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ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ
Πν Γεληθφ Κνζνθνκείν Άκθηζζαο, έρνληαο ππφςε:
1.

ηηο δηαηάμεηο:
1.1. ηνπ Κ.4412/2016 (ΦΓΗ 147/Α/08-08-16) «Δεκφζηεο Οπκβάζεηο Έξγσλ, Νξνκεζεηψλ θαη Ρπεξεζηψλ
(πξνζαξκνγή ζηηο Μδεγίεο 2014/24/ΓΓ θαη 2014/25/ΓΓ)»
1.2. ηνπ Κ. 4782/9-3-2021 (Φ.Γ.Η.36/Α/9-3-2021): ’’Γθζπγρξνληζκφο, απινπνίεζε θαη αλακφξθσζε ηνπ
ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, εηδηθφηεξεο ξπζκίζεηο πξνκεζεηψλ ζηνπο ηνκείο ηεο άκπλαο
θαη ηεο αζθάιεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο γηα ηελ αλάπηπμε, ηηο ππνδνκέο θαη ηελ πγεία’’
1.3. ηελ κε αξ. Γ4β/Γ.Ν.νηθ.1732/13-01-20 (ΦΓΗ 16 Ρ.Μ.Δ.Δ.14-01-2020) απφθαζε ηνπ Ρπνπξγνχ Ργείαο
1.4. ηνπ Κ. 3329/2005 (ΦΓΗ 81/Α/04-04-05) «Γζληθφ Οχζηεκα Ργείαο θαη Ηνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο
δηαηάμεηο»
1.5. ηνπ Κ. 2362/1995 (ΦΓΗ 247/Α/27-11-95) «Νεξί Δεκνζίνπ Θνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ Ηξάηνπο θαη
άιιεο δηαηάμεηο»
1.6. ηνπ Κ. 3580/2007 (ΦΓΗ 134/Α/18-06-07) «Νξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπνκέλσλ απφ ην Ρπνπξγείν Ργείαο θαη
Ηνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη άιιεο δηαηάμεηο»
1.7. Πνπ Κ. 2955/2001 (Φ.Γ.Η. Α’ 256/02-11-2001) «Νξνκήζεηεο Κνζνθνκείσλ θαη ινηπψλ κνλάδσλ πγείαο ησλ
Νε.Ο.Ρ. θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη ζήκεξα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ Κ.3580/2007(Φ.Γ.Η. Α΄ 134/18-06-2007).
1.8. Πνπ Κ.3918/2011 (Φ.Γ.Η.31/ Α/01-03-2011) "Δηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην ζχζηεκα πγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο".
1.9. Πνπ Κ. 4250/26-03-2014 (ΦΓΗ 74/Α/26-03-2014) "Δηνηθεηηθέο απινπζηεχζεηο-θαηαξγήζεηο, ζπγρσλεχζεηο
Κνκηθψλ πξνζψπσλ θαη Ρπεξεζηψλ ηνπ Δεκνζίνπ Πνκέα".

2.

Πηο απνθάζεηο:
2.1. Πελ κε αξ. 37/20-05-2021 (ζέκα 9ν), (ΑΔΑ: 6ΣΗΛ4690ΒΜ-ΘΔΦ) απφθαζε ΔΟ έγθξηζεο ηνπ πίλαθα
πξνγξακκαηηζκνχ δηαρεηξηζηηθνχ έηνπο 2021 θαη πηζηψζεηο 2022
ν

2.2. ηελ κε αξ. 48/17-09-20202120 (ζέκα 11 ) απφθαζε ΔΟ (ΑΔΑ: 6Κ6Δ4690ΒΜ-02Ρ) ηνπ Γ. Κ. Άκθηζζαο πεξί
έγθξηζεο δηελέξγεηαο Οπλνπηηθνχ Νξφρεηξνπ Αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ Νξνκήζεηα ΗΑΘΓΠΕΞΤΚ (CPV:
33141200-2)
Γ. Κ. Άκθηζζαο - Οπλνπηηθφο Νξφρεηξνο Αλνηθηφο Δηαγσληζκφο γηα ηελ πξνκήζεηα ΗΑΘΓΠΕΞΤΚ
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2.3. ηελ Απφθαζε Αλάιεςεο Ρπνρξέσζεο ηνπ Γ. Κ. Άκθηζζαο, θαηαρσξήζεθε κε α/α 1655/27-09-2021 ζην Βηβιίν
Γγθξίζεσλ θαη Γληνιψλ Νιεξσκήο ΑΔΑ: 6ΛΑ94690ΒΜ-ΤΓ3.
ΠΡΟΚΗΡΤΓΙ
Οπλνπηηθφ Νξφρεηξν Αλνηθηφ δηαγσληζκφ γηα ηελ Νξνκήζεηα Ηαζεηήξσλ (CPV: 33141200-2), πξνυπνινγηζζείζαο
δαπάλεο 8.200,00 € ΤΜΠ. ΦΠΑ 13% θαη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ Νιένλ Οπκθέξνπζα απφ Μηθνλνκηθή άπνςε
Νξνζθνξά Απνθιεηζηηθά Βάζε ηεο Πηκήο.
Σόπορ - Υπόνορ διενέπγειαρ διαγωνιζμού:
Πφπνο δηελέξγεηαο

Εκεξνκελία δηελέξγεηαο

Εκέξα

Ώξα

Γ. Κ. Άκθηζζαο

19-10-2021

Πξίηε

10:00 π.κ.

Μη πξνζθνξέο θαηαηίζεληαη κέρξη ηελ πξνεγνχκελε εξγάζηκε εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ 18-10-2021 θαη ψξα 14:00 ζηε
Γξακκαηεία ηνπ Γ. Κ. Άκθηζζαο.
Νξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη κεηά ηελ νξηζζείζα εκεξνκελία θαη ψξα δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη σο
εθπξφζεζκεο.
Πν ηεχρνο ηεο Δηαθήξπμεο αλαξηάηαη:





ζηε ΔΖΑΡΓΓΖΑ (https://diavgeia.gov.gr)
ζην Η.Ε.Ι.Δ.Ε.Ο. (http://www.eprocurement.gov.gr)
ζηνλ ηζηφηνπν ηεο 5εο ΡΝΓ Θεζζαιίαο θαη Οηεξεάο Γιιάδαο (www.dypethessaly.gr)
ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Κνζνθνκείνπ: www.gnamfissas.gr

Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ:
Ρπνςήθηνη ή πξνζθέξνληεο θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ, ηα κέιε απηψλ κπνξνχλ λα είλαη θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα
εγθαηεζηεκέλα ζε:





θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο
θξάηνο-κέινο ηνπ Γπξσπατθνχ Μηθνλνκηθνχ ψξνπ (Γ.Μ..)
ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Οπκθσλία Δεκνζίσλ Οπκβάζεσλ
ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε.

Ηαηά ηα ινηπά, ν δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα Ιέξε θαη Ναξαξηήκαηα πνπ επηζπλάπηνληαη ζηελ παξνχζα θαη
απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο.
Γηα φηη δελ πεξηιακβάλεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε ηζρχνπλ νη πεξί πξνκεζεηψλ «Κφκνη – Δηαηάμεηο».

