, κατάλληλος για αιµοκάθαρση, αιµοδιήθηση, πλασµαφαίρεση, CVVH κλπ. Η παροχή
αίµατος να είναι περίπου 400 ml/min. Να αναφέρεται ο όγκος πλήρωσης των αυλών στα σκέλη του
καθετήρα.
Καθετήρες υποκλειδίου δύο αυλών 7Fr / 20cm.
Το προσφερόµενο υλικό να ενδείκνυται για τεχνική Seldinger και να προσφέρεται σε σετ που να διαθέτει:
1) Καθετήρα ακτινοσκιερό τριών αυλών από µαλακή ιατρική πολυουρεθάνη µε λεία επιφάνεια που να
µην τσακίζει κατά την χρήση. Να φέρει ακτινοσκιερές διαβαθµίσεις και διακόπτες ροής του αίµατος. Να
προσφέρεται σε διάµετρο 7Fr και µήκος 20cm.
2) Οδηγό σύρµα J tip από κράµα νικελίου-τιτανίου (nitinol) για µεγαλύτερη ασφάλεια κατά την εισαγωγή
και την αποφυγή τσακίσµατος του σύρµατος. Μήκος σύρµατος 60 - 70 εκ και διάµετρος 0,035’’.
3) ∆ιαστολέας φλέβας 8-8.5Fr (για το σετ µε καθετήρα διαµέτρου 7Fr). Το µήκος του διαστολέα 10cm
4) Βελόνα εισαγωγής 18G
5) Βελόνα έγχυσης
6) Σύριγγα έγχυσης τύπου Raulerson (δια µέσου της οποίας να διέρχεται το οδηγό σύρµα)
7) ∆ύο αρσενικά περιστρεφόµενα πώµατα Luer Lock
8) 2 πρόσθετα πτερύγια για την καθήλωση σταθεροποίηση του καθετήρα
9) Νυστέρι 11Nr
Καθετήρες υποκλειδίου τριών αυλών 7Fr / 20cm.
Το προσφερόµενο υλικό να ενδείκνυται για τεχνική Seldinger και να προσφέρεται σε σετ που να διαθέτει:
1) Καθετήρα ακτινοσκιερό τριών αυλών από µαλακή ιατρική πολυουρεθάνη µε λεία επιφάνεια που να
µην τσακίζει κατά την χρήση. Να φέρει ακτινοσκιερές διαβαθµίσεις και διακόπτες ροής του αίµατος. Να
προσφέρεται σε διάµετρο 7Fr και µήκος 20cm.
2) Οδηγό σύρµα J tip από κράµα νικελίου-τιτανίου (nitinol) για µεγαλύτερη ασφάλεια κατά την εισαγωγή
και την αποφυγή τσακίσµατος του σύρµατος. Μήκος σύρµατος 60 - 70 εκ και διάµετρος 0,035’’.
3) ∆ιαστολέας φλέβας 8-8.5Fr (για το σετ µε καθετήρα διαµέτρου 7Fr). Το µήκος του διαστολέα 10cm
4) Βελόνα εισαγωγής 18G
5) Βελόνα έγχυσης
6) Σύριγγα έγχυσης τύπου Raulerson (δια µέσου της οποίας να διέρχεται το οδηγό σύρµα)
7) ∆ύο αρσενικά περιστρεφόµενα πώµατα Luer Lock
8) 2 πρόσθετα πτερύγια για την καθήλωση σταθεροποίηση του καθετήρα
9) Νυστέρι 11Nr
Αντιµικροβιακοί κεντρικοί φλεβικοί καθετήρες 2 αυλών 7Fr και 8,5 Fr, σε µήκη 16-20-30cm µε επικάλυψη
από 3 ευγενή µέταλλα (αργύρου, παλαντίου, χρυσού), µη εκλυόµενα στο κυκλοφορικό, αιµοσυµβατοί
(να µην προκαλεί θρόµβωση και αιµόλυση), για παραµονή εώς 30 ηµέρες. Nα προσφέρονται σε σετ
που να αποτελείται από καθετήρα, οδηγό σύρµα Nitinol, διαστολέα, νυστέρι, σύριγγα 5ml, 2 στηρικτικά
καθετήρα, πώµατα Luer Lock, Βελόνα τύπου Υ και βελόνα παρακέντησης.
Αντιµικροβιακοί κεντρικοί φλεβικοί καθετήρες 3 αυλών 7Fr και 8,5 Fr, σε µήκη 16-20-30cm µε επικάλυψη
από 3 ευγενή µέταλλα (αργύρου, παλαντίου, χρυσού), µη εκλυόµενα στο κυκλοφορικό, αιµοσυµβατοί
(να µην προκαλεί θρόµβωση και αιµόλυση), για παραµονή εώς 30 ηµέρες. Nα προσφέρονται σε σετ
που να αποτελείται από καθετήρα, οδηγό σύρµα Nitinol, διαστολέα, νυστέρι, σύριγγα 5ml, 2 στηρικτικά
καθετήρα, πώµατα Luer Lock, Βελόνα τύπου Υ και βελόνα παρακέντησης.
Ακτινοσκιερός υδρόφιλος καθετήρας, πολυουρεθάνης. Να µην τσακίζει και η κυµατοµορφή που
λαµβάνεται από τον αντίστοιχο αισθητήρα να είναι χωρίς παραµορφώσεις λόγω θορύβου ή άλλων
εξωτερικών παραγόντων µε ή χωρίς ειδικά πτερύγια συρραφής.
Το σετ να περιέχει βελόνα παρακέντησης ίδιας διαµέτρου µε τον καθετήρα.
Το σετ τοποθέτησης κατά Seldinger να περιλαµβάνει:
- ένα (1) αρτηριακό καθετήρα από υδρόφυλη σταθεροποιηµένη πολυουρεθάνη µε ή χωρίς πτερύγια.
- ένα (1) συρµάτινο οδηγό ικανής διαµέτρου και µήκους µε ατραυµατικά άκρα (1 ευθύ, 1 J-Tip) µε Arrow
Advancer για πιο εύκολη εισαγωγή του σύρµατος και
- σφιγκτήρες προεκτάσεων αυλών.
Αρτηριακός καθετήρας (για προσπέλαση κερκιδικής αρτηρίας) 20G 1,10mm x 45 mm, µε ροή µέχρι 45
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20G 1,10ΜΜ Χ 45 MM
ΜΕ ∆ΙΑΚΟΠΤΗ ON/OFF.
ΣΕΤ ΥΠΕΡΗΒΙΚΟΙ
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ

