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ΡΖΙΔΦ.
: 2641361230-233
FAX
: 2641025955
Email.
: gnaprom@gmail.com
ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΘΡΖΠ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑΠ ΑΟ. 10889/2018
(ΑΛΥ ΡΥΛ ΝΟΗΥΛ ΡΝ ΑΟΘΟΝ 5 ΡΝ Λ.4412/2016 )
ΑΟ. ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ: 61221/2018

1.

ΑΛΑΘΔΡΝΠΑ ΑΟΣΖ ΘΑΗ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΠΚΒΑΠΖΠ

1.1 Πηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο
Δπσλπκία

Ραρπδξνκηθή δηεχζπλζε
Ξφιε
Ραρπδξνκηθφο Θσδηθφο
Σψξα
Ρειέθσλν
Φαμ
Ζιεθηξνληθφ Ραρπδξνκείν
Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο
Γεληθή Γηεχζπλζε ζην δηαδίθηπν (URL)

ΓΔΛΗΘΝ
ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ
ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΔΠ ΚΝΛΑΓΔΠ
ΚΔΠΝΙΝΓΓΗΝ
3 ΣΙΚ ΑΓΟΗΛΗΝ-ΑΛΡΗΟΟΗΝ
ΑΓΟΗΛΗΝ
30100
ΔΙΙΑΓΑ
2641361230-233
2641025955
gnaprom@gmail.com
ΦΟΑΓΘΗΑΓΝΙΑΘΖ Ο.
www.hospital-agrinio.gr

ΑΗΡ/ΛΗΑΠ
ΑΓΟΗΛΗΝ-

Δίδνο Αλαζέηνπζαο Αξρήο
Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή είλαη ην Γεληθφ Λνζνθνκείν Αηησιναθαξλαλίαο Λνζειεπηηθέο Κνλάδεο ΑγξηλίνπΚεζνινγγίνπ θαη αλήθεη ζην πνπξγείν γείαο.
Θχξηα δξαζηεξηφηεηα Α.Α.
Ζ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο είλαη ε παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο.
Δθαξκνζηέν εζληθφ δίθαην είλαη ην Διιεληθφ.
Πηνηρεία Δπηθνηλσλίαο
α)
Ρα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δηαζέζηκα γηα ειεχζεξε, πιήξε, άκεζε & δσξεάλ ειεθηξνληθή
πξφζβαζε ζηελ δηεχζπλζε : www www hospital-agrinio.gr θαη κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο
www.promitheus.gov.gr ηνπ Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π.
β)
Νη πξνζθνξέο πξέπεη λα ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά ζηελ δηεχζπλζε : www.promitheus.gov.gr
γ) H ειεθηξνληθή επηθνηλσλία απαηηεί ηελ ρξήζε εξγαιείσλ θαη ζπζθεπψλ πνπ δελ είλαη γεληθψο
δηαζέζηκα. Ζ απεξηφξηζηε, πιήξεο, άκεζε θαη δσξεάλ πξφζβαζε ζηα ελ ιφγσ εξγαιεία θαη ζπζθεπέο
είλαη δπλαηή ζηελ δηεχζπλζε (URL) : www.promitheus.gov.gr
1.2 Πηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Σξεκαηνδφηεζε
Δίδνο δηαδηθαζίαο
Ν δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί κε ηελ αλνηθηή δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ. 4412/16.
Σξεκαηνδφηεζε ηεο ζχκβαζεο
Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο είλαη ην Γεληθφ Λνζνθνκείν Αηησιναθαξλαλίαο. Ζ
δαπάλε γηα ηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε βαξχλεη ηελ κε Θ.Α. : 1311 ζρεηηθή πίζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ
νηθνλνκηθψλ εηψλ 2018-2019-2020 ηνπ Φνξέα.
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1.3 Ππλνπηηθή Ξεξηγξαθή θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο
Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο
είλαη ε πξνκήζεηα «ΗΑΡΟΗΘΔΠ ΞΟΝΚΖΘΔΗΔΠ» γηα ην Γεληθφ
Λνζνθνκείν Αηησιναθαξλαλίαο (Λνζειεπηηθή Κνλάδα Αγξηλίνπ θαη Λνζειεπηηθή Κνλάδα
Κεζνινγγίνπ) κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ζπκθεξφηεξε απφ νηθνλνκηθήο
άπνςεο
πξνζθνξάο κφλν βάζεη ηηκήο.
ETHΠΗΝΠ ΞΟΝΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ρσξίο
Φ.Ξ.Α

ETHΠΗΝΠ ΞΟΝΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ
κε Φ.Ξ. Α

ΑΓΟΗΛΗΝ

95.230,03 €

115.342,23 €

ΚΔΠΝΙΝΓΓΗ

27.051,44 €

32.680,29 €

ΔΡΖΠΗΝΠ
ΞΟΝΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ

122.281,47 €

148.022,52 €

ΞΟΝΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΠΚΞ.
ΞΟΝΑΗΟΔΠΖΠ

244.562,94 €

296.045,04 €

Ρν εθηηκψκελν πνζφ ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ αλέξρεηαη ζπλνιηθά ζην χςνο ησλ 244.562,94 € ρσξίο
ΦΞΑ θαη 296.045,04 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α. , ηα νπνία ζα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ηνπ
Γεληθνχ Λνζνθνκείνπ Αηησιναθαξλαλίαο (ηεο Λνζειεπηηθήο Κνλάδαο Αγξηλίνπ θαη ηεο
Λνζειεπηηθήο Κνλάδαο Κεζνινγγίνπ γηα έλα (1) έηνο, [κε απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα ηνπ λνζνθνκείνπ
γηα άζθεζε εηήζηαο παξάηαζεο (πξναίξεζε)], φπνην εθ ησλ δχν νξίσλ –πνζφ ή ρξφλνο- επέιζεη πξψην.
Πην αλσηέξσ πνζφ ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ν πξνυπνινγηζκφο γηα ηελ εηήζηα παξάηαζε, εθφζνλ απηή
αζθεζεί. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο γηα έλα (1) έηνο δελ ζπλεπάγεηαη φηη ην λνζνθνκείν,
ζα αζθήζεη ππνρξεσηηθά ην δηθαίσκα ηνπ γηα εηήζηα παξάηαζε.
Αλάιπζε ηνπ ζπλνιηθνχ εθηηκψκελνπ πνζνχ έρεη σο εμήο:
Ξξνυπνινγηζκφο Σσξίο ΦΞΑ: 244.562,94 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ δηθαηψκαηνο ηπρφλ άζθεζεο
εηήζηαο παξάηαζεο (πξναίξεζε), (122.281,47 € Ξ/ ελφο έηνπο + 122.281,47 € ε εηήζηα παξάηαζε)
Ξξνυπνινγηζκφο κε ΦΞΑ : 296.045,04 €ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ δηθαηψκαηνο ηπρφλ άζθεζεο
εηήζηαο παξάηαζεο (πξναίξεζε), (148.022,52 € Ξ/ γηα έλα έηνο + 148.022,52 € ε εηήζηα παξάηαζε).
Δπηζεκάλεηαη φηη, ζε πεξίπησζε άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο εηήζηαο πξναίξεζεο απφ ην λνζνθνκείν, ε λέα
ζχκβαζε, ε νπνία ζα πξνθχςεη, ζα αθνξά ηα ίδηα είδε θαη ηηο αληίζηνηρεο εηήζηεο ελδεηθηηθέο πνζφηεηεο
πνπ αθνξνχλ ζην πξψην έηνο. (Ξίλαθαο Η: Ξίλαθαο Δηδψλ Γηαθήξπμεο γηα έλα έηνο (12 κήλεο).)
Ρα πξνο πξνκήζεηα είδε θαηαηάζζνληαη ζηνλ θσδηθφ ηνπ Θνηλνχ Ιεμηινγίνπ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (CPV
33192000-2) θαη πεξηιακβάλνληαη ζην Ξαξάξηεκα Η, Δλφηεηα 1 πίλαθαο Η (Αληηθείκελν ζχκβαζεο &
Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο Δηδψλ – Ξνζφηεηεο).
Ξξνζθνξέο ππνβάιινληαη γηα φια ηα είδε, ή γηα κέξνο ησλ εηδψλ ή γηα έλα κφλν είδνο, ηνπ
Ξαξαξηήκαηνο Η ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.
Ξξνζθνξέο γηα κέξνο ησλ δεηνχκελσλ πνζνηήησλ ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ δελ γίλνληαη δεθηέο θαη ζα
απνξξίπηνληαη.
1.4 Θεζκηθφ πιαίζην
Ζ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο δηέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηηο θαη΄ εμνπζηνδφηεζε
απηήο εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, φπσο ηζρχνπλ θαη ηδίσο:
1. Έρνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο φπσο απηέο ηζρχνπλ:
(1) Λ. 2690/1999 (Α΄45) Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο
(2) ηνπ Λ.2955/01 «Ξξνκήζεηεο Λνζνθνκείσλ θαη ινηπψλ κνλάδσλ πγείαο ησλ Ξε.Π.. θαη άιιεο
δηαηάμεηο»
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(3) ηνπ Λ.3310/05 (ΦΔΘ 30/Α/2005) «Κέηξα γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή ησλ
θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηελ ζχλαςε ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ» φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Λ3414/05 (ΦΔΘ 279/Α/10-11-2005) «Ρξνπνπνίεζε ηνπ Λ 3310/05 «Κέηξα γηα ηελ
δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή ησλ θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηελ δηαδηθαζία ζχλαςεο
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ».
(4) ηνπ Λ.3329/2005 «Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο.
(5) ηνπ Λ.3527/2007(ΦΔΘ 25/Α/9.2.2007 «Θχξσζε ζπκβάζεσλ ππέξ λνκηθψλ πξνζψπσλ
επνπηεπνκέλσλ απφ ην πνπξγείν γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο»
(6) ηνπ Λ.3580/2007 «Ξξνκήζεηεο θνξέσλ επνπηεπνκέλσλ απφ ην πνπξγείν γείαο θαη Θνηλσληθήο
Αιιειεγγχεο θαη άιιεο δηαηάμεηο»
(7) ηνπ Λ. 3548/2007 «Θαηαρψξεζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ θαη
ηνπηθφ ηχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΘ 68 Α/20-03-2007) φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ην άξζξν 46 ηνπ
Λ. 3801/2009 ΦΔΘ 163 Α/04-09-2009».
(8) Ρνπ Λ. 3846/2010 ( Α΄66) «Δγγπήζεηο γηα ηελ εξγαζηαθή αζθάιεηα θαη άιιεο δηαηάμεηο».
(9) Ρνπ Λ. 3861/2010 (ΦΔΘ 112Α/13-07-2010) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε
λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν
«Ξξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο θαη ηηο ζρεηηθέο εγθπθιίνπο».
(10) ηνπ Λ.3867/3-8-2010 (ΦΔΘ128/3-8-2010) άξζξν 27 παξ.12 «εμφθιεζε πξνκεζεηψλ
Λνζνθνκείσλ θαη ξπζκίζεηο ζεκάησλ ζρεηηθψλ δηαγσληζκψλ».
(11) ηνπ Λ.4013/2011 (ΦΔΘ 204/Α) «Πχζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ θαη
Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ-Αληηθαηάζηαζε ηνπ έθηνπ θεθαιαίνπ ηνπ
Λ. 3588/2007(Ξησρεπηηθφο θψδηθαο) - Ξξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο».
(12) ηνπ Λ.3918/2011 (ΦΔΘ 31/02-03-2011) «Γηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην ζχζηεκα πγείαο θαη άιιεο
δηαηάμεηο»
(13) Λ 4024/2011 (Α226) Ππληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο, εληαίν κηζζνιφγην - βαζκνιφγην, εξγαζηαθή
εθεδξεία θαη άιιεο δηαηάμεηο εθαξκνγήο ηνπ κεζνπξφζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο
2012-2015.
(14) ηνπ Λ.4052/2012 (ΦΔΘ 41/01-03-2012) «Λφκνο αξκνδηφηεηαο πνπξγείσλ γείαο & Θνηλ/θεο
Αιιειεγγχεο θαη Δξγαζίαο θαη Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο …….ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο».
(15) ηνπ Λ.4055/2012 (ΦΔΘ 51/12-03-2012) «Γίθαηε δίθε θαη εχινγε δηάξθεηα απηήο».
(16) Θ..Α. Ξ1/2380/18.12.2012 (ΦΔΘ Β' 3400/20-12-2012) Θέκα: «Οχζκηζε ησλ εηδηθφηεξσλ
ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ
ηνπ πνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, πνδνκψλ, Κεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ
(17) ηνπ N.4152/2013 πεξί «Ξξνζαξκνγήο ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Νδεγία 2011/7 ηεο 16εο
Φεβξνπαξίνπ 2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο
ζπλαιιαγέο.
(18) ηνπ Λ.4155/2013 (ΦΔΘ 120/29-05-2013) «Δζληθφ Πχζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ
θαη άιιεο δηαηάμεηο»
(19) ηνπ N.4250/2014 (ΦΔΘ 74/A/2014) «Γηνηθεηηθέο απινπζηεχζεηο-Θαηαξγήζεηο, Ππγρσλεχζεηο
Λνκηθψλ πξνζψπσλ, πεξεζηψλ Γεκνζίνπ ηνκέα-Ρξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ Ξ.Γ. 318/92 (Α΄161)
θαη ινηπέο ξπζκίζεηο.
(20) Λ. 4270/2014 (Α΄143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο
(21) Ξξνεδξηθφ Γηάηαγκα 80/2016 (ΦΔΘ 145/Α/05-08-2016)
(22) Ρνλ εθηειεζηηθφ θαλνληζκφ (ΔΔ) 2016/7/5-1-2016 ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο
(23) Ρνλ Λ. 4412/8-8-2016 (ΦΔΘ 147/Α/2016) πεξί Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη
πεξεζηψλ θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηνχ
(24) Ρν ΞΓ 39/17 «Θαλνληζκφο εμέηαζεο Ξξνδηθαζηηθψλ Ξξνζθπγψλ ελψπηνλ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο
Ξξνδηθαζηηθψλ Ξξνζθπγψλ».
(25) Ρελ απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο ππ‟ αξηζκφλ 56902/215/02-06-17 (Β‟
1924) «Ρερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ
Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π.).».
(26) Ρελ απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο ππ‟ αξηζκφλ 57654//23-05-17 (Β‟ 1781)
«Οχζκηζε εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κε- ηξψνπ
Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (ΘΖΚΓΖΠ) ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο.»
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(27) Ρελ απφθαζε ησλ πνπξγψλ ΓΗΘΑΗΝΠΛΖΠ, ΓΗΑΦΑΛΔΗΑΠ ΘΑΗ ΑΛΘΟΥΞΗΛΥΛ ΓΗΘΑΗΥΚΑΡΥΛΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ ππ‟αξηζκ. 1191 «Θαζνξηζκφο ηνπ ρξφλνπ, ηξφπνπ ππνινγηζκνχ ηεο δηαδηθαζίαο
παξαθξάηεζεο θαη απφδνζεο ηεο θξάηεζεο 0,06% ππέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Ξξνδηθαζηηθψλ
Ξξνζθπγψλ (Α.Δ.Ξ.Ξ.), θαζψο θαη ησλ ινηπψλ ιεπηνκεξεηψλ εθαξκνγήο ηεο παξαγξάθνπ 3, ηνπ
άξζξνπ 350 ηνπ λ. 4412/2016»
(28) Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4497/2017 (ΦΔΘ 171/13-11-2017) Άζθεζε ππαίζξησλ εκπνξηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ, εθζπγρξνληζκφο ηεο επηκειεηεξηαθήο λνκνζεζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο.
(29) Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4488/2017 (ΦΔΘ 137/13-09-2017) Ππληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο Γεκνζίνπ θαη
ινηπέο αζθαιηζηηθέο δηαηάμεηο, ελίζρπζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ, δηθαηψκαηα αηφκσλ κε
αλαπεξίεο θαη άιιεο δηαηάμεηο.
(30) Ρηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4129/2013 (Α‟ 52) «Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Λφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ Ππλέδξην».