–Ο–
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ Γ. Ν. ΑΜΦΙΑ

____________
κ.α.α.
ΚΑΡΑΜΑΛΗ ΓΓΩΡΓΙΟ
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ΜΓΡΟ Α : ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΓΖΔΜΟ ΔΖΑΓΤΚΖΟΙΜΡ ................................................................................... Νξνκήζεηα ΗΑΘΓΠΕΞΤΚ
ΗΑΓ ....................................................................................................................... 1311
ΗΤΔΖΗΜΟ CPV ................................................................................................... (CPV: 33141200-2)
ΝΞΜΫΝΜΘΜΓΖΟΘΓΖΟΑ ΔΑΝΑΚΕ ............................................................... 8.200,00 € ζπκπ. ΦΝΑ 13%
ΠΜΝΜΟ ΔΖΓΚΓΞΓΓΖΑΟ ΔΖΑΓΤΚΖΟΙΜΡ...................................................... Δηαρείξηζε απνζηεηξσκέλνπ πιηθνχ ηνπ Γ. Κ. Άκθηζζαο
ΕΙΓΞΜΙΕΚΖΑ ΔΖΓΚΓΞΓΓΖΑΟ ΔΖΑΓΤΚΖΟΙΜΡ .................................... 19-10-2021
ΗΑΠΑΘΕΗΠΖΗΕ ΕΙΓΞΜΙΕΚΖΑ ΡΝΜΒΜΘΕΟ ΝΞΜΟΦΜΞΤΚ ......... 18-10-2021
ΗΞΖΠΕΞΖΜ ΗΑΠΑΗΡΞΤΟΕΟ ........................................................................... Νιένλ Οπκθέξνπζα απφ Μηθνλνκηθή άπνςε Νξνζθνξά
Απνθιεηζηηθά Βάζε ηεο Πηκήο
ΚΜΙΖΟΙΑ ΝΞΜΟΦΜΞΤΚ ........................................................................... Γπξψ
ΞΜΚΜΟ ΖΟΡΜΟ ΝΞΜΟΦΜΞΤΚ ............................................................... 120 εκέξεο
ΓΓΓΡΕΠΖΗΕ ΓΝΖΟΠΜΘΕ ΟΡΙΙΓΠΜΕΟ ................................................... Δελ απαηηείηαη
ΓΓΓΡΕΠΖΗΕ ΗΑΘΕΟ ΓΗΠΓΘΓΟΕΟ.................................................................. Απαηηείηαη
ΔΖΑΞΗΓΖΑ ΟΡΙΒΑΟΕΟ ................................................................................... Έλα έηνο
ΗΑΠΑΘΓΟΕ ΔΓΖΓΙΑΠΜΟ ................................................................................ Απαηηείηαη
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ΜΓΡΟ Β: ΓΓΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
ΆΞΘΞΜ 1 : Πξφπνο Ρπνβνιήο Νξνζθνξψλ
Μη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ππνβάινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο εληφο θιεηζηνχ θαθέινπ, ζηνλ νπνίν ζα
αλαγξάθνληαη επθξηλψο:






ε ιέμε «ΝΞΜΟΦΜΞΑ»
ν πιήξεο ηίηινο ηεο Ρπεξεζίαο: «ΓΓΚΖΗΜ ΚΜΟΜΗΜΙΓΖΜ ΑΙΦΖΟΟΑΟ»
ν αξηζκφο θαη ην ζέκα ηνπ δηαγσληζκνχ
ε εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ
ηα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα

Ιέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν ηνπνζεηνχληαη, ζε μερσξηζηνχο ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο πνπ θέξνπλ ηηο ελδείμεηο ηνπ
θπξίσο θαθέινπ, ηα εμήο:
1.

Ηιεηζηφο θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΓΣΟΥΗ», ν νπνίνο ζα πεξηιακβάλεη:
1.1. Ναξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, εθφζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε αληηπξφζσπφ ηνπο
1.2. Κα δειψλεηαη φηη, ν πξνζθέξσλ απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Δηαθήξπμεο.
1.3. Τπεύθςνη Δήλωζη ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ζπκπιεξσκέλε
ζχκθσλα κε ην (Μέρος Δ)

Μη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα πιεξνχλ φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ππεχζπλε δήισζε ηνπ
παξαξηήκαηνο Δ΄.:
Ε εκεξνκελία ηεο ππεχζπλεο δήισζεο πξέπεη λα είλαη εληφο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξν ηεο
θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ (δελ απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο απφ
αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή ή ηα ΗΓΝ).
Γηα ηηο πεξηπηψζεηο (γ) θαη (δ), ηελ ππεχζπλε δήισζε ππνβάιινπλ :


νη δηαρεηξηζηέο ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Γ.Ν.Γ.) θαη ησλ πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ
(Μ.Γ. θαη Γ.Γ.)



ν Νξφεδξνο ή ν Δηεπζχλνληαο Οχκβνπινο ηνπ Δηνηθεηηθνχ Οπκβνπιίνπ γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο (Α.Γ.)



ν Νξφεδξνο ηνπ Δηνηθεηηθνχ Οπκβνπιίνπ γηα ηνπο Οπλεηαηξηζκνχο.



ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ζε θάζε άιιε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ.



Ηάζε κέινο ζε πεξίπησζε έλσζεο πξνκεζεπηψλ ή θνηλνπξαμίαο.

1.4. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ
1.5. Αληίγξαθν θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο
1.6. Αληίγξαθν αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο
2.
3.

Ηιεηζηφο θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΣΓΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», κε ζαθή ηερληθή πεξηγξαθή (Ιέξνο Γ).
Ηιεηζηφο θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», φπνπ ηνπνζεηείηαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζε
δύο αληίγξαθα. Ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη:

ηελ πξνζθεξφκελε ηηκή ρσξίο ΦΝΑ

ην πνζνζηφ ηνπ ΦΝΑ

ηνλ θσδηθφ θαη ηελ ηηκή ηνπ Ναξαηεξεηεξίνπ Πηκψλ ηεο ΓΝΡ
Μη πξνζθεξφκελεο ηηκέο ζα πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξεο ή ίζεο ηεο ηηκήο Ναξαηεξεηεξίνπ. Οε πεξίπησζε πνπ ην
πξνζθεξφκελν είδνο δελ πεξηιακβάλεηαη ζην Ναξαηεξεηήξην Πηκψλ ή δελ ππάξρεη πιήξεο αληηζηνηρία ησλ ηερληθψλ
ηνπ ραξαθηεξηζηηθψλ κε θαλέλα απφ ηα είδε ηνπ Ναξαηεξεηεξίνπ, απηφ πξέπεη επίζεο λα δειψλεηαη ξεηά.
4.

«ΔΖΗΑΖΜΘΜΓΕΠΖΗΑ ΗΑΠΑΗΡΞΤΟΕΟ»
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Απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο:
α) Γηα ηα θπζηθά πξφζσπα λα πξνζθνκηζηεί Έλαξμε Γπηηεδεχκαηνο απφ ηελ αληίζηνηρε Δεκφζηα Μηθνλνκηθή Ρπεξεζία
θαη νη κεηαβνιέο ηνπ.
β) Ηάζε ζπκκεηέρνληνο εκεδαπνχ ή αιινδαπνχ λνµηθνχ πξνζψπνπ, φπσο ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ, θαηά πεξίπησζε,
Φ.Γ.Η., ή επηθπξσκέλν αληίγξαθν ή απφζπαζµα ηνπ θαηαζηαηηθνχ. Οηνηρεία θαη έγγξαθα απφ ηα νπνία πξέπεη λα
πξνθχπηνπλ, ν Νξφεδξνο θαη ν δηεπζχλσλ Οχκβνπινο θαη ηα κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνχ Οπκβνπιίνπ ηεο ΑΓ, ηα ππφινηπα
πξφζσπα πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα δεζκεχνπλ µε ηελ ππνγξαθή ηνπο, ην λνµηθφ πξφζσπν θαη ηα έγγξαθα ηεο
λνκηκνπνίεζεο απηψλ, αλ απηφ δελ πξνθχπηεη επζέσο απφ ην θαηαζηαηηθφ αλαιφγσο µε ηε λνµηθή µνξθή ησλ
εηαηξεηψλ ή θάζε άιινπ λνµηθνχ πξνζψπνπ, πιζηοποιηηικό/βεβαίωζη ηηρ εηαιπείαρ από ηο ΓΓΜΗ, ηο οποίο να
έσει εκδοθεί ηιρ ηελεςηαίερ 30 ημέπερ ππιν ηην ςπογπαθή ηηρ ζύμβαζηρ ή να πποζκομιζηεί ζηα έγγπαθα
νομιμοποίηζηρ ηος διαγωνιζμού.

