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ΓΓΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΓΙΟ ΑΜΦΙΑ 

Δ/λζε: Οηθηζκφο Δξνζνρσξίνπ 

Σ.Κ.: 33100 

Σει.: (22650) 28400 

Fax: (22650) 22086 

URL: www.gnamfissas.gr 

  

    

Δ/λζε: Δηνηθεηηθνχ 

Σκήκα: Οηθνλνκηθφ 

Πιεξνθ.: Μήηαιαο Θ. 

Σει.: (22653) 50129 

Fax: (22650) 22086 

E-mail: log1@gnamfissas.gr  

  

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ  

Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν Άκθηζζαο, έρνληαο ππφςε: 

1. ηηο δηαηάμεηο: 

1.1. ηνπ Ν.4412/2016 (ΦΓΚ 147/Α/08-08-16) «Δεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ 

(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΓΓ θαη 2014/25/ΓΓ)» 

1.2. ηνπ Ν. 4782/9-3-2021 (Φ.Γ.Κ.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.Π.νηθ.1732/13-01-20 (ΦΓΚ 16 Τ.Ο.Δ.Δ.14-01-2020) απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο 

1.4. ηνπ Ν. 3329/2005 (ΦΓΚ 81/Α/04-04-05) «Γζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο 

δηαηάμεηο» 

1.5. ηνπ Ν. 2362/1995 (ΦΓΚ 247/Α/27-11-95) «Πεξί Δεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη 

άιιεο δηαηάμεηο» 

1.6. ηνπ Ν. 3580/2007 (ΦΓΚ 134/Α/18-06-07) «Πξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπνκέλσλ απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

1.7. Σνπ Ν. 2955/2001 (Φ.Γ.Κ. Α’ 256/02-11-2001) «Πξνκήζεηεο Ννζνθνκείσλ θαη ινηπψλ κνλάδσλ πγείαο ησλ 

Πε..Τ. θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη ζήκεξα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ Ν.3580/2007(Φ.Γ.Κ. Α΄ 134/18-06-2007). 

1.8. Σνπ Ν.3918/2011 (Φ.Γ.Κ.31/ Α/01-03-2011) "Δηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην ζχζηεκα πγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο". 

1.9. Σνπ Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΓΚ 74/Α/26-03-2014) "Δηνηθεηηθέο απινπζηεχζεηο-θαηαξγήζεηο, ζπγρσλεχζεηο 

Ννκηθψλ πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Δεκνζίνπ Σνκέα". 

2. Σηο απνθάζεηο: 

2.1. Σελ κε αξ. 37/20-05-2021 (ζέκα 9
ν
), (ΑΔΑ: 6ΦΚΞ4690ΒΟ-ΘΔΦ) απφθαζε Δ έγθξηζεο ηνπ πίλαθα 

πξνγξακκαηηζκνχ δηαρεηξηζηηθνχ έηνπο 2021 θαη πηζηψζεηο 2022 

2.2. ηελ κε αξ. 48/17-09-2120 (ζέκα 6
ν 

) απφθαζε Δ (ΑΔΑ: ΧΚ2Φ4690ΒΟ-ΙΤ) ηνπ Γ. Ν. Άκθηζζαο πεξί έγθξηζεο 

δηελέξγεηαο πλνπηηθνχ Πξφρεηξνπ Αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ θαη ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη πνζνηήησλ, γηα 

ηελ πξνκήζεηα Αλαιψζηκσλ Τιηθψλ ηεο ΜΣΝ 
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2.3. ηελ Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο ηνπ Γ. Ν. Άκθηζζαο, θαηαρσξήζεθε κε α/α 1647/23-09-2021 ζην Βηβιίν 

Γγθξίζεσλ θαη Γληνιψλ Πιεξσκήο ΑΔΑ: 6ΟΧ4690ΒΟ-ΥΣΜ. 

ΠΡΟΚΗΡΤΓΙ 

πλνπηηθφ Πξφρεηξν Αλνηθηφ δηαγσληζκφ γηα ηελ πξνκήζεηα Αλαιψζηκσλ Τιηθψλ ηεο ΜΣΝ, (CPV: 33181500-7), γηα ηηο 

αλάγθεο ηνπ Γ. Ν. Άκθηζζαο, πξνυπνινγηδφκελεο 21.475,00 € ζςμπ. ΦΠΑ 13% και 24% γηα έλα έηνο θαη κε θξηηήξην 

θαηαθχξσζεο ηελ Πιένλ πκθέξνπζα απφ Οηθνλνκηθή άπνςε Πξνζθνξά Απνθιεηζηηθά Βάζε ηεο Σηκήο. 