112

ΣΕΤ ∆ΙΑ∆ΕΡΜΙΚΗΣ
ΝΕΦΡΟΣΤΟΜΙΑΣ
ΕΝΗΛΙΚΩΝ (2- STEP) CH
10

113

ΣΕΤ ∆ΙΑ∆ΕΡΜΙΚΗΣ
ΝΕΦΡΟΣΤΟΜΙΑΣ
ΕΝΗΛΙΚΩΝ (2- STEP) CH 8

114

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ
ΕΝ∆ΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΜΕ
ΚΑΦ ΕΥΘΥΣ
6 - 8,5

115

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ
ΕΝ∆ΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΜΕ
ΚΑΦ ΣΠΙΡΑΛ
6 - 8,5

116

ΕΝ∆ΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ
ΣΤΟΜΑΤΙΚΟΣ
ΚΕΚΑΜΕΝΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ
Νο 6 - 8,5 ΜΕ
ΚΥΛΙΝ∆ΡΙΚΟ CUFF
ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ ΓΡΑΜΜΗ
ΣΤΟ ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΑΚΡΟ
ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ

117

Ο∆ΗΓΟΙ ΓΙΑ ∆ΥΣΚΟΛΗ
∆ΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ

118

Ο∆ΗΓΟΙ ΓΙΑ
∆ΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ
S, M KAI L.
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ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ
ΣΩΛΗΝΑΣ
ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑΣ 14, 16,
18, 20, 22 και 24FR

120

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΦΛΕΒΙΚΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ

121

ΜΟΝΙΜΟΙ ΠΕΡΙΤΟΝΑ¨ΚΟΙ
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ

122

ΣΕΤ ΕΝ∆ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ
ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑΣ ΤΥΠΟΥ
PULL (PEG) 20FR ΚΑΙ 24FR

ml / min. Να διαθέτει διακόπτη ON/OFF. Να είναι ελεύθερος από λάτεξ. Αποστειρωµένος.
Σετ για υπερηβικό καθετηριασµό κύστεως που να περιέχει καθετήρα 100% σιλικόνης 2 way µε µπαλόνι
και ακτινοσκιερή γραµµή, τροκάρ µεταλλικό διαιρούµενο. CH 12-15
Σετ ∆ιαδερµικής Νεφροστοµίας δύο (2) σταδίων, αποστειρωµένο, µίας χρήσης, να αποτελείται από:•
∆ιπλή βελόνα παρακέντησης µε άκρο υπερηχογραφικά προσδιοριζόµενο O.D. 17.5-18G, I.D.0.038”
µήκους 200mm (O.D. 19-20G I.D.0.028”, µήκους 120mm για το µέγεθος καθετήρα 6 Ch.)• Οδηγό σύρµα
µε κεκαµµένο άκρο σε διανοµέα µε θηκάρι ευθυγράµµισης, O.D. 0,038” (0.028’’ για το µέγεθος καθετήρα
6 Ch) και µήκους 700-800 mm• Κοίλο µεταλλικό στυλεό για την υποβοήθηση εισαγωγής του καθετήρα
I.D. 0,039”/1,0 mm, µήκους 325mm, µε εσωτερικό πλαστικό στυλεό για την ευθυγράµµιση του pigtail
άκρου του καθετήρα• Καθετήρας Νεφροστοµίας, µε άκρο Pigtail, µε Υδρόφιλη Επικάλυψη “Hydrogel”,
κατασκευασµένος απο ακτινοσκιερή Πολυουρεθάνη, Ch. 10 µήκους 30 cm, µε κεντρική οπή και οπές
στο pigtail άκρο, µε ειδική διαµόρφωση επί του καθετήρα για την συγκράτηση του ράµµατος, συνδετικό
Luer lock.• Κάνουλα ασφαλείας δύο δρόµων• Προσαρµογέας Ουροσυλλέκτη• Αυτοκόλλητες ετικέτες
για την τεκµηρίωση
Σετ ∆ιαδερµικής Νεφροστοµίας δύο (2) σταδίων, αποστειρωµένο, µίας χρήσης, να αποτελείται από:
∆ιπλή βελόνα παρακέντησης µε άκρο υπερηχογραφικά προσδιοριζόµενο O.D. 17.5-18G, I.D.0.038”
µήκους 200mm (O.D. 19-20G I.D.0.028”, µήκους 120mm για το µέγεθος καθετήρα), Οδηγό σύρµα µε
κεκαµµένο άκρο σε διανοµέα µε θηκάρι ευθυγράµµισης, O.D. 0,038” (0.028’’ για το µέγεθος καθετήρα)
και µήκους 700-800 mm, Κοίλο µεταλλικό στυλεό για την υποβοήθηση εισαγωγής του καθετήρα I.D.
0,039”/1,0 mm, µήκους 325mm, µε εσωτερικό πλαστικό στυλεό για την ευθυγράµµιση του pigtail άκρου
του καθετήρα, Καθετήρας Νεφροστοµίας, µε άκρο Pigtail, µε Υδρόφιλη Επικάλυψη “Hydrogel”,
κατασκευασµένος απο ακτινοσκιερή Πολυουρεθάνη, Ch. 8 µήκους 30 cm, µε κεντρική οπή και οπές στο
pigtail άκρο, µε ειδική διαµόρφωση επί του καθετήρα για την συγκράτηση του ράµµατος, συνδετικό Luer
lock. Κάνουλα ασφαλείας δύο δρόµων. Προσαρµογέας Ουροσυλλέκτη. Αυτοκόλλητες ετικέτες για την
τεκµηρίωση