ΆΞΘΞΜ 2 : Δηαδηθαζία Δηελέξγεηαο Δηαγσληζκνχ
Ε θαηαθχξσζε ζα γίλεη κε θξηηήξην ηελ Νιένλ Οπκθέξνπζα απφ Μηθνλνκηθή άπνςε Νξνζθνξά Απνθιεηζηηθά Βάζε ηεο
Πηκήο, ζηηο πξνζθνξέο πνπ ζεσξνχληαη ηερληθά απνδεθηέο ζην ζηάδην ηεο ηερληθήο αμηνιφγεζεο,
Η ζςνολική ηιμή ζςμπεπιλαμβανομένος ΦΠΑ δεν μποπεί να ςπεπβεί ηον πποϋπολογιζμό ηων 8.200,00 € ζςμπ.
ΦΠΑ 13%.
Η καηακύπωζη θα γίνει για ηην ποζόηηηα ηος κάθε α/α είδοςρ ξεσωπιζηά.
Ε απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα δηελεξγεζεί απφ ηξηκειή Γπηηξνπή ζε ζπγθεθξηκέλε εκέξα θαη ψξα ζην ρψξν ηνπ
Κνζνθνκείνπ.
Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο πξνζθνξάο, ν θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαζψο θαη ν θάθεινο ηεο
ηερληθήο πξνζθνξάο, κνλνγξάθνληαη δε θαη ζθξαγίδνληαη απφ ην αξκφδην φξγαλν φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ
ππνβάιινληαη θαηά ην ζηάδην απηφ θαη ε ηερληθή πξνζθνξά αλά θχιιν. Οηε ζπλέρεηα ην αξκφδην φξγαλν ειέγρεη ηελ
πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη αμηνινγεί ηηο ηερληθέο πξνζθνξέο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο
παξνχζαο δηαθήξπμεο.
Ιεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ παξαπάλσ ζηαδίσλ, ην αξκφδην φξγαλν πξνβαίλεη ζηελ απνζθξάγηζε
ηνπ νηθνλνκηθνχ κέξνπο ησλ ηερληθά απνδεθηψλ πξνζθνξψλ.
Γπηζεκαίλεηαη φηη εθ’φζνλ νινθιεξσζεί ε αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαζψο θαη ησλ ηερληθψλ
πξνζθνξψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ηφηε, θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο, θαη ζε εθαξκνγή ηεο παξ. 4 ηνπ αξ. 117 ηνπ
Κ.4412/2016, ε απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ κπνξεί λα γίλεη θαηά ηελ ίδηα ζπλεδξίαζε.
Μη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ θαη
ινηπψλ ζηνηρείσλ απνδεθηέο δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά επηζηξέθνληαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο κεηά ηελ νινθιήξσζε
ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
Ηαηφπηλ ζπληάζζεη πξαθηηθφ ζην νπνίν θαηαρσξεί φζνπο ππέβαιαλ πξνζθνξέο, ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ, θαζψο θαη ηνπο ιφγνπο ηπρφλ
απφξξηςεο ζπκκεηερφλησλ απφ ηε ζπλέρεηα ηνπ δηαγσληζκνχ.
Όηαλ ν αλάδνρνο ν νπνίνο πξνζθέξεη ηε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε ηηκή δελ πξνζθνκίζεη έλα ή
πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε, ε θαηαθχξσζε
γίλεηαη ζηνλ αλάδνρν κε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε ηηκή. Οε πεξίπησζε πνπ θαη
απηφο δελ πξνζθνκίζεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη θαηά ηα
αλσηέξσ, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ αλάδνρν κε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε
ηηκή θαη νχησ θαζ΄ εμήο. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο αλαδφρνπο δελ πξνζθνκίζεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη
δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη απφ απηέο, ν δηαγσληζκφο καηαηψλεηαη.
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Οε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ ηζφηηκεο ή ηζνδχλακεο πξνζθνξέο ηειηθφο αλάδνρνο επηιέγεηαη ν κεηνδφηεο κεηά απφ
θιήξσζε. Ε θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ θαη παξνπζία ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ
(λ.4412/2016 Άξζξν 90)
Ε ππνβνιή κφλν κίαο πξνζθνξάο δελ απνηειεί θψιπκα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ
αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο (λ.4412/2016 άξζξν 117 παξ.3)
Ε θαηαθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ, ζα γίλεη απφ ην Δηνηθεηηθφ Οπκβνχιην ηνπ Κνζνθνκείνπ θαη ζα
αλαθνηλσζεί εγγξάθσο ζηνλ αλαθεξπρζέληα Νξνκεζεπηή.
Ε αξκφδηα επηηξνπή κπνξεί λα θαιεί ηνπο πξνζθέξνληεο λα δηεπθξηλίδνπλ ή λα ζπκπιεξψλνπλ ηα έγγξαθα ή ηα
δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο πνπ έρνπλ ππνβάιεη. Ε πην πάλσ δηεπθξίληζε ή ε ζπκπιήξσζε αθνξά κφλν ζηηο αζάθεηεο,
επνπζηψδεηο πιεκκέιεηεο ή πξφδεια ηππηθά ζθάικαηα πνπ επηδέρνληαη δηφξζσζε ή ζπκπιήξσζε, ηδίσο δε παξάιεηςε
κνλνγξαθψλ, δηαθεθνκκέλε αξίζκεζε, ειαηηψκαηα ζπζθεπαζίαο θαη ζήκαλζεο ηνπ θαθέινπ θαη ησλ ππνθαθέισλ ησλ
πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο, ιεθηηθέο θαη θξαζηηθέο απνθιίζεηο ησλ εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο απφ ηελ
νξνινγία ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο, πνπ δελ επηθέξνπλ έλλνκεο ζπλέπεηεο σο πξνο ην πεξηερφκελφ ηνπο, ειιείςεηο
σο πξνο ηα λνκηκνπνηεηηθά ζηνηρεία, πιεκκειήο ζήκαλζε αληηγξάθσλ πνπ εθδίδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 1 ηνπ λ.4250/2014 (Α΄ 74), κεηαθξάζεσλ θαη ινηπψλ πηζηνπνηεηηθψλ ή βεβαηψζεσλ, δηαθνξνπνίεζε ηεο δνκήο
ησλ εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο απφ ηα ππνδείγκαηα, ππνρξεσηηθά ή κε, πνπ ζεζπίδνληαη κε λφκν, θαλνληζηηθέο
πξάμεηο ή ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Ε ζπκπιήξσζε ή ε δηεπθξίληζε δελ επηηξέπεηαη λα έρεη σο ζπλέπεηα
κεηαγελέζηεξε αληηθαηάζηαζε ή ππνβνιή εγγξάθσλ ζε ζπκκφξθσζε κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, αιιά κφλν ηε
δηεπθξίληζε ή ζπκπιήξσζε, αθφκε θαη κε λέα έγγξαθα, εγγξάθσλ ή δηθαηνινγεηηθψλ πνπ έρνπλ ήδε ππνβιεζεί.
Ορεηηθά κε ηελ επηθχξσζε αληηγξάθσλ εγγξάθσλ, ηζρχεη ην άξζξν 1 ηνπ Κ.4250/2014. Ε αξκφδηα επηηξνπή κπνξεί λα
θαιεί εγγξάθσο ηνπο πξνζθέξνληεο λα δηεπθξηλίζνπλ, κέζα ζε εχινγε πξνζεζκία, ην πεξηερφκελν ηεο ηερληθήο ή
νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο πνπ έρνπλ ππνβάιεη, αλ πεξηέρεη αζάθεηεο ήζζνλνο ζεκαζίαο, αηέιεηεο, επνπζηψδεηο
παξαιείςεηο ή πξφδεια ηππηθά ή ππνινγηζηηθά ζθάικαηα πνπ ε επηηξνπή θξίλεη φηη κπνξνχλ λα ζεξαπεπηνχλ. Ε
δηεπθξίληζε απηή δελ πξέπεη λα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ νπζηψδε αιινίσζε ηεο πξνζθνξάο θαη δελ πξέπεη λα
πξνζδίδεη αζέκηην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζηε ζπγθεθξηκέλε πξνζθνξά ζε ζρέζε κε ηηο ινηπέο.
H επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, κε αηηηνινγεκέλε εηζήγεζή ηεο , κπνξεί λα πξνηείλεη ηελ θαηαθχξσζε ηεο
ππεξεζίαο γηα νιφθιεξε , κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε πνζφηεηα θαηά πνζνζηφ κέρξη 30% ζχκθσλα κε ην άξζξν 104 ηνπ
Κ.4412/2016. Ε ηειηθή θαηαθπξσζείζα πνζφηεηα ζα δηακνξθσζεί κε ηξφπν ψζηε λα θαιχςεη ην εγθξηζέλ πνζφ ηεο
δηαθήξπμεο.
Οηνλ πξνκεζεπηή πνπ ζα γίλεη θαηαθχξσζε ην Κνζνθνκείν απνζηέιιεη ζρεηηθή αλαθνίλσζε πνπ αλαθέξεη θαη ηελ
πξνζεζκία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο.