Β. Ρηο απνθάζεηο-έγγξαθα:
1. Ζ αξηζκ. 21/10-11-2015 ζέκα 22ν απφθαζε ηνπ Γ.Π. κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ην ΞΞ 2015 απφ
ην Λνζνθνκείν.
2. Ρν ππ‟αξ.4708/16-9-2016 έγγξαθν ηεο ΔΞ ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ηνπ ΞΞ 2015 θαη
αθνινχζσο ηα ππ.αξηζκ.4972/05-10-2016,4963/05-10-2016 θαη 4747/20-9-2016 κε ηα νπνία καο
ελεκεξψλνπλ λα δηελεξγνχκε ηηο πξνκήζεηεο απφ ηα ηζρχνληα ΞΞ έσο ηνλ θαζνξηζκφ
ζχκθσλα κε ην Λ.4412/2016 θνξέσλ δηελέξγεηαο γηα ηε δηελέξγεηα δηαγσληζκψλ ζε επίπεδν
θεληξηθήο δξαζηεξηφηεηαο αγνξάο (ΘΑΑ).
3. Ρν ππ. αξηζκ. 4584/30-9-2016 έγγξαθν ηνπ Δ.Α.Α.ΓΖ.Π. ζχκθσλα κε ην νπνίν αλακέλεηαη, ην
ακέζσο επφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα, ε επεμεξγαζία ζχληαμεο ειεθηξνληθψλ πξνηχπσλ ηεπρψλ
δηαθήξπμεο γηα πξνκήζεηεο θαη γεληθέο ππεξεζίεο.
4. Ζ αξηζκ. 12ε /30-05-2018 πξάμε, ζέκα 12ν απφθαζε ηνπ Γ.Π. κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ νη
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο απφ ην Λνζνθνκείν.
5. Ζ αξηζκ. 10ε /14-05-2018 πξάμε ζέκα 15ν, απφθαζε ηνπ Γ.Π. κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ην ζρέδην
ηεο δηαθήξπμεο.
6. Ζ αξ. 1273/2018 κε ΑΓΑ: 6ΟΠ446904Κ-ΛΙΑ απφθαζε δέζκεπζεο δαπάλεο Λ.Κ. Αγξηλίνπ θαη αξ.
1054/2018 κε ΑΓΑ: Τ6Α346907Ξ-ΘΒ7 απφθαζε δέζκεπζεο δαπάλεο Λ.Κ. Κεζνινγγίνπ.
1.5 Ξξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξψλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνχ
1. Ζ έλαξμε ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ είλαη ε 23/08/2018 εκέξα Ξέκπηε θαη ψξα 10:00:00.
2. Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ είλαη ε 03/09/2018 εκέξα Γεπηέξα θαη
ψξα 12:00:00
Νη νηθνλνκηθνί θνξείο δχλαληαη λα δεηήζνπλ ηελ απφζπξζε ππνβιεζείζαο πξνζθνξάο, πξηλ ηελ
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, κε έγγξαθν αίηεκα ηνπο πξνο ηελ αλαζέηνπζα
αξρή, ζε κνξθή ειεθηξνληθνχ αξρείνπ Portable Document Format (PDF) πνπ θέξεη εγθεθξηκέλε
πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή κε ρξήζε εγθεθξηκέλσλ
πηζηνπνηεηηθψλ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 8 ηεο .Α. 56902/215/2-6-2017 (ΦΔΘ Β 1924),
κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλία» ηνπ ζπζηήκαηνο. Ξηζηνπνηεκέλνο ρξήζηεο ηεο αλαζέηνπζαο
αξρήο, κεηά απφ ζρεηηθή απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία απνδέρεηαη ην ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ
νηθνλνκηθνχ θνξέα, κπνξεί λα πξνβεί ζηελ απφξξηςε ηεο ζρεηηθήο ειεθηξνληθήο πξνζθνξάο ζην
ζχζηεκα πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο. Θαηφπηλ, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο
δχλαηαη λα ππνβάιεη εθ λένπ πξνζθνξά κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο έσο ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία
ππνβνιήο πξνζθνξάο.
Κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο αλσηέξσ θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ δελ ππάξρεη
δπλαηφηεηα ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην ζχζηεκα.
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3. Ζ δηαδηθαζία ηεο ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ζα δηελεξγεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ
Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (Δ.Π.Ζ.Γ.Ζ.Π.), κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο
www.promitheus.gov.gr ηνπ σο άλσ ζπζηήκαηνο.
4. Ν ρξφλνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία κέζσ ηνπ Ππζηήκαηνο
βεβαηψλεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα κε ππεξεζίεο ρξνλνζήκαλζεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ
παξ.3 ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ Λ.4412/16 θαη ην άξζξν 9 ηεο .Α. 56902/215/2-6-2017 (ΦΔΘ Β 1924).
5. Ξξνζθνξέο πνπ ζα ππνβιεζνχλ ή ζα πεξηέιζνπλ ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζε έληππε κνξθή ρσξίο λα
έρεη πξνεγεζεί ππνβνιή ειεθηξνληθήο πξνζθνξάο ζην ΔΠΖΓΖΠ, δελ απνζθξαγίδνληαη θαη επηζηξέθνληαη
ζηνπο απνζηνιείο ηνπο, ζεσξνχκελεο σο νπδέπνηε ππνβιεζείζεο.
6. Νη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή, ρνξεγνχκελε απφ πηζηνπνηεκέλε
αξρή παξνρήο ςεθηαθήο ππνγξαθήο θαη λα εγγξαθνχλ ζην ειεθηξνληθφ Πχζηεκα (Δ.Π.Ζ.Γ.Ζ.Π. –
Γηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr) αθνινπζψληαο ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 5 ηεο .Α.
56902/215/2-6-2017 (ΦΔΘ Β 1924).
α. Νη νηθνλνκηθνί θνξείο - ρξήζηεο αηηνχληαη κέζσ ηνπ Ππζηήκαηνο ηελ εγγξαθή ηνπο ζε απηφ
παξέρνληαο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο θαη απνδερφκελνη ηνπο φξνπο ρξήζεο ηνπ ηαπηνπνηνχκελνη σο
εμήο:
(1) Όζνη απφ ηνπο αλσηέξσ δηαζέηνπλ ειιεληθφ Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ Κεηξψνπ (ΑΦΚ) ηαπηνπνηνχληαη
κε ρξήζε ησλ δηαπηζηεπηεξίσλ (φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο)πνπ απηνί θαηέρνπλ απφ ην
ζχζηεκα TAXISNet ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Ξιεξνθνξηαθψλ Ππζηεκάησλ. Δθφζνλ γίλεη ε ηαπηνπνίεζε,
ε αξκφδηα Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο θαη Ρερληθήο Πηήξημεο ηνπ ΔΠΖΓΖΠ, απνδίδεη ζε απηνχο ηα απαξαίηεηα
δηαπηζηεπηήξηα θαη δηθαηψκαηα πξφζβαζεο θαη ρξήζεο ηνπ Ππζηήκαηνο.
(2) Νη νηθνλνκηθνί θνξείο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο νη νπνίνη δελ δηαζέηνπλ ειιεληθφ
Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ Κεηξψνπ (ΑΦΚ) δχλαηαη λα αηηνχληαη ηελ εγγξαθή ηνπο:
α) είηε ζπκπιεξψλνληαο ηνλ αληίζηνηρν αξηζκφ ηαπηφηεηαο ΦΞΑ (VAT Ηdentification Number),
ηαπηνπνηνχκελνη κε ρξήζε ησλ δηαπηζηεπηεξίσλ πνπ θαηέρνπλ απφ ην αληίζηνηρν ζχζηεκα.
β) είηε βάζεη ηεο ζπκκφξθσζεο κε ην ζχζηεκα SecureidenTityacrOssboRderslinKed (STORK).
Δθφζνλ γίλεη ε ηαπηνπνίεζε, ε αξκφδηα Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο θαη Ρερληθήο Πηήξημεο ηνπ ΔΠΖΓΖΠ,
απνδίδεη ζε απηνχο ηα απαξαίηεηα δηαπηζηεπηήξηα θαη δηθαηψκαηα πξφζβαζεο θαη ρξήζεο ηνπ
Ππζηήκαηνο.
(3) Νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ δελ εληάζζνληαη ζηα πξνεγνχκελα δχν εδάθηα, αηηνχληαη ηελ εγγξαθή
ηνπο θαη ηαπηνπνηνχληαη απφ ηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο θαη Ρερληθήο Πηήξημεο ηνπ ΔΠΖΓΖΠ
απνζηέιινληαο:
- είηε ππεχζπλε δήισζε ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε κε επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή.
- είηε έλνξθε βεβαίσζε ή πηζηνπνηεηηθφ ζε κνξθή ειεθηξνληθνχ αξρείνπ Portable Document Format
(PDF)κε επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή, φπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη θαη ζχκθσλα κε ηνπο
πξνβιεπφκελνπο φξνπο ζην θξάηνο κέινο εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ζηα νπνία λα
δειψλεηαη/ απνδεηθλχεηαη ε εγγξαθή ηνπ ζε επαγγεικαηηθφ ή εκπνξηθφ κεηξψν, πξνζθνκηδφκελα εληφο
ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ θαη ζε έληππε κνξθή (πξσηφηππν ή αθξηβέο αληίγξαθν) ζηελ αξκφδηα
ππεξεζία.
α. Ρν αίηεκα εγγξαθήο ππνβάιιεηαη απφ φινπο ηνπο ππνςήθηνπο ρξήζηεο ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ
Ππζηήκαηνο ή κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ.
β. Δθφζνλ ν ππνςήθηνο ρξήζηεο ηαπηνπνηεζεί, ε αξκφδηα Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο θαη Ρερληθήο Πηήξημεο
ηνπ ΔΠΖΓΖΠ, απνδίδεη ζε απηφλ ηα απαξαίηεηα δηαπηζηεπηήξηα θαη δηθαηψκαηα πξφζβαζεο θαη ρξήζεο
ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ελεκεξψλεη ζρεηηθά κε ειεθηξνληθφ κήλπκα ηνλ ππνςήθην ρξήζηε.
γ. Πην πιαίζην ηνπ παξφληνο ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ παξέρεηαη δπλαηφηεηα εθπαίδεπζεο ηνπ
νηθνλνκηθνχ θνξέα ζην ΔΠΖΓΖΠ σο εμήο:
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(1) νη νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάιινπλ ηα αηηήκαηά ηνπο γηα εθπαίδεπζε ζπκπιεξψλνληαο θαη
απνζηέιινληαο ην αλαξηεκέλν έληππν ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, κε ειεθηξνληθφ κήλπκα κέζσ ηεο
ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλία» ηνπ Ππζηήκαηνο.
(2) ε αλαζέηνπζα αξρή ηνπ δηαγσληζκνχ ζπγθεληξψλεη ηα αηηήκαηα θαη ηα απνζηέιιεη έγθαηξα ζηε
ΓΓΓΠΞ, ζηε δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ vendor.training@eprocurement.gov.gr, ψζηε λα
θαζνξηζηεί ν ρξφλνο θαη ν ηφπνο εθπαίδεπζεο θαη λα ελεκεξσζνχλ ζρεηηθά ε αλαζέηνπζα αξρή θαη νη
νηθνλνκηθνί θνξείο.
(3) Ζ εθπαίδεπζε παξέρεηαη είηε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ΓΓΔΞΘ, είηε απνκαθξπζκέλα κέζσ studio
ηειεδηάζθεςεο, είηε κέζσ άιινπ ειεθηξνληθνχ κέζνπ.
7. Ζ δηαδηθαζία επηθνηλσλίαο, ελεκέξσζεο θαη δηαθίλεζεο εγγξάθσλ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηνπ
ζπζηήκαηνο ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 ηεο .Α. 56902/215/2-6-2017 (ΦΔΘ Β 1924) . Ρα ζρεηηθά ζηνηρεία
απνζηνιήο, θνηλνπνίεζεο, ππνβνιήο ή αλάξηεζεο πνπ απνηππψλνληαη ζηηο αληίζηνηρεο νζφλεο ηεο
δηεπαθήο ηνπ ρξήζηε, θαη εηδηθφηεξα ν θαηαγεγξακκέλνο ρξφλνο απηψλ, απνηεινχλ απφδεημε
επηθνηλσλίαο θαη δηαθίλεζεο εγγξάθσλ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο. Νη ζρεηηθέο πξνζεζκίεο αξρίδνπλ ηελ
επνκέλε ηεο εκέξαο ηεο πξναλαθεξζείζαο θαηά πεξίπησζε απνζηνιήο, θνηλνπνίεζεο ή ππνβνιήο θαη
ιήγνπλ φηαλ πεξάζεη νιφθιεξε ε ηειεπηαία εκέξα θαη, αλ είλαη θαηά ην λφκν ενξηάζηκε, φηαλ πεξάζεη
νιφθιεξε ε επνκέλε εξγάζηκε. Νη νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάιινπλ κέζσ ηνπ Ππζηήκαηνο ηα θαηά
πεξίπησζε έγγξαθα πνπ έρνπλ ζπληαρζεί/παξαρζεί απφ ηνπο ίδηνπο ππνγεγξακκέλα κε εγθεθξηκέλε
πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή πνπ ππνζηεξίδεηαη απφ
εγθεθξηκέλν πηζηνπνηεηηθφ, ην νπνίν ρνξεγήζεθε απφ έλαλ εγθεθξηκέλν πάξνρν ππεξεζηψλ
πηζηνπνίεζεο, ν νπνίνο πεξηιακβάλεηαη ζηνλ θαηάινγν εκπίζηεπζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ απφθαζε
2009/767/ΔΘ (φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη) θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Θαλνληζκφ (ΔΔ)
910/2014 θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο.
8. Θαλέλαο ππνςήθηνο δελ κπνξεί ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα επηθαιεζηεί πξνθνξηθέο απαληήζεηο εθ
κέξνπο ηνπ Γ.Λ. Αηη/λίαο ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο.
9. H ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ γίλεηαη κε επζχλε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ, ν νπνίνο εμ απηνχ θαη κφλν ηνπ
ιφγνπ δελ αληιεί δηθαίσκα απνδεκίσζεο γηα δαπάλεο ζρεηηθέο κε ηε ζχληαμε θαη ππνβνιή ησλ ζηνηρείσλ
πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε.
10. Θαηά ην ζηάδην αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ, νη αλάδνρνη ζα θαηαζέζνπλ δείγκαηα ζχκθσλα κε ην
άξζξν 6.5 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.
11. Δθφζνλ έρνπλ δεηεζεί εγθαίξσο, ζα παξαζρεζνχλ ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ζχκθσλα κε ηελ
παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ λ.4412/16. Ρν λνζνθνκείν κπνξεί λα παξάζρεη ηηο αλσηέξσ πιεξνθνξίεο
ζπγθεληξσηηθά επί φισλ ησλ ππνβιεζέλησλ αηηεκάησλ.
12. Όιεο νη απαηηνχκελεο δειψζεηο ή ππεχζπλεο δειψζεηο ή βεβαηψζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ
ππνβάιινληαη θαηά ηελ δηαδηθαζία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ (πξνζθνξέο θ.ι.π.) ή/θαη θαηά ηελ
ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο, δελ ρξεηάδεηαη λα θέξνπλ ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο,
θαη πξέπεη λα ππνγξάθνληαη ςεθηαθά απφ ηνπο έρνληεο ππνρξέσζε πξνο ηνχην, ήηνη απφ ην ίδην ην
θπζηθφ πξφζσπν πνπ ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ ή φηαλ πξφθεηηαη γηα εηαηξεία απφ ηνλ λφκηκν
εθπξφζσπν απηήο.
13. Ρν λνζνθνκείν δελ δεζκεχεηαη γηα ηελ ηειηθή αλάζεζε θαη δηθαηνχηαη λα ηελ αλαζέζεη ή φρη, λα
καηαηψζεη ή λα αλαβάιεη ή λα επαλαιάβεη ηε ζρεηηθή δηαδηθαζία, ρσξίο νπδεκία ππνρξέσζε θαηαβνιήο
ακνηβήο ή απνδεκίσζεο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο.
14. Ν πξνζθέξνληεο, εθφζνλ δελ αζθήζνπλ εκπξνζέζκσο έλζηαζε θαηά ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο ή
απηή έρεη απνξξηθζεί, ζεσξείηαη φηη απνδέρνληαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο ηεο θαη
δελ δχλαηαη κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ή κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν λα απνθξνχζνπλ, επζέσο ή εκκέζσο,
ηνπο φξνπο απηνχο.
15. Νη φξνη ηνπ δηαγσληζκνχ, φπσο αλαγξάθνληαη ζηε Γηαθήξπμε θαη ηα Ξαξαξηήκαηά ηεο, θαζνξίδνπλ
ηηο επηκέξνπο ππνρξεψζεηο ησλ δηαγσληδνκέλσλ-παξφρσλ. Γηα ζέκαηα κε ιεπηνκεξψο αλαθεξφκελα ζηελ
Γηαθήξπμε θαη ηα Ξαξαξηήκαηά ηεο, ηζρχνπλ ηα θαζνξηδφκελα ηφζν απφ ην ηζρχνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην
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πεξί Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (λνκνζεηήκαηα, .Α. Θ..Α. θιπ) φζν θαη απφ ηελ λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηε
ιεηηνπξγία θαη ηε δηαδηθαζία πξνκεζεηψλ ηνπ ΔΠ φπσο ηζρχεη θάζε θνξά. Θεσξείηαη φηη νη
ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ γλσξίδνπλ ην ζχλνιν ηνπ πξναλαθεξφκελνπ πιαηζίνπ θαη φηη δελ
κπνξνχλ λα επηθαιεζηνχλ άγλνηά ηνπ.
16. Δπηζεκαίλεηαη φηη απαηηνχκελα ζηνηρεία/έγγξαθα/δηθαηνινγεηηθά/δείγκαηα ηα νπνία ππνβάιινληαη ζε
έληππε κνξθή ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε θαη ηα Ξαξαξηήκαηα απηήο,
πξνζθνκίδνληαη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν (πξνζσπηθά, ηαρπδξνκηθά ή κε courier) ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ
λνζνθνκείνπ (3 ρικ Αγξηλίνπ-Αληηξξίνπ, Ρ.Θ 30 100) ζην Ρκήκα Γξακκαηείαο (πξσηφθνιιν) ζε
ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο ζα θέξεη ηηο ελδείμεηο:
«ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΞΝΤΖΦΗΝ» (επσλπκία, δηεχζπλζε, αξηζκφ ηειεθψλνπ, fax, e-mail)
«ΑΛΑΘΔΡΝΠΑ ΑΟΣΖ» ΓΔΛΗΘΝ Γ.Λ.ΑΗΡΥΙΝΑΘΑΟΛΑΛΗΑΠ Λ.Κ.ΑΓΟΗΛΗΝ-ΚΔΠΝΙΝΓΓΗΝ
«ΦΑΘΔΙΝΠ (π.ρ. ΔΛΡΞΥΛ ΓΗΘΑΗΙΝΓΖΡΗΘΥΛ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ ΘΑΗ ΡΔΣΛΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ) ΓΗΑ ΡΝΛ
ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΚΔ ΑΟΗΘΚΝ ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ ……………. ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ
………………………
ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΘΔΗΠΑΠ ΓΑΞΑΛΖΠ ………… ΚΔ ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ ΡΖΛ ΞΙΔΝΛ ΠΚΦΔΟΝΠΑ ΑΞΝ
ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΑΞΝΤΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΑΞΝΘΙΔΗΠΡΗΘΑ ΒΑΠΔΗ ΡΖΠ ΡΗΚΖΠ.
1.6 Γεκνζηφηεηα
Α.

Γεκνζίεπζε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο

Ξξνθήξπμε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο απεζηάιε κε ειεθηξνληθά κέζα γηα δεκνζίεπζε ηελ Ρξίηε
31/07/2018 ζηελ πεξεζία Δθδφζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
Β.

Γεκνζίεπζε ζε εζληθφ επίπεδν

Ρν πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαηαρσξήζεθε ζην Θεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Κεηξψν
Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (ΘΖΚΓΖΠ).
Ρν πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαηαρσξήζεθε αθφκε θαη ζηε δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ
Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π.: http://www.promitheus.gov.gr,
Ξξνθήξπμε (πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο) δεκνζηεχεηαη θαη ζηνλ Διιεληθφ ηνπηθφ Ρχπν,
ζχκθσλα κε ην άξζξν 379 παξ. 10 Λ. 4412/2016 : πνπ ιέεη γηα ηελ ηνπηθή εθεκεξίδα
1

ΞΑΙΚΝΠ κε εκεξνκελία 31/07/2018

Ζ πξνθήξπμε (πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο) φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ πεξίπησζε 16 ηεο
παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Λ. 3861/2010, αλαξηήζεθε ζην δηαδίθηπν, ζηνλ ηζηφηνπν
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΗΑΓΔΗΑ)
Ζ Γηαθήξπμε θαηαρσξήζεθε ζην δηαδίθηπν, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ζηε δηεχζπλζε
(URL) www.hospital-agrinio.gr
Γ.

Έμνδα δεκνζηεχζεσλ

Ζ δαπάλε ησλ δεκνζηεχζεσλ ζηνλ Διιεληθφ Ρχπν βαξχλεη είηε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή είηε ηνλ
Νηθνλνκηθφ Φνξέα θαηά πεξίπησζε, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 77 παξ. 5 λ. 4270/2014,
άξζξα 1 παξ. 3 & 4 παξ. 3 λ. 3548/2007 φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ην άξζξν 46 ηνπ Λ.3801/09, ζε
ζπλδπαζκφ κε ηα άξζξα 377 παξ. 1 πεξ. 35 & 379 παξ. 12 λ. 4412/2016.
1.7 Αξρέο εθαξκνδφκελεο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο
Νη νηθνλνκηθνί θνξείο δεζκεχνληαη φηη:
α) ηεξνχλ θαη ζα εμαθνινπζήζνπλ λα ηεξνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ, ηηο
ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη
εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο
ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο
απαξηζκνχληαη ζην Ξαξάξηεκα Σ ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016. Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ
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ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ δεκνζίσλ
ζπκβάζεσλ θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο
θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο. Ζ αζέηεζε ησλ αλσηέξσ ππνρξεψζεσλ απνηειεί ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ
παξάπησκα ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαηά ηελ έλλνηα ηεο πεξίπησζεο ζ΄ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ
73 (ήηνη ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απνθιείεη απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο
ζχκβαζεο νπνηνλδήπνηε νηθνλνκηθφ θνξέα εάλ κπνξεί λα απνδείμεη κε θαηάιιεια κέζα φηη ν νηθνλνκηθφο
θνξέαο έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ελ ακθηβφισ ηελ αθεξαηφηεηά
ηνπ).
β) δελ ζα ελεξγήζνπλ αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαζ΄φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο
αλάζεζεο, αιιά θαη θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ
γ) ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα δηαθπιάμνπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ
έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο ηέηνηεο.
Δπηηξέπεηαη αληίζηνηρα ε θαηάζεζε νπνηνπδήπνηε δεκφζηνπ εγγξάθνπ θαη δηθαηνινγεηηθνχ πνπ αθνξά
αιινδαπή Δπηρείξεζε κε ηε κνξθή επηθπξσκέλεο θσηνηππίαο πξνεξρφκελεο είηε απφ ην λφκηκν
επηθπξσκέλν έγγξαθν απφ ην αξκφδην Ξξνμελείν ηεο ρψξαο ηνπ πξνζθέξνληνο, είηε απφ ην πξσηφηππν
έγγξαθν κε ηελ ζθξαγίδα „‟Apostile” ζχκθσλα κε ηελ ζπλζήθε ηεο Σάγεο ηεο 05-10-61. Ζ επηθχξσζε
απηή πξέπεη λα έρεη γίλεη απφ δηθεγφξν θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ Θ.Ξ.Γ. θαη 53 ηνπ Θψδηθα
πεξί Γηθεγφξσλ.
Ρα αιινδαπά ηδησηηθά έγγξαθα κπνξνχλ λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα
επηθπξσκέλε είηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο είηε απφ πξφζσπν
θαηά λφκν αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρεη ζπληαρζεί ην έγγξαθν.
Δλεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια έληππα - εηαηξηθά ή κε - κε εηδηθφ ηερληθφ πεξηερφκελν
κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζε άιιε γιψζζα πρ αγγιηθή, γαιιηθή θ.ι.π. κφλν εθφζνλ ζπλνδεχνληαη απφ
κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή.
Θάζε κνξθήο επηθνηλσλία κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, θαζψο θαη κεηαμχ απηήο θαη ηνπ αλαδφρνπ, ζα
γίλνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα.
2.