Σόπορ - Υπόνορ διενέπγειαρ διαγωνιζμού: 

Σφπνο δηελέξγεηαο Ηκεξνκελία δηελέξγεηαο Ηκέξα Ώξα 

Γ. Ν. Άκθηζζαο 14-10-2021 Πέκπηε 10:00 π.κ. 

Οη πξνζθνξέο θαηαηίζεληαη κέρξη ηελ πξνεγνχκελε εξγάζηκε εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ 13-10-2021 θαη ψξα 14:00 ζηε 

Γξακκαηεία ηνπ Γ. Ν. Άκθηζζαο. 

Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη κεηά ηελ νξηζζείζα εκεξνκελία θαη ψξα δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη σο 

εθπξφζεζκεο. 

Σν ηεχρνο ηεο Δηαθήξπμεο αλαξηάηαη: 

 ζηε ΔΙΑΤΓΓΙΑ (https://diavgeia.gov.gr) 

 ζην Κ.Η.Μ.Δ.Η.. (http://www.eprocurement.gov.gr) 

 ζηνλ ηζηφηνπν ηεο 5εο ΤΠΓ Θεζζαιίαο θαη ηεξεάο Γιιάδαο (www.dypethessaly.gr) 

 ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ: www.gnamfissas.gr 

Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ:  

Τπνςήθηνη 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 Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Γ.Ο.Υ.) 

 ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε πκθσλία Δεκνζίσλ πκβάζεσλ 

 ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε. 

Καηά ηα ινηπά, ν δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα Μέξε θαη Παξαξηήκαηα πνπ επηζπλάπηνληαη ζηελ παξνχζα θαη 

απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο. 

Γηα φηη δελ πεξηιακβάλεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε ηζρχνπλ νη πεξί πξνκεζεηψλ «Νφκνη – Δηαηάμεηο». 

 

– Ο – 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ Γ. Ν. ΑΜΦΙΑ 

 

 

____________ 

ΓΓΩΡΓΙΟΤ ΥΑΡΙΛΑΟ 
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ΚΑΓ  ................................................................................................................... 1311 

ΚΧΔΙΚΟ CPV ............................................................................................... 33141324-7 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ............................................................ 21.475,00 € ζςμπ. ΦΠΑ 13% και 24% 

ΣΟΠΟ ΔΙΓΝΓΡΓΓΙΑ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ .................................................. Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο ηνπ Γ. Ν. Άκθηζζαο 

ΗΜΓΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΓΝΓΡΓΓΙΑ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ  ................................ 14-10-2021 

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΓΡΟΜΗΝΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ  ..... 13-10-2021 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ  ....................................................................... Πιένλ πκθέξνπζα απφ Οηθνλνκηθή άπνςε Πξνζθνξά 

Απνθιεηζηηθά Βάζε ηεο Σηκήο 

ΝΟΜΙΜΑ ΠΡΟΦΟΡΧΝ  ....................................................................... Γπξψ 

ΥΡΟΝΟ ΙΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ........................................................... 120 εκέξεο 

ΓΓΓΤΗΣΙΚΗ ΓΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΓΣΟΥΗ ............................................... Δελ απαηηείηαη 

ΓΓΓΤΗΣΙΚΗ ΚΑΛΗ ΓΚΣΓΛΓΗ.............................................................. 4% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο, ρσξίο ηνλ ΦΠΑ 

ΔΙΑΡΚΓΙΑ ΤΜΒΑΗ  ............................................................................... Έλα έηνο 

ΚΑΣΑΘΓΗ ΔΓΙΓΜΑΣΟ ................................................................................ Απαηηείηαη 
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ΜΓΡΟ Β: ΓΓΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ  

ΆΡΘΡΟ 1 : ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ  

Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ππνβάινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο εληφο θιεηζηνχ θαθέινπ, ζηνλ νπνίν ζα 

αλαγξάθνληαη επθξηλψο: 

 ε ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ» 

 ν πιήξεο ηίηινο ηεο Τπεξεζίαο: «ΓΓΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΓΙΟ ΑΜΦΙΑ» 

 ν αξηζκφο θαη ην ζέκα ηνπ δηαγσληζκνχ 

 ε εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ 

 ηα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα 

Μέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν ηνπνζεηνχληαη, ζε μερσξηζηνχο ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο πνπ θέξνπλ ηηο ελδείμεηο ηνπ 

θπξίσο θαθέινπ, ηα εμήο: 

1. Κιεηζηφο θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΓΣΟΥΗ», ν νπνίνο ζα πεξηιακβάλεη: 

1.1. Παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, εθφζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε αληηπξφζσπφ ηνπο 

1.2. Να 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) 

Οη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα πιεξνχλ φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ππεχζπλε δήισζε ηνπ 

παξαξηήκαηνο Γ΄.: 

Η 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 ΚΓΠ).  