Να είναι από διάφανο θερµοευαίσθητο PVC µε ατραυµατικό άκρο, µε σφαιρικό PROFILE SOFT SEAL CUFF
HI-LOW. Να είναι σκληρός κατά την διασωλήνωση. Το CUFF να είναι από υλικό που ελαχιστοποιεί την
δίοδο των αναισθητικών αερίων και να ελέγχεται από πολύ ευαίσθητο οδηγό µπαλόνι µε άµεσο έλεγχο
της πλήρωσης του. Να αναγράφει πάνω του το Νο του σωλήνα. Να φέρει σήµανση ακριβούς
τοποθέτησης, να είναι ακτινοσκιερός ως το κατωφερέστερο άκρο χωρίς να διακόπτεται η γραµµή στο
σηµείο MURPHE-EYE, µε µόνιµη υποδοχή παροχής οξυγόνου για µικρή και µεγάλη χρήση Χειρουργείου –
Μ.Ε.Θ. Αποστειρωµένος, µιας χρήσης. Να προσφέρεται σε µεγέθη 6 έως 8,5.
Τραχειοσωλήνας µε ατραυµατικό άκρο µε έλασµα ενίσχυσης & τοιχώµατα αντοχής στο τσάκισµα
θερµοευαίσθητος για να προσαρµόζεται στην ανατοµία του ασθενούς µε ενσωµατωµένο για αποφυγή
τραυµατισµού της τραχείας Profile Soft - Seal Cuff Hi-Low. Να είναι κατασκευασµένος από υλικό που
ελαχιστοποιεί την δίοδο αναισθητικών αερίων, µε οδηγό µπαλονάκι ακριβούς αίσθησης του Cuff όπου
αναγράφεται το Νο σωλήνα και σήµανση ακριβούς τοποθέτσης (τραχείια - άκρα δοντιών).
Ακτινοσκιερός, µε Murphy Eye, αποστειρωµένος, µιας χρήσης. Να προσφέρεται σε µεγέθη 6 έως 8,5.
Τραχειοσωλήνας προκυρτωµένος µε ατραυµατικό άκρο θερµοευαίσθητος για να προσαρµόζεται στην
ανατοµία του ασθενούς µε ενσωµατωµένο για αποφυγή τραυµατισµού της τραχείας Profile Soft-Seal
Cuff Hi-Low Κυλινδρικού σχήµατος. Να είναι κατασκευασµένος από υλικό που ελαχιστοποιεί την δίοδο
αναισθητικών αερίων µε οδηγό µπαλονάκι ακριβούς αίσθησης του Cuff όπου αναγράφεται το No του
σωλήνα & σήµανση ακριβούς τοποθέτησης (τραχεία - άκρα δοντιών) ακτινοσκιερός, µε Murphy Eye. Να
είναι αποστειρωµένος, µιας χρήσης, Latexfree. Να προσφέρεται σε µεγέθη Νο 6 - 8,5.
Οδηγός δύσκολης διασωλήνωσης από µαλακό κηρίο µε επικάλυψη ριτίνης Bougie - Eschmann. Να έχει
επικάλυψη έτσι ώστε να παρέχει διευκόλυνση στις δύσκολες διασωληνώσεις. Να είναι µεγάλου µήκους
60 cm µε κεκαµένο ατραυµατικό άκρο. Να φέρει ειδική σήµανση βάθους. Να είναι αποστειρωµένος,
πολλαπλών χρήσεων και Latexfree.
Οδηγός διασωλήνωσης από κράµµα αλουµινίου εσωτερικά και επενδεδυµένος από θερµοαίσθητο
υποαλλεργικό PVC. Να είναι εύκαµπτος, µε ατραυµατικό άκρο, ακτινοσκιερός, αποστειρωµένος, µιας
χρήσης, Latexfree, σε µεγέθη Small, Medium και Large.
Σετ ανταλλακτικού καθετήρα γαστροστροµίας µε µπαλόνι. Να προσφέρεται σε διάµετρο 14, 16, 18, 20,
22 και 24fr. Να είναι από διάφανη σιλικόνη, για άµεση τοποθετηση χωρίς τη χρήση ενδοσκοπίου. Ο
σωλήνας σίτισης να φέρει εξωτερική διαγράµµιση ανά 2cm για την εκτίµηση βάθους, να έχει
ενσωµατωµένη κεφαλή σίτισης 2 δρόµων για σίτιση και χορήγηση φαρµάκων, µπαλόνι
σταθεροποίησης των 20 ml ανθεκτικό στο pH του στοµάχου και ανατοµικά πέλµατα για την καθήλωση
του στο δέρµα. Η κεφαλή σταθεροποίησης δέρµατος από σιλικόνη να παρέχει ασφαλή σταθεροποίηση
χωρίς χρήση άλλων συνδετικών. Το σετ να περιλαµβάνει όλα τα απαραίτητα εξαρτήµατα για την
ασφαλή στερέωσή του στο τοίχωµα του στοµάχου (χωρίς ραφές στο δέρµα).
Προέκταση κεντρικού φλεβικού καθετήρα 15 cm, 3 αυλών, µε βαλβίδες ασφαλείας, διακόπτες ροής,
περιστρεφόµενο Luer Lock άκρο, κατασκευασµένο από PVC NON - DEPH.
Μόνιµοι περιτοναϊκοί καθετήρες τύπου TENCKHOFF µε δύο Cuff, αποστειρωµένοι και απυρετογόνοι,
ακτινοσκιεροί, σε ατοµική συσκευασία που να περιλαµβάνει: ένα (1) καθετήρα, ένα (1) συνδετικό luer
lock, ένα (1) κλιπ και ένα (1) καπάκι luer lock. Να προσφέρεται σε διαστάσεις 42 και 47 cm
Σετ γαστροστοµίας τύπου PULL συνδυασµένης διαδερµικής- ενδοσκοπικής τοποθέτησης. Να αποτελείται
από:
1) Σωλήνα σίτισης από ηµιδιαφανή σιλικόνη διαµέτρου 20 & 24fr (εσωτερική διάµετρος 5.5mm)

Σελίδα 50 από 68

20PROC006423431 2020-03-12
αφαιρούµενο εξωτερικά - µη ενδοσκοπικά, χωρίς την εισαγωγή ενδοσκοπίου µε χρήση της τεχνικής
έλξεως, µε ενδείξεις βάθους ανά 2 cm και ακτινοσκιερό άκρο σε σχήµα τουλίπας για καλύτερη
συγκράτηση του στο τοίχωµα του στοµάχου. Με άκρο διαστολής από 6 ώς 26 Fr συνδεµένο µε σύρµα
loop.
2) Αποσπώµενη κεφαλή σίτισης δύο δρόµων, για σίτιση και χορήγηση φαρµάκων.
3) Αποσπώµενη κεφαλή σίτισης δύο δρόµων µε σύνδεση Luer Lock για σίτιση και χορήγηση φαρµάκων.
4) Ανατοµικό πέλµα για την καθήλωση του στο δέρµα. Εξαρτήµατα ασφάλισης - στερέωσης του
σωλήνα σίτισης.
5) Σύρµα εισαγωγής µήκους 260 cm διαµέτρου 0,6 mm, τύπου laso µε επικάλυψη Teflon.
6) Βρόγχο σύλληψης µε θηκάρι Teflon και εύχρηστη λαβή χειρισµού ενός χεριού 3 δακτύλων.
7) Κάλυµµα έκθεσης χειρουργικού πεδίου µε αυτοκόλλητο.
8) Σωληνίσκο µε βελόνα εισαγωγής
9) Νυστέρι, Γάζες, Ψαλίδι.
10) 4 Γάζες 10Χ10 cm.
123