ΓΔΛΗΘΝΗ ΘΑΗ ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ

2.1 Γεληθέο Ξιεξνθνξίεο
2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο
Ρα έγγξαθα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο είλαη ηα αθφινπζα:







ε κε αξ. 10889/2018 Ξξνθήξπμε ηεο Πχκβαζεο, φπσο απηή έρεη δεκνζηεπηεί ζηελ Δπίζεκε
Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
ε παξνχζα Γηαθήξπμε κε ηα Ξαξαξηήκαηα πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο
ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν Πχκβαζεο [ΔΔΔΠ]
νη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ηπρφλ παξέρνληαη ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο, ηδίσο ζρεηηθά
κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά
ην ζρέδην ηεο ζχκβαζεο κε ηα Ξαξαξηήκαηά ηεο

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Ξξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο Πχκβαζεο
Όιεο νη επηθνηλσλίεο ζε ζρέζε κε ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη
φιεο νη αληαιιαγέο πιεξνθνξηψλ, ηδίσο ε ειεθηξνληθή ππνβνιή, εθηεινχληαη κε ηε ρξήζε ηεο
πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (ΔΠΖΓΖΠ), κέζσ ηεο
Γηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ σο άλσ ζπζηήκαηνο.
2.1.3 Ξαξνρή Γηεπθξηλίζεσλ
Αηηήκαηα παξνρήο ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ – δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη απφ εγγεγξακκέλνπο
ζην ζχζηεκα νηθνλνκηθνχο θνξείο, δειαδή απφ εθείλνπο πνπ δηαζέηνπλ ζρεηηθά δηαπηζηεπηήξηα πνπ ηνπο
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έρνπλ ρνξεγεζεί (φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο) θαη απαξαίηεηα ην ειεθηξνληθφ αξρείν κε ην
θείκελν ησλ εξσηεκάησλ είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλνi. Αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλήζεσλ πνπ
ππνβάιινληαη είηε κε άιιν ηξφπν είηε ην ειεθηξνληθφ αξρείν πνπ ηα ζπλνδεχεη δελ είλαη ςεθηαθά
ππνγεγξακκέλν, δελ εμεηάδνληαη.
Ρα ζρεηηθά αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά, ην αξγφηεξν 9 εκέξεο πξηλ ηελ
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ θαη απαληψληαη αληίζηνηρα ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ
δηαγσληζκνχ κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr , ηνπ Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π. Ππγθεθξηκέλα, νη
νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάιινπλ αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ επί ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο κέζσ
ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ζπζηήκαηνο. Νη παξερφκελεο απφ ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο
δηεπθξηλίζεηο δίλνληαη κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλία» ηνπ Ππζηήκαηνο ή θαη ηεο αλάξηεζεο
απηψλ ζηνλ ειεθηξνληθφ ρψξν «Ππλεκκέλα Ξξνθεξπγκέλνπ Γηαγσληζκνχ», Θαηεγνξία «Ξξνο Αλάδνρν,
Γηαθήξπμε θαη Γεκνζίεπζε ζην Portal».
Αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλήζεσλ πνπ ππνβάιινληαη είηε κε άιιν ηξφπν είηε ην ειεθηξνληθφ αξρείν πνπ
ηα ζπλνδεχεη δελ είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν, δελ εμεηάδνληαη.
Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ, νχησο ψζηε φινη
νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο λα κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε φισλ ησλ αλαγθαίσλ πιεξνθνξηψλ
γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ πξνζθνξψλ ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:
α) φηαλ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο, αλ θαη δεηήζεθαλ απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα
έγθαηξα, δελ έρνπλ παξαζρεζεί ην αξγφηεξν έμη (6) εκέξεο πξηλ απφ ηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ
παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ,
β) φηαλ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πθίζηαληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο.
Ζ δηάξθεηα ηεο παξάηαζεο ζα είλαη αλάινγε κε ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ ή ησλ αιιαγψλ.
Όηαλ νη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο δελ έρνπλ δεηεζεί έγθαηξα ή δελ έρνπλ ζεκαζία γηα ηελ πξνεηνηκαζία
θαηάιιεισλ πξνζθνξψλ, δελ απαηηείηαη παξάηαζε ησλ πξνζεζκηψλ.
2.1.4 Γιψζζα
Ρα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα
Ρπρφλ ελζηάζεηο ή πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα.
Νη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή
ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Πηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη
δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε Ππλζήθε ηεο Σάγεο ηεο 5εο.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984
(Α΄188). Δπηηξέπεηαη ε θαηάζεζε νπνηνπδήπνηε δεκφζηνπ εγγξάθνπ θαη δηθαηνινγεηηθνχ πνπ αθνξά
αιινδαπή Δπηρείξεζε κε ηε κνξθή επηθπξσκέλεο θσηνηππίαο πξνεξρφκελεο είηε απφ ην λφκηκν
επηθπξσκέλν έγγξαθν απφ ην αξκφδην Ξξνμελείν ηεο ρψξαο ηνπ πξνζθέξνληνο, είηε απφ ην πξσηφηππν
έγγξαθν κε ηελ ζθξαγίδα „‟Apostile” ζχκθσλα κε ηελ ζπλζήθε ηεο Σάγεο ηεο 05-10-61. Ζ επηθχξσζε
απηή πξέπεη λα έρεη γίλεη απφ δηθεγφξν θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ Θ.Ξ.Γ. θαη 53 ηνπ Θψδηθα
πεξί Γηθεγφξσλ. Δηδηθά, ηα αιινδαπά ηδησηηθά έγγξαθα κπνξνχλ λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζή ηνπο
ζηελ ειιεληθή γιψζζα επηθπξσκέλε είηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο
λνκνζεζίαο είηε απφ πξφζσπν θαηά λφκν αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρεη ζπληαρζεί ην έγγξαθν
(άξζξν 92 παξ. 4 Λ.4412/16).
Ρα απνδεηθηηθά έγγξαθα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή
ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Πηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε Ππλζήθε
ηεο Σάγεο ηεο 5.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α΄188).Δηδηθά, ηα αιινδαπά ηδησηηθά
έγγξαθα κπνξνχλ λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα επηθπξσκέλε είηε απφ
πξφζσπν αξκφδην θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο είηε απφ πξφζσπν θαηά λφκν αξκφδην ηεο
ρψξαο ζηελ νπνία έρεη ζπληαρζεί ην έγγξαθν (άξζξν 107 πεξ. 14 ηνπ λ. 4497/2017).
Δλεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια έληππα - εηαηξηθά ή κε - κε εηδηθφ ηερληθφ πεξηερφκελν
κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζε άιιε γιψζζα π.ρ. αγγιηθή, γαιιηθή θ.ι.π. ρσξίο λα ζπλνδεχνληαη απφ
κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή
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Θάζε κνξθήο επηθνηλσλία κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, θαζψο θαη κεηαμχ απηήο θαη ηνπ αλαδφρνπ, ζα
γίλνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα.
2.1.5 Δγγπήζεηο
Νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.2 θαη 4.1. εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ
ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ ή ζηα θξάηεκέξε ηεο ΠΓΠ θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Κπνξνχλ, επίζεο, λα
εθδίδνληαη απφ ην Δ.Ρ.Α.Α. - Ρ.Π.Κ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Ρακείνπ Ξαξαθαηαζεθψλ
θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε
κε γξακκάηην παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην Ρακείν Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή
κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ ηνπ
ε εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξέα.
Νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη θαη‟ επηινγή ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο
εθδφηεο ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ.
Νη εγγπήζεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ θαη‟ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: α) ηελ εκεξνκελία έθδνζεο, β)
ηνλ εθδφηε, γ) ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζχλνληαη, δ) ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο, ε) ην
πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε, ζη) ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Κ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ
θνξέα ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε (ζηελ πεξίπησζε έλσζεο αλαγξάθνληαη φια ηα παξαπάλσ
γηα θάζε κέινο ηεο έλσζεο), δ) ηνπο φξνπο φηη: αα) ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα,
ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο, θαη ββ) φηη ζε πεξίπησζε
θαηάπησζεο απηήο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ, ε) ηα
ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο θαη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ ηνπ
δηαγσληζκνχ, ζ) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο, η) ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο
απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο εγγχεζεο νιηθά ή κεξηθά εληφο πέληε (5)
εκεξψλ κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη θαη ηα) ζηελ πεξίπησζε
ησλ εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο, ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο
(παξ. 4, άξζξνπ 72, λ.4412/16).
Ζ αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί κε ηνπο εθδφηεο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη
ηελ εγθπξφηεηά ηνπο.
2.2 Γηθαίσκα Ππκκεηνρήο - Θξηηήξηα Ξνηνηηθήο Δπηινγήο
2.2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο
1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά
πξφζσπα θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα κέιε απηψλ, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε:
α) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο,
β) θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ (Δ.Ν.Σ.),
γ) ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε ΠΓΠ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε δεκφζηα
ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Ξαξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ
Έλσζε Ξξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ Ππκθσλίαο, θαζψο θαη
δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη
δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.
2. Νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ, δελ
απαηηείηαη λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο. Ζ Α.Α. κπνξεί λα
απαηηήζεη απφ ηηο ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή, εθφζνλ
ηνπο αλαηεζεί ε ζχκβαζε ζην κέηξν πνπ ε ζρεηηθή κεηαβνιή είλαη αλαγθαία γηα ηελ νξζή εθηέιεζε ηεο
ζχκβαζεο (άξζξν 19 ηνπ λ.4412/16).
3. Πηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα κέιε ηεο επζχλνληαη
έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξσλ έλαληη ηεο Α.Α. γηα ηελ εθπιήξσζε φισλ
ησλ απνξξενπζψλ, απφ ηα έγγξαθα ηεο Πχκβαζεο, ππνρξεψζεψλ ηνπο. Ρπρφλ πθηζηάκελεο κεηαμχ ηνπο
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ζπκθσλίεο, πεξί θαηαλνκήο ησλ επζπλψλ ηνπο, έρνπλ ηζρχ κφλνλ ζηηο εζσηεξηθέο ηνπο ζρέζεηο θαη ζε
θακία πεξίπησζε δελ δχλαληαη λα πξνβιεζνχλ έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο σο ιφγνο απαιιαγήο
ηνπ ελφο κέινπο απφ ηηο επζχλεο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ άιινπ ή ησλ άιισλ κειψλ γηα ηελ
νινθιήξσζε ηεο Πχκβαζεο.
4. Πε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο είλαη Έλσζε θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηεο Πχκβαζεο,
νπνηαδήπνηε απφ ηα Κέιε ηεο, εμαηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή ιφγσ αλσηέξαο βίαο, δελ
κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, ηα ππφινηπα Κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε
νινθιήξσζεο ηεο Πχκβαζεο κε ηνπο ίδηνπο φξνπο. Ζ θξίζε γηα ηε δπλαηφηεηα εθπιήξσζεο ή κε ησλ
φξσλ ηεο Πχκβαζεο ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Πε αξλεηηθή
πεξίπησζε, ν Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη λα θαηαγγείιεη ηε Πχκβαζε.
2.2.2 Δγγχεζε ζπκκεηνρήο
2.2.2.1. Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, θαηαηίζεηαη απφ
ηνπο ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο (πξνζθέξνληεο) εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, ην χςνο ηεο
νπνίαο θαζνξίδεηαη ζην 2% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, ήηνη πνζνχ 2.453,00 € (Γχν ρηιηάδεο
ηεηξαθφζηα πελήληα ηξία επξψ) εθφζνλ νη πξνζθνξέο δίλνληαη γηα φια ηα ππφ πξνκήζεηα είδε. Πε
πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο γηα κέξνο ησλ εηδψλ ή γηα έλα είδνο, ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο αλαιπηηθά
σο εμήο:

A/A

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΔΗΓΝΠ

ΞΝΠΝ
ΔΓΓΖΡΗΘΖΠ
ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ

1

ΣΑΟΡΗ ΑΞΝΠΡΔΗΟΥΠΖΠ
• Λα πιεξεί ηηο δηεζλείο πξνδηαγξαθέο.
• Λα είλαη απφ non-woven, ζπλζεηηθφ πιηθφ.
• Nα είλαη θαηάιιειν γηα ζπζθεπαζία βαξέσλ αληηθεηκέλσλ.
• Λα είλαη αλζεθηηθφ θαη καιαθφ
• Λα κελ αθήλεη αησξνχκελα ζσκαηίδηα θαηά ηε ρξήζε
• Λα είλαη πδαηναπσζεηηθφ θαη ζηηο αιθνφιεο.
• Λα είλαη πνξψδεο θαη λα κε δηαπεξλάηαη απφ βαθηεξίδηα.
• Λα ζπκπεξηθέξεηαη ζαλ χθαζκα
• Λα επηηξέπεη ηελ είζνδν ηνπ αηκνχ θαη ηελ έμνδν ηνπ αέξνο.
• Λα είλαη ππναιιεξγηθφ θαη κε ηνμηθφ.
• Θαηά ην άλνηγκα ηνπ παθέηνπ, λα κελ επαλέξρνληαη νη γσλίεο πξνο ηα πάλσ κε απνηέιεζκα λα θαηαξγείηαη ή
απνζηείξσζε.
• Λα δηαζέηεη CE MARK.
• Λα πξνζθέξεηαη ζε δηαζηάζεηο 75 x 75 cm, 100 x 100 cm, 120 x 120 cm

α

75 Σ 75cm.

15,00 €

β

100 X 100cm.

41,00 €

γ
2

120 Σ 120 cm.
ΣΑΟΡΗ ΑΞΝΠΡΔΗΟΥΠΖΠ NON-WOVEN ΔΛΑΙΙΑΠΠΝΚΔΛΑ ΑΡΚΝ – ΒΑΟΔΥΛ ΓΗΠΘΥΛ ΔΟΓΑΙΔΗΥΛ
(120x120 cm)
Λα απνηεινχληαη απφ θπηηαξηθέο θαη ζπλζεηηθέο ίλεο βάξνπο κεγαιχηεξνπ ησλ 65 gr/m2 ή λα είλαη
πνιπζηξσκαηηθφ πιηθφ πιήξσο ζπλζεηηθψλ ηλψλ (5 ζηξψκαηα ηνπιάρηζηνλ), βάξνπο απφ 55 gr/m2 θαη πιένλ.
Λα θέξνπλ ηηο ινηπέο πξνδηαγξαθέο ησλ ραξηηψλ απνζηείξσζεο.

63,00 €

5,00 €
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3

ΟΝΙΑ ΑΞΝΠΡΔΗΟΥΠΖΠ (ΣΥΟΗΠ ΞΗΔΡΑ)
• Ονιά απφ ραξηί θαη δηάθαλεο πνιπκεξέο κεγάιεο αληνρήο θαη ηζρπξνχ θξάγκαηνο θαηά ησλ κηθξνβίσλ. Ζ
ράξηηλε πιεπξά λα είλαη αλζεθηηθή. Ζ δηαθαλήο πιαζηηθή πιεπξά λα είλαη αλζεθηηθή θαη λα κελ ζπξξηθλψλεηαη
κεηά ηνλ θιηβαληζκφ.
• Ρν βάξνο ηνπ ραξηηνχ κε ην πιαζηηθφ θηικ λα είλαη >70gr/m2.
• Λα είλαη θαηάιιεια γηα ρξήζε ζε θιίβαλν αηκνχ.
• Ζ έλσζε ησλ δχν πιηθψλ λα γίλεηαη κε πνιιαπιή ζεξκνζπγθφιεζε, πιάηνπο ηνπιάρηζηνλ 10 ρηιηνζηψλ.
• Ζ θφιια ηεο ζεξκνζπγθφιεζεο λα είλαη πςειήο πνηφηεηαο, αλζεθηηθή ζηελ πγξαζία, κεγίζηεο αληνρήο ψζηε
λα κελ αλνίγεη ζηελ πίεζε ηνπ βάξνπο ησλ εξγαιείσλ.
• Λα είλαη αδηαπέξαζηα ζην λεξφ θαη λα ππάξρεη ηζρπξφ θξάγκα θαηά ησλ κηθξννξγαληζκψλ θαη ηεο ζθφλεο. Λα
κελ επηκνιχλνληαη ηα απνζηεηξσκέλα πιηθά θαηά ηε θχιαμε.
• Νη ρεκηθνί δείθηεο ησλ ξνιψλ λα είλαη ζηελ εζσηεξηθή κπξνζηηλή επηθάλεηα ψζηε λα παξέρεηαη άκεζν νπηηθφ
απνηέιεζκα.
• Νη ρεκηθνί δείθηεο ησλ ξνιψλ λα είλαη ηθαλνχ κεγέζνπο εκθαλείο θαη επθξηλείο (πξηλ θαη κεηά ηελ απνζηείξσζε),
κε ηνμηθνί, ηππσκέλνη ζε ππθλά δηαζηήκαηα, θαη ε κεηαβνιή ηνπ ρξσκαηηζκνχ ηνπο κεηά ηελ απνζηείξσζε λα
είλαη επθξηλήο θαη επδηάθξηηε.
• Θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ αλνίγκαηνο (κεηά ηελ απνζηείξσζε) δελ ζα πξέπεη λα ζθίδεηαη ην παθέην αιιά λα
αλνίγεη παξάιιεια κε ηελ πιατλή ξαθή θαη λα απνθνιιάηαη νκαιά ρσξίο λα αθήλεη ππνιείκκαηα (ηλίδηα θαη
ρλνχδη) ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε άζεπηε παξαιαβή ηνπ πιηθνχ.
• Λα γίλεηαη αλαθνξά ζην ρξφλν δηαηήξεζεο απνζηείξσζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ζε ειεγρφκελεο ζπλζήθεο
απνζηείξσζεο.
• Λα αλαγξάθεηαη επθξηλψο ε εκεξνκελία παξηίδα παξαγσγήο θαη ιήμεο.
• Λα αλαγξάθεηε ε παξηίδα παξαγσγήο γηα εχθνιν εληνπηζκφ θαηαζθεπαζηηθνχ ιάζνπο.
• Λα δηαηίζεηαη ζηηο δηαζηάζεηο, 50cm x 200 m, 75cm x 200 m , 100cm x 200 m, 150cm x 200 m, 200cm x
200 m, 250cm x 200 m, 300cm x 200 m, 400cm x 200 m.

α

50Σ200 m., πεξίπνπ

1,00 €

β

75Σ200 m., πεξίπνπ

4,00 €

γ

100Σ 200 m., πεξίπνπ

5,00 €

δ

150 Σ 200 m., πεξίπνπ

21,00 €

ε

200 Σ 200 m., πεξίπνπ

25,00 €

ζη

250 Σ 200 m., πεξίπνπ

24,00 €

δ

300 Σ 200 m., πεξίπνπ

17,00 €

ε
4

400 Σ 200 m., πεξίπνπ
ΟΝΙΑ ΑΞΝΠΡΔΗΟΥΠΖΠ (ΚΔ ΞΗΔΡΑ)
• Ονιά απφ ραξηί θαη δηάθαλεο πνιπκεξέο κεγάιεο αληνρήο θαη ηζρπξνχ θξάγκαηνο θαηά ησλ κηθξνβίσλ. Ζ
ράξηηλε πιεπξά λα είλαη αλζεθηηθή. Ζ δηαθαλήο πιαζηηθή πιεπξά λα είλαη αλζεθηηθή θαη λα κελ ζπξξηθλψλεηαη
κεηά ηνλ θιηβαληζκφ.
• Ρν βάξνο ηνπ ραξηηνχ κε ην πιαζηηθφ θηικ λα είλαη >70gr/m2.
• Λα είλαη θαηάιιεια γηα ρξήζε ζε θιίβαλν αηκνχ θαη θιίβαλν νμεηδίνπ ηνπ αηζπιελίνπ.
• Ζ έλσζε ησλ δχν πιηθψλ λα γίλεηαη κε πνιιαπιή ζεξκνζπγθφιεζε, πιάηνπο ηνπιάρηζηνλ 10 ρηιηνζηψλ.
• Ζ θφιια ηεο ζεξκνζπγθφιεζεο λα είλαη πςειήο πνηφηεηαο, αλζεθηηθή ζηελ πγξαζία, κεγίζηεο αληνρήο ψζηε
λα κελ αλνίγεη ζηελ πίεζε ηνπ βάξνπο ησλ εξγαιείσλ.
• Λα είλαη αδηαπέξαζηα ζην λεξφ θαη λα ππάξρεη ηζρπξφ θξάγκα θαηά ησλ κηθξννξγαληζκψλ θαη ηεο ζθφλεο. Λα
κελ επηκνιχλνληαη ηα απνζηεηξσκέλα πιηθά θαηά ηε θχιαμε.
• Νη ρεκηθνί δείθηεο ησλ ξνιψλ λα είλαη ζηελ εζσηεξηθή κπξνζηηλή επηθάλεηα ψζηε λα παξέρεηαη άκεζν νπηηθφ
απνηέιεζκα.
• Νη ρεκηθνί δείθηεο ησλ ξνιψλ λα είλαη ηθαλνχ κεγέζνπο εκθαλείο θαη επθξηλείο (πξηλ θαη κεηά ηελ απνζηείξσζε),
κε ηνμηθνί, ηππσκέλνη ζε ππθλά δηαζηήκαηα, θαη ε κεηαβνιή ηνπ ρξσκαηηζκνχ ηνπο κεηά ηελ απνζηείξσζε λα
είλαη επθξηλήο θαη επδηάθξηηε.
• Θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ αλνίγκαηνο (κεηά ηελ απνζηείξσζε) δελ ζα πξέπεη λα ζθίδεηαη ην παθέην αιιά λα
αλνίγεη παξάιιεια κε ηελ πιατλή ξαθή θαη λα απνθνιιάηαη νκαιά ρσξίο λα αθήλεη ππνιείκκαηα (ηλίδηα θαη
ρλνχδη) ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε άζεπηε παξαιαβή ηνπ πιηθνχ.
• Λα γίλεηαη αλαθνξά ζην ρξφλν δηαηήξεζεο απνζηείξσζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ζε ειεγρφκελεο ζπλζήθεο
απνζηείξσζεο.
• Λα αλαγξάθεηαη επθξηλψο ε εκεξνκελία παξηίδα παξαγσγήο θαη ιήμεο.
• Λα αλαγξάθεηαη ε παξηίδα παξαγσγήο γηα εχθνιν εληνπηζκφ θαηαζθεπαζηηθνχ ιάζνπο.
Λα δηαηίζεηαη ζηηο δηαζηάζεηο, 100cm x 100 m, 150cm x 100 m, 200cm x 100 m, 250cm x 100 m, 300cm x
100 m

4,00 €

α

100 Σ 100 m., πεξίπνπ

2,00 €

β

150 Σ 100 m., πεξίπνπ

5,00 €

γ

200 Σ 100 m., πεξίπνπ

5,00 €

δ

250 Σ 100 m., πεξίπνπ

8,00 €

ε

300 Σ 100 m., πεξίπνπ

2,00 €
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ΘΖΘΔΠ ΑΞΝΠΡΔΗΟΥΠΖΠ ΑΞΙΔΠ
• Λα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο, ζχκθσλα κε ηηο δηεζλείο πξνδηαγξαθέο.
• Λα ππάξρνπλ κεγάινπ κεγέζνπο δείθηεο γηα απνζηείξσζε θαη λα είλαη θαηάιιειεο γηα απνζηείξσζε αηκνχ θαη
νμεηδίνπ ηνπ αηζπιελίνπ.
• Νη δείθηεο λα έρνπλ επδηάθξηηε ρξσκαηηθή κεηαβνιή. Λα είλαη ηνπνζεηεκέλνη κεηαμχ ησλ δχν ζηξσκάησλ,
εμαιείθνληαο ηειείσο ηνλ θίλδπλν λα έξζνπλ ζε επαθή νη ρεκηθέο νπζίεο ηνπ δείθηε κε ην πξνο απνζηείξσζε
πιηθφ.
• Ζ ράξηηλε πιεπξά λα είλαη αλζεθηηθή.
• Θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αλνίγκαηνο λα δηαρσξίδεηαη ηέιεηα ην πιαζηηθφ απφ ην ραξηί, ρσξίο λα ζθίδεηαη ην ραξηί,
εθκεδελίδνληαο ηνλ θίλδπλν λα πεξάζνπλ κηθξφβηα απφ έμσ πξνο ηα κέζα.
• Ζ πιαζηηθή πιεπξά λα είλαη αλζεθηηθή, καιαθή θαη λα κελ δαξψλεη κεηά ηνλ θιηβαληζκφ.
• Ζ πιατλή ζπγθνιιεηηθή επηθάλεηα λα είλαη κεγίζηεο αληνρήο, έηζη ψζηε λα κελ αλνίγεη απφ ηελ πίεζε ηνπ
βάξνπο ησλ εξγαιείσλ θαη λα κελ αθήλεη ίρλε θαηά ην άλνηγκα.
• Λα πξνζθέξνληαη ζε δηαζηάζεηο, ψζηε λα θαιχπηνληαη νη αληίζηνηρεο αλάγθεο καο αλά ρξνληθή πεξίνδν.