Γηα ηηο πεξηπηψζεηο (γ) θαη (δ), ηελ ππεχζπλε δήισζε ππνβάιινπλ :  

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

(Ο.Γ. θαη Γ.Γ.)   

 ν Πξφεδξνο ή ν Δηεπζχλνληαο χκβνπινο ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο (Α.Γ.)   

 ν Πξφεδξνο ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηνπο πλεηαηξηζκνχο. 

 ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ζε θάζε άιιε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ. 

 Κάζε κέινο ζε πεξίπησζε έλσζεο πξνκεζεπηψλ ή θνηλνπξαμίαο. 

1.4. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ  

1.5. Αληίγξαθν θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο  

1.6. Αληίγξαθν αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο 

2. Κιεηζηφο θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΣΓΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», κε ζαθή ηερληθή πεξηγξαθή (Μέρος Γ). 

3. Κιεηζηφο θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», φπνπ ηνπνζεηείηαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζε δχν 

αληίγξαθα. Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη: 

 ηελ πξνζθεξφκελε ηηκή ρσξίο ΦΠΑ 

 ην πνζνζηφ ηνπ ΦΠΑ 

 ηνλ θσδηθφ θαη ηελ ηηκή ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκψλ ηεο ΓΠΤ 

Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο ζα πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξεο ή ίζεο ηεο ηηκήο Παξαηεξεηεξίνπ. ε πεξίπησζε πνπ ην 

πξνζθεξφκελν είδνο δελ πεξηιακβάλεηαη ζην Παξαηεξεηήξην Σηκψλ ή δελ ππάξρεη πιήξεο αληηζηνηρία ησλ ηερληθψλ 

ηνπ ραξαθηεξηζηηθψλ κε θαλέλα απφ ηα είδε ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ, απηφ πξέπεη επίζεο λα δειψλεηαη ξεηά. 

4. «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ» 

Απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο: 

ΑΔΑ: 6ΛΓ24690ΒΟ-Κ58



21PROC009272512  2021-09-28 

 

Γ. Ν. Άκθηζζαο πλνπηηθφο Πξφρεηξνο Αλνηθηφο Δηαγσληζκφο γηα ηελ πξνκήζεηα Αλαιψζηκσλ Τιηθψλ ηεο ΜΣΝ ειίδα 7 απφ 17 

 

α) Γηα ηα θπζηθά πξφζσπα λα πξνζθνκηζηεί Έλαξμε Γπηηεδεχκαηνο απφ ηελ αληίζηνηρε Δεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία 

θαη νη κεηαβνιέο ηνπ. 

β) Κάζε ζπκκεηέρνληνο εκεδαπνχ ή αιινδαπνχ λνµηθνχ πξνζψπνπ, φπσο ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ, θαηά πεξίπησζε, 

Φ.Γ.Κ., ή επηθπξσκέλν αληίγξαθν ή απφζπαζµα ηνπ θαηαζηαηηθνχ. ηνηρεία θαη έγγξαθα απφ ηα νπνία πξέπεη λα 

πξνθχπηνπλ, ν Πξφεδξνο θαη ν δηεπζχλσλ χκβνπινο θαη ηα κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 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. 

ΆΡΘΡΟ 2 : ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΔΙΓΝΓΡΓΓΙΑ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ  

Η θαηαθχξσζε ζα γίλεη κε θξηηήξην ηελ Πιένλ πκθέξνπζα απφ Οηθνλνκηθή άπνςε Πξνζθνξά Απνθιεηζηηθά Βάζε ηεο 

Σηκήο για κάθε α/α είδοςρ ξεσωπιζηά ζηηο πξνζθνξέο πνπ ζεσξνχληαη ηερληθά απνδεθηέο ζην ζηάδην ηεο ηερληθήο 

αμηνιφγεζεο,  

Η ζςνολική ηιμή ζςμπεπιλαμβανομένος ΦΠΑ δεν μποπεί να ςπεπβεί ηον πποϋπολογιζμό, δηλ. ηην ενδεικηική 

ηιμή. 

Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα δηελεξγεζεί απφ ηξηκειή Γπηηξνπή ζε ζπγθεθξηκέλε εκέξα θαη ψξα ζην ρψξν ηνπ 

Ννζνθνκείνπ. 

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. ηε ζπλέρεηα ην αξκφδην φξγαλν ειέγρεη ηελ 

πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη αμηνινγεί ηηο ηερληθέο πξνζθνξέο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο 

παξνχζαο δηαθήξπμεο.  

Μεηά 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 

Ν.4412/2016, ε απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ κπνξεί λα γίλεη θαηά ηελ ίδηα ζπλεδξίαζε. 

Οη 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. 