ΆΞΘΞΜ 3 : Πηκέο Νξνζθνξψλ - Κφκηζκα
Μη ηηκέο ζα πξέπεη λα δίδνληαη ζε επξψ (€) θαη ζα αλαγξάθνληαη νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο. Νξνζθνξέο πνπ δε
δίλνπλ ηηο ηηκέο ζε επξψ ή πνπ θαζνξίδνπλ ζρέζε επξψ κε μέλν λφκηζκα ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
Ε αλαγξαθή ηεο ηηκήο ζε επξψ κπνξεί λα γίλεηαη κε δχν ή θαη πεξηζζφηεξα δεθαδηθά ςεθία (άλεπ νξίνπ), εθφζνλ
ρξεζηκνπνηείηαη ζε ελδηάκεζνπο ππνινγηζκνχο. Πν γεληθφ ζχλνιν ζηξνγγπινπνηείηαη ζε δπν δεθαδηθά ςεθία, πξνο ηα
άλσ εάλ ην ηξίην δεθαδηθφ ςεθίν είλαη ίζν ή κεγαιχηεξν ηνπ πέληε ή πξνο ηα θάησ εάλ είλαη κηθξφηεξν ηνπ πέληε.
Γθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή ή δελ δίλεηαη εληαία ηηκή γηα νιφθιεξε
ηελ πξνζθεξφκελε πνζφηεηα είδνπο, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
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ΆΞΘΞΜ 4 : ξφλνο Ζζρχνο Νξνζθνξψλ
Μη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο επί εθαηφλ είθνζη (120) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ
επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Νξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ πξναλαθεξφκελνπ,
απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
Γάλ νη ζπκκεηέρνληεο θιήζεθαλ λα παξαηείλνπλ ηελ ηζρχ ησλ πξνζθνξψλ ηνπο θαη απνδέρζεθαλ ηελ παξάηαζε, νη
πξνζθνξέο ηνπο ηζρχνπλ θαη ηνπο δεζκεχνπλ θαη γηα ην επηπιένλ απηφ ρξνληθφ δηάζηεκα.

ΆΞΘΞΜ 5 : Αληηπξνζθνξέο
Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο. Οε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.

ΆΞΘΞΜ 6 : Ναξάδνζε - Ναξαιαβή
Ε παξάδνζε ηνπ είδνπο ζην Κνζνθνκείν ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά, θαηφπηλ έγγξαθεο παξαγγειίαο απνζηαιείζαο
ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ή κε ηειενκνηνηππία (fax), εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ ιήςε απηήο.

ΆΞΘΞΜ 7 : Νιεξσκή - Ηξαηήζεηο
Ε πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή ζα γίλεηαη εληφο εμήληα (60) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ, βάζεη ησλ
λνκίκσλ δηθαηνινγεηηθψλ πιεξσκήο θαη κεηά απφ έγθξηζε ηνπ ζρεηηθνχ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο.
Μ πξνκεζεπηήο ππφθεηηαη ζηηο λφκηκεο θξαηήζεηο. Μ ΦΝΑ βαξχλεη ην Κνζνθνκείν.
Ηξαηήζεηο ζηηο νπνίεο ππφθεηληαη ν πξνκεζεπηήο:
Ρπέξ ΑΓΝΝ 0,06%
αξηφζεκν ΑΓΝΝ 3% επί ηνπ ΑΓΝΝ 0,06%
ΜΓΑ ραξηνζήκνπ ΑΓΝΝ 20% επί ηνπ ραξηνζήκνπ ΑΓΝΝ 3%
Ρπέξ ςπρηθήο Ργείαο 2%
Φ.Γ. 4%
Γπίζεο θαηά ηελ πξψηε πιεξσκή ν πξνκεζεπηήο ζα επηβαξπλζεί εθάπαμ γηα φιν ην πνζφ ηεο Οχκβαζεο κε ηηο
παξαθάησ θξαηήζεηο:
Ρπέξ ΓΑΑΔΕΟΡ 0,07%
αξηφζεκν ΓΑΑΔΕΟΡ 3% επί ηνπ ΓΑΑΔΕΟΡ 0,07%
ΜΓΑ ραξηνζήκνπ ΓΑΑΔΕΟΡ 20% επί ηνπ ραξηνζήκνπ ΓΑΑΔΕΟΡ 3%

ΆΞΘΞΜ 8 : Γγγπήζεηο
Μ ζπκκεηέρσλ ζηνλ νπνίν έγηλε ε θαηαθχξσζε ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηελ
θνηλνπνίεζε ηεο αλαθνίλσζεο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο πξνζθνκίδνληαο θαη ηελ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ίζεο
κε ην 4% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο.
Ε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο πεξηιακβάλεη:


ηνλ αξηζκφ ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο θαη ηελ ζρεηηθή.



ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο (Ε εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο πξέπεη λα έρεη ηζρχ
ηνπιάρηζηνλ δεθαηεζζάξσλ (14) κελψλ).
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Οε πεξίπησζε πνπ πεξάζεη άπξαθηε ε πην πάλσ πξνζεζκία ή ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε
θεξχζζεηαη έθπησηνο κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηε δηνίθεζε θνξέα νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ
αξκφδηνπ νξγάλνπ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 203 ηνπ Κ.4412/2016.

ΆΞΘΞΜ 9 : ξφλνο Ζζρχνο Οχκβαζεο
Ε ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί ζα έρεη δηάξθεηα γηα έλα (1) έηνο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο.
Πν Κνζνθνκείν κπνξεί κε κνλνκεξή απφθαζή ηεο λα παξαηείλεη ηελ ηζρχ ηεο ζχκβαζεο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα δπν
(2) αθφκε κελψλ ζε πεξίπησζε κε εμάληιεζεο ησλ πνζνηήησλ.
Νεξαηηέξσ παξάηαζε γίλεηαη κφλν κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ πξνκεζεπηή. Μη παξαηάζεηο ζα γίλνληαη κε ηνπο ίδηνπο
φξνπο θαη ηηκέο θαη ε ζπλνιηθή ηνπο δηάξθεηα δελ κπνξεί λα μεπεξλά ην έλα (1) έηνο.
Ε ζχκβαζε ζα ηζρχεη κέρξη ηελ παξάδνζε ησλ εηδψλ.
Ε παξνχζα ζχκβαζε ζα κπνξεί λα δηαθφπηεηαη κνλνκεξψο απφ ηελ εληνινδφρν Ρπεξεζία ή λα αλαπξνζαξκφδεηαη κε
θνηλή ζπκθσλία ησλ δχν κεξψλ αλ ππνγξαθεί άιιε ζχκβαζε ζηα πιαίζηα ησλ Ρπεξεζηψλ ηνπ Γιιεληθνχ Δεκνζίνπ κε
ζπκθεξφκελνπο φξνπο γηα φκνην πξντφλ-ππεξεζία ή αλ ηεζνχλ ζε ηζρχ λένη Κφκνη-Δηαηάμεηο-Μδεγίεο γηα ην πξντφλππεξεζία.