124

125

126

127

ΤΑΜΠΟΝ
ΕΠΙΠΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ∆ΙΑΥΛΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ
ΕΠΙΣΤΑΞΗΣ ΜΕ ΑΕΡΑ
ΤΑΜΠΟΝ
ΕΠΙΠΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ∆ΙΑΥΛΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ
ΕΠΙΣΤΑΞΗΣ ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ
ΥΓΡΟΥ
ΤΑΜΠΟΝ
ΕΠΙΠΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΕΠΙΣΤΑΞΗΣ
ΜΕ ΑΕΡΑ, ΜΕ ΑΥΛΟ 7,5
CM
ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΚΙΡΣΩΝ
ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ
ΕΝ∆ΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ
ΣΩΛΗΝΕΣ
ΜΙΚΡΟΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΗΣΗ
Σ No 4, Νο 5 και Νο 6

128

ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΣ
ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ

129

ΠΛΗΡΕΣ ΣΕT ΠΕΡΙΟΧΙΚΗΣ
(ΕΠΙΣΚΛΗΡΙ∆ΙΟΥ)
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ 18G ΜΕ
ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ
ΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ

130
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ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ
∆ΑΚΡΥΟΑΣΚΟΡΙΝΟΣΤΟΜ
ΙΑΣ
ΟΙΣΟΦΑΓΙΚΑ
ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΑ
ΜΕΓΕΘΟΥΣ 18FR, 6,0 MM

132

ΒΡΟΓΧΟΙ
ΠΟΛΥΠΟ∆ΕΚΤΟΜΗΣ 10
mm, 20 mm και 30 mm
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Υδρόφιλο οδηγό σύρµα
κεκαµµένο

134

Υδρόφιλο οδηγό σύρµα
ευθύ
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Καθετήραs εξαγωγήs
λίθων 3fr
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ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΛΙΘΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ
ΛΙΘΟΘΡΥΨΙΑΣ

137

ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΚΑΙ
ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΛΙΘΩΝ
ΟΥΡΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ
ΠΡΟΛΗΨΗΣ

Ταµπόν για επίσχεση ρινικής αιµοραγίας. ∆ιάυλος καθετήρας επίσταξης µε αέρα. Σε ατοµική
αποστειρωµένη συσκευασία.

Ταµπόν για επίσχεση ρινικής αιµοραγίας. ∆ίαυλος καθετήρας επίσταξης µε µπαλόνι υγρού. Σε ατοµική
αποστειρωµένη συσκευασία.

Ταµπόν για επίσχεση ρινικής αιµοραγίας, καθετήρας επίσταξης µε µπαλόνι αέρα, µε αυλό 7,5 cm. Σε
ατοµική αποστειρωµένη συσκευασία.

Καθετήρας κιρσών οισοφάγου Ch 16-20 (Sengstagen Blakenmore) µιας χρήσεως.
Να είναι κατασκευασµένοι από PVC, ελεύθεροι από latex, να εχουν ενσωµατωµένο cuff µεγάλου όγκου
– χαµηλής πίεσης (Hi-Lo), για επεµβάσεις στην περιοχή του λάρυγγα. Να έχουν µήκος τουλάχιστον 35cm
και διάµετρο cuff τουλάχιστον 30 mm. Να είναι αποστειρωµένοι Latex-free µε τις αντίστοιχες ενδείξεις
αποστείρωσης.
Να είναι κατασκευασµένος από µαλακό PVC. Να είναι µεγάλου µεγέθους ώστε να παρέχει σωστό
αερισµό. Να έχει µαλακά στρογγυλεµένα άκρα ώστε να είναι ατραυµατικός. Να φέρει παραµάνα
ασφαλούς στήριξης. Αποστειρωµένος. Μιας χρήσης. Latexfree.
Να περιέχει υποαλλεργικό διάφανο σύστηµα στερέωσης καθετήρα. Να έχει ατραυµατική
βαθµονοµηµένη βελόνα επισκληριδίου µε οδηγό και προσθαφαιρούµενα πτερύγια, σύριγγα χωρίς
αντίσταση Lord, επίπεδο αντιµικροβιακό φίλτρο 0,2 µm, χρήσης 96 ωρών, διάφανο, βαθµονοµηµένο
καθετήρα µε αντοχή στο τσάκισµα και χρωµατική ένδειξη άκρου για επιβεβαίωση ασφαλούς αφαίρεσης,
εξάρτηµα προώθησης και συνδετικό καθετήρα - φίλτρου. Να είναι αποστειρωµένο, µιας χρήσης,
Latexree.
Καθετήρας ∆ακρυοασκορινοστοµίας. Στεντ σιλικόνης (σωληνάκια)

Οισοφαγικά στηθοσκόπια µεγέθους 18Fr, 6mm
Να είναι µιας χρήσης και σε ατοµική συσκευασία. Να είναι κατάλληλοι για ταυτόχρονη κοπή και
καυτηριασµό πολυπόδων, καθώς και για ψυχρή πολυπεκτοµή. Να διαθέτει ενσωµατωµένη χειρολαβή µε
διαβαθµίσεις ανά εκατοστό (cm). Να είναι σχήµατος oval. διαµέτρων 10 mm, 20 mm και 30 mm. Να
φέρει ηµιδιαφανές teflon µε εσωτερική λιπαντική επικάλυψη. Η διάµετρος του καθετήρα να είναι 2,8 mm
και το µήκος του καθετήρα 230 cm. Να διαθέτει σκληρό τύπο σύρµατος διαµέτρου 0,47 mm.
Yδρόφιλο οδηγό σύρµα terummo stiff type κατασκευασµένο από nitinol ακτινοσκιερό,µε εξωτερική
υδρόφιλη επιφάνεια η οποία να είναι αποτέλεσµα χηµικήs επεξεργασίαs του υλικού και όχι απλήs
επίστρωσηs. Mήκοs 150cm 0,035 µε άκρο κεκαµµένο και εύκαµπτο σε µήκοs 3cm για ατραυµατική
εισαγωγή.
Yδρόφιλο οδηγό σύρµα terummo stiff type κατασκευασµένο από nitinol ακτινοσκιερό,µε εξωτερική
υδρόφιλη επιφάνεια η οποία να είναι αποτέλεσµα χηµικήs επεξεργασίαs του υλικού και όχι απλήs
επίστρωσηs. Mήκοs 150cm 0,035 µε άκρο ευθύ και εύκαµπτο σε µήκοs 3cm για ατραυµατική εισαγωγή.
Καθετήρες εξαγωγής λίθων µε ατραυµατικό άκρο NO-TIP, µε 4 σύστροφα σύρµατα τιτανίου (nitinol), 3Fr
- 90cm και διάµετρο καλαθιού 14mm.
Συσκευή για την πρόληψη της µετανάστευσης πέτρας κατά τη διάρκεια της λιθοθρυψίας( µε µορφή
πηνίου). Κατασκευασµένο από ένα και µόνο σύρµα Nitinol. Με σχεδιασµό που επιτρέπει τον έλεγχο των
θραυσµάτων πολλών λίθων. Να διευκολύνει την ασφαλή εξαγωγή θραυσµάτων από πέτρα και να
παρέχει την δυνατότητα απελευθέρωσης λίθων όταν κριθεί απαραίτητο.
∆υνατότητα τοποθέτησης υπό άµεση όραση ή ακτινοσκοπικά.
∆ιάµετρος : 3 Fr - Μήκος : 120 cm – ∆ιάµετρος Πηνίου : 7mm & 10mm
Κατασκευασµένο από κράµα Νικελίου-Τιτανίου, µε ατραυµατικη ακρη, ειδική γεωµετρία που επιτρέπει τον
εγκλωβισµό και την εξαγωγή των λίθων αποτρέποντας ταυτόχρονα την µετανάστευση τους στην πύελο.
Συνδυασµός καλαθιού µε GRASPER.
∆ιάµετρος : 1.7 Fr , 1.9 Fr , 2.2 Fr , 2.5 Fr , 3.0 Fr
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ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΛΙΘΩΝ

138

ΕΝ∆ΟΣΚΟΠΙΚΑ
ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΑ CLIP
-> 11 mm

139

ΕΝ∆ΟΣΚΟΠΙΚΑ
ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΑ CLIP
-> 16 mm

140

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ Νο 5
ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Μήκος : 70cm , 90cm , 120cm
∆ιάµετρος Ανοίγµατος : 12cm , 15cm , 18cm
Clip αιµόστασης για την αντιµετώπιση γαστεντερολογικών αιµορραγιών, επικαλυµµένο,
περιστρεφόµενο 1:1 360°, ανοίγµατος σιαγόνων 11 mm, µήκος καθετήρα 230 cm, διάµετρος αυλού
εργασίας 2,8 mm. Να έχει τη δυνατότητα ν' ανοιγοκλείνει πολλές φορές πριν την τελική απελευθέρωσή
του. Να είναι συµβατό µε µαγνητικό τοµογράφο σε πεδία 1,5 ή 3 Tesla.
Clip αιµόστασης για την αντιµετώπιση γαστεντερολογικών αιµορραγιών, επικαλυµµένο,
περιστρεφόµενο 1:1 360°, ανοίγµατος σιαγόνων 16 mm, µήκος καθετήρα 230 cm, διάµετρος αυλού
εργασίας 2,8 mm.Έχει τη δυνατότητα ν' ανοιγοκλείνει πολλές φορές πριν την τελική απελευθέρωσή
του.Είναι συµβατό µε µαγνητικό τοµογράφο σε πεδία 1,5 ή 3 Tesla.
Να είναι αποστεριωµένοι, να διαθέτουν πώµα, LATEX FREE & DEHP FREE, PVC MEDICAL GRADE, 40 cm,
No 5.
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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

Οικονοµικός
Φορέας

Κωδικός
Υλικού

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Περιγραφή

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY 2-WAY
ΑΠΛΟΙ, N6
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY 2-WAY
ΑΠΛΟΙ, N8
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY 2-WAY
ΑΠΛΟΙ, N10
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY 2-WAY
ΑΠΛΟΙ, N12
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY 2-WAY
ΑΠΛΟΙ, N14
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY 2-WAY
ΑΠΛΟΙ, N16
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY 2-WAY
ΑΠΛΟΙ, N18
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY 2-WAY
ΑΠΛΟΙ, N20
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY 2-WAY
ΑΠΛΟΙ, N22
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY 2-WAY
ΑΠΛΟΙ, N24
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY 2-WAY
ΚΑΘΑΡΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ, N12
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY 2-WAY
ΚΑΘΑΡΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ, N16
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY 2-WAY
ΚΑΘΑΡΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ, N18
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY 2-WAY
ΚΑΘΑΡΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΕ
ΑΚΡΟ ΤΙΕΜΑΝ N14
ΚΑΘΕΤΗΡΕ FOLLEY 2-WAY
KΑΘΑΡΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΕ
ΑΚΡΟ ΤΙΕΜΑΝ, N16
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY 3-WAY
30ML, N16
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY.3-WAY
30ML, N18
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY 3-WAY
30ML, N20
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY 3-WAY
30ML, N22
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY 3-WAY
30ML, N24
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ LEVIN, N10* (ΜΕ
ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΚΡΟ)
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ LEVIN, N12* (ΜΕ
ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΚΡΟ)
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ LEVIN, N14* (ΜΕ
ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΚΡΟ)
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ LEVIN, N16* (ΜΕ
ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΚΡΟ)
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ LEVIN, N18*(ΜΕ
ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΚΡΟ)