Καηφπηλ 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. ε 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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ε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ ηζφηηκεο ή ηζνδχλακεο πξνζθνξέο ηειηθφο αλάδνρνο επηιέγεηαη ν κεηνδφηεο κεηά απφ 

θιήξσζε. Η θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ θαη παξνπζία ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 

(λ.4412/2016 Άξζξν 90) 

Η 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) 

Η θαηαθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ, ζα γίλεη απφ ην Δηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ζα 

αλαθνηλσζεί εγγξάθσο ζηνλ αλαθεξπρζέληα Πξνκεζεπηή. 

Η αξκφδηα επηηξνπή κπνξεί λα θαιεί ηνπο πξνζθέξνληεο λα δηεπθξηλίδνπλ ή λα ζπκπιεξψλνπλ ηα έγγξαθα ή ηα 

δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο πνπ έρνπλ ππνβάιεη. Η 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. Η 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. 

ρεηηθά κε ηελ επηθχξσζε αληηγξάθσλ εγγξάθσλ, ηζρχεη ην άξζξν 1 ηνπ Ν.4250/2014. Η 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. Η 

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 ζχκθσλα κε ην άξζξν λ. 4782/2021 Άξζξν 45. 

ηνλ πξνκεζεπηή πνπ ζα γίλεη θαηαθχξσζε, ην Ννζνθνκείν απνζηέιιεη ζρεηηθή αλαθνίλσζε, φπνπ κέζα ζε δέθα πέληε 

(15) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο αλαθνίλσζεο ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

ΆΡΘΡΟ 3 : ΣΙΜΓ ΠΡΟΦΟΡΧΝ - ΝΟΜΙΜΑ 

Οη ηηκέο ζα πξέπεη λα δίδνληαη ζε επξψ (€) θαη ζα αλαγξάθνληαη νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο. Πξνζθνξέο πνπ δε 

δίλνπλ ηηο ηηκέο ζε επξψ ή πνπ θαζνξίδνπλ ζρέζε επξψ κε μέλν λφκηζκα ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

Η αλαγξαθή ηεο ηηκήο ζε επξψ κπνξεί λα γίλεηαη κε δχν ή θαη πεξηζζφηεξα δεθαδηθά ςεθία (άλεπ νξίνπ), εθφζνλ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζε ελδηάκεζνπο ππνινγηζκνχο. Σν 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. 

ΆΡΘΡΟ 4 : ΥΡΟΝΟ ΙΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΧΝ  

Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο επί εθαηφλ είθνζη (120) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ 

επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ πξναλαθεξφκελνπ, 

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 
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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. 

ΆΡΘΡΟ 5 : ΓΓΓΤΗΓΙ 

Ο 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.  

Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο πεξηιακβάλεη: 

 ηνλ αξηζκφ ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο θαη ηελ ζρεηηθή. 

 ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο (Η εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο πξέπεη λα έρεη ηζρχ 

ηνπιάρηζηνλ δεθαηεζζάξσλ (14) κελψλ). 

ε 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 Ν.4412/2016. 

ΆΡΘΡΟ 6 : ΑΝΣΙΠΡΟΦΟΡΓ  

Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο. ε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

ΆΡΘΡΟ 7 : ΠΑΡΑΔΟΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Η παξάδνζε ηνπ είδνπο ζην Ννζνθνκείν ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά, θαηφπηλ έγγξαθεο παξαγγειίαο απνζηαιείζαο κε 

ηειενκνηνηππία (fax), εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ ιήςε απηήο. 

ΆΡΘΡΟ 8 : ΠΛΗΡΧΜΗ - ΚΡΑΣΗΓΙ  

Η 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 απφ ηνλ Γπίηξνπν 

ηνπ Γιεγθηηθνχ πλεδξίνπ. 

Ο πξνκεζεπηήο ππφθεηηαη ζηηο λφκηκεο θξαηήζεηο. Ο ΦΠΑ βαξχλεη ην Ννζνθνκείν. 

Κξαηήζεηο ζηηο νπνίεο ππφθεηληαη ν πξνκεζεπηήο: 

Τπέξ ΑΓΠΠ 0,06% 

Υαξηφζεκν ΑΓΠΠ 3% επί ηνπ ΑΓΠΠ 0,06% 

ΟΓΑ ραξηνζήκνπ ΑΓΠΠ 20% επί ηνπ ραξηνζήκνπ ΑΓΠΠ 3% 

Τπέξ ςπρηθήο Τγείαο 2%  

Φ.Γ. 4%  

Γπίζεο θαηά ηελ πξψηε πιεξσκή ν πξνκεζεπηήο ζα επηβαξπλζεί εθάπαμ γηα φιν ην πνζφ ηεο χκβαζεο κε ηηο 

παξαθάησ θξαηήζεηο: 

Τπέξ ΓΑΑΔΗΤ 0,07% 

Υαξηφζεκν ΓΑΑΔΗΤ 3% επί ηνπ ΓΑΑΔΗΤ 0,07% 

ΟΓΑ ραξηνζήκνπ ΓΑΑΔΗΤ 20% επί ηνπ ραξηνζήκνπ ΓΑΑΔΗΤ 3% 
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ΆΡΘΡΟ 9 : ΥΡΟΝΟ ΙΥΤΟ ΤΜΒΑΗ 

Η ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί ζα έρεη δηάξθεηα γηα έλα (1) έηνο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο. 