ΆΞΘΞΜ 10 : ΠΞΜΝΜΝΜΖΕΟΕ ΟΡΙΒΑΟΕΟ
Ε ζχκβαζε δχλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί ζε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο, κφλν θαηφπηλ έγγξαθεο
ζπκθσλίαο ησλ ζπκβαιινκέλσλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ Κ.4412/2016.

ΆΞΘΞΜ 11 : Γλζηάζεηο - Νξνζθπγέο
Οχκθσλα κε ην άξζξν 127 ηνπ Κ. 4412/2016:
Γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο κε εθηηκψκελε αμία θάησ ησλ εμήληα ρηιηάδσλ (60.000) επξψ (ρσξίο Φ.Ν.Α.), ζε πεξίπησζε
έλζηαζεο θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε πξνζεζκία άζθεζεο ηεο είλαη πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε
ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα. Γηα ηελ άζθεζε έλζηαζεο θαηά ηεο δηαθήξπμεο ή
ηεο πξφζθιεζεο, ε έλζηαζε ππνβάιιεηαη κέρξη πέληε (5) εκέξεο πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο
πξνζθνξψλ.
Ε έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία απνθαζίδεη, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα θαη ζην
άξζξν 221 ηνπ Κ.4412/2016, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ, κεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο νπνίαο ηεθκαίξεηαη ε
απφξξηςε ηεο έλζηαζεο. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε
θαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ ηνπ Δεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο
ζχκβαζεο. Πν παξάβνιν απηφ απνηειεί δεκφζην έζνδν. Πν παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο,
αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή απφ ην απνθαζίδνλ δηνηθεηηθφ φξγαλν.

ΆΞΘΞΜ 12 : Ννηληθέο Ξήηξεο
Γθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Κ.4412/2016, ν Νξνκεζεπηήο ζα βαξχλεηαη θαη γηα θάζε δεκηά πνπ
ηπρφλ ζα πξνθχςεη ζην Κνζνθνκείν απφ ηε κε εθηέιεζε ή θαθή εθηέιεζε ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.
Απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο επηρεηξήζεσλ πνπ θαηά παξάβαζε ησλ άξζξσλ 138 θαη 182 ηεο Δηεζλνχο Οχκβαζεο
Γξγαζίαο απαζρνινχλ ή εθκεηαιιεχνληαη αλειίθνπο θάησ ησλ 15 εηψλ.
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ΆΞΘΞΜ 13 : Γρεκχζεηα – Οπγθξνχζεηο Οπκθεξφλησλ
Πν Κνζνθνκείν, κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ηνπ εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρεη ζηνλ Αλάδνρν,
απαηηεί Γρεκχζεηα, φπσο νξίδεηαη ζηo άξζξν 21 ηνπ Κ.4412/2016, θαζψο δίλεη έκθαζε ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 24
ηνπ ίδηνπ λφκνπ, πεξί ζπγθξνχζεσλ ζπκθεξφλησλ κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ.
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ΜΓΡΟ Γ: ΣΓΥΝΙΚΗ ΠΓΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΟΟΣΗΣΑ

ΆΞΘΞΜ 14 : ΠΓΚΖΗΕ ΝΓΞΖΓΞΑΦΕ – ΓΖΔΖΗΓΟ ΝΞΜΔΖΑΓΞΑΦΓΟ - ΝΜΟΜΠΕΠΓΟ

ΓΙΔΙΚΓ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΓ ΓΠΙ ΣΩΝ ΓΙΔΩΝ
ΓΙΑ ΣΑ ΓΙΔΗ ΜΓ Α/Α: 1, 2, 3, 4, 5
Ηαζεηήξεο FOLLEY 2 - WAY απινί κήθνπο πεξίπνπ 40 cm απφ καιαθφ LATEX κε επέλδπζε ζηιηθφλε, άθξε ζηξνγγπιή θαη
απαιή, δηπιήο ξνήο απνζηεηξσκέλνη, κε δχν αληηθξηλέο νπέο έκπξνζζελ ηνπ κπαινληνχ, απφ ηελ άιιε κεξηά δε ρνάλε
θαη εηδηθή βαιβίδα γηα πιήξσζε ηνπ κπαινληνχ (κε πδξνζάιακν 15ml)
ΓΙΑ ΣΑ ΓΙΔΗ ΜΓ Α/Α: 6, 7, 8
Ηαζεηήξεο FOLLEY 3-WAY απινί κήθνπο πεξίπνπ 40 cm απφ LATEX κε επέλδπζε ζηιηθφλε κε άθξν ζηξνγγπιφ-απαιφ
θιεηζηφ κε κπαιφλη ρσξεηηθφηεηαο 10–15 ML θαη κε δχν ηνπιάρηζηνλ νπέο έκπξνζζελ ηνπ κπαινληνχ.
ΓΙΑ ΣΟ ΓΙΔΟ ΜΓ Α/Α: 9
Ξηλνγαζηξηθνί θαζεηήξεο δηπινχ απινχ, απνζηεηξσκέλνη, κηαο ρξήζεσο, αθηηλνζθηεξνί
ΓΙΑ ΣΑ ΓΙΔΗ ΜΓ Α/Α: 10, 11, 12, 13
Ξηλνγαζηξηθνί θαζεηήξεο ηχπνπ Levin απνζηεηξσκέλνη, αθηηλνζθηεξνί
ΓΙΑ ΣΟ ΓΙΔΟ ΜΓ Α/Α: 14
Ηαζεηήξεο θχζηεο NELATON (κε θπιηλδξηθή θεθαιή), απνζηεηξσκέλνη κηαο ρξήζεο, κήθνπο πεξίπνπ 40 cm, κε δχν νπέο
ζην έλα άθξν θαη ρνάλε ζην άιιν
ΓΙΑ ΣΑ ΓΙΔΗ ΜΓ Α/Α: 15, 16, 17, 18
Ηαζεηήξεο θχζηεο TIEMANN, απνζηεηξσκέλνη κηαο ρξήζεο, κήθνπο πεξίπνπ 40 cm, κε δχν νπέο ζην έλα άθξν θαη
ρνάλε ζην άιιν
ΓΙΑ ΣΑ ΓΙΔΗ ΜΓ Α/Α: 19, 20, 21, 22, 23
Ηαζεηήξεο αλαξξφθεζεο, απφ PVC. Αθηηλνζθηεξνί, αηξαπκαηηθνί, ιείνη, κήθνπο 47-52 cm, αλνηθηνχ άθξνπ κε πιάγηα
νπή
ΓΙΑ ΣΑ ΓΙΔΗ ΜΓ Α/Α: 24, 25, 26, 27, 28, 29
Μη πξνδηαγξαθέο ηνπ Νίλαθα
ΓΙΑ ΣΟ ΓΙΔΟ ΜΓ Α/Α: 30
Οεη αληηκηθξνβηαθνχ θαζεηήξα δηπινχ απινχ 12 Fr θαη κήθνο 20cm θαη 16 cm γηα αηκνθάζαξζε , αηκνδηήζεζε,
αηκνδηαδηήζεζε. Ριηθφ θαηαζθεπήο: καιαθή, πνιπεπαίζζεηε πνιπνπξεζάλε κε καιαθφ άθξν αηξαπκηηηθφ κε νκφθεληξε
δηάηαμε απιψλ θαηάιιειε γηα ηνπνζέηεζε ζε έζσ αθαγίηηδα, ππνθιείδην θαη κνηξηαία θιέβα. Πα δχν άθξα ηνπ
θαζεηήξα λα είλαη επζεία. Κα αλαθέξεηαη ν φγθνο πιήξσζεο ησλ απιψλ ζηα ζθέιε ηνπ θαζεηήξα θαη ε παξνρή
αίκαηνο λα είλαη 300 ml/min. To ζέη λα πεξηιακβάλεη: α. 1 θαζεηήξα δηπινχ απινχ σο αλσηέξσ, β. 1 βειφλα
παξαθέληεζεο ιεπηψλ ηνηρσκάησλ G17, Ιήθνπο 7cm, γ. Πνπιάρηζηνλ 1 αγγεηαθφ δηαζηνιέα κε αηξαπκαηηθφ άθξν 12
French, δ. 1 ζπξκάηηλν νδεγφ ηχπνπ J, βαζκνλνκεκέλν θη έλα επζχ, κε ζχζηεκα εχθνιεο πξνψζεζεο ηνπ ζχξκαηνο, ε. 1
ηνπιάρηζηνλ απηνθφιιεην επίζεκα, ζη. λπζηέξη κε ιαβή, δ. 2 πψκαηα πνιιαπιψλ εγρχζεσλ. Κα είλαη ζε πιήξεο ζεη
έηνηκν γηα ηνπνζέηεζε, απνζηεηξσκέλν, θαηάιιεια ηνπνζεηεκέλν ζε ζπζθεπαζία κε ηε κία πιεπξά απφ εηδηθφ
αδηάβξνρν ραξηί θαη ηελ άιιε απφ δηαθαλέο αλζεθηηθφ πιαζηηθφ (free pvc packagin). Πν πξντφλ λα θέξεη ζήκαλζε CE.
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ΓΙΑ ΣΑ ΓΙΔΗ ΜΓ Α/Α: 31, 32
Μη πξνδηαγξαθέο ηνπ Νίλαθα
ΓΙΑ ΣΟ ΓΙΔΟ ΜΓ Α/Α: 33
Ηαζεηήξαο ζψξαθνο κε ηξνθάξ
ΓΙΑ ΣΑ ΓΙΔΗ ΜΓ Α/Α: 34, 35, 36
ΦΘΓΒΜΗΑΘΓΠΕΞΑΟ ΝΓΠΑΘΜΡΔΑ ΗΑΖ SCALP-VEI.
Ε βειφλα λα είλαη απφ αλνμείδσην αηζάιη, αηξαπκαηηθή, ζηιηθνλαξηζκέλε, ιεπηψλ ηνηρσκάησλ κε δηπιή θνληή
ινμφηκεζε.
Κα δηαζέηεη δεχγνο πηεξπγίσλ γηα ηε ζσζηή πξνψζεζε ηεο βειφλαο θαη αζθαιή ζηήξημή ηεο. Οηα πηεξχγηα λα
αλαγξάθεηαη ην κέγεζνο ηεο βειφλαο ζε GAUGE (G) θαη λα θέξνπλ ρξσκαηηθφ θψδηθα ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα.
Μ ζσιήλαο λα είλαη πςειήο πνηφηεηαο θαη λα αλαθηά ηελ αξρηθή ηνπ δηάκεηξν κεηά απφ πηζαλή αλαδίπισζε, θαζψο
θαη ηθαλνπνηεηηθνχ κήθνπο γηα ηε δεκηνπξγία θακπχιεο αζθαιείαο αλάινγα κε ην κέγεζνο θαη ηε ρξήζε.
Κα δηαζέηεη επηζηφκην κε ππνδνρή γηα ζχλδεζε αζθαιείαο luer lock κε ηε ζπζθεπή ρνξήγεζεο.
Κα πξννξίδεηαη γηα γεληθή, παηδηαηξηθή θαη λενγλνινγηθή ρξήζε.ζη. Κα δηαηίζεηαη θαη ζε θνληφ κέγεζνο βειφλαο γηα
θξαληνθιεβνθέληεζε.
Κα δηαηίζεηαη θαη κε επηζηφκην κε Latex γηα δηαθεθνκκέλεο ρνξεγήζεηο-ιήςεηο.
ΓΙΑ ΣΟ ΓΙΔΟ ΜΓ Α/Α: 37
Μη πξνδηαγξαθέο ηνπ Νίλαθα
ΓΙΑ ΣΟ ΓΙΔΟ ΜΓ Α/Α: 38
ΝΓΠΑΘΜΡΔΑ ΦΘΓΒΜΗΓΚΠΕΟΕΟ ΙΓ ΟΤΘΕΚΑ ΓΓΡΟΓΤΟ 23G
ΓΙΑ ΣΟ ΓΙΔΟ ΜΓ Α/Α: 39
Οεη θαζεηήξα ηξηπινχ απινχ 7 Fr θαη κήθνο 20 cm. Κα δηαζέηεη άθξν απφ πην καιαθφ πιηθφ γηα λα είλαη αηξαπκαηηθφ
θαη λα πεξηέρνληαη ζην ζεη, πέξαλ ηνπ θαζεηήξα, ζχξηγγα αζθαιείαο, (λα δηέξρεηαη ην ζχξκα δηα κέζνπ ηεο ζχξηγγαο,
λα κελ ράλεηαη αίκα ηνπ αζζελνχο), νδεγφ ζχξκα, δηαζηνιέαο, βειφλα, ζηεξηθηηθά γηα ηνλ θαζεηήξα, αληάπηνξαο
πξφζβαζεο γηα κέηξεζε ηεο θεληξηθήο θιεβηθήο πίεζεο θαη έμηξα βειφλα κε θαζεηεξάθη.
ΓΙΑ ΣΟ ΓΙΔΟ ΜΓ Α/Α: 40
Οεη θαζεηήξα δηπινχ απινχ 7 Fr θαη κήθνο 20 cm. Κα δηαζέηεη άθξν απφ πην καιαθφ πιηθφ γηα λα είλαη αηξαπκαηηθφ θαη
λα πεξηέρνληαη ζην ζεη, πέξαλ ηνπ θαζεηήξα, ζχξηγγα αζθαιείαο, (λα δηέξρεηαη ην ζχξκα δηα κέζνπ ηεο ζχξηγγαο, λα
κελ ράλεηαη αίκα ηνπ αζζελνχο), νδεγφ ζχξκα, δηαζηνιέαο, βειφλα, ζηεξηθηηθά γηα ηνλ θαζεηήξα, αληάπηνξαο
πξφζβαζεο γηα κέηξεζε ηεο θεληξηθήο θιεβηθήο πίεζεο θαη έμηξα βειφλα κε θαζεηεξάθη.
ΓΙΑ ΣΟ ΓΙΔΟ ΜΓ Α/Α: 41
Μη πξνδηαγξαθέο ηνπ Νίλαθα
ΓΙΑ ΣΑ ΓΙΔΗ ΜΓ Α/Α: 42, 43, 44, 45
Πν πιηθφ θαηαζθεπήο ηνπ θιεβνθαζεηήξα λα είλαη απφ πιηθφ πνιπνπξεζάλε ρσξίο πξφζζεηα π.ρ. θεξί
,πιαζηηθά,ζηαζεξνπνηεηέο, σο ην πιένλ βηνζπκβαηφ πιηθφ κε ηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ, θαη λα επηηξέπεη ηελ
παξακνλή ζηνλ αζζελή γηα ηνπιάρηζηνλ 72 ψξεο. Κα έρεη ιεπηά ηνηρψκαηα γηα λα δηαηεξεί ηε κεγαιχηεξε δπλαηή
εζσηεξηθή δηάκεηξν, ψζηε λα επηηπγράλνληαη κεγαιχηεξεο ηαρχηεηεο ξνήο. Μ θαζεηήξαο λα έρεη ηέηνην ζρεδηαζκφ πνπ
λα εθαξκφζεη ηέιεηα κε ηνλ νδεγφ ζηπιεφ(βειφλα), ψζηε λα απνθεχγεηαη ην θαηλφκελν ζπξίθλσζεο ηνπ θαζεηήξα
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θαηά ηελ εηζαγσγή ηνπ. Ε βειφλα λα έρεη ινμνηφκεζε ηχπνπ back-cut γηα εχθνιε πξφζβαζε ζηε θιέβα θαη ειάρηζηνπ
ηξαπκαηηθνχ απηήο. Κα δηαζέηεη βαιβίδα έγρπζεο κε εγθνπή LL (Luer Lok) πξνο απνθπγή παιηλδξφκεζεο ησλ πγξψλ
θαη δπλαηφηεηα παξνρήο ζθεπαζκάησλ θαη νξψλ ρσξίο ηε ρξήζε βειφλαο. Ε βαιβίδα λα δέρεηαη ζχξηγγεο κε ξχγρε LL
θαη LS (Luer Slip). Κα εμαζθαιίδεηαη ε δπλαηφηεηα άκεζνπ νπηηθνχ ειέγρνπ ηεο παιηλδξφκεζεο ηνπ αίκαηνο
,επηβεβαηψλνληαο ηελ επηηπρή θιεβνθέληεζε. Κα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ρξήζεο ησλ αληίζηνηρσλ ζηπιεψλ obturator,γηα απνθπγή ζπλερνχο επαξηληζκνχ ηνπ θιεβνθαζεηήξα. Κα δηαζέηεη πηεξχγηα ζηήξημεο κε νπέο γηα ηε
ζηαζεξνπνίεζή ηνπο. Κα είλαη LATEX FREE θαη DEHP-FREE. Κα είλαη απνζηεηξσκέλνο κε ΓΠΜ (νμείδην ηνπ αηζπιελίνπ) κε
5 εηή δηάξθεηα ηεο απνζηείξσζεο. Ε ζπζθεπαζία ηνπ λα είλαη απφ επηθχξσκέλν ραξηί γηα απνθπγή ξηλίζκαησλ ζηνλ
θαζεηήξα, θαηά ηε δηάξθεηα αλνίγκαηνο ηεο ζπζθεπαζίαο. Ε θαηαζθεπή ηνπ λα ζπκθσλεί κε φια ηα ISO θαη λα θέξεη
πηζηνπνίεζε CE.
Α/Α