Ετήσια
Ποσότητα
Γ.Ν.
Ηµαθίας

Μονάδα
Μέτρησης

10

Τεµάχιο

20

Τεµάχιο

75

Τεµάχιο

100

Τεµάχιο

350

Τεµάχιο

4200

Τεµάχιο

1900

Τεµάχιο

200

Τεµάχιο

100

Τεµάχιο

50

Τεµάχιο

20

Τεµάχιο

1800

Τεµάχιο

1500

Τεµάχιο

1100

Τεµάχιο

1100

Τεµάχιο

100

Τεµάχιο

100

Τεµάχιο

100

Τεµάχιο

50

Τεµάχιο

20

Τεµάχιο

100

Τεµάχιο

50

Τεµάχιο

150

Τεµάχιο

1000

Τεµάχιο

660

Τεµάχιο

26

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ NELATON N8

112

Τεµάχιο

27

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ NELATON Ν10

100

Τεµάχιο

28

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ NELATON Ν12

200

Τεµάχιο

29

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ NELATON N14

200

Τεµάχιο

Τιµή ανά
Μονάδα
Μέτρησης
σε Ευρώ

Τρέχουσα
Τιµή
Παρατηρητ
ηρίου
Τιµών της
ΕΠΥ

Τεχνικά
Χαρακτ
ηριστικ
ά
Προσφε
ρόµενω
ν Ειδών

Ref

Κωδικός
ΕΚΑΠΤΥ
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30

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ NELATON N16

400

Τεµάχιο

31

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ NELATON N18

200

Τεµάχιο

32

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΤΙΕΜΑΝ Ν 8

200

Τεµάχιο

33

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΤΙΕΜΑΝ Ν 10

200

Τεµάχιο

34

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΤΙΕΜΑΝ Ν12

200

Τεµάχιο

35

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ TIEMAN Ν14

300

Τεµάχιο

36

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ TIEMAN Ν16

300

Τεµάχιο

37

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΤΙΕΜΑΝ Ν18

200

Τεµάχιο

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ TIΕΜΑΝ N20

100

Τεµάχιο

35

Τεµάχιο

35

Τεµάχιο

33

Τεµάχιο

30

Τεµάχιο

33

Τεµάχιο

33

Τεµάχιο

33

Τεµάχιο

1500

Τεµάχιο

2600

Τεµάχιο

20

Τεµάχιο

20

Τεµάχιο

20

Τεµάχιο

50

Τεµάχιο

50

Τεµάχιο

2

Τεµάχιο

1

Τεµάχιο

700

Τεµάχιο

450

Τεµάχιο

120

Τεµάχιο

38
39

40

41

42

43

44

45
46
47
48

49

50
51
52
53

54

55

56

57

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ
ΕΜΒΟΛΕΚΤΟΜΗΣ FOGARTY
Ν3 FR (40CM)
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ
ΕΜΒΟΛΕΚΤΟΜΗΣ FOGARTY
Ν4 FR -40CM
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ
ΕΜΒΟΛΕΚΤΟΜΗΣ FOGARTY
Ν4 FR -80CM
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ
ΕΜΒΟΛΕΚΤΟΜΗΣ FOGARTY
Ν5 FR -40CM
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ
ΕΜΒΟΛΕΚΤΟΜΗΣ FOGARTY
N5 FR -80 CM
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ
ΕΜΒΟΛΕΚΤΟΜΗΣ FOGARTY
N6 FR -80 CM
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ
ΕΜΒΟΛΕΚΤΟΜΗΣ FOGARTY
N3 FR -80 CM
ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ ΠΕΝ-ΡΟΖ
ΚΑΘΕΤ.1/2 ,17ΕΚ
ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ ΠΕΝ-ΡΟΖ
ΚΑΘΕΤ.3/4 ,17ΕΚ
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΘΩΡΑΚΟΣ
ΓΩΝΙΩ∆ΗΣ ΧΩΡΙΣ ΤΡΟΚΑΡ
Νο 28
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΘΩΡΑΚΟΣ
ΓΩΝΙΩ∆ΗΣ ΧΩΡΙΣ ΤΡΟΚΑΡ
Νο 32
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΘΩΡΑΚΟΣ
ΓΩΝΙΩ∆ΗΣ ΧΩΡΙΣ ΤΡΟΚΑΡ
Νο 36
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΘΩΡΑΚΟΣ
ΕΥΘEIΣ ΧΩΡΙΣ ΤΡΟΚΑΡ Νo 32
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΘΩΡΑΚΟΣ
ΕΥΘΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΤΡΟΚΑΡ Νo 36
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ
ΝΗΣΤΙ∆ΟΣΤΟΜΙΑΣ
ΕΜΦΥΤΕΥΣΙΜΟ ΤΥΜΠΑΝΟ
TITANIOYM PORT 8F
ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΑΚΡΟΥ ΜΕ
ΒΑΛΒΙ∆Α ΣΤΟ ΠΛΑΪ
ΑΝ∆ΡΙΚΟΣ Υ∆ΡΟΦΙΛΟΣ
ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΜΕ ΑΣΚΟ
ΝΕΡΟΥ ΜΕΓΕΘΩΝ 10-12-1416-18 CH (ΑΝ∆ΡΙΚΟΙ) ΓΙΑ
∆ΙΑΛΕΙΠΟΝΤΕΣ
ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ ΟΥΡΟ∆.
ΚΥΣΤΗΣ
ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ Υ∆ΡΟΦΙΛΟΣ
ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΜΕ ΑΣΚΟ
ΝΕΡΟΥ ΜΕΓΕΘΩΝ 10-12-1416-18 CH (ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΙ) ΓΙΑ
∆ΙΑΛΕΙΠΟΝΤΕΣ
ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ ΟΥΡΟ∆.
ΚΥΣΤΗΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΝ∆ΡΙΚΟΣ
ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ
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(ΠΕΟΚΑΛΥΠΤΡΑ) SMALL
58

59
60
61

62

63

64

65
66
67

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΝ∆ΡΙΚΟΣ
ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ
(ΠΕΟΚΑΛΥΠΤΡΑ) MEDIUM
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΝ∆ΡΙΚΟΣ
ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ
(ΠΕΟΚΑΛΥΠΤΡΑ) LARGE
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΩΝ Μ.Χ,
Ν22
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ
ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΚΑΦ,
Ν7,0
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ
ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΚΑΦ,
Ν7,5
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ
ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΚΑΦ
Ν8
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ
ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΚΑΦ
N8,5
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ
ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΚΑΦ,
Ν9
ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ Ν14 ΜΕ
Β/Φ
ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ Ν16 ΜΕ
Β/Φ