Σν Ννζνθνκείν 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. 

Πεξαηηέξσ παξάηαζε γίλεηαη κφλν κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ πξνκεζεπηή. Οη παξαηάζεηο ζα γίλνληαη κε ηνπο ίδηνπο 

φξνπο θαη ηηκέο θαη ε ζπλνιηθή ηνπο δηάξθεηα δελ κπνξεί λα μεπεξλά ην έλα (1) έηνο. 

Η ζχκβαζε ζα ηζρχεη κέρξη ηελ εμάληιεζε ησλ πνζνηήησλ. 

Η παξνχζα ζχκβαζε ζα κπνξεί λα δηαθφπηεηαη κνλνκεξψο απφ ηελ εληνινδφρν Τπεξεζία ή λα αλαπξνζαξκφδεηαη κε 

θνηλή ζπκθσλία ησλ δχν κεξψλ αλ ππνγξαθεί άιιε ζχκβαζε ζηα πιαίζηα ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γιιεληθνχ Δεκνζίνπ κε 

ζπκθεξφκελνπο φξνπο γηα φκνην πξντφλ-ππεξεζία ή αλ ηεζνχλ ζε ηζρχ λένη Νφκνη-Δηαηάμεηο-Οδεγίεο γηα ην πξντφλ-

ππεξεζία. 

ΆΡΘΡΟ 10 : ΓΝΣΑΓΙ - ΠΡΟΦΤΓΓ 

χκθσλα κε ην άξζξν 127 ηνπ Ν. 4412/2016. 

ΆΡΘΡΟ 11 : ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΤΜΒΑΗ  

Η ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί δχλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί ζε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο, κφλν θαηφπηλ 

έγγξαθεο ζπκθσλίαο ησλ ζπκβαιινκέλσλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ Ν.4412/2016. 

ΆΡΘΡΟ 12 : ΠΟΙΝΙΚΓ ΡΗΣΡΓ 

Γθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Ν.4412/2016, ν Πξνκεζεπηήο ζα βαξχλεηαη θαη γηα θάζε δεκηά πνπ 

ηπρφλ ζα πξνθχςεη ζην Ννζνθνκείν απφ ηε κε εθηέιεζε ή θαθή εθηέιεζε ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 

Απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο επηρεηξήζεσλ πνπ θαηά παξάβαζε ησλ άξζξσλ 138 θαη 182 ηεο Δηεζλνχο χκβαζεο 

Γξγαζίαο απαζρνινχλ ή εθκεηαιιεχνληαη αλειίθνπο θάησ ησλ 15 εηψλ. 

ΆΡΘΡΟ 13 : ΓΥΓΜΤΘΓΙΑ – ΤΓΚΡΟΤΓΙ ΤΜΦΓΡΟΝΣΧΝ 

Σν Ννζνθνκείν, κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ηνπ εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρεη ζηνλ Αλάδνρν, 

απαηηεί Γρεκχζεηα, φπσο νξίδεηαη ζηo άξζξo 21 ηνπ Ν.4412/2016, θαζψο δίλεη έκθαζε ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 24 

ηνπ ίδηνπ λφκνπ, πεξί ζπγθξνχζεσλ ζπκθεξφλησλ κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ. 

ΆΡΘΡΟ 14 : Γθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 5 παξ. 2 ηνπ Ν. 4736/2020  

Απφ ηελ 1ε Φεβξνπαξίνπ 2021 νη θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, φπσο νξίδεηαη ζηελ πεξ. β΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 

ηνπ λ. 4270/2014 (Α΄ 143): 

α) απαγνξεχεηαη λα πξνκεζεχνληαη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ηα πιαζηηθά πξντφληα κίαο ρξήζεο ηεο παξ. 1, θαζψο θαη 

ηα πξντφληα πνπ θαηαζθεπάδνληαη απφ νμνδηαζπψκελε πιαζηηθή χιε, 

β) ππνρξενχληαη λα πεξηιακβάλνπλ ζηα έγγξαθα ησλ ζπκβάζεσλ, νη νπνίεο θαηαξηίδνληαη δπλάκεη πξνθήξπμεο πνπ 

δεκνζηεχεηαη κεηά ηελ σο άλσ εκεξνκελία θαη έρνπλ σο αληηθείκελν ηε κίζζσζε ή εθκεηάιιεπζε ή παξνρή ππεξεζηψλ 