ΚΩΔΙΚΟ ΕΙΔΟΤ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ

ΠΟΟΣΗΣΑ

ΣΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟ
ΤΜΠ. ΦΠΑ

1

11-07-01-0007

ΚΑΘΔΣΗΡΑ FOLLEY 2WAY No12

10

0,3505 €

2

11-07-01-0008

ΚΑΘΔΣΗΡΑ FOLLEY 2WAY No14

40

0,3503 €

3

11-07-01-0009

ΚΑΘΔΣΗΡΑ FOLLEY 2WAY No16

678

0,3503 €

4

11-07-01-0010

ΚΑΘΔΣΗΡΑ FOLLEY 2WAY No18

162

0,3503 €

5

11-07-01-0011

ΚΑΘΔΣΗΡΑ FOLLEY 2WAY No20

50

0,3500 €

6

11-07-01-0025

ΚΑΘΔΣΗΡΑ FOLLEY 3WAY No16

9

0,5312 €

7

11-07-01-0027

ΚΑΘΔΣΗΡΑ FOLLEY 3WAY No20

10

0,5424 €

8

11-07-08-0003

ΚΑΘΔΣΗΡΑ LEVIN (ΡΙΝΟΓΑΣΡΙΚΟΙ) 2WAY Νο16

20

1,8305 €

9

11-07-08-0010

ΚΑΘΔΣΗΡΑ LEVIN (ΡΙΝΟΓΑΣΡΙΚΟΙ) Νο14

71

0,1526 €

10

11-07-08-0011

ΚΑΘΔΣΗΡΑ LEVIN (ΡΙΝΟΓΑΣΡΙΚΟΙ) Νο16

129

0,1526 €

11

11-07-08-0012

ΚΑΘΔΣΗΡΑ LEVIN (ΡΙΝΟΓΑΣΡΙΚΟΙ) Νο18

89

0,1526 €

12

11-07-08-0013

ΚΑΘΔΣΗΡΑ LEVIN (ΡΙΝΟΓΑΣΡΙΚΟΙ) Νο20

24

0,1762 €

13

11-07-02-0009

ΚΑΘΔΣΗΡΑ NELATON No08

118

0,1130 €

14

11-07-03-0002

ΚΑΘΔΣΗΡΑ TIEMAN Νο12

23

0,1490 €

15

11-07-03-0003

ΚΑΘΔΣΗΡΑ TIEMAN Νο14

18

0,1830 €

16

11-07-03-0004

ΚΑΘΔΣΗΡΑ TIEMAN Νο16

62

0,2204 €

17

11-07-03-0005

ΚΑΘΔΣΗΡΑ TIEMAN Νο18

38

0,3730 €

18

11-07-04-0014

ΚΑΘΔΣΗΡΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΗ ΜΔ ΠΛΑΓΙΑ ΟΠΗ Νο10 47-52cm

64

0,1017 €

19

11-07-04-0015

ΚΑΘΔΣΗΡΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΗ ΜΔ ΠΛΑΓΙΑ ΟΠΗ Νο12 47-52cm

61

0,0949 €

20

11-07-04-0016

ΚΑΘΔΣΗΡΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΗ ΜΔ ΠΛΑΓΙΑ ΟΠΗ Νο14 47-52cm

89

0,6780 €

21

11-07-04-0017

ΚΑΘΔΣΗΡΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΗ ΜΔ ΠΛΑΓΙΑ ΟΠΗ Νο16 47-52cm

450

0,1096 €

22

11-07-04-0018

ΚΑΘΔΣΗΡΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΗ ΜΔ ΠΛΑΓΙΑ ΟΠΗ Νο18 47-52cm