α

150 Σ 300

11,00 €

β

200 Σ 340

16,00 €

γ

300 Σ 430

2,00 €

δ
6

350 Σ 630
ΡΑΗΛΗΑ (ΚΑΟΡΟΑΠ) ΑΞΝΠΡΔΗΟΥΠΖΠ ΑΡΚΝ ΠΔ ΟΝΙΝ
Σεκηθφο εμσηεξηθφο δείθηεο-ηαηλία, πγξνχ θιηβάλνπ, απηνθφιιεηε ράξηηλε,
κε δηαζηάζεηο 3/4 ηληζψλ πεξίπνπ ζε ξνιφ ησλ 50m,
κε ρξσκαηηθή αιιαγή ζε φιν ην κήθνο,
λα έρεη ηζρπξή θνιιεηηθή ηδηφηεηα,
λα κελ απνθνιιάηαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ θιηβαληζκνχ,
λα κελ αθήλεη ππνιείκκαηα θαηά ηελ αθαίξεζε ηεο θαη
λα αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία ιήμεο ζε θάζε ξνιφ.

2,00 €
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ΔΡΗΘΔΡΔΠ ΓΗΑ CONTAINER ρεηξνπξγηθψλ εξγαιείσλ.
Θαξηειάθηα (ράξηηλεο απηνθφιιεηεο εηηθέηεο ) θνπηηψλ απνζηείξσζεο. Λα δηαζέηνπλ δείθηε αιιαγήο ρξψκαηνο
φηαλ εθηίζεληαη ζε ζπλζήθεο απνζηείξσζεο. Λα θέξνπλ έλδεημε γηα αλαγξαθή έλαξμεο θαη ιήμεο απνζηείξσζεο
κε αξίζκεζε ηνπ θνξηίνπ θιηβαληζκνχ θαη φλνκα ζπζθεπαζηή. Λα πξνζθέξνληαη ζε δηαζηάζεηο 53,5x36mm θαη
65x36 mm.
ΝΙΝΘΙΖΟΥΚΔΛΝΗ ΔΠΥΡΔΟΗΘΝΗ ΣΖΚΗΘΝΗ ΓΔΗΘΡΔΠ ΑΡΚΝ
• Λα είλαη θαηάιιεινη γηα εζσηεξηθή ρξήζε ζε θάζε παθέην απνζηείξσζεο
• Λα είλαη ηζνδχλακνη βηνινγηθνχ δείθηε (λα θαηαηεζεί ε κειέηε πνπ ην απνδεηθλχεη)
• Λα αληηδξνχλ πξννδεπηηθά ζε φιεο ηηο ζεκαληηθέο παξακέηξνπο απνζηείξσζεο, θαηάιιεινη γηα πξνγξάκκαηα
121νC -134νC.
• Λα έρνπλ θαηαζθεπή κεηαθηλνχκελεο ρεκηθήο κειάλεο.
• Λα είλαη απαιιαγκέλνη κφιπβδνπ θαη άιισλ βαξέσλ κεηάιισλ γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη
ησλ ρξεζηψλ.
• Λα είλαη εχθνινη ζηελ αλάγλσζε, κε εκθαλή θαη επδηάθξηηφ απνηέιεζκα, φηαλ εθηίζεληαη ζηηο παξακέηξνπο
απνζηείξσζεο.
• Λα είλαη ζπζθεπαζκέλνη ζε θαηάιιειν πιηθφ, γηα πξνζηαζία απφ ην ειηαθφ θσο θαη ηελ πγξαζία.
• Λα αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία ιήμεο ηνπ πξντφληνο ζε θάζε ζπζθεπαζία.
• Λα δηαηίζεηαη θαη κε πξνέθηαζε γηα κεγάια ζεη.
ΡΔΣΛΗΘΝΠ ΔΙΔΓΣΝΠ ΓΗΑ ΘΙΗΒΑΛΝ ΑΡΚΝ (BOWIE DICK)
• Ρν test bowie dick λα απνθαιχπηεη αλ ν θιίβαλνο απνζηείξσζεο ιεηηνπξγεί ζε θαζνξηζκέλεο ζπλζήθεο ρξφλνπ,
ζεξκνθξαζίαο, πίεζεο, απνκάθξπλζεο αέξα, πγξαζίαο θαη έθζεζεο ζην απνζηεηξσηηθφ κέζν.
• Ρν test λα απνθαιχπηεη ηελ χπαξμε αέξα ζηνλ θιίβαλν, πηζαλέο δηαξξνέο ηνπ ζαιάκνπ, θαθή πνηφηεηα αηκνχ
(πγξφο ή ππέξζεξκνο αηκφο, ζπκππθλψκαηα).
• Ρν test λα θέξεη δείθηε κε ρεκηθή κειάλε, ε νπνία λα παξακέλεη αλαιινίσηε θαη κεηά ηελ αξρεηνζέηεζε γηα
καθξφ δηάζηεκα, γηα ηνπιάρηζηνλ 5 ρξφληα.
• Ν δείθηεο λα έρεη ηππσκέλα ηα δεδνκέλα ηνπ θχθινπ απνζηείξσζεο θαη ε ρξσκαηηθή αιιαγή λα είλαη ζαθήο..
• Θάζε παθέην λα θέξεη εκεξνκελία παξαγσγήο θαη ιήμεο. Λα ζπλνδεχεηαη απφ αλαιπηηθφ δηαγλσζηηθφ πίλαθα
ζθαικάησλ.
• Ρν test λα είλαη νηθνινγηθά αζθαιέο γηα απφξξηςε, λα είλαη απαιιαγκέλν κφιπβδνπ θαη άιισλ βαξέσλ
κεηάιισλ θαζψο θαη αιιεξγηνγφλσλ νπζηψλ φπσο ιάηεμ.
• Ρν test bowie dick λα είλαη ζχκθσλν κε ηα δηεζλή πξφηππα ρεκηθψλ δεηθηψλ απνζηείξσζεο φπσο νξίδεηαη ζηελ
Δπξσπατθή Έλσζε
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39,00 €

1,00 €

3,00 €

25,00 €
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ΓΔΗΘΡΖΠ ΒΗΝΙΝΓΗΘΝΠ ΘΙΗΒΑΛΝ ΑΡΚΝ (ΑΚΞΝΙΔΠ)
• Νη βηνινγηθνί δείθηεο λα είλαη θηαιίδηα κε ζξεπηηθφ πγξφ θαη πιεζπζκφ ζπφξσλ αλά ισξίδα ζχκθσλα κε ην
πξφηππν EN ISO 11138-1-3.
• Λα πξνζθέξεηαη δσξεάλ ε ζπζθεπή ηνπ επσαζηήξα γηα ηνπο βηνινγηθνχο δείθηεο θαη λα δηαηίζεληαη
ηνπιάρηζηνλ κε 10 ζέζεηο επψαζεο θαη ελδείμεηο ιεηηνπξγίαο (νπηηθή - ερεηηθή ζήκαλζε).
• Λα είλαη θαηάιιεινη γηα θχθινπο απνζηείξσζεο 121νC -134νC ηνπ θιηβάλνπ αηκνχ θαη λα θέξνπλ
πηζηνπνηεηηθφ αζθαιείαο φζνλ αθνξά ην είδνο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ ζπφξσλ.
• Ρφζν ζηελ αηνκηθή ζπζθεπαζία φζν θαη εμσηεξηθά λα αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία ιήμεσο θαη ν θσδηθφο
παξαγσγήο.
• Ζ εηηθέηα ηεθκεξίσζεο λα αληέρεη ζηηο ζπλζήθεο θιηβαληζκνχ ρσξίο λα θζείξεηαη θαη λα μεθνιιάεη εχθνια.
• Θάζε παθέην δεηθηψλ λα ζπλνδεχεηαη απφ ηερληθέο νδεγίεο –πιεξνθνξίεο φπσο: βαζηθέο παξακέηξνπο πνπ έρεη
ζρεδηαζηεί λα αληρλεχεη, αλακελφκελε αιιαγή κεηά ηελ έθζεζε ζην κέζν απνζηείξσζεο, εκεξνκελία παξαγσγήο
θαη ιήμεσο, θσδηθφο παξαγσγήο, ζπλζήθεο απνζήθεπζεο, νδεγίεο ρξήζεσο ζηελ ειιεληθή γιψζζα.
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ΓΔΗΘΡΖΠ ΒΗΝΙΝΓΗΘΝΠ ΘΙΗΒΑΛΝ ΑΡΚΝ ΑΚΔΠΖΠ ΑΛΑΓΛΥΠΖΠ
• Βηνινγηθφο δείθηεο γηα θιηβάλνπο αηκνχ ζε ακπνχιεο κε απνηέιεζκα επψαζεο έσο 3 ψξεο, θαηάιιεινο γηα
θχθινπο απνζηείξσζεο 134νC.
• Λα δηαηίζεηαη επσαζηήξαο ηνπιάρηζηνλ κε 10 ζέζεηο επψαζεο, λα έρεη ηε δπλαηφηεηα νπηηθήο θαη ερεηηθήο
έλδεημεο ησλ απνηειεζκάησλ θαη ζπλαγεξκφ ζε πεξίπησζε ιαλζαζκέλνπ απνηειέζκαηνο.
• Λα θαηαηίζεηαη πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο κε ην EN ISO 11138-3-1 θαη θπιιάδην νδεγηψλ ζηα Διιεληθά επί
πνηλή απφξξηςεο.
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ΦΗΙΡΟΑ ΣΑΟΡΗΛΑ ΚΗΑΠ ΣΟΖΠΔΥΠ ΓΗΑ ΚΔΡΑΙΙΗΘΑ ΘΝΡΗΑ (CONTAINERS).
• Λα είλαη κηαο ρξήζεσο, κε νπή, κε ρεκηθφ δείθηε ζην πάλσ κέξνο ηνπο. Ν ρεκηθφο δείθηεο λα κελ είλαη ηνμηθφο.
• Κηθξνπνξψδεο, γηα λα επηηξέπεη κφλν ηε δηείζδπζε ηνπ αηκνχ θαη λα εκπνδίδεη ηνπο κηθξννξγαληζκνχο.
• Λα είλαη ειαζηηθφ, ψζηε λα αληέρεη ζηελ πίεζε θαηά ηελ απνζηείξσζε
• Λα αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία ιήμεο ζε θάζε ζπζθεπαζία.
• Λα ππάξρεη έγθξηζε γηα ην πξντφλ απφ ηνλ ΔΝΦ, θαζψο θαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε κε ηελ έλδεημε CE
ηππσκέλε ζε θάζε ζπζθεπαζία..
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ΟΝΙΑ ΑΞΝΠΡΔΗΟΥΠΖΠ ΓΗΑ ΘΙΗΒΑΛΝ ΞΙΑΠΚΑΡΝΠ
• Λα είλαη απφ γλήζην TYVEK θαη λα ππάξρεη, απφ ηελ θαηαζθεπαζηηθή εηαηξεία, πηζηνπνίεζε γηα ηελ
θαηαιιειφηεηα ηνπ πξντφληνο.
• Ρν βάξνο (πνιπνιεθίλε + δηαθαλέο πιαζηηθφ θχιιν) λα είλαη > 90gr/m2. Λα είλαη ζπκβαηά κε ην ζχζηεκα
STERRAD θαη λα πξνζθνκηζηεί επίζεκε επηζηνιή ζπκβαηφηεηαο απφ ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ νίθν ηνπ κεραλήκαηνο.
• Λα είλαη αδηαπέξαζηα ζην λεξφ θαη λα ππάξρεη ηζρπξφ θξάγκα θαηά ησλ κηθξννξγαληζκψλ θαη ηεο ζθφλεο. Λα
κελ επηκνιχλνληαη ηα απνζηεηξσκέλα πιηθά θαηά ηε θχιαμε.
• Νη ρεκηθνί δείθηεο ησλ ξνιψλ λα είλαη ζηελ εζσηεξηθή κπξνζηηλή επηθάλεηα ψζηε λα παξέρεηαη άκεζν νπηηθφ
απνηέιεζκα (δείθηεο – εξγαιεία) ρσξίο λα ρξεηαζηεί λα αλαπνδνγπξηζηεί ην παθέην.
• Νη ρεκηθνί δείθηεο ησλ ξνιψλ λα είλαη ηθαλνχ κεγέζνπο εκθαλείο θαη επθξηλείο (πξηλ θαη κεηά ηελ απνζηείξσζε),
κε ηνμηθνί, ηππσκέλνη ζε ππθλά δηαζηήκαηα, θαη ε κεηαβνιή ηνπ ρξσκαηηζκνχ ηνπο κεηά ηελ απνζηείξσζε λα
είλαη επθξηλήο θαη επδηάθξηηε.
• Θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ αλνίγκαηνο (κεηά ηελ απνζηείξσζε) δελ ζα πξέπεη λα ζθίδεηαη ην παθέην αιιά λα
αλνίγεη παξάιιεια κε ηελ πιατλή ξαθή θαη λα απνθνιιάηαη νκαιά ρσξίο λα αθήλεη ππνιείκκαηα (ηλίδηα θαη
ρλνχδη) ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε άζεπηε παξαιαβή ηνπ πιηθνχ.
• Λα γίλεηαη αλαθνξά ζην ρξφλν δηαηήξεζεο απνζηείξσζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ζε ειεγρφκελεο ζπλζήθεο
απνζηείξσζεο.
• Λα αλαγξάθεηαη επθξηλψο ε εκεξνκελία παξηίδα παξαγσγήο θαη ιήμεο.
• Λα αλαγξάθεηε ε παξηίδα παξαγσγήο γηα εχθνιν εληνπηζκφ θαηαζθεπαζηηθνχ ιάζνπο.
• Λα πξνζθέξνληαη ζε δηαζηάζεηο, ψζηε λα θαιχπηνληαη νη αληίζηνηρεο αλάγθεο καο αλά ρξνληθή πεξίνδν.

α

75 Σ 70 m.

1,00 €

β

100 Σ 70 m.

2,00 €

γ

150 Σ 70 m.

2,00 €

δ

200 Σ 70 m.

10,00 €

ε

250 Σ 70 m.

17,00 €

ζη

300 X 70 m.

21,00 €

δ

350 Σ 70 m.

15,00 €

ε

500 Σ 70 m.