120

Τεµάχιο

150

Τεµάχιο

600

Τεµάχιο

20

Τεµάχιο

20

Τεµάχιο

20

Τεµάχιο

20

Τεµάχιο

10

Τεµάχιο

400

Τεµάχιο

500

Τεµάχιο

68

ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ Ν18

9000

Τεµάχιο

69

ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ Ν20 ΤΕΜ
ΜΕ Β/Φ

37000

Τεµάχιο

70

ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ Ν22 ΤΕΜ

12000

Τεµάχιο

71

ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ Ν24

2000

Τεµάχιο

72

ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ Ν26

1000

Τεµάχιο

85300

Τεµάχιο

100

Τεµάχιο

60

Τεµάχιο

900

Τεµάχιο

500

Τεµάχιο

4300

Τεµάχιο

3700

Τεµάχιο

500

Τεµάχιο

300

Τεµάχιο

300

Τεµάχιο

73
74

75

76

77

78

79

80

81

82

ΠΩΜΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ LUER
LOCK
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΙΣ ΒΛΕΝΝΩΝ
ΝΕΟΓΝΩΝ, ∆ΙΠΛΟ
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ
ΑΚΡΟΥ ΜΕ ΒΑΛΒΙ∆Α 5CH,
6CH ΚΑΙ 8CH
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ
ΑΚΡΟΥ ΜΕ ΒΑΛΒΙ∆Α
ΕΝΗΛΙΚΩΝ,10CH
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ
ΑΚΡΟΥ ΜΕ ΒΑΛΒΙ∆Α
ΕΝΗΛΙΚΩΝ,12CH
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ
ΑΚΡΟΥ ΜΕ ΒΑΛΒΙ∆Α
ΕΝΗΛΙΚΩΝ,14CH
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ
ΜΕ ΒΑΛΒΙ∆Α
ΕΝΗΛΙΚΩΝ,16CH
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ
ΜΕ ΒΑΛΒΙ∆Α ΕΝΗΛΙΚΩΝ,18
CH
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ
ΜΕ ΒΑΛΒΙ∆Α
ΕΝΗΛΙΚΩΝ,14CH
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ
ΜΕ ΒΑΛΒΙ∆Α
ΕΝΗΛΙΚΩΝ,16CH
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ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ
ΜΕ ΒΑΛΒΙ∆Α ΕΝΗΛΙΚΩΝ,18
CH
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ
ΤΥΠΟΥ {TV CARE ΕΝΗΛΙΚΩΝ
16 FR WET PACK}
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ
(ΡΙΝΟΓΑΣΤΡΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ)
ΜΕ Ο∆ΗΓΟ 14FR X120CM
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ
(ΡΙΝΟΓΑΣΤΡΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ)
ΜΕ Ο∆ΗΓΟ 16FR X120CM
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ
(ΡΙΝΟΓΑΣΤΡΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ)
ΜΕ Ο∆ΗΓΟ 18FR X120CM
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΤΥΠΟΥ PIG TAIL
ΜΑΚΡΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΕΩΣ
12 ΜΗΝΕΣ 4,8FR 24CM O/C
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΤΥΠΟΥ PIG TAIL
ΜΑΚΡΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΕΩΣ
12 ΜΗΝΕΣ 4,8FR 26CM
ΑΚΡΟ O/C
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΤΥΠΟΥ PIG TAIL
ΜΑΚΡΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΕΩΣ
12 ΜΗΝΕΣ 6FR 24/26CM
ΑΚΡΟ O/C
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΤΥΠΟΥ PIG TAIL
ΜΑΚΡΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ 12
ΜΗΝΕΣ 4,8FR 24/26/28CM
AKΡΟ Ο/O
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΤΥΠΟΥ PIG TAIL
ΜΑΚΡΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ 12
ΜΗΝΕΣ 6FR 24/26/28CM
AKΡΟ Ο/C
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ PIG TAIL
ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΕΩΣ 3 ΜΗΝΕΣ
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΟΥΡΗΘΡΑΣ
ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ OVER THE WIRE
10 FR 40CM
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΟΥΡΗΘΡΑΣ
ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ OVER THE WIRE
12 FR 40CM
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΟΥΡΗΘΡΑΣ
ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ OVER THE WIRE
14 FR 40CM
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΟΥΡΗΘΡΑΣ
ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ OVER THE WIRE
16 FR 40CM
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΚΤΟΜΗΣ (DUFOUR)
N18, N20, N22
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY 3-WAY
(DUFOUR) PVC, 80 ML
ΣΕΤ ΥΠΟΚΛΕΙ∆ΙΟΥ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΜΗΡΙΑΙΟΥ
ΚΑΘΕΤΗΡΑ ∆ΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ
12Χ20 ΕΥΘΥΣ
ΣΕΤ ΥΠΟΚΛΕΙ∆ΙΟΥ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΜΗΡΙΑΙΟΥ
ΚΑΘΕΤΗΡΑ ∆ΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ
12Χ20 ΚΥΡΤΟΣ
ΣΕΤ ΥΠΟΚΛΕΙ∆ΙΟΥ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΜΗΡΙΑΙΟΥ
ΚΑΘΕΤΗΡΑ ∆ΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ
12Χ16 ΕΥΘΥΣ
ΣΕΤ ΥΠΟΚΛΕΙ∆ΙΟΥ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΜΗΡΙΑΙΟΥ
ΚΑΘΕΤΗΡΑ ∆ΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ
12Χ16 ΚΥΡΤΟΣ

300

Τεµάχιο

50

Τεµάχιο

140

Τεµάχιο

50

Τεµάχιο

50

Τεµάχιο

20

Τεµάχιο

15

Τεµάχιο

5

Τεµάχιο

5

Τεµάχιο

5

Τεµάχιο

90

Τεµάχιο

30

Τεµάχιο

30

Τεµάχιο

30

Τεµάχιο

30

Τεµάχιο

50

Τεµάχιο

40

Τεµάχιο

160

Τεµάχιο

30

Τεµάχιο

10

Τεµάχιο

20

Τεµάχιο
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ΣΕΤ ΕΜΦΥΤΕΥΣΙΜΟΥ
ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ
∆ΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ 14,5 - 15 FR
23 - 24 και 27-28 CM TIP TO
CUFF
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΥΠΟΚΛΕΙ∆ΙΟΥ
2/ΑΥΛΟΙ 7FR/20CM
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΥΠΟΚΛΕΙ∆ΙΟΥ
3/ΑΥΛΟΙ 7FR/20CM
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ
ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΙ 2ΑΥΛΩΝ
7Fr ΚΑΙ 8.5Fr 16-20-30 cm
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ
ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΙ 3ΑΥΛΩΝ
7Fr ΚΑΙ 8.5Fr 16-20-30 cm
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΜΗΡΙΑΙΟΙ
ΑΡΤΗΡΙΑΚΟΙ 18GA 16CM
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΟΙ 20G
1,10ΜΜ Χ 45 MM ΜΕ
∆ΙΑΚΟΠΤΗ ON/OFF.
ΣΕΤ ΥΠΕΡΗΒΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ
ΣΕΤ ∆ΙΑ∆ΕΡΜΙΚΗΣ
ΝΕΦΡΟΣΤΟΜΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
(2- STEP) CH 10
ΣΕΤ ∆ΙΑ∆ΕΡΜΙΚΗΣ
ΝΕΦΡΟΣΤΟΜΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
(2- STEP) CH 8
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ
ΕΝ∆ΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΜΕ ΚΑΦ
ΕΥΘΥΣ
6 - 8,5
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ
ΕΝ∆ΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΜΕ ΚΑΦ
ΣΠΙΡΑΛ
6 - 8,5
ΕΝ∆ΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ
ΣΤΟΜΑΤΙΚΟΣ ΚΕΚΑΜΕΝΟΣ
ΣΩΛΗΝΑΣ Νο 6 - 8,5 ΜΕ
ΚΥΛΙΝ∆ΡΙΚΟ CUFF ΧΑΜΗΛΗΣ
ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ
ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΟ ΚΑΤΩΤΕΡΟ
ΑΚΡΟ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ
Ο∆ΗΓΟΙ ΓΙΑ ∆ΥΣΚΟΛΗ
∆ΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ
Ο∆ΗΓΟΙ ΓΙΑ ∆ΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ
S, M KAI L.
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ
ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑΣ 14, 16, 18,
20, 22 και 24FR
ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΦΛΕΒΙΚΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ
ΜΟΝΙΜΟΙ ΠΕΡΙΤΟΝΑ¨ΚΟΙ
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ
ΣΕΤ ΕΝ∆ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ
ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑΣ ΤΥΠΟΥ PULL
(PEG) 20FR ΚΑΙ 24FR
ΤΑΜΠΟΝ ΕΠΙΠΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ∆ΙΑΥΛΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ
ΕΠΙΣΤΑΞΗΣ ΜΕ ΑΕΡΑ
ΤΑΜΠΟΝ ΕΠΙΠΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ∆ΙΑΥΛΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ
ΕΠΙΣΤΑΞΗΣ ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ
ΥΓΡΟΥ
ΤΑΜΠΟΝ ΕΠΙΠΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΕΠΙΣΤΑΞΗΣ ΜΕ
ΑΕΡΑ, ΜΕ ΑΥΛΟ 7,5 CM
ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΚΙΡΣΩΝ
ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ
ΕΝ∆ΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ
ΜΙΚΡΟΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΗΣΗΣ
No 4, Νο 5 και Νο 6