69

0,0949 €

23

11-07-20-0001

ΚΑΘΔΣΗΡΑ ΔΜΒΟΛΔΚΣΟΜΗ 80CM 4F

1

73,4500 €

24

11-07-20-0003

ΚΑΘΔΣΗΡΑ ΔΜΒΟΛΔΚΣΟΜΗ 80CM 6F

1

73,4500 €

25

11-07-11-0004

ΚΑΘΔΣΗΡΑ ΘΩΡΑΚΟ ΜΔ ΜΔΣΑΛΛΙΚΟ ΣΡΟΚΑΡ 50cm Νο20

4

15,8200 €

26

11-07-11-0005

ΚΑΘΔΣΗΡΑ ΘΩΡΑΚΟ ΜΔ ΜΔΣΑΛΛΙΚΟ ΣΡΟΚΑΡ 50cm Νο24

10

16,3860 €

27

11-07-11-0006

ΚΑΘΔΣΗΡΑ ΘΩΡΑΚΟ ΜΔ ΜΔΣΑΛΛΙΚΟ ΣΡΟΚΑΡ 50cm Νο28

25

16,3850 €

28

11-07-11-0007

ΚΑΘΔΣΗΡΑ ΘΩΡΑΚΟ ΜΔ ΜΔΣΑΛΛΙΚΟ ΣΡΟΚΑΡ 50cm Νο32

9

16,3850 €

29

11-07-13-0034

35

66,6700 €

30

11-07-21-0001

ΚΑΘΔΣΗΡΑ ΠΡΟΩΡ.ΔΣ ΑΙΜ/Η 2-WAY ΓΙΑΦ.ΜΔΓ.ΔΤΘ.Ή
ΚΔΚΚΑΜ.ΑΚΡ
ΚΑΘΔΣΗΡΔ ΟΤΡΗΣΗΡΙΚΟΙ PIG TAIL No 6

5

49,7200 €

31

11-07-21-0002

ΚΑΘΔΣΗΡΔ ΟΤΡΗΣΗΡΙΚΟΙ PIG TAIL No 8

5

49,7200 €

32

11-21-09-0022

ΠΑΡΟΥΔΣΔΤΗ ΣΡΑΤΜΑΣΟ ΜΔ ΣΡΟΚΑΡ

350

2,3052 €

33

11-07-06-0004

ΠΔΣΑΛΟΤΓΑ ΚΑΘΔΣΗΡΙΑΜΩΝ ΦΛΔΒΩΝ 21G

1622

0,1074 €

34

11-07-06-0006

ΠΔΣΑΛΟΤΓΑ ΚΑΘΔΣΗΡΙΑΜΩΝ ΦΛΔΒΩΝ 23G

1550

0,1074 €

35

11-07-06-0008

ΠΔΣΑΛΟΤΓΑ ΚΑΘΔΣΗΡΙΑΜΩΝ ΦΛΔΒΩΝ 25G

254

0,4340 €
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36

11-07-06-0011

ΠΔΣΑΛΟΤΓΑ ΦΛΔΒΟΚΔΝΣΗΗ ΜΔ ΩΛΗΝΑ ΔΓΥΤΔΩ 21G

240

0,4960 €

37

11-07-06-0013

ΠΔΣΑΛΟΤΓΑ ΦΛΔΒΟΚΔΝΣΗΗ ΜΔ ΩΛΗΝΑ ΔΓΥΤΔΩ 23G

720

0,4960 €

38

11-07-19-1061

ΔΣ ΚΑΘΔΣΗΡΑ ΤΠΟΚΛΔΙΓΙΟΤ ΣΡΙΠΛΟΤ ΑΤΛΟΤ 7fr 200mm

27

6,5770 €

39

11-07-19-0073

ΔΣ ΚΑΘΔΣΗΡΑ ΤΠΟΚΛΔΙΓΙΟΤ ΓΙΠΛΟΤ ΑΤΛΟΤ 7Fr, 20cm

35

6,5315 €

40

11-03-04-0008

ΔΣ ΠΛΗΡΔ ΔΠΙΚΛΗΡΙΓΙΟΤ ΑΝΑΙΘΗΙΑ ΜΙΝΙ 16G

20

34,1000 €

41

11-07-05-0002

ΦΛΔΒΟΚΑΘΔΣΗΡΑ 16G

50

0,0868 €

42

11-07-05-0004

ΦΛΔΒΟΚΑΘΔΣΗΡΑ 18G

1470

0,0902 €

43

11-07-05-0005

ΦΛΔΒΟΚΑΘΔΣΗΡΑ 20G

6356

0,0902 €

44

11-07-05-0006

ΦΛΔΒΟΚΑΘΔΣΗΡΑ 22G

3357

0,0902 €

ΑΠΑΙΣΓΙΣΑΙ ΔΓΙΓΜΑ
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ΜΓΡΟ Δ: Τπεύθςνη Δήλωζη (άπθπο 8 Ν.1599/1986)

ΡΝΓΡΘΡΚΕ ΔΕΘΤΟΕ
(άξζξν 8 Κ.1599/1986)
Ε αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν
άιισλ ππεξεζηψλ (άξζξν 8 παξ. 4 Κ. 1599/1986)
ΝΞΜΟ(1):
Μ – Ε Όλνκα:

Γπψλπκν:

Όλνκα θαη Γπψλπκν Ναηέξα:
Όλνκα θαη Γπψλπκν Ιεηέξαο:
Εκεξνκελία γέλλεζεο(2):
Πφπνο Γέλλεζεο:
Αξηζκφο Δειηίνπ Παπηφηεηαο:
Πφπνο Ηαηνηθίαο:

Πει:
Μδφο:

Αξηζ.:

Π.Η.:

Δ/λζε
Ειεθηξ.
Αξ. Πειενκνηνηχπνπ (Fax):

Παρπδξνκεί
νπ
(Γmail):

Ιε αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο (3), πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ
άξζξνπ 22 ηνπ Κ. 1599/1986, δειψλσ φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο κνπ:
α) έιαβα γλψζε θαη απνδέρνκαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ηεο
δηαθήξπμεο ………………………….
β) Έρσ εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο κνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο
θαη επηθνπξηθήο) πξνο ζηνπο θνξείο πνπ είκαη ππφρξενο θαη ζηελ πιεξσκή θφξσλ θαη ηειψλ φζνλ αθνξά ηηο
θνξνινγηθέο κνπ ππνρξεψζεηο.
γ) Δελ ππάξρεη εηο βάξνο κνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνην αδίθεκα απφ ηα αλαθεξφκελα ζηελ
παξ.1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Κ. 4412/2016,δειαδή γηα:


Οπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην
2008/841/ΔΓΡ ηνπ Οπκβνπιίνπ ηεο 24εο Μθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ
εγθιήκαηνο (EE L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42),



Δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη, ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ νπνία
ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Γπξσπατθψλ Ηνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο (EE C 195 ηεο
25.6.1997, ζ.1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΔΓΡ ηνπ Οπκβνπιίνπ
ηεο 22αο Ζνπιίνπ 2003 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (EE L 192 ηεο 31.7.2003, ζ.
54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο κνπ,



Απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ
ζπκθεξφλησλ ησλ Γπξσπατθψλ Ηνηλνηήησλ (EE C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην
λ.2803/2000 (Α΄ 48),



ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη,
αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΔΓΡ ηνπ Οπκβνπιίνπ ηεο 13εο Ζνπλίνπ 2002,
γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (EE L 164 ηεο 22.6.2002, ζ.3) ή εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή
απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο,
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Κνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο
νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Μδεγίαο 2005/60/ΓΗ ηνπ Γπξσπατθνχ Ηνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Οπκβνπιίνπ ηεο 26εο
Μθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε
λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΓΓ L 309
ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Α΄ 166),



παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Μδεγίαο
2011/36/ΓΓ ηνπ Γπξσπατθνχ Ηνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Οπκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη
ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ
αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΔΓΡ ηνπ Οπκβνπιίνπ (ΓΓ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία
ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (Α΄ 215).

δ) δελ έρσ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα θάπνην αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο
κνπ δξαζηεξηφηεηαο θαη δηαγσγήο, ή γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο
πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξεσθνπίαο.
ε) δελ ηειψ ζε απνθιεηζκφ απφ δηαγσληζκνχο κε βάζε ακεηάθιεηε απφθαζε ηνπ Ρπνπξγνχ Αλάπηπμεο
ζη) δελ ηειψ ζε πηψρεπζε, δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο, ή ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ
ζπκβηβαζκφ, αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ή νπνηαδήπνηε άιιε παξφκνηα δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε
απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο κνπ ή ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ.
δ) είκαη εγγεγξακκέλνο ζην νηθείν Γπηκειεηήξην θαη ην εηδηθφ επάγγεικά κνπ είλαη ……………………………….. κε
πηζηνπνίεζε ηνπ αξκφδηνπ θνξέα.
ε) θαηέρσ ηηο απαξαίηεηεο άδεηεο απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο γηα ηελ πψιεζε ησλ ζρεηηθψλ πιηθψλ θαη ηελ παξνρή
ησλ αληίζηνηρσλ ππεξεζηψλ, θαζψο θαη ην θαηάιιεια εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ
εξγαζηψλ.
ζ) ζε πεξίπησζε χπαξμεο ειαηησκαηηθνχ πξντφληνο, ζα πξνβψ ζε άκεζε αληηθαηάζηαζή ηνπ κε λέν, πνπ λα πιεξνί
ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξφζθιεζε.
η) έιαβα ππφςε ηηο ππνρξεψζεηο ζρεηηθά κε ηηο δηαηάμεηο πεξί πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ ζπλζεθψλ
εξγαζίαο πνπ ηζρχνπλ ζηνλ ηφπν φπνπ πξφθεηηαη λα εθηειεζζεί ε ζχκβαζε.
ηα) είκαη ζε ζέζε, εθφζνλ κνπ δεηεζεί θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα παξάζρσ θάζε δηθαηνινγεηηθφ ή έγγξαθν πνπ
απνδεηθλχεη ηηο πιεξνθνξίεο θαη δειψζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνχζα δήισζή κνπ .
ηβ) ην ΦΓΗ ή θαηαζηαηηθφ ζχζηαζεο ηεο εηαηξείαο είλαη…………………………………………………………………………………………………………
ηγ) ην ΦΓΗ ή θαηαζηαηηθφ λφκηκήο εθπξνζψπεζεο ηεο εηαηξείαο είλαη
Εκεξνκελία:
Μ Δειψλ

(Ρπνγξαθή)

(1) Αλαγξάθεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Ρπεξεζία ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζχλεηαη ε
αίηεζε.
(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.
(3) «Όπνηνο ελ γλψζεη ηνπ δειψλεη ςεπδή γεγνλφηα ή αξλείηαη ή απνθξχπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεχζπλε
δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ. Γάλ ν ππαίηηνο απηψλ ησλ πξάμεσλ
ζθφπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηφλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθφ φθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθφπεπε λα βιάςεη
άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηψλ.
(4) Οε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρψξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ φςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνλ δεινχληα ή
ηελ δεινχζα.
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