ιεηηνπξγίαο θπιηθείσλ, φξν πεξί απαγφξεπζεο ηεο πξνκήζεηαο, ηεο ρξήζεο θαη ηεο δηάζεζεο απφ ηνλ αλάδνρν ηεο 

ζχκβαζεο ησλ πιαζηηθψλ πξντφλησλ κίαο ρξήζεο ηεο παξ. 1, θαζψο θαη ησλ πξντφλησλ πνπ θαηαζθεπάδνληαη απφ 

νμνδηαζπψκελε πιαζηηθή χιε. 

https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=4270%2F2014
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Η δηάηαμε ηεο πεξ. α΄ δελ θαηαιακβάλεη ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο ησλ νπνίσλ ε δηαδηθαζία αλάζεζεο έρεη εθθηλήζεη πξηλ 

ηελ 1ε Φεβξνπαξίνπ 2021. 
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ΜΓΡΟ Γ: ΣΓΥΝΙΚΗ ΠΓΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΟΟΣΗΣΑ 

 
ΆΡΘΡΟ 15 : ΣΓΥΝΙΚΗ ΠΓΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΟΟΣΗΣΓ 

α/α 1 ΓΣ ΤΝΔΓΗ ΑΠΟΤΝΔΓΗ ΑΘΓΝΩΝ:  

Σν απνζηεηξσκέλν ζεη γηα ηελ δηελέξγεηα ηεο θιεβνθεληήζεσο λα πεξηέρεη ζε δχν μερσξηζηέο ζπζθεπαζίεο. 

Απαξαίηεηα πιηθά γηα ηελ έλαξμε θαη ηελ ιήμε ηεο ζπλεδξίαο ηεο αηκνθάζαξζεο. 

Γηα ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαο ην ζεη λα πεξηέρεη: 

Έλα δεχγνο ειαζηηθά γάληηα κηθξνχ ή κεζαίνπ κεγέζνπο (δπλαηφηεηα επηινγήο) 

Έλα ρεηξνπξγηθφ πεδίν 

Δχν ηνιχπηα γάδαο. 

Δχν γάδεο. 

Δχν αληηαιιεξγηθά απηνθφιιεηα γηα ηελ ζηαζεξνπνίεζε ησλ βειφλσλ Fistula 

Tέζζεξα αληηαιιεξγηθά απηνθφιιεηα γηα ηελ ζηαζεξνπνίεζε ησλ αξηεξηνθιεβηθψλ γξακκψλ 

Γηα ηελ ιήμε ηεο ζπλεδξίαο ην ζεη λα πεξηέρεη: 

Γλα δεχγνο ειαζηηθά γάληηα κηθξνχ ή κεζαίνπ κεγέζνπο (δπλαηφηεηα επηινγήο) 

Σέζζεξα ηνιχπηα. 

Σέζζεξα απηνθφιιεηα γηα ηε ζηήξημε ησλ ηνιππίσλ. 

Δχν γάδεο . 

Δχν εηδηθά αηκνζηαηηθά αληηαιιεξγηθά απηνθφιιεηα ηχπνπ SURE SEAL SIZE XL (κε πνηλή απνθιεηζκνχ) 

Δχν εηδηθά πίεζηξα γηα αηκφζηαζε 

Σν πξντφλ λα θέξεη ζήκαλζε CE 

Να θαηαηεζεί θχιιν ζπκκφξθσζεο κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, νη νπνίεο πξέπεη λα πιεξνχληαη εμ’ νινθιήξνπ. 

ημείωζη: Για ηο α/α 1 να καηαηεθεί επί ποινή αποκλειζμού δείγμα 

α/α 2 ΓΡΑΜΜΗ ΜΟΝΗ ΒΓΛΟΝΗ ΓΙΑ ΣΑ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΑ FRESENIUS 4008S 

α/α 3 ΤΚΓΤΓ ΓΓΥΤΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ VL ST10 ΚΑΣΑΛΛΗΛΓ ΓΙΑ ΟΓΚΟΜΓΣΡΙΚΗ ΑΝΣΛΙΑ AGILIA- FRESENIUS 

KABI 

α/α 4 ΦΙΛΣΡA ΤΠΓΡΚΑΘΑΡΟΤ ΝΓΡΟΤ ΚΑΣΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΑ FRESENIUS 4008S  

Σν θίιηξν ζα πξέπεη λα πιεξνί ηηο παξαθάησ πξνδηαγξαθέο: 

1. Να έρεη ηε δπλαηφηεηα παξαγσγήο ππεξθάζαξνπ δηαιχκαηνο θαη ππνθαηάζηαηνπ πνπ λα ζπκκνξθψλεηαη 

απφιπηα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ δηεζλψλ πξνηχπσλ: 

Μηθξνβηαθφ θνξηίν (ζε CFU/ml): <0,1 

Γλδνηνμίλεο ζε ΙU/ml: <0,03 

2. Η αθεξαηφηεηα ηνπ λα κπνξεί λα ειέγρεηαη απηφκαηα απφ ην κεράλεκα. 