3,00 €

Σελίδα 15

83,00 €

173,00 €

1,00 €
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ΓΔΗΘΡΔΠ ΓΗΑ ΒΗΝΙΝΓΗΘΝ ΔΙΔΓΣΝ ΡΝ ΘΙΗΒΑΛΝ ΞΙΑΠΚΑΡΝΠ (ΑΚΞΝΙΔΠ)
• Νη βηνινγηθνί δείθηεο λα είλαη θηαιίδηα κε ζξεπηηθφ πγξφ θαη πιεζπζκφ ζπφξσλ αλά ισξίδα ζχκθσλα κε ηα
δηεζλή πξφηππα.
• Λα θέξνπλ έλδεημε κε ηελ αλακελφκελε αιιαγή ηνπ δείθηε κεηά ηελ έθζεζε ζην κέζν απνζηείξσζεο. Ζ αιιαγή
ηνπ ρξσκαηηζκνχ λα είλαη εκθαλήο θαη επδηάθξηηε.
• Λα είλαη ζπκβαηνί κε ηνλ θιίβαλν πιάζκαηνο STERRAD ηνπ λνζνθνκείνπ καο.
• Λα παξέρνπλ απνηέιεζκα ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα (ν ζπληνκφηεξνο ρξφλνο ζα πξνηηκεζεί).
• Λα πξνζθέξεηαη, αλ θαη εθ‟ φζνλ δεηεζεί, δσξεάλ ε ζπζθεπή ηνπ επσαζηήξα γηα ηνπο βηνινγηθνχο δείθηεο θαη
λα δηαηίζεληαη ηνπιάρηζηνλ κε 6 ζέζεηο επψαζεο, κε πξνζηαηεπηηθφ θαπάθη θαη ελδείμεηο ιεηηνπξγίαο.
• Ρφζν ζηελ αηνκηθή ζπζθεπαζία φζν θαη εμσηεξηθά λα αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία ιήμεσο θαη ν θσδηθφο
παξαγσγήο.
• Ζ εηηθέηα ηεθκεξίσζεο λα αληέρεη ζηηο ζπλζήθεο θιηβαληζκνχ ρσξίο λα θζείξεηαη θαη λα μεθνιιάεη εχθνια
• Θάζε παθέην δεηθηψλ λα ζπλνδεχεηαη απφ ηερληθέο νδεγίεο –πιεξνθνξίεο φπσο: βαζηθέο παξακέηξνπο πνπ έρεη
ζρεδηαζηεί λα αληρλεχεη, αλακελφκελε αιιαγή κεηά ηελ έθζεζε ζην κέζν απνζηείξσζεο, εκεξνκελία παξαγσγήο
θαη ιήμεσο, θσδηθφο παξαγσγήο, ζπλζήθεο απνζήθεπζεο, νδεγίεο ρξήζεσο ζηελ ειιεληθή γιψζζα.
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ΓΔΗΘΡΔΠ ΑΞΝΠΡΔΗΟΥΠΖΠ ΓΗΑ ΘΙΗΒΑΛΝ ΞΙΑΠΚΑΡΝΠ.
• Λα θέξνπλ έλδεημε κε ηελ αλακελφκελε αιιαγή ηνπ δείθηε κεηά ηελ έθζεζε ζην κέζν απνζηείξσζεο. Ζ αιιαγή
ηνπ ρξσκαηηζκνχ λα είλαη εκθαλήο θαη επδηάθξηηε.
• Λα θέξνπλ έλδεημε φηη είλαη ζπκβαηά κε ηνλ θιίβαλν πιάζκαηνο STERRAD. Ρν θάζε παθέην δεηθηψλ ή
απηνθφιιεησλ ηαηληψλ λα ζπλνδεχεηαη απφ ηερληθέο νδεγίεο θαη πιεξνθνξίεο φπσο :
α) Αλακελφκελε αιιαγή κεηά ηελ έθζεζε ζην κέζν απνζηείξσζεο.
β) Βαζηθέο παξακέηξνπο πνπ έρεη ζρεδηαζηεί λα αληρλεχεη.
γ) Ζκεξνκελία παξαγσγήο θαη ιήμεσο.
δ) Θσδηθφο παξαγσγήο.
ε) Ππλζήθεο απνζήθεπζεο.
ζη) Νδεγίεο ρξήζεο ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη θαηαζθεπαζηηθφο νίθνο.
• Λα είλαη ζε ζπζθεπαζία θαη κέζα ζε ραξηνθηβψηηα γηα αζθαιέζηεξε θχιαμε θαη απνζήθεπζε.
• Ρφζν ζηε αηνκηθή ζπζθεπαζία φζν θαη εμσηεξηθά λα αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία ιήμεο, ν θσδηθφο παξαγσγήο
θαη ε ζήκαλζε CE.
• Λα θαηαηεζεί πηζηνπνίεζε θαηαιιειφηεηαο ηνπ πξνζθεξφκελνπ πιηθνχ απφ ηνλ θαηάιιειν Νξγαληζκφ, φηη
πιεξνί ηηο ζπλζήθεο απνζηείξσζεο.
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ΘΑΠΔΡΔΠ ΑΞΝΠΡΔΗΟΥΠΖΠ ΓΗΑ ΘΙΗΒΑΛΝ ΞΙΑΠΚΑΡΝΠ
• Νη θαζέηεο λα είλαη ζπκβαηέο κε ηνλ θιίβαλν πιάζκαηνο STERRAD.
• Λα πεξηέρνπλ ππεξνμείδην ηνπ πδξνγφλνπ (Ζ2Ν2) ζε ππθλφηεηα πεξίπνπ 58%.
• Θάζε θαζέηα λα δηαζθαιίδεη ηελ ειάρηζηε απαξαίηεηε θαη ηζφπνζε θαηαλάισζε Ζ2Ν2.
• Νη θαζέηεο λα είλαη ζε ζπζθεπαζία θαη κέζα ζε ραξηνθηβψηηα γηα αζθαιέζηεξε θχιαμε θαη απνζήθεπζε.
• Ζ ζπζθεπαζία λα παξέρεη ηε κέγηζηε αζθάιεηα ζην ρξήζηε.
• Ρφζν ζηελ αηνκηθή ζπζθεπαζία φζν θαη εμσηεξηθά λα αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία ιήμεσο, ν θσδηθφο
παξαγσγήο θαη ε ζήκαλζε CE.
• Θάζε ζπζθεπαζία λα ζπλνδεχεηαη απφ ηερληθέο νδεγίεο θαη πιεξνθνξίεο φπσο : εκεξνκελία παξαγσγήο θαη
ιήμεσο, ν θσδηθφο παξαγσγήο, ζπλζήθεο απνζήθεπζεο, νδεγίεο ρξήζεσο ζηελ ειιεληθή γιψζζα.
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SET ΑΛΑΙΥΠΗΚΥΛ ΓΗΑ ΘΙΗΒΑΛΝ ΞΙΑΠΚΑΡΝΠ STERRAD
• Φίιηξα (vaporizer plate) γηα θιίβαλν πιάζκαηνο
• Κειάλε γηα θιίβαλν πιάζκαηνο
• Θαηαγξαθηθφ ραξηί ζε ξνιφ
• Σάξηηλν θνπηί απφξξηςεο θαζεηψλ
ΒΝΟΡΠΔΠ ΘΑΘΑΟΗΠΚΝ ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΥΛ ΔΟΓΑΙΔΗΥΛ
• Βνχξηζεο θαζαξηζκνχ ελδναπιηθψλ εξγαιείσλ (ιαπαξνζθφπηα, αλαξξνθήζεηο, νξζνπεδηθά εξγαιεία, θ.ι.π)
• Λα είλαη πνιιαπιψλ ρξήζεσλ.
• Λα πξνζθέξνληαη ζε δηάθνξεο δηαζηάζεηο.
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ΒΝΟΡΠΔΠ ΘΑΘΑΟΗΠΚΝ ΡΞΝ ΝΓΝΛΡΝΒΝΟΡΠΑΠ,
πνιιαπιψλ ρξήζεσλ, κε αηζάιηλεο ηξίρεο θαη πιαζηηθή ιαβή.

20

ΘΙΗΞ-ΑΠΦΑΙΔΗΔΠ ΓΗΑ ΘΝΡΗΑ ΑΞΝΠΡΔΗΟΥΠΖΠ
• Λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ πιηθφ αληνρήο ζηνλ θχθιν απνζηείξσζεο ζε θιίβαλν αηκνχ.
• Λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ αλζεθηηθφ πιαζηηθφ ηαηξηθήο πνηφηεηαο κε δπλαηφηεηα έιεγρνπ ηεο δηαδηθαζίαο
απνζηείξσζεο ζε θιίβαλν αηκνχ (κε ελζσκαησκέλν δείθηε).
• Λα είλαη ιεπηά θαη εχρξεζηα.
• Λα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζε φινπο ηνπο ηχπνπο container.
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ΣΟΥΚΑΡΗΠΡΔΠ ΡΑΗΛΗΔΠ ΠΖΚΑΛΠΖΠ ΡΥΛ ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΥΛ ΔΟΓΑΙΔΗΥΛ
• Λα πξνζθέξνληαη ζε πνιιά θαη δηάθνξα ρξψκαηα.
• Λα έρνπλ θάξδνο πεξίπνπ 0,5 cm.
• Λα αληέρνπλ ζηηο ζπλζήθεο θιηβαληζκνχ.
• Λα κελ μεθνιιάλε εχθνια.
ΠΔ ΚΝΟΦΖ ΟΝΙΝ

Σελίδα 16

16,00 €

1,00 €

163,00 €

4,00 €

1,00 €
1,00 €

1,00 €

2,00 €
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ΠΡΔΟΔΝΠ ΣΖΚΗΘΝΠ ΓΔΗΘΡΖΠ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΘΑΟΗΠΚΝ ΞΙΛΡΖΟΗΥΛ –ΑΞΝΙΚΑΛΡΥΛ
ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΥΛ ΔΟΓΑΙΔΗΥΛ.
• Θαηαζθεπαζκέλνο ζχκθσλα κε ISO 15883 θαη αθελφο κελ λα πξνζνκνηάδεη κε ηα ξππαλζέληα κε αίκα
ρεηξνπξγηθά εξγαιεία , αθεηέξνπ κεηά ην πέξαο πιχζεσο - απνιπκάλζεσο ησλ εξγαιείσλ λα απεηθνλίδνληαη
ιεπηνκεξψο ζηνλ δείθηε ηα απνηειέζκαηα ηεο θαιήο ή κε πιχζεσο απνιπκάλζεσο απηψλ.
• Λα απνηειείηαη απφ κηα ρεκηθή νπζία ε φπνην λα είλαη ππνθαηάζηαην ηνπ αίκαηνο θαη λα είλαη ηνπνζεηεκέλε
πάλσ ζε πιαθίδην απφ αλνμείδσην ράιπβα ε άιιε κεηαιιηθή επηθάλεηα, έηζη ψζηε λα πξνζνκνηάδεη κε ην
ξππαλζέλ κε αίκα ρεηξνπξγηθφ εξγαιείν. Ζ γεσκεηξία θαηαζθεπήο ηνπ δείθηε λα είλαη ηέηνηα ψζηε λα αληηγξάθεη
ηα δπζπξφζηηα κέξε ησλ δηαθφξσλ ρεηξνπξγηθψλ εξγαιείσλ (αξζξψζεηο, πηπρέο)
• Λα παξέρεη πνηνηηθφ έιεγρν ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ πιπληεξίνπ κε αλάινγε έλδεημεο ηνπ απνηειέζκαηνο, ν δείθηεο
λα ζπλνδεχεηαη απφ πίλαθα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ γηα ηε δηάγλσζε – εληνπηζκέ ησλ δηάθνξσλ
πξνβιεκάησλ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ πιπληεξίνπ.
• Λα είλαη κηθξφο ζε δηαζηάζεηο θαη εχθνινο ζηελ ρξήζε
• Λα παξέρεηαη ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία φπνπ ζα αλαγξάθεηαη:
- Ζ εκεξνκελία ιήμεσο
- Ν θσδηθφο παξαγσγήο
- Ν θαηαζθεπαζηηθφο νίθνο
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ΞΟΝΠΡΑΡΔΡΗΘΑ ΙΗΘΑ ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΥΛ ΔΟΓΑΙΔΗΥΛ
• Ρα εηδηθά πξνζηαηεπηηθά πιηθά λα είλαη πνιιαπιψλ ρξήζεσλ.
• Λα είλαη εηδηθά ζρεδηαζκέλα γηα λα πξνζηαηεχνπλ ηα άθξα ησλ ρεηξνπξγηθψλ εξγαιείσλ απφ ηελ θζνξά θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο απνζηείξσζεο.
• Λα έρνπλ νπέο, ψζηε λα επηηξέπνπλ ηελ εχθνιε δηείζδπζε ηνπ απνζηεηξσηηθνχ κέζνπ (αηκφο, αέξην, πιάζκα).
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ΣΑΟΡΗ ΔΠΥΡEΟΗΘΖΠ ΔΞΗΠΡΟΥΠΖΠ NON WOVEN
• Λα είλαη ραξηί επίζηξσζεο δίζθσλ απφ πιηθφ NON WOVEN ππθλψλ ζηξψζεσλ θαη βάξνπο άλσ ησλ
70γξ/ηεηξ.κεηξν
• Λα είλαη καιαθφ θαη λα εθαξκφδεη ζην εζσηεξηθφ ηνπ δίζθνπ
• Λα έρεη πςειή απνξξνθεηηθφηεηα ηεο πγξαζίαο άλσ ηνπ 500% ηνπ βάξνπο ηνπ
• Λα κελ ζρίδεηαη κεηά ηε δηαδηθαζία ηεο απνζηείξσζεο
• Λα πξνζθέξεηαη ζε δηαζηάζεηο 30Σ60εθ.
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ΣΖΚΗΘΝΗ ΓΔΗΘΡΔΠ ΔΙΔΓΣΝ ΦΝΟΡΗΝ ΘΙΗΒΑΛΝ ΑΡΚΝ
• Λα πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο γηα κε βηνινγηθνχο δείθηεο ηεο Δ.Δ., ζχκθσλα κε ηα πξφηππα EN ISO 11140-1. Ζ
εθαξκνγή ησλ δεηθηψλ λα γίλεηαη κε ρξήζε ζπζθεπήο PCD, ε νπνία λα είλαη θαηαζθεπαζκέλε ζχκθσλα κε ΔΛ
867-5 θαη λα παξέρεηαη δσξεάλ απφ ηνλ πξνκεζεπηή. Ζ ζπλνιηθή θαηαζθεπή ηεο λα είλαη αλζεθηηθή ζε πςειέο
ζεξκνθξαζίεο θαη πηέζεηο, γηα απεξηφξηζηε ρξήζε ή αλ είλαη πεξηνξηζκέλε, απηή λα παξέρεηαη δσξεάλ κε αλάινγν
αξηζκφ δεηθηψλ. Λα παξέρεηαη πηζηνπνίεζε ηνπ θαηαζθεπαζηή γηα ηνλ αξηζκφ ησλ θχθισλ ρξήζεο.
• Νη δείθηεο λα είλαη θαηάιιεινη γηα ηελ αλίρλεπζε ηεο δηεηζδπηηθφηεηαο ηνπ αηκνχ ηνπ θιηβάλνπ ζε φισλ ησλ
ηχπσλ ηα εξγαιεία (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ απινθφξσλ, πνπ εκθαλίδνπλ κεγαιχηεξν βαζκφ δπζθνιίαο).
Λα είλαη θαηάιιεινη γηα ζεξκνθξαζίεο 121ν C θαη 134ν C. Λα είλαη απηνθφιιεηνη γηα δπλαηφηεηα αξρεηνζέηεζεο.
Λα είλαη επδηάθξηην ην απνηέιεζκα, εχθνιεο άκεζεο εξκελείαο θαη ε ρξσκαηηθή αιιαγή λα παξακέλεη κφληκα. Ζ
κειάλε λα παξακέλεη αλαιινίσηε θαη κεηά ηελ αξρεηνζέηεζε ηνπ δείθηε, γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα (άλσ ησλ
5 εηψλ).
• Λα ζπλνδεχεηαη απφ πίλαθα ζθαικάησλ θαη πηζαλψλ αηηηψλ απηψλ.
ΘΑΞΔΙΑ ΣΔΗΟΝΟΓΔΗΝ
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α

Αληξηθφ, κε δέζηκν πίζσ. Κηαο ρξήζεο, Κεγάιν, δηάηξεην (νξαηή δηάηξεζε), αληηηδξσηηθφ, ππναιιεξγηθφ,
αληηζηαηηθφ, αλζεθηηθφ ζην ζθίζηκν, λα κελ αθήλεη ηλίδηα ή ρλνχδη, NON WOVEN, λα κελ γιηζηξά.

β

Γπλαηθείν, κε ιάζηηρν πίζσ. Κηαο ρξήζεο, Κεγάιν, δηάηξεην (νξαηή δηάηξεζε), αληηηδξσηηθφ, ππναιιεξγηθφ,
αληηζηαηηθφ, αλζεθηηθφ ζην ζθίζηκν, λα κελ αθήλεη ηλίδηα ή ρλνχδη, NON WOVEN, λα κελ γιηζηξά.
Νιηθήο θάιπςεο hood. Κηαο ρξήζεο, Κεγάιν, δηάηξεην (νξαηή δηάηξεζε), αληηηδξσηηθφ, ππναιιεξγηθφ,
αληηζηαηηθφ, αλζεθηηθφ ζην ζθίζηκν, λα κελ αθήλεη ηλίδηα ή ρλνχδη, NON WOVEN, λα κελ γιηζηξά.
ΚΑΠΘΔΠ ΣΔΗΟΝΟΓΔΗΝ

γ
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α

Γεηέο, κε θνξδφληα απφ αλζεθηηθφ πιηθφ αληηαιιεξγηθά γαδσκέλα, ηα νπνία λα κελ θφβνληαη ε απνζπψληαη απφ
ην ζψκα ηεο κάζθαο. Λα είλαη ππναιιεξγηθέο, ηξηψλ ζηξσκάησλ, κε καιαθφ επηξξίλην έιαζκα ζε φιν ην κήθνο ην
νπνίν λα κελ απνζπάηαη εχθνια. Λα είλαη καιαθέο θαη θηιηθέο πξνο ην πξφζσπν, λα κελ αθήλνπλ ρλνχδη. Λα
δηαζέηνπλ ζήκαλζε CE. Λα έρνπλ πηέηα. Λα θέξνπλ παξάιιειεο πηπρψζεηο ζε φιν ην πιάηνο ηεο κεγάιεο
πιεπξάο. Λα ηνπνζεηνχληαη εχθνια, γξήγνξα θαη λα παξακέλνπλ ζηαζεξέο ζηηο ζέζεηο ηνπο. Λα είλαη αδηάβξνρεο,
άνζκεο κε άξηζηε ηθαλφηεηα αλαπλνήο. Λα είλαη απαιιαγκέλεο απφ ηνμηθέο νπζίεο. Λα κελ είλαη απφ εχθιεθην
πιηθφ.

β

Κε ιάζηηρν ζπγθξάηεζεο, ππναιιεξγηθέο, ηξηψλ ζηξσκάησλ, κε καιαθφ επηξξίλην έιαζκα ζε φιν ην κήθνο ην
νπνίν λα κελ απνζπάηαη εχθνια, λα κελ αθήλνπλ ρλνχδη.

γ

Κε δηάθαλε νθζαικηθή θαιχπηξα, αληηζακβσηηθέο, ππναιιεξγηθέο, ηξηψλ ζηξσκάησλ, κε καιαθφ επηξξίλην
έιαζκα ζε φιν ην κήθνο ην νπνίν λα κελ απνζπάηαη εχθνια, κε εηδηθή ζπνγγψδε ηαηλία ζην άλσ κέξνο πξνο
ζπγθξάηεζε ησλ πδξαηκψλ ηεο εθπλνήο, λα κελ αθήλνπλ ρλνχδη. Γεηέο κε θνξδφληα.

28

ΞΝΓΝΛΑΟΗΑ ΣΔΗΟΝΟΓΔΗΝ Κηαο ρξήζεο, κεγάιν κέγεζνο, κε ιάζηηρν πεξηκεηξηθά, αδηάβξνρα, απφ καιαθφ
πιαζηηθφ πιηθφ, κεγάιεο αληνρήο, εχθνια ζην άλνηγκά ηνπο.
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ΘΝΠΡΝΚΗΑ ΣΔΗΟΝΟΓΔΗΝ

Σελίδα 17

1,00 €

1,00 €

8,00 €

2,00 €

5,00 €
3,00 €
6,00 €

6,00 €
6,00 €

1,00 €
5,00 €

α

Κηαο ρξήζεο, αδηάβξνρα, θαηαζθεπαζκέλα απφ αεξνδηαπεξαηφ πιηθφ κε ζπκπεξηθνξά πθάζκαηνο, αλζεθηηθά ζην
ζρίζηκν, αδηαθαλή. Ρν παληειφλη λα θέξεη ιάζηηρν ζηελ κέζε ή εχρξεζην θνξδφλη, ε κπινχδα λα έρεη θνληά
καλίθηα (θαηά πξνηίκεζε κε καληθνθφιιεζε) θαη κηα ηνπιάρηζηνλ ηζέπε. Κέγεζνο XL.

β

Κηαο ρξήζεο, αδηάβξνρα, θαηαζθεπαζκέλα απφ αεξνδηαπεξαηφ πιηθφ κε ζπκπεξηθνξά πθάζκαηνο, αλζεθηηθά ζην
ζρίζηκν, αδηαθαλή. Ρν παληειφλη λα θέξεη ιάζηηρν ζηελ κέζε ή εχρξεζην θνξδφλη, ε κπινχδα λα έρεη θνληά
καλίθηα (θαηά πξνηίκεζε κε καληθνθφιιεζε) θαη κηα ηνπιάρηζηνλ ηζέπε. Κέγεζνο L

γ

Κηαο ρξήζεο, αδηάβξνρα, θαηαζθεπαζκέλα απφ αεξνδηαπεξαηφ πιηθφ κε ζπκπεξηθνξά πθάζκαηνο, αλζεθηηθά ζην
ζρίζηκν, αδηαθαλή. Ρν παληειφλη λα θέξεη ιάζηηρν ζηελ κέζε ή εχρξεζην θνξδφλη, ε κπινχδα λα έρεη θνληά
καλίθηα (θαηά πξνηίκεζε κε καληθνθφιιεζε) θαη κηα ηνπιάρηζηνλ ηζέπε. Κέγεζνο M
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ΚΞΙΝΕΔΠ ΔΜΔΡΑΠΡΗΘΔΠ ΑΞΙΔΠ.Κηαο ρξήζεο, απφ πιηθφ NON-WOVEN κε ζπκπεξηθνξά πθάζκαηνο, ππθλφ,
αδηαθαλέο, αεξνδηαπεξαηφ, πδξφθνβν, κε καθξηά καλίθηα κε ιάζηηρν ή καλζέηα ζηελ άθξε. Λα δέλνπλ ζηε κέζε
ή λα θνπκπψλνπλ θαιχπηνληαο φιν ην πίζσ κέξνο ηνπ ζψκαηνο
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ΚΞΙΝΕΔΠ ΣΔΗΟΝΟΓΔΗΝ ΑΞΝΠΡΔΗΟΥΚΔΛΔΠ

α

Κηαο ρξήζεο, κε αλαγξαθή εκεξνκελίαο απνζηείξσζεο θαη ιήμεο απνζηείξσζεο, ζπζθεπαζκέλεο ψζηε λα
κπνξνχλ λα θνξεζνχλ κε άζεπηε ηερληθή, απφ πιηθφ NON-WOVEN κε ζπκπεξηθνξά πθάζκαηνο, ππναιιεξγηθέο,
πγξναπσζεηηθέο, αεξνδηαπεξαηέο, καθξηέο, κε ελίζρπζε ζηνλ ζψξαθα θαη ζηα καλίθηα θαη λα θαιχπηεηαη ε πιάηε
γηα θαιχηεξε εμαζθάιηζε άζεπηνπ ρεηξνπξγηθνχ πεδίνπ. Ρα καλίθηα λα θαηαιήγνπλ ζε καλζέηα. Κέζα ζην
παθέην λα ππάξρεη απνξξνθεηηθφ πεδίν γηα ην ζθνχπηζκα ησλ ρεξηψλ. Κέγεζνο XXL