7

Τεµάχιο

400

Τεµάχιο

130

Τεµάχιο

10

Τεµάχιο

190

Τεµάχιο

90

Τεµάχιο

85

Τεµάχιο

20

Τεµάχιο

50

Τεµάχιο

50

Τεµάχιο

400

Τεµάχιο

90

Τεµάχιο

160

Τεµάχιο

15

Τεµάχιο

36

Τεµάχιο

43

Τεµάχιο

230

Τεµάχιο

10

Τεµάχιο

5

Τεµάχιο

35

Τεµάχιο

20

Τεµάχιο

20

Τεµάχιο

5

Τεµάχιο

40

Τεµάχιο
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ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΣ
ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ
ΠΛΗΡΕΣ ΣΕT ΠΕΡΙΟΧΙΚΗΣ
(ΕΠΙΣΚΛΗΡΙ∆ΙΟΥ)
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ 18G ΜΕ
ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ ΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ
ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ
∆ΑΚΡΥΟΑΣΚΟΡΙΝΟΣΤΟΜΙΑΣ
ΟΙΣΟΦΑΓΙΚΑ ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΑ
ΜΕΓΕΘΟΥΣ 18FR, 6,0 MM
ΒΡΟΓΧΟΙ
ΠΟΛΥΠΟ∆ΕΚΤΟΜΗΣ 10 mm,
20 mm και 30 mm
Υδρόφιλο οδηγό σύρµα
κεκαµµένο
Υδρόφιλο οδηγό σύρµα
ευθύ
Καθετήραs εξαγωγήs λίθων
3fr
ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ
ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΛΙΘΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ
ΛΙΘΟΘΡΥΨΙΑΣ
ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΚΑΙ
ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΛΙΘΩΝ
ΟΥΡΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ
ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
ΛΙΘΩΝ

50

Τεµάχιο

70

Τεµάχιο

10

Τεµάχιο

50

Τεµάχιο

151

Τεµάχιο

20

Τεµάχιο

20

Τεµάχιο

4

Τεµάχιο

8

Τεµάχιο

8

Τεµάχιο

138

ΕΝ∆ΟΣΚΟΠΙΚΑ
ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΑ CLIP
-> 11 mm

30

Τεµάχιο

139

ΕΝ∆ΟΣΚΟΠΙΚΑ
ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΑ CLIP
-> 16 mm

30

Τεµάχιο

140

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ Νο 5 ΓΙΑ
ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

300

Τεµάχιο
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

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

………………………………………………………..

∆/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 ∆/νση ………………………………………………………. για τη συµµετοχή
της στο διενεργούµενο διαγωνισµό τ……………………………………………………… για την προµήθεια
………………………………………………. σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. ……./…………….. ∆ιακ/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 ∆ηµόσιο
και ΝΠ∆∆, 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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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ονοµασία Τράπεζας……………………..
Κατάστηµα

…………………….

(∆/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……………………
∆/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 ∆ηµόσιο και
Ν.Π.∆.∆., 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 ∆΄
ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ …………………..

Στη Βέροια σήµερα …………., οι παρακάτω συµβαλλόµενοι, αφενός το ………………., που εδρεύει
στ
………………………….………………………………,
νόµιµα
εκπροσωπούµενο
από
τ………………………………………………………….., που χάριν συντοµίας θα καλείται "ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ" και
αφετέρου η εδρεύουσα στη ………………, οδός …………………………………… ΤΚ …………., τηλ.
…………………, ΑΦΜ …………………, ∆.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. …………. ∆ιακήρυξη
Γ) την από ……………… προσφορά του δεύτερου συµβαλλόµενου
∆) την µε αριθ. ………………………… κατακυρωτική απόφαση του ∆.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 «Καθετήρων»
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
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
2.1. Η σύµβαση θα ισχύει για ένα (1) έτος, ήτοι από την ……………..………..… έως την
………………………………
Η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί µε απόφαση του ∆ιοικητικού
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 ∆.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 ∆.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 ∆.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 ∆ηµόσιο και τα Ν.Π.∆.∆.
(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 ∆ΗΜΟΣΙΩΝ 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. ∆Υ6α/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 ∆ηµοσίων 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
ΕΙ∆ΙΚΕΣ 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 ∆ιοικητικού 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 ∆ΙΑΦΟΡΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ
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 ∆ιοικητικό
Συµβούλιο της Αναθέτουσας Αρχής, προς το οποίο ο Προµηθευτής πρέπει να απευθύνει
σχετική αίτηση. Το ∆.Σ. αποφασίζει οριστικά εντός εύλογου χρόνου µε αιτιολογηµένη απόφασή
του, η οποία γνωστοποιείται στον ενδιαφερόµενο. Εάν το ∆.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 ∆.Σ., τότε οποιοδήποτε από τα µέρη δικαιούται
να εισαγάγει τη διαφορά προς επίλυση ενώπιον των αρµοδίων ∆ικαστηρίων.
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 υπ’ αριθ. 7/2020
διακήρυξης του διενεργηθέντος διαγωνισµού, καθώς και οι περί προµηθειών του ∆ηµοσίου
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

Ηλίας Γ. Πλιόγκας

(Υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄
ΤΕΥ∆ (ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ)
Μέσω της ειδικής πλατφόρµας της ηλεκτρονικής υπηρεσίας https://espdint.eprocurement.gov.gr/
δίνεται η δυνατότητα για την σύνταξη και διαχείριση του Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης
∆ήλωσης (ΤΕΥ∆ - ESPD).
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