3. Να θέξνπλ ζήκαλζε πνηφηεηαο CE. 
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ΓΠΙΗΜΑΝΗ: 

1. Σα πξνζθεξφκελα είδε πξέπεη λα θέξνπλ ζήκαλζε πηζηφηεηαο CE. Οη ζπκκεηέρνληεο ζα δειψλνπλ φηη 

δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθά θνηλνπνηεκέλσλ Οξγαληζκψλ, δειψζεηο ζπκκφξθσζεο, εθζέζεηο ή άιια αλάινγα 

έγγξαθα, απφ ηα νπνία πηζηνπνηείηαη ε απφιπηε θαηαιιειφιεηα θαη αζθάιεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ γηα 

ηε ρξήζε γηα ηελ νπνία πξννξίδνληαη θαη γεληθά ε ζπκκφξθσζε ηνπ θαηαζθεπαζηή πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο 

θνηλνηηθήο νδεγίαο 93/42/ΓΟΚ γηα ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα θαη ηεο ππ’ αξηζ. ΔΤ8δ/Γ.Π.νηθ.130648/30-9-2009 

θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο (Φ.Γ.Κ.2198/Β΄/02-10-2009), κε ηελ νπνία ελαξκνλίζηεθε ε ειιεληθή λνκνζεζία 

πξνο ηελ αλσηέξσ νδεγία, φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 

2. Τπελζπκίδνπκε επίζεο φηη ζα πξέπεη λα εθαξκφδνληαη πιήξσο ηα νξηδφκελα ζην Ν.3897/2010(ΦΓΚ.208/Α/10-

12-2010) άξζ. 21 φζνλ αθνξά ηελ απφξξηςε πξνζθνξψλ ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ πνπ δηαζέηνπλ 

ζήκαλζε πηζηνπνίεζεο CE, θαζψο θαη νη ζρεηηθέο εγθχθιηνη ΔΤ6α/νηθ. 164113/28-12-2010 θαη 

ΔΤ6α/Γ.Π.νηθ.49531/04-05-2011 ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, φπσο έρεη 

ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη ζήκεξα. 

α/α 5 ΦΙΛΣΡΑ ΤΠΓΡΚΑΘΑΡΟΤ ΝΓΡΟΤ ΚΑΣΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΑ NIPRO SURDIAL-X 

Σν θίιηξν ζα πξέπεη λα πιεξνί ηηο παξαθάησ πξνδηαγξαθέο: 

1. Να έρεη ηε δπλαηφηεηα παξαγσγήο ππεξθάζαξνπ δηαιχκαηνο θαη ππνθαηάζηαηνπ πνπ λα ζπκκνξθψλεηαη 

απφιπηα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ δηεζλψλ πξνηχπσλ: 

Μηθξνβηαθφ θνξηίν (ζε CFU/ml): <0,1 

Γλδνηνμίλεο ζε ΙU/ml: <0,03 

2. Η αθεξαηφηεηα ηνπ λα κπνξεί λα ειέγρεηαη απηφκαηα απφ ην κεράλεκα. 

3. Να θέξνπλ ζήκαλζε πνηφηεηαο CE. 

ΓΠΙΗΜΑΝΗ: 

1. Σα πξνζθεξφκελα είδε πξέπεη λα θέξνπλ ζήκαλζε πηζηφηεηαο CE. Οη ζπκκεηέρνληεο ζα δειψλνπλ φηη 

δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθά θνηλνπνηεκέλσλ Οξγαληζκψλ, δειψζεηο ζπκκφξθσζεο, εθζέζεηο ή άιια αλάινγα 

έγγξαθα, απφ ηα νπνία πηζηνπνηείηαη ε απφιπηε θαηαιιειφιεηα θαη αζθάιεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ γηα 

ηε ρξήζε γηα ηελ νπνία πξννξίδνληαη θαη γεληθά ε ζπκκφξθσζε ηνπ θαηαζθεπαζηή πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο 

θνηλνηηθήο νδεγίαο 93/42/ΓΟΚ γηα ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα θαη ηεο ππ’ αξηζ. ΔΤ8δ/Γ.Π.νηθ.130648/30-9-2009 

θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο (Φ.Γ.Κ.2198/Β΄/02-10-2009), κε ηελ νπνία ελαξκνλίζηεθε ε ειιεληθή λνκνζεζία 