β

Κηαο ρξήζεο, κε αλαγξαθή εκεξνκελίαο απνζηείξσζεο θαη ιήμεο απνζηείξσζεο, ζπζθεπαζκέλεο ψζηε λα
κπνξνχλ λα θνξεζνχλ κε άζεπηε ηερληθή, απφ πιηθφ NON-WOVEN κε ζπκπεξηθνξά πθάζκαηνο, ππναιεξγηθέο,
πγξναπσζεηηθέο, αεξνδηαπεξαηέο, καθξηέο, κε ελίζρπζε ζηνλ ζψξαθα θαη ζηα καλίθηα θαη λα θαιχπηεηαη ε πιάηε
γηα θαιχηεξε εμαζθάιηζε άζεπηνπ ρεηξνπξγηθνχ πεδίνπ. Ρα καλίθηα λα θαηαιήγνπλ ζε καλζέηα. Κέζα ζην
παθέην λα ππάξρεη απνξξνθεηηθφ πεδίν γηα ην ζθνχπηζκα ησλ ρεξηψλ. Κέγεζνο XL
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ΚΞΙΝΕΔΠ ΣΔΗΟΝΟΓΔΗΝ ΑΞΝΠΡΔΗΟΥΚΔΛΔΠ ΓΗΑ ΓΗΝΟΖΘΟΗΘΔΠ ΔΞΔΚΒΑΠΔΗΠ

α

Κηαο ρξήζεο, κε αλαγξαθή εκεξνκελίαο απνζηείξσζεο θαη ιήμεο απνζηείξσζεο, ζπζθεπαζκέλεο ψζηε λα
κπνξνχλ λα θνξεζνχλ κε άζεπηε ηερληθή, απφ πιηθφ NON-WOVEN κε ζπκπεξηθνξά πθάζκαηνο, ππναιεξγηθέο,
πγξναπσζεηηθέο, αεξνδηαπεξαηέο, καθξηέο, εηδηθά εληζρπκέλεο γηα δηνπξεζξηθέο επεκβάζεηο θαη λα θαιχπηεηαη
ε πιάηε γηα θαιχηεξε εμαζθάιηζε άζεπηνπ ρεηξνπξγηθνχ πεδίνπ. Ρα καλίθηα λα θαηαιήγνπλ ζε εληζρπκέλε
καλζέηα. Κέζα ζην παθέην λα ππάξρεη απνξξνθεηηθφ πεδίν γηα ην ζθνχπηζκα ησλ ρεξηψλ, πξναηξεηηθά λα
ππάξρεη δπλαηφηεηα δεζίκαηνο απ‟ ηνλ ίδην ην ρεηξνπξγφ. Κέγεζνο XXL

β

Κηαο ρξήζεο, κε αλαγξαθή εκεξνκελίαο απνζηείξσζεο θαη ιήμεο απνζηείξσζεο, ζπζθεπαζκέλεο ψζηε λα
κπνξνχλ λα θνξεζνχλ κε άζεπηε ηερληθή, απφ πιηθφ NON-WOVEN κε ζπκπεξηθνξά πθάζκαηνο, ππναιεξγηθέο,
πγξναπσζεηηθέο, αεξνδηαπεξαηέο, καθξηέο, εηδηθά εληζρπκέλεο γηα δηνπξεζξηθέο επεκβάζεηο θαη λα θαιχπηεηαη
ε πιάηε γηα θαιχηεξε εμαζθάιηζε άζεπηνπ ρεηξνπξγηθνχ πεδίνπ. Ρα καλίθηα λα θαηαιήγνπλ ζε εληζρπκέλε
καλζέηα. Κέζα ζην παθέην λα ππάξρεη απνξξνθεηηθφ πεδίν γηα ην ζθνχπηζκα ησλ ρεξηψλ, πξναηξεηηθά λα
ππάξρεη δπλαηφηεηα δεζίκαηνο απ‟ ηνλ ίδην ην ρεηξνπξγφ. Κέγεζνο XL
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ΗΚΑΡΗΠΚΝΠ ΣΔΗΟΝΟΓΔΗΝ ΑΞΝΠΡΔΗΟΥΚΔΛΝΠ (SET) ΙΑΞΑΟΝΡΝΚΗΑΠ (ΚΗΑΠ ΣΟΖΠΔΥΠ) α) Λα
είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ πιηθφ non-woven, αδηαθαλέο & αεξνδηαπεξαηφ, πγξναπσζεηηθφ. Λα είλαη αλζεθηηθφ,
λα κελ ζρίδεηαη εχθνια, λα κελ αθήλεη ηλίδηα & ρλνχδη, β) Λα πεξηέρεη έλα (1) θάιπκκα ηξαπεδηνχ
εξγαιεηνδνζίαο, έλα (1) θάιπκκα ηχπνπ Mayo, έλα ζεληφλη ιαπαξνηνκίαο κε άλνηγκα πνπ πεξηιακβάλεη ζεκείν
πξνζσξηλήο ηνπνζέηεζεο εξγαιείσλ πξναηξεηηθά , κε δηαζηάζεηο ηνπιάρηζηνλ 3 m κήθνο & 1,80 θάξδνο.

34

ΗΚΑΡΗΠΚΝΠ ΣΔΗΟΝΟΓΔΗΝ ΑΞΝΠΡΔΗΟΥΚΔΛΝΠ (SET) ΓΗΝΟΖΘΟΗΘΥΛ ΔΞΔΚΒΑΠΔΥΛ (ΚΗΑΠ
ΣΟΖΠΔΥΠ) α) Λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ πιηθφ non-woven, αδηαθαλέο & αεξνδηαπεξαηφ, πγξναπσζεηηθφ.
Λα είλαη αλζεθηηθφ, λα κελ ζρίδεηαη εχθνια, λα κελ αθήλεη ηλίδηα & ρλνχδη. Λα ππάξρεη δπλαηφηεηα δαθηπιηθήο
εμέηαζεο πξνζηάηε. β) Λα πεξηέρεη: έλα(1) θάιπκκα θπζηενζθφπεζεο ζρήκαηνο Ρ, δηαζηάζεσλ ηνπιάρηζηνλ
160x230 εθαη., κε νπή 7x15 εθαη. ηνπιάρηζηνλ, εηδηθή απνξξνθεηηθή αληηκηθξνβηαθή ελίζρπζε, κε εηδηθή ζήθε
απφ δηάθαλν πιαζηηθφ γηα ηελ ζπιινγή πγξψλ, φπνπ ζα ππάξρεη δίρηπ κηθξνχ δηακεηξήκαηνο νπψλ γηα ηελ
ζπγθξάηεζε ηζηνηεκαρίσλ ή ιίζσλ θαη θάλνπια απνξξνήο ησλ πγξψλ, έλα (1) εμσηεξηθφ πεξίβιεκα/θάιπκκα
ηξαπεδηνχ απνζηεηξσκέλν, αδηάβξνρν, εληζρπκέλν, δηαζηάζεσλ ηνπιάρηζηνλ 150x180 εθαη., πνδνλάξηα, πεηζέηα
(πξναηξεηηθά).
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SET ΘΑΙΤΖΠ ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΖΠ ΡΟΑΞΔΕΑΠ. Λα απνηειείηαη απφ:Αδηάβξνρν θάιπκκα ρεηξνπξγηθήο ηξάπεδαο
κε απνξξνθεηηθή επίζηξσζε κεγέζνπο ηθαλνχ γηα πιήξε θάιπςε. Ξξναηξεηηθά: πνζέληνλν κεηαθνξάο ηνπ
αζζελνχο κε αληνρέο θαηάιιειεο γηα ηελ κεηαθνξά αζζελψλ απμεκέλνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο, Εεχγνο
επηθαιπκκέλσλ πιεπξηθψλ πξνεθηάζεσλ ρεηξνπξγηθήο ηξάπεδαο, Ηκάληεο πξφζδεζεο θαη ζπγθξάηεζεο άλσ άθξσλ
ζηηο πξνεθηάζεηο ηεο ρεηξνπξγηθήο ηξάπεδαο.
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α

ΒΑΚΒΑΘΗΑ ΛΔΟΝΣΔΗΟΝΟΓΗΘΖΠ (PATTIES) Θαηαζθεπαζκέλα απφ θπζηθέο απνξξνθεηηθέο ίλεο,
ζπκπηεζκέλεο ηφζν ψζηε λα κελ δηαρσξίδνληαη θαη λα πξνζθνιιψληαη ζηνπο ζσκαηηθνχο ηζηνχο. Λα απνξξνθνχλ
πγξά ίζν κε πέληε θνξέο ην βάξνο ηνπο ζε 1 sec. Λα δηαηίζεληαη ζε δηάθνξα κεγέζε θαη ζρήκαηα (ηεηξάγσλα,
νξζνγψληα). Θάζε ζπφγγνο λα έρεη απαιή επηθάλεηα θαη ζηηο δχν πιεπξέο θαη λα δηαζέηεη αθηηλνζθηεξφ λήκα. Ρν
θάζε παθέην λα πεξηέρεη ηνπιάρηζηνλ 10 ηεκάρηα.
7x38mm πεξίπνπ

7,00 €

β

13x13mm πεξίπνπ

2,00 €

γ

13x38mm πεξίπνπ

7,00 €

δ

13x52mm πεξίπνπ

7,00 €

5,00 €

1,00 €

50,00 €

27,00 €

27,00 €

19,00 €

26,00 €

18,00 €

8,00 €

129,00 €

2,00 €

Σελίδα 18
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ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΝ ΞΔΓΗΝ ΛΔΟΝΣΔΗΟΝΟΓΗΘΖΠ Απνζηεηξσκέλν πεδίν (ζεληφλη) θξαληνηνκήο κε
ελζσκαησκέλε ζαθνχια ζπιινγήο πγξψλ θαη ηεκλφκελν ησδνθφξν θηικ ζην ρεηξνπξγηθφ πεδίν πνπ λα θαιχπηεη
εμ‟ νινθιήξνπ ηνλ αζζελή. Λα απνηειείηαη απφ: απνξξνθεηηθφ, κε δηαπεξαηφ απφ ηα πγξά non woven πιηθφ,
ζπλνιηθψλ δηαζηάζεσλ θαη‟ ειάρηζηνλ 430x230εθ., κεγάιε ελζσκαησκέλε νξζνγψληα ζαθνχια ζπιινγήο πγξψλ,
ηεκλφκελν αληηκηθξνβηαθφ θηικ δηαζηάζεσλ 35x20εθ. πεξίπνπ, θαη εληζρπκέλε ισξίδα ζην ζεληφλη γηα ηηο
ζηεξηθηηθέο ξαθέο ηεο κήληγγαο.

38

ΘΑΙΡΠΑ ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΖ ΑΞΝΠΡΔΗΟΥΚΔΛΖ ΑΓΗΑΒΟΝΣΖ ΓΗΑ ΝΟΘΝΞΔΓΗΘΔΠ ΔΞΔΚΒΑΠΔΗΠ .Λα είλαη
θαηαζθεπαζκέλε απφ ειαζηηθφ , επεθηεηλφκελν αδηάβξνρν πιαζηηθφ ζην εμσηεξηθφ ηκήκα θαη εζσηεξηθή
επίζηξσζε - επηθάιπςε βακβαθεξνχ απνξξνθεηηθνχ πιηθνχ. Λα μεδηπιψλεηαη κε άζεπηε ηερληθή. Λα είλαη
εχρξεζην. Λα είλαη αλζεθηηθφ ζην ζρίζηκν θαη λα κελ αθήλεη ρλνχδη. Λα θαιχπηεη κε επθνιία θαη αζθάιεηα ην
πξνο επέκβαζε κέινο λα δηαηίζεηαη ζε κεγέζε Small, Medium, Large, X-Large απνζηεηξσκέλε κε αθηηλνβνιία γ'
ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία. Λα πξνζθέξεηαη ζε δηαζηάζεηο / λνχκεξα SMALL, MEDIUM, LARGE-30ρ100 πεξίπνπ
(κέηξεζε θαηά ην δίπισκα), XLARGE - 33x100 πεξίπνπ (κέηξεζε θαηά ην δίπισκα)

6,00 €
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α

ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΑ ΞΔΓΗΑ ΑΓΗΑΦΑΛΖ, ΑΡΝΘΝΙΙΖΡΖ ΡΑΗΛΗΑ (ΚΔ ΝΞΖ).Σεηξνπξγηθά πεδία κηαο ρξήζεο,
αδηαθαλή, κε απηνθφιιεηε ηαηλία 4-5cm ζηελ κία δηάζηαζε, κε νπή ζην θέληξν δηακέηξνπ 8cm. Λα είλαη ηξηψλ
ζηξσκάησλ, λα κελ είλαη δηαπεξαηά απφ πγξαζία θαη βαθηεξίδηα, λα έρνπλ απνξξνθεηηθή ηθαλφηεηα, λα είλαη
απνζηεηξσκέλα αλά ηεκάρην θαη λα αλαγξάθνπλ εκεξνκελία απνζηείξσζεο θαη ιήμεο. Λα κελ ζθίδνληαη ή
αιινηψλνληαη φηαλ βξαρνχλ, ζηηο δηαζηάζεηο:
50 x 60 εθ πεξίπνπ.

2,00 €

β

60 x 75 εθ πεξίπνπ.

3,00 €

γ

150 x 180 εθ πεξίπνπ.
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ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΑ ΞΔΓΗΑ ΑΓΗΑΦΑΛΖ ΚΔ ΑΡΝΘΝΙΙΖΡΖ ΡΑΗΛΗΑ (ΣΥΟΗΠ ΝΞΖ).Σεηξνπξγηθά πεδία κηαο
ρξήζεο, αδηαθαλή, κε απηνθφιιεηε ηαηλία 4-5cm ζηελ κία δηάζηαζε, ρσξίο νπή. Λα είλαη ηξηψλ ζηξσκάησλ, λα
κελ είλαη δηαπεξαηά απφ πγξαζία θαη βαθηεξίδηα, λα έρνπλ απνξξνθεηηθή ηθαλφηεηα, λα είλαη απνζηεηξσκέλα
αλά ηεκάρην θαη λα αλαγξάθνπλ εκεξνκελία απνζηείξσζεο θαη ιήμεο. Λα κελ ζθίδνληαη ή αιινηψλνληαη φηαλ
βξαρνχλ, ζηηο δηαζηάζεηο:75 x 90εθ, πεξίπνπ.

41

ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΑ ΞΔΓΗΑ ΑΓΗΑΦΑΛΖ, ΣΥΟΗΠ ΑΡΝΘΝΙΙΖΡΖ ΡΑΗΛΗΑ (ΣΥΟΗΠ ΝΞΖ).Σεηξνπξγηθά πεδία κηαο
ρξήζεο, αδηαθαλή, ρσξίο νπή. Λα είλαη δχν ή ηξηψλ ζηξσκάησλ, λα κελ είλαη δηαπεξαηά απφ πγξαζία θαη ηα
βαθηεξίδηα, λα έρνπλ απνξξνθεηηθή ηθαλφηεηα, λα είλαη απνζηεηξσκέλα αλά ηεκάρην θαη λα αλαγξάθνπλ
εκεξνκελία απνζηείξσζεο θαη ιήμεο, λα κελ ζθίδνληαη ή αιινηψλνληαη φηαλ βξαρνχλ, ζηηο δηαζηάζεηο:

α

75 x 75εθ, πεξίπνπ.

β
42

150 x 240εθ. πεξίπνπ.
ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΑ ΞΔΓΗΑ ΓΗΑΦΑΛΖ ΑΡΝΘΝΙΙΖΡΑ.Γηαθαλή, απηνθφιιεηα, λα είλαη απνζηεηξσκέλα ζε
αηνκηθή ζπζθεπαζία, λα είλαη ππναιιεξγηθά, λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ θηικ δηαπεξαηφ ζηελ αλαπλνή ηνπ
δέξκαηνο, λα είλαη εμαηξεηηθά εππξνζάξκνζηα, ψζηε λα επηηξέπνπλ ηελ απαιή πξφζθπζε ζε φιεο ηηο αλαηνκηθέο
πεξηνρέο ηνπ ζψκαηνο, λα αθαηξνχληαη εχθνια απφ ην ρεηξνπξγηθφ πεδίν, λα πξνζθέξνληαη ζε δηαζηάζεηο
πεξίπνπ: 45 x 65 εθ πεξίπνπ (σθέιηκν κέγεζνο)
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ΘΑΙΚΑ ΡΟΑΞΔΕΗΝ ΡΞΝ MAYO ΑΞΝΠΡΔΗΟΥΚΔΛΝ Κ.Σ.. γξναπσζεηηθφ, non-woven, 80cmx145cm
πεξίπνπ.
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ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΝ ΞΔΓΗΝ ΝΟΘΝΞΔΓΗΘΝ ΘΑΘΔΡΖΠ ΑΞΝΚΝΛΥΠΖΠ . Απνζηεηξσκέλν, κηαο ρξήζεσο. Απφ
εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο πιηθφ γηα ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο κεγάιεο δηάξθεηαο κε παξαγσγή κεγάιεο πνζφηεηαο
πγξψλ. Λα πεξηέρεη φιν ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ γηα ηελ θάιπςε ηνπ αζζελή, φπσο ελδεηθηηθά:
1 θάζεην πεδίν, δηαθαλέο, κε απηνθφιιεην ηεκλφκελν νζφλην, ζήθεο ηνπνζέηεζεο εξγαιείσλ, αζθφ ζπιινγήο
πγξψλ κε βάζε ζπγθξάηεζεο ζσιήλσλ εθξνήο θαη ππνδνρέο ειαζηηθψλ ζσιήλσλ, δπλαηφηεηα ζηήξημεο ζε
ζηαηψ / ξάκπα ζηήξημεο, δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 235 x 320 cm
Θαη πξναηξεηηθά
1 θάιπκκα ηξαπεδηνχ ρεηξνπξγηθψλ εξγαιείσλ, κε ελίζρπζε, δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 140 x 190 cm
1 θάιπκκα ηξαπεδηνχ εξγαιεηνδνζίαο (mayo), δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 80 x 145 cm
Σεηξνπεηζέηεο, δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 33 x 33 cm
ρεηξνπξγηθή ξφκπα, αδηαπέξαηε ζηα πγξά.
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ΠΔΡ ΗΠΣΗΝ Απνζηεηξσκέλν, κηαο ρξήζεσο. Απφ εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο πιηθφ ηξηψλ ζηξψζεσλ γηα ρεηξνπξγηθέο
επεκβάζεηο κεγάιεο δηάξθεηαο κε παξαγσγή κεγάιεο πνζφηεηαο πγξψλ. Ρν ζεη λα πεξηέρεη φιν ηνλ απαξαίηεην
εμνπιηζκφ γηα ηελ θάιπςε ηνπ αζζελή γηα επεκβάζεηο ηζρίνπ, φπσο ελδεηθηηθά:
1 θάιπκκα ηξαπεδηνχ ρεηξνπξγηθψλ εξγαιείσλ, κε ελίζρπζε, δηαζηάζεσλ πεξίπνπ140 x 190 cm
1 θάιπκκα ηξαπεδηνχ εξγαιεηνδνζίαο (mayo), δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 80 x 145 cm
1 ρεηξνπξγηθφ πεδίν, δηαζηάζεσλ πεξίπνπ75 x 90 cm
1 ρεηξνπξγηθφ πεδίν, δηαζηάζεσλ πεξίπνπ150 x 150 cm
1 ρεηξνπξγηθφ πεδίν, απηνθφιιεην, δηαζηάζεσλ πεξίπνπ170 x 300 cm
1 ρεηξνπξγηθφ πεδίν κε ζρηζκή, απηνθφιιεην, δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 200 x 260 cm
2 έσο 3 θνιιεηηθέο ηαηλίεο ρεηξνπξγείνπ, δηαζηάζεσλ πεξίπνπ10 x 50 cm
1 Διαζηηθή, αδηάβξνρε θάιηζα κεγάιν κέγεζνο, δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 35 x 120 cm(δηπισκέλε)
Θαη πξναηξεηηθά
Σεηξνπεηζέηεο, δηαζηάζεσλ πεξίπνπ33 x 33 cm
ρεηξνπξγηθή ξφκπα, αδηαπέξαηε ζηα πγξά.

30,00 €

11,00 €

Σελίδα 19

17,00 €

10,00 €
19,00 €

4,00 €
11,00 €

33,00 €

30,00 €
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ΠΔΡ ΑΘΟΥΛ Απνζηεηξσκέλν, κηαο ρξήζεσο. Απφ εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο πιηθφ ηξηψλ ζηξψζεσλ γηα ρεηξνπξγηθέο
επεκβάζεηο κεγάιεο δηάξθεηαο κε παξαγσγή κεγάιεο πνζφηεηαο πγξψλ. Ρν ζεη λα πεξηέρεη φιν ηνλ απαξαίηεην
εμνπιηζκφ γηα ηελ θάιπςε ηνπ αζζελή, φπσο ελδεηθηηθά:
1 θάιπκκα ηξαπεδηνχ ρεηξνπξγηθψλ εξγαιείσλ, κε ελίζρπζε, δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 140 x 190 cm
1 θάιπκκα ηξαπεδηνχ εξγαιεηνδνζίαο (mayo), δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 80 x 145 cm
1 Διαζηηθή, αδηάβξνρε θάιηζα δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 25 x 80 cm (δηπισκέλε)
1 ρεηξνπξγηθφ πεδίν, δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 150 x 175 cm
1 ρεηξνπξγηθφ πεδίν άθξσλ κε ειαζηηθή καλζέηα, δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 200 x 320 cm
2 θνιιεηηθέο ηαηλίεο ρεηξνπξγείνπ, δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 10 x 50 cm
Θαη πξναηξεηηθά
Σεηξνπεηζέηεο, δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 33 x 33 cm
ρεηξνπξγηθή ξφκπα, αδηαπέξαηε ζηα πγξά.
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ΠΔΡ ΑΟΘΟΝΠΘΝΞΖΠΖΠ ΓΝΛΑΡΝΠ. Απνζηεηξσκέλν, κηαο ρξήζεσο. Απφ εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο πιηθφ ηξηψλ
ζηξψζεσλ γηα ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο κεγάιεο δηάξθεηαο κε παξαγσγή κεγάιεο πνζφηεηαο πγξψλ. Ρν ζεη λα
πεξηέρεη φιν ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ γηα ηελ θάιπςε ηνπ αζζελή, φπσο ελδεηθηηθά:
1 θάιπκκα ηξαπεδηνχ ρεηξνπξγηθψλ εξγαιείσλ, κε ελίζρπζε, δηαζηάζεσλ πεξίπνπ140 x 190 cm
1 Διαζηηθή, αδηάβξνρε θάιηζα δηαζηάζεσλ πεξίπνπ25 x 80 cm(δηπισκέλε)
1 ρεηξνπξγηθφ πεδίν, δηαζηάζεσλ πεξίπνπ150 x 175 cm
1 ρεηξνπξγηθφ πεδίν αξζξνζθφπεζεο κε ειαζηηθή καλζέηα δηαζηάζεσλ πεξίπνπ, 200 x 320 cm
2 θνιιεηηθέο ηαηλίεο ρεηξνπξγείνπ, δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 10 x 50 cm
1 πεξίβιεκα θαισδίνπ θάκεξαο, δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 13 x 250 cm
Θαη πξναηξεηηθά
1 θάιπκκα ηξαπεδηνχ εξγαιεηνδνζίαο (mayo), δηαζηάζεσλ πεξίπνπ80 x 145 cm
Σεηξνπεηζέηεο, δηαζηάζεσλ πεξίπνπ, 33 x 33 cm
ρεηξνπξγηθή ξφκπα, αδηαπέξαηε ζηα πγξά
ΘΝΒΔΟΡΑ ΘΔΟΚΑΛΠΖΠ ΑΙΝΚΗΛΗΝ (ΔΛΖΙΗΘΥΛ).3 ζηξσκάησλ Βακβαθεξφ –Αινπκίλην –Ξιαζηηθφ, κε
βακβαθεξή επέλδπζε, γηα λα κελ ελνριείηαη ν αζζελήο . Κε επέλδπζε αινπκηλίνπ, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο
ππνζεξκίαο, κε εηδηθή βακβαθεξή, κε πθαζκέλε, επίζηξσζε απφ κνλσηηθφ πιηθφ κε-αγψγηκν, αληηζηαηηθφ θαη
αθηηλνδηαπεξαηφ, γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάλεςεο. Λα πξνζθέξεηαη ζε δηαζηάζεηο
210x 120 cm πεξίπνπ
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ΒΝΟΡΠΔΠ ΣΔΗΟΝΟΓΔΗΝ ΞΝΙΙΑΞΙΥΛ ΣΟΖΠΔΥΛ
Λα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ πιαζηηθφ πιηθφ δηαθφξνπ ζθιεξφηεηαο κε ηξίρεο ζηξνγγπιέο πνπ λα κελ
απνπίπηνπλ κε ηα ζπρλά βνπξηζίζκαηα θαη λα κελ θαηαζηξέθνληαη κε ηελ ζπρλή απνζηείξσζε. Λα κελ
εξεζίδνπλ & λα κελ ηξαπκαηίδνπλ ην δέξκα.
ΒΝΟΡΠΔΠ ΣΔΗΟΝΟΓΔΗΝ ΑΞΝΠΡΔΗΟΥΚΔΛΔΠ, ΚΔ ΑΛΡΗΠΖΞΡΗΘΝ, ΚΗΑΠ ΣΟΖΠΖΠ
Λα είλαη εκπνηηζκέλεο κε PVP IODINE ε άιιε εγθεθξηκέλε αληηζεπηηθή νπζία. Λα είλαη δηπιήο φςεσο, απφ
καιαθφ ηξίρσκα θαη ζθνπγγάξη. Λα κελ εξεζίδνπλ θαη ηξαπκαηίδνπλ ην δέξκα.
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ΙΑΚΑ – ΛΠΡΔΟΗ ΣΔΗΟΝΟΓΔΗΝ.Κηαο ρξήζεο, απφ αλνμείδσην αηζάιη, απνζηεηξσκέλεο ζε αηνκηθή
ζπζθεπαζία, λα θέξνπλ εκεξνκελία ιήμεο, λα πξνζθέξνληαη ζηα κεγέζε 11-15-22.

52

ΙΑΚΑ – ΛΠΡΔΟΗ ΣΔΗΟΝΟΓΔΗΝ ΚΔ ΙΑΒΖ.Κηαο ρξήζεο, κε πιαζηηθή ιαβή, ε ιάκα λα είλαη απφ
αλνμείδσην αηζάιη, απνζηεηξσκέλεο ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία, λα θέξνπλ εκεξνκελία ιήμεο, λα πξνζθέξνληαη ζηα
κεγέζε-11-15–22.
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ΑΗΚΝΠΡΑΡΗΘΝ ΘΔΟΗ.Λα είλαη απνζηεηξσκέλν ζε δηπιή ζπζθεπαζία, λα είλαη εχπιαζην θαη λα δηαηεξείηαη ζε
ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο, λα κελ πξνθαιεί αιιεξγηθέο αληηδξάζεηο, λα αλαγξάθεη εκεξνκελία ιήμεο.
STRIPPER ΘΗΟΠΥΛ .STRIPERS ζαθελεθηνκήο, κηαο ρξήζεο, απνζηεηξσκέλα ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία,
απνηεινχκελα απφ δπν εθξηδσηέο πιαζηηθνχο κε 3- 4 κπνπηφλ πιαζηηθά ζε δηάθνξα κεγέζε θαη ρεηξνιαβή. Λα
έρνπλ εκεξνκελία ιήμεο.
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4,00 €

5,00 €

20,00 €

2,00 €

14,00 €
4,00 €

31,00 €
6,00 €

14,00 €
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ΓΔΟΚΑΡΗΘΝΠ ΚΑΟΘΑΓΝΟΝΠ, ΑΞΝΠΡΔΗΟΥΚΔΛΝΠ, ΚΗΑΠ ΣΟΖΠΔΥΠ. Απνζηεηξσκέλνο αλεμίηεινο
καξθαδφξνο δέξκαηνο κε ζηξνγγπιή κχηε πάρνπο 1mm. Ρν κειάλη ηνπ είλαη θαηάιιειν γηα γξάςηκν θαη
καξθάξηζκα πάλσ ζε δέξκα. Ζ απαιή ηνπ κχηε λα είλαη θηιηθή πξνο ην δέξκα, λα κελ πξνθαιεί αιιεξγηθά
πξνβιήκαηα θαη λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζρεδφλ ζε φινπο ηνπο ηχπνπο δέξκαηνο. Ρν κειάλη ηνπ
καξθαδφξνπ λα είλαη κε ηνμηθφ θαη αλζεθηηθφ, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο. Ζ ζπζθεπαζία λα
πεξηέρεη ράξαθα.
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LOOPS ΦΙΔΒΗΘΥΛ ΑΓΓΔΗΥΛ.Απνζηεηξσκέλα loops κε πνξψδνπο αθηηλνζθηεξήο ζηιηθφλεο γηα ρεηξνπξγηθή
ρξήζε. Λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζε επξχ θάζκα ρεηξνπξγηθψλ επεκβάζεσλ γηα αλαγλψξηζε, πεξίδεζε θαη
απνθιεηζκφ αξηεξηψλ, θιεβψλ, λεχξσλ θαη νπξεηήξσλ. Λα είλαη εηδηθά ζρεδηαζκέλα γηα λα ειαρηζηνπνηνχλ ηνλ
ηξαπκαηηζκφ ησλ αγγείσλ, κε απαιή εμσηεξηθή επηθάλεηα ε νπνία λα γιηζηξάεη γχξσ απφ ηα αγγεία. Πε δηάθνξα
ρξψκαηα (θφθθηλν, κπιε, θίηξηλν θαη άζπξν) θαη κεγέζε (mini θαη maxi), θαιχπηνληαο έηζη θάζε ηχπν επέκβαζεο.
Πε ζρήκα νβάι ή ζηξνγγπιφ. Λα πξνζθέξνληαη ζε απνζηεηξσκέλν θάθειν θαη ζε ζπζθεπαζία δεχγνπο ή
ηεκαρίνπ, λα έρνπλ εκεξνκελία ιήμεο.

1,00 €
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LOOPS ΑΟΡΖΟΗΑΘΥΛ ΑΓΓΔΗΥΛ.Απνζηεηξσκέλα loops κε πνξψδνπο αθηηλνζθηεξήο ζηιηθφλεο γηα ρεηξνπξγηθή
ρξήζε, Λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζε επξχ θάζκα ρεηξνπξγηθψλ επεκβάζεσλ γηα αλαγλψξηζε, πεξίδεζε θαη
απνθιεηζκφ αξηεξηψλ, θιεβψλ, λεχξσλ θαη νπξεηήξσλ. Λα είλαη εηδηθά ζρεδηαζκέλα γηα λα ειαρηζηνπνηνχλ ηνλ
ηξαπκαηηζκφ ησλ αγγείσλ, κε απαιή εμσηεξηθή επηθάλεηα ε νπνία λα γιηζηξάεη γχξσ απφ ηα αγγεία. Πε δηάθνξα
ρξψκαηα (θφθθηλν, κπιε, θίηξηλν θαη άζπξν) θαη κεγέζε (mini θαη maxi), θαιχπηνληαο έηζη θάζε ηχπν επέκβαζεο.
Πε ζρήκα νβάι ή ζηξνγγπιφ. Λα πξνζθέξνληαη ζε απνζηεηξσκέλν θάθειν θαη ζε ζπζθεπαζία δεχγνπο ή
ηεκαρίνπ, λα έρνπλ εκεξνκελία ιήμεο.

1,00 €

Σελίδα 20

2,00 €
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SET ΔΘΞΙΠΖΠ ΡΞΝ «Y» ΚΗΑΠ ΣΟΖΠΖΠ.Πεη έθπιπζεο ηχπνπ «» PURISET γηα δηνπξεζξηθέο επεκβάζεηο.
Λα είλαη απνζηεηξσκέλν ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία, κε ελζσκαησκέλν ζάιακν ξνήο θαη δπν (2) θιηπο γηα ην
άλνηγκα. λα έρεη εκεξνκελία ιήμεο
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ΘΑΙΚΚΑΡΑ ΘΑΙΥΓΗΥΛ ΔΛΓΝΠΘΝΞΗΥΛ – ΑΟΘΟΝΠΘΝΞΗΥΛ .Λα είλαη δηαθαλή θαη αδηάβξνρα, λα είλαη
απνζηεηξσκέλα ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία, λα έρνπλ δηαζηάζεηο 18Σ250 cm πεξίπνπ, κε εηδηθφ απηνθφιιεην
ζχλδεζεο κε ηελ νπηηθή ηνπ ελδνζθνπίνπ – αξζξνζθνπίνπ, λα είλαη δηπισκέλν ηειεζθνπηθά απφ ηελ εζσηεξηθή
πιεπξά ηνπ. Λα είλαη εχρξεζην θαη αλζεθηηθφ ζην ζρίζηκν.
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ΠΔΡ ΘΑΙΚΚΑΡΝΠ ΑΘΡΗΛΝΠΘΝΞΗΥΛ C-ARM , 3 ΡΔΚΑΣΗΥΛ, ΓΗΑ ΚΖΣΑΛΖΚΑ SIEMENS. Λα είλαη
θαηαζθεπαζκέλα απφ αληηζηαηηθφ δηαθαλέο πνιπαηζπιέλην, πςειήο αληνρήο, λα έρνπλ εξγνλνκηθφ ζρεδηαζκφ, λα
δηαζέηνπλ ελζσκαησκέλεο απηνθφιιεηεο ηαηλίεο γηα θαιχηεξε ζπγθξάηεζε ηνπ θαιχκκαηνο C-arm. Λα είλαη κηαο
ρξήζεο, απνζηεηξσκέλα ζε δηπιή ζπζθεπαζία.
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ΑΞΝΟΟΝΦΖΡΗΘΝΠ ΡΑΞΖΡΑΠ ΣΔΗΟΝΟΓΔΗΝ Δπηθάιπκκα ρεηξνπξγηθψλ δαπέδσλ, κεγάιεο απνξξνθεηηθήο
ηθαλφηεηαο, απφ παρχ ζηξψκα non woven, κε αληηνιηζζεηηθή επηθάλεηα απφ πιαζηηθφ θηικ, κεγάιεο αληνρήο, ζε
δηαζηάζεηο πεξίπνπ 80cm x 180cm-200cm.
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ΓΗΚΔΟΔΗΠ ΞΙΑΘΔΠ ΓΔΗΥΠΖΠ ΖΙΔΘΡΟΝΓΗΑΘΔΟΚΗΑΠ, ΚΗΑΠ ΣΟΖΠΖΠ (ΔΛΖΙΗΘΥΛ).Λα είλαη
απηνθφιιεηεο κε άξηζηε εθαξκνγή θαη ζπγθφιιεζε, αληηαιιεξγηθέο ζην πιηθφ ζπγθφιιεζεο, ρσξίο λα αθήλεη
ππφιεηκκα ζπγθνιιεηηθήο νπζίαο κεηά ηελ αθαίξεζε. Nα επηθνιινχληαη ζηνλ αζζελή κε εηδηθή δηειεθηξηθή
επίζηξσζε αγψγηκεο θφιιαο, ε νπνία λα επηηξέπεη ηελ νκνηφκνξθε θαηαλνκή ηνπ ξεχκαηνο ζε φιε ηελ επηθάλεηα
ηεο πιάθαο, γηα κεγαιχηεξε αζθάιεηα θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ρεηξνπξγηθψλ επεκβάζεσλ.
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ΞΙΑΘΔΠ ΓΔΗΥΠΖΠ ΖΙΔΘΡΟΝΓΗΑΘΔΟΚΗΑΠ, ΞΝΙΙΑΞΙΥΛ ΣΟΖΠΔΥΛ ΚΔ ΘΑΙΥΓΗΑ.Λα είλαη απφ πιηθφ πνπ
δελ ηζαθίδεη εχθνια θαη λα κελ πθίζηαληαη ξσγκέο θαηά ηελ αλαδίπισζή ηνπο, λα θαζαξίδνληαη εχθνια, ηα
θαιψδηα ζχλδεζεο λα είλαη ζπκβαηά κε φινπο ηνπο ηχπνπο ησλ δηαζεξκηψλ, λα θέξνπλ εηδηθά βχζκαηα θαη
αζθαιή θιηπο ζπγθξάηεζεο.

17,00 €
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ΘΑΙΥΓΗΝ ΓΔΗΥΠΖΠ ΞΝΙΙΑΞΙΥΛ ΣΟΖΠΔΥΛ, πνπ λα επηδέρεηαη πιάθα γείσζεο κηαο ρξήζεο, ζπκβαηφ κε ην
ήδε ππάξρνλ ζην ρεηξνπξγείν κεράλεκα δηαζεξκίαο ALSA.

2,00 €
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ΘΔΦΑΙΖ ΜΟΗΠΡΗΘΖΠ ΚΖΣΑΛΖΠ γηα λεπξνρεηξνπξγηθή ρξήζε,Θεθαιή μπξηζηηθήο κεραλήο γηα
λεπξνρεηξνπξγηθή ρξήζε. Κε 2-3 κεγέζε θνπήο ηξίραο. Λα πξνζθέξεηαη ε κεραλή.
ΓΗΑΘΔΟΚΗΔΠ ΚΗΑΠ ΣΟΖΠΔΥΠ (ΚΞΑΡΑΟΗΑΠ) ΓΔΛΗΘΖΠ ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΖΠ.Θεξκνθαπηήξεο κηαο ρξήζεσο
απνζηεηξσκέλνη κε εζσηεξηθή κπαηαξία. Λα είλαη απνζηεηξσκέλεο ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία & λα αλαγξάθνπλ
εκεξνκελία απνζηείξσζεο & ιήμεο.
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21,00 €

10,00 €

38,00 €

168,00 €

24,00 €

25,00 €

1,00 €
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ΓΗΑΘΔΟΚΗΔΠ ΚΗΑΠ ΣΟΖΠΔΥΠ (ΚΞΑΡΑΟΗΑΠ) ΝΦΘΑΙΚΝΙΝΓΗΘΔΠ.Θεξκνθαπηήξεο κηαο ρξήζεσο
απνζηεηξσκέλνη κε εζσηεξηθή κπαηαξία γηα ρξήζε ζηελ νθζαικνινγηθή ρεηξνπξγηθή. Λα είλαη απνζηεηξσκέλεο ζε
αηνκηθή ζπζθεπαζία & λα αλαγξάθνπλ εκεξνκελία απνζηείξσζεο & ιήμεο.

68

ΓΗΑΘΔΟΚΗΔΠ (STILO) ΚΔ ΘΑΙΥΓΗΝ ΘΑΗ ΚΑΣΑΗΟΗΓΗΝ, ΚΗΑΠ ΣΟΖΠΔΥΠ.Πηπιφ ρεηξνπξγηθήο δηαζεξκίαο,
απνζηεηξσκέλν, θαηάιιειν γηα θνπή θαη αηκφζηαζε. Λα έρνπλ κεγάινπ κήθνπο θαιψδην (πεξίπνπ 3 κέηξσλ ) ην
νπνίν λα εθαξκφδεη θαιά ζηε δηαζεξκία. Λα έρνπλ δχν επδηάθξηηνπο δηαθφπηεο, έλα γηα θάςηκν ηζηψλ θαη έλα γηα
θφςηκν νη νπνίνη λα είλαη αληνρήο. Λα ππάξρεη δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο ειεθηξνδίσλ ζε ηχπνπο κπίιηαο,
ιεπίδαο θαη βειφλεο,. Λα είλαη απνζηεηξσκέλεο ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία & λα αλαγξάθνπλ εκεξνκελία
απνζηείξσζεο & ιήμεο.

69

ΔΗΓΗΘΝΠ ΠΞΝΓΓΝΠ ΘΑΘΑΟΗΠΚΝ ΓΗΑΘΔΟΚΗΥΛ, ΚΗΑΠ ΣΟΖΠΔΥΠ .Πθνπγγαξάθη γηα ηνλ αζθαιή θαη
απνηειεζκαηηθφ θαζαξηζκφ ηνπ άθξνπ ηνπ ζηεηιενχ ηεο ρεηξνπξγηθήο δηαζεξκίαο. Ζ επηθάλεηα ηνπ θαζαξηζκνχ
λα είλαη ηξαρεία ψζηε λα έρεη ηε δπλαηφηεηα κε ηηο ιηγφηεξεο δπλαηέο θηλήζεηο λα θαζαξίδεη ηε ιάκα ηεο
δηαζεξκίαο θαη δπλαηή απηνθφιιεηε επίζηξσζε ζην θάησ κέξνο ψζηε λα κε θεχγεη απφ ηε ζέζε ηνπ θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο επέκβαζεο.. Λα είλαη αθηηλνζθηεξνί, δηαζηάζεσλ 50x50 mm πεξίπνπ, ζε αηνκηθή απνζηεηξσκέλε
ζπζθεπαζία.

70

ΝΦΘΑΙΚΝΙΝΓΗΘΑ STICK, καιαθά, κε απνζηεηξσκέλα, λα κελ αθήλνπλ ρλνχδη.

71

ΞΟΝΠΡΑΡΔΡΗΘΝ ΔΞΗΘΔΚΑ ΘΑΙΤΖΠ ΝΦΘΑΙΚΝ.Λα είλαη καιαθφ, απνξξνθεηηθφ, λα κελ αθήλεη ρλνχδη,
λα είλαη απνζηεηξσκέλν ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία & λα αλαγξάθεη εκεξνκελία απνζηείξσζεο & ιήμεο. Πρήκαηνο
νβάι θαη Γηαζηάζεσλ πεξίπνπ 8x5εθ. Λα δηαηίζεηαη αλά ηεκάρην.
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ΟΗΛΗΘΑ ΡΑΚΞΝΛ, ΓΗΑΠΡΑΠΔΥΛ 45mm &100 mm. Λα έρνπλ εκεξνκελία ιήμεο.