πξνο ηελ αλσηέξσ νδεγία, φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 

2. Τπελζπκίδνπκε επίζεο φηη ζα πξέπεη λα εθαξκφδνληαη πιήξσο ηα νξηδφκελα ζην Ν.3897/2010(ΦΓΚ.208/Α/10-

12-2010) άξζ. 21 φζνλ αθνξά ηελ απφξξηςε πξνζθνξψλ ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ πνπ δηαζέηνπλ 

ζήκαλζε πηζηνπνίεζεο CE, θαζψο θαη νη ζρεηηθέο εγθχθιηνη ΔΤ6α/νηθ. 164113/28-12-2010 θαη 

ΔΤ6α/Γ.Π.νηθ.49531/04-05-2011 ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, φπσο έρεη 

ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη ζήκεξα. 
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ΠΟΟΣΗΣΓ 

α/α Κσδηθφο Γίδνπο ΓΙΔΟ Μ.Μ. ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΓΝΔΓΙΚΣΙΚΗ 

ηηκή πιένλ 

ΦΠΑ 

ΜΓΡΙΚΟ 

ΤΝΟΛΟ 

ΜΓΡΙΚΟ 

ΤΝΟΛΟ 

ΜΓ ΦΠΑ 

ΦΠΑ 

1 01-21-13-0001 

εη χλδεζεο 

Απνζχλδεζεο 

αζζελψλ 

ηεκ. 3.000 1,04 € 3.120,00 € 3.525,60 € 13% 

2 01-23-01-0007 

Γξακκή κνλήο 

βειφλεο γηα ηα 

κεραλήκαηα 

FRESENIUS 4008S 

ηεκ. 28 6,90 € 193,20 € 218,32 € 13% 

3 01-21-13-0004 

πζθεπέο έγρπζεο 

θαξκάθσλ VL ST10 

θαηάιιειεο γηα 

νγθνκεηξηθή αληιία 

AGILIA- FRESENIUS 

KABI 

ηεκ. 180 7,3522 € 1.323,40 € 1.641,01 € 24% 

4 01-23-04-0008 

Φίιηξα ππεξθάζαξνπ 

λεξνχ θαηάιιεια γηα 

ηα κεραλήκαηα 

FRESENIUS 4008S 

ηεκ. 80 61,74 € 4.939,20 € 6.124,61 € 24% 

5 01-23-04-0010 

Φίιηξα ππεξθάζαξνπ 

λεξνχ θαηάιιεια γηα 

ηα κεραλήκαηα 

NIPRO SURDIAL-X 

ηεκ. 24 334,80 € 8.035,20 € 9.963,65 € 24% 
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ΜΓΡΟ Δ: Τπεύθςνη Δήλωζη (άπθπο 8 Ν.1599/1986) 

 

ΤΠΓΤΘΤΝΗ ΔΗΛΧΗ  

(άξζξν 8 Ν.1599/1986) 

Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ 

ππεξεζηψλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) 

ΠΡΟ(1):  

Ο – Η Όλνκα:  Γπψλπκν:  

Όλνκα θαη Γπψλπκν 

Παηέξα:  
 

Όλνκα θαη Γπψλπκν 

Μεηέξαο: 
 

Ηκεξνκελία γέλλεζεο(2):   

Σφπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκφο Δειηίνπ 

Σαπηφηεηαο: 
 Σει:  

Σφπνο Καηνηθίαο:  Οδφο:  Αξηζ.:  Σ.Κ.:  

Αξ. Σειενκνηνηχπνπ (Fax):  

Δ/λζε 

Ηιεθηξ. 

Σαρπδξνκεί

νπ 

(Γmail): 
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Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο (3), πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ 

άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 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 Ν. 4412/2016,δειαδή γηα: 

 πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 

2008/841/ΔΓΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 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 Κνηλνηήησλ 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/ΔΓΤ ηνπ πκβνπιίνπ 

ηεο 22αο Ινπιίνπ 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 Κνηλνηήησλ (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/ΔΓΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ινπλίνπ 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, 

 Ννκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο 

νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΓΚ ηνπ Γπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο 

Οθησβξίνπ 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 Οδεγίαο 

2011/36/ΓΓ ηνπ Γπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 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/ΔΓΤ ηνπ πκβνπιίνπ (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 Τπνπξγνχ 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 
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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 ΦΓΚ ή θαηαζηαηηθφ ζχζηαζεο ηεο εηαηξείαο είλαη…………………………………………………………………………………………………………  

ηγ) ην ΦΓΚ ή θαηαζηαηηθφ λφκηκήο εθπξνζψπεζεο ηεο εηαηξείαο είλαη  

 

                     Ηκεξνκελία:  

 

 Ο Δειψλ 

 

 

 (Τπνγξαθή) 

 

 

(1) Αλαγξάθεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία 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) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρψξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ φςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνλ 

δεινχληα ή ηελ δεινχζα. 
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