α
β
73

ΓΗΑΠΡΑΠΔΥΛ 45mm
ΓΗΑΠΡΑΠΔΥΛ 100 mm
ΔΞΗΓΔΠΚΝΠ ΗΠΣΑΗΚΝΠ, ΔΙΑΠΡΗΘΝΠ ESMARCH ΞΙΔΛΝΚΔΛΝΠ (γηα άλσ άθξν, γηα θάησ άθξν),
πνιιαπιψλ ρξήζεσλ.

74

ΘΔΦΑΙΝΓΔΠΚΝΠ ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΝΠ ΑΞΝΟΟΝΦΖΠΖΠ ΗΓΟΥΡΑ

1,00 €

75

ΓΑΙΗΑ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ ΓΗΑΦΑΛΖ ΞΙΖΟΝΠ ΞΙΔΟΗΘΖΠ ΘΑΙΤΖΠ

1,00 €
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ΘΑΙΙΚΑ ΚΗΘΟΝΠΘΝΞΗΝ .Απνζηεηξσκέλν, κηαο ρξήζεο, ζπκβαηφ κε κηθξνζθφπην Leica . Γηαζηάζεηο
104x163 cm πεξίπνπ.

1,00 €
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ΘΑΘΔΡΖΟΔΠ ΚΔΡΟΖΠΖΠ ΔΛΓΝΘΟΑΛΗΝ ΞΗΔΠΔΥΠ & ΘΔΟΚΝΘΟΑΠΗΑΠ Ξαξεγρπκαηηθνί. Ζ κέηξεζε λα
γίλεηαη πηεδνειεθηξηθά απφ micro-chip θαη λα κεηαθέξεηαη κε νπηηθέο ίλεο. Λα είλαη ζπκβαηνί κε ηα αληίζηνηρα
monitor CAMINO
ΠΛΓΔΡΗΘΑ ΠΡΖΟΗΜΖΠ ΝΠΡΗΘΝ ΘΟHΚΛΝ. Απνηεινχκελν απφ 2 ζηξνγγπιέο παξάιιειεο πιάθεο
ηηηαλίνπ, κε ελζσκάησζε ηνπ εξγαιείνπ ηνπνζέηεζήο ηνπ, Γηακέηξνπ 12mm (12ρ32) 8ηεκ, 16 mm 2 ηεκ & 22
mm (22ρ32) 2 ηεκ
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1,00 €

95,00 €

12,00 €
6,00 €

1,00 €
13,00 €
16,00 €
2,00 €

98,00 €

14,00 €

79
80

ΑΗΚΝΠΡΑΡΗΘΝΠ ΑΛΘΟΥΞΗΛΝΠ ΞΑΟΑΓΝΛΡΑΠ ΠΔ ΚΝΟΦΖ GEL Αλζξψπηλνο παξάγσλ ζξνκβίλεο ζε κνξθή
ηδει. Λα δηαηίζεηαη ζε ζπζθεπαζία 5-10ml.Λα πξνζθεξζνχλ θπξηνί θαζεηήξεο γηα δπζπξφζηηεο πεξηνρέο.Ζ
αμηνιφγεζε λα γίλεη βάζεη ζπκθεξφηεξεο ηηκήο αλά ml.
Γέιε (GEL) ζηεγαλνπνηεηηθή κήληγγαο γηα δηεγρεηξεηηθή ρξήζε ζε επεκβάζεηο εγθεθάινπ θαη ζπνλδπιηθήο
ζηήιεο θαη κε έλδεημε εθαξκνγήο ζε κήληγγα εγθεθάινπ θαη λσηηαίνπ κπεινχ. Πε ζπζθεπαζία ηνπιάρηζηνλ 5 ml
θαη αθξνθχζηα ηνπνζέηεζεο .

81

ΞΝΘΑΡΑΠΡΑΡΝ ΚΖΛΗΓΓΑΠ ΑΛΘΟΥΞΗΛΖΠ ΞΟΝΔΙΔΠΖΠ Μεξά Αλζξψπεηα κνζρεχκαηα Ξιαηηάο πεξηηνλίαο
(FACIA LATA) ζε δηάθνξα κεγέζε. Λα ππάξρεη δπλαηφηεηα θνπήο θαη ζπξξαθήο θαη λα κελ μεθηίδεη ζηα άθξα.
Θάζε παξηίδα λα έρεη ειεγρζεί in vitro θαη in vivo. Νη εηαηξείεο λα έρνπλ άδεηα θχιαμεο θαη δηαθίλεζεο
αλζξψπηλσλ κνζρεπκάησλ.

82

ΞΝΘΑΡΑΠΡΑΡΝ ΚΖΛΗΓΓΑΠ απφ επεμεξγαζκέλν πεξηθάξδην αιφγνπ κε δπλαηφηεηα ζπξξαθήο ζε δηάθνξα
κεγέζε. Κε ηνμηθφ, κε κεηαιιαμηνγφλν, κε αιιεξγηνγφλν. Βηνζπκβαηφ, αλζεθηηθφ ζηελ πίεζε θαη ζηελ έιμε, κε
ειαζηηθφ. Γηαθαλέο γηα ηνλ νπηηθφ έιεγρν ππνθείκελσλ ηζηψλ. ςειή ζπλνρή, θαιφ θξάηεκα ζην ζεκείν ξαθήο.
Λα αθνκνηψλεηαη θαη λα αληηθαζίζηαηαη απφ απηφινγν ζπλδεηηθφ ηζηφ. Αδηάβξνρν ζην εγθεθαινλσηηαίν πγξφ. Λα
δηαηίζεηαη ζε δηάθνξα κεγέζε
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ΦΟΔΕΔΠ ΓΗΑ ΘΟΑΛΗΝΡΝΚΝ ANSPACH

α

θνπηηθή

β

Γηακαληέ 4mm

γ

Γηακαληέ 6mm

δ

Γηακαληέ 5mm

84

ΦΟΔΕΔΠ ΓΗΑ ΘΟΑΛΗΝΡΟΞΑΛΝ ANSPACH κ.Σ., ΘΟΑΛΗΝΑΛΑΟΡΖΠΖΠ 14/11mm

226,00 €

43,00 €

36,00 €

7,00 €

11,00 €
11,00 €
7,00 €
11,00 €
12,00 €

ΣΥΝΟΛΟ

2.453,00 €

Πηελ πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη θαη ηνλ φξν φηη ε
εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έλσζε.
Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ
ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ άξζξνπ 2.4.5 ηεο παξνχζαο, άιισο ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη. Ζ
αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, πξηλ ηε ιήμε ηεο πξνζθνξάο, λα δεηά απφ ηνλ πξνζθέξνληα λα παξαηείλεη,
πξηλ ηε ιήμε ηνπο, ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο.
2.2.2.2. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο θαιήο
εθηέιεζεο.
Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνπο ινηπνχο πξνζθέξνληεο κεηά:
α) ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο πξνζθπγήο ή ηελ έθδνζε απφθαζεο επί αζθεζείζαο
πξνζθπγήο θαηά ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη
β) ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ ή ηελ έθδνζε απφθαζεο επ‟
απηψλ, θαη
γ) ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ απφ ην Διεγθηηθφ Ππλέδξην, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 35
θαη 36 ηνπ λ. 4129/2013 φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη εθφζνλ απαηηείηαη. Γηα ηα πξνεγνχκελα
ζηάδηα ηεο θαηαθχξσζεο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ πεξίπησζε
απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο θαη εθφζνλ δελ έρεη αζθεζεί ελδηθνθαλήο πξνζθπγή ή έλδηθν βνήζεκα
ή έρεη εθπλεχζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία άζθεζεο ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο ή έλδηθσλ βνεζεκάησλ ή έρεη
ιάβεη ρψξα παξαίηεζεο απφ ην δηθαίσκα άζθεζεο απηψλ ή απηά έρνπλ απνξξηθζεί ακεηαθιήησο.
2.2.2.3 Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη, αλ ν πξνζθέξσλ απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ θαηά ηε
δηάξθεηα ηζρχνο απηήο, παξέρεη ςεπδή ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο, δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο ηα
πξνβιεπφκελα απφ ηελ παξνχζα δηθαηνινγεηηθά ή δελ πξνζέιζεη εγθαίξσο γηα ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο
2.2.3

Ιφγνη απνθιεηζκνχ

Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο (δηαγσληζκφ) πξνζθέξσλ
νηθνλνκηθφο θνξέαο, εθφζνλ ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα κεκνλσκέλν θπζηθφ ή
λνκηθφ πξφζσπν) ή ζε έλα απφ ηα κέιε ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ) έλαο ή
πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο:

Σελίδα 22

2.2.3.1. Όηαλ ππάξρεη ζε βάξνο ηνπ ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο
αθφινπζνπο ιφγνπο :
α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην
2008/841/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 24εο Νθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ
εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42),
β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ
νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195
ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔ ηνπ
Ππκβνπιίνπ ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L
192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ
νηθνλνκηθνχ θνξέα,
γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ
ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην
λ. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο
νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο
13εο Ηνπλίνπ 2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή
απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο,
ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο
απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Νδεγίαο 2005/60/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
Ππκβνπιίνπ ηεο 26εο Νθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ
ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε
ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή
λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Α΄ 166),
ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Νδεγίαο
2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ 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/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ.
1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (Α΄ 215).
Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη, επίζεο, φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ακεηάθιεηε
θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρεη
εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ.
Πηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Ξ.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ν.Δ. θαη Δ.Δ.)θαη
ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ IKE, ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά ηνπο
δηαρεηξηζηέο.
Πηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ε ππνρξέσζε απηή αθνξά ηνλ Γηεπζχλνληα Πχκβνπιν,
θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ.
Πηηο πεξηπηψζεηο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ, ε ππνρξέσζε απηή αθνξά ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ.
Πε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ε ππνρξέσζε απηή, αθνξά ζηνπο λφκηκνπο
εθπξνζψπνπο ηνπο.
Δάλ ζηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο (α) έσο (ζη) ε πεξίνδνο απνθιεηζκνχ δελ έρεη θαζνξηζηεί κε ακεηάθιεηε
απφθαζε, απηή αλέξρεηαη ζε πέληε (5) έηε απφ ηελ εκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο κε ακεηάθιεηε απφθαζε.
2.2.3.2. Πηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο :
α) Όηαλ ν πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή

εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη απηφ έρεη δηαπηζησζεί απφ δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε
ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ, ζχκθσλα κε δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ή ηελ
εζληθή λνκνζεζία ή/θαη
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β) φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη ν πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη
ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο.
Αλ ν πξνζθέξσλ είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ
πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή
αζθάιηζε.
Γελ απνθιείεηαη ν πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο, φηαλ έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε
θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ,
θαηά πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ
δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο.
ή/θαη
γ)Όηαλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή γλσξίδεη ή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη έρνπλ επηβιεζεί ζε

βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο
ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο: αα) ηξεηο (3) πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα
ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ Πψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ
ραξαθηεξίδνληαη, ζχκθσλα κε ηελ ππνπξγηθή απφθαζε 2063/Γ1632/2011 (Β΄ 266), φπσο εθάζηνηε
ηζρχεη, σο «πςειήο» ή «πνιχ πςειήο» ζνβαξφηεηαο, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ ηξεηο (3)
δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο, ή ββ) δχν (2) πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα
ηνπ Πψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ αθνξνχλ ηελ
αδήισηε εξγαζία, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ δχν (2) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο. Νη ππφ αα΄
θαη ββ΄ θπξψζεηο πξέπεη λα έρνπλ απνθηήζεη ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ.
2.2.3.3. Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, πξνζθέξσλ

νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο:

(α) εάλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016,
(β) εάλ ηειεί ππφ πηψρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ηειεί ππφ
αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ
ζπκβηβαζκνχ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή εάλ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε
αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ.
Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα κελ απνθιείεη έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε κία εθ ησλ
θαηαζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε απηή, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απνδεηθλχεη φηη ν ελ
ιφγσ θνξέαο είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηα
κέηξα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο,
(γ) ππάξρνπλ επαξθψο εχινγεο ελδείμεηο πνπ νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο
ζπλήςε ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ,
δ) εάλ κία θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 4412/2016 δελ
κπνξεί λα ζεξαπεπζεί απνηειεζκαηηθά κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα,
(ε) εάλ κία θαηάζηαζε ζηξέβισζεο ηνπ αληαγσληζκνχ απφ ηελ πξφηεξε ζπκκεηνρή ηνπ νηθνλνκηθνχ
θνξέα θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 48 ηνπ
λ. 4412/2016, δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα,
(ζη) εάλ έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο
απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα
θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο
πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο,
(δ) εάλ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ
απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ
επηινγήο, έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ή δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά
πνπ απαηηνχληαη θαη‟ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 23 ηεο παξνχζαο,
(ε) εάλ επηρείξεζε λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο
αξρήο, λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα
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ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα παξάζρεη εμ ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ
ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ
αλάζεζε,
(ζ) εάλ έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ελ ακθηβφισ ηελ αθεξαηφηεηά
ηνπ, γηα ην νπνίν ηνπ επηβιήζεθε πνηλή πνπ ηνπ ζηεξεί ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο
ζχκβαζεο δεκνζίσλ έξγσλ θαη θαηαιακβάλεη ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία.
Δάλ ζηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο (α) έσο (ε) ε πεξίνδνο απνθιεηζκνχ δελ έρεη θαζνξηζηεί κε ακεηάθιεηε
απφθαζε, απηή αλέξρεηαη ζε ηξία (3) έηε απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ ζρεηηθνχ γεγνλφηνο.
Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα κελ απνθιείεη έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα, ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε κηα εθ ησλ
θαηαζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξ. 4, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απνδεδεηγκέλα
ν ελ ιφγσ θνξέαο είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο
θαη ηα κέηξα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο
2.2.3.4. (ΓΗΑΡΖΟΔΗΡΑΗ ΚΝΛΝ ΓΗΑ ΙΝΓΝΠ ΑΟΗΘΚΖΠΖΠ)
2.2.3.5. Ν πξνζθέξσλ απνθιείεηαη ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο

ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη βξίζθεηαη, ιφγσ πξάμεσλ ή παξαιείςεψλ ηνπ,
είηε πξηλ είηε θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε κία απφ ηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο

2.2.3.6 Ξξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ εκπίπηεη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο

παξαγξάθνπο 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ θαη 2.2.3.3. κπνξεί λα πξνζθνκίδεη ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη
φηη ηα κέηξα πνπ έιαβε επαξθνχλ γηα λα απνδείμνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ, παξφηη ζπληξέρεη ν ζρεηηθφο
ιφγνο απνθιεηζκνχ (απηoθάζαξζε). Δάλ ηα ζηνηρεία θξηζνχλ επαξθή, ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ
απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. Ρα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο
θνξείο αμηνινγνχληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζνβαξφηεηα θαη ηηο ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο ηνπ πνηληθνχ
αδηθήκαηνο ή ηνπ παξαπηψκαηνο. Αλ ηα κέηξα θξηζνχλ αλεπαξθή, γλσζηνπνηείηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ
θνξέα ην ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο απηήο. Νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί, ζχκθσλα κε ηηο
θείκελεο δηαηάμεηο, κε ηειεζίδηθε απφθαζε, ζε εζληθφ επίπεδν, απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο
ζχλαςεο ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δελ κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ηεο αλσηέξσ δπλαηφηεηαο
θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε.
Αλ ζην πιαίζην δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο δηαπηζησζεί φηη ζπληξέρεη ζην πξφζσπν ελφο
νηθνλνκηθνχ θνξέα έλαο απφ ηνπο ιφγνπο απνθιεηζκνχ ησλ παξαγξάθσλ 2.2.3.1, 2.2.3.2 (γ) θαη
2.2.3.3 θαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ ιάβεη ηα κέηξα γηα λα απνδείμεη ηελ αμηνπηζηία ηνπ, φπσο νξίδεηαη
ζηελ πξνεγνχκελε ππνπαξάγξαθν, κπνξεί λα επηβιεζεί εηο βάξνο ηνπ απνθιεηζκφο απφ ηε ζπκκεηνρή
ζε ελ εμειίμεη θαη κειινληηθέο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ γηα εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα,
σο άξζξν 74 ηνπ Λ. 4412/16.
2.2.3.7. Ζ απφθαζε γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο επάξθεηαο ή κε ησλ επαλνξζσηηθψλ κέηξσλ θαηά ηελ

πξνεγνχκελε παξάγξαθν εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξ. 8 θαη 9 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ.
4412/2016.

2.2.3.8. Νηθνλνκηθφο θνξέαο, ζηνλ νπνίν έρεη επηβιεζεί, κε ηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ηνπ άξζξνπ
74 ηνπ λ. 4412/2016, ε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ απνθιείεηαη απηνδίθαηα
2.2.4 Θαηαιιειφιεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο
Νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο απαηηείηαη λα
αζθνχλ εκπνξηθή ή βηνκεραληθή ή βηνηερληθή δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο.
Νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απαηηείηαη λα
είλαη εγγεγξακκέλνη ζε έλα απφ ηα επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζην θξάηνο
εγθαηάζηαζήο ηνπο ή λα ηθαλνπνηνχλ νπνηαδήπνηε άιιε απαίηεζε νξίδεηαη ζην Ξαξάξηεκα XI ηνπ
Ξξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016. Πηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ εγθαηεζηεκέλσλ ζε θξάηνο
κέινπο ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ (Δ.Ν.Σ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ πξνζρσξήζεη ζηε ΠΓΠ, ή ζε
ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο
ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, απαηηείηαη λα είλαη
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εγγεγξακκέλνη ζε αληίζηνηρα επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα. Νη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα
νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν επηκειεηήξην.
2.2.5 (ΓΗΑΡΖΟΔΗΡΑΗ ΚΝΛΝ ΓΗΑ ΙΝΓΝΠ ΑΟΗΘΚΖΠΖΠ)
2.2.6 Ρερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα
Όζνλ αθνξά ηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα θαη ηα θξηηήξηα αλάζεζεο ηεο παξνχζαο
ζχκβαζεο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο αληίζηνηρεο απαηηήζεηο πνπ
θαζνξίδνληαη ζηνπο φξνπο θαη ηηο Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη λα πξνζθνκίζνπλ
φια ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ηα ζηνηρεία (π.ρ βεβαηψζεηο, δειψζεηο, ππεχζπλεο δειψζεηο, εγρεηξίδηα,
θχιια ζπκκφξθσζεο, θπιιάδηα, πηζηνπνηεηηθά θ.η.ι) πνπ αλαθέξνληαη ζην Ξαξάξηεκα Η ελφηεηα 2
(Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο) ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο.
2.2.7 Ξξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο
Νη νηθνλνκηθνί θνξείο γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη κε
φζα αλαθέξνληαη ζην Ξαξάξηεκα Η ελφηεηα 2 Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο
Αλαιπηηθά:
Ρα πξνζθεξφκελα είδε ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο, πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην
κέξνο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαζνξίδνπλ ηηο ειάρηζηεο αλαγθαίεο απαηήζεηο ησλ εηδψλ θαη είλαη
απαξάβαηεο. Νπνηαδήπνηε κε ζπκκφξθσζε πξνο απηέο ζπλεπάγεηαη απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο θαη
έρνπλ σο αθνινχζσο :
α)Ρα πξνζθεξφκελα πξντφληα πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλα απφ θνηλνπνηεκέλν νξγαληζκφ πνπ
βξίζθεηαη εγθαηαζηεκέλνο θαη ιεηηνπξγεί λφκηκα ζην έδαθνο ελφο απφ ηα Θξάηε Κέιε ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο θαη λα θέξνπλ ζε επθξηλή ζέζε ηνπ ηειηθνχ πεξηέθηε ηνπο ηελ πξνβιεπφκελε ζήκαλζε CE, ε
νπνία απνδεηθλχεη ηελ ζπκκφξθσζή ηνπο κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Νδεγίαο 93/42/ΔΝΘ, (Γ8δ/Γ.Ξ.νηθ.
130648 - Δλαξκφληζε ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο Νδεγίαο 93/42/ΔΝΘ «πεξί
ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ»- ΦΔΘ 2198/ηεπρ. Β/02-10-09). Γηα ηνλ ιφγν απηφ ζα πξέπεη καδί κε
ηελ πξνζθνξά λα θαηαηεζνχλ ηα αλάινγα πηζηνπνηεηηθά πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ θαηεγνξία
ζηελ νπνία έρεη ηαμηλνκεζεί ην ελ ιφγσ πξντφλ. Αλ θάπνην πξντφλ δελ εληάζζεηαη ζηε
δηαδηθαζία ηεο ζήκαλζεο CE, απηφ ζα αλαθέξεηαη ξεηά ζηελ πξνζθνξά. Ρα ηαηξνηερλνινγηθά
πξντφληα πνπ ππάγνληαη ζηε Γ8δ/Γ.Ξ.νηθ.130648, (ΦΔΘ 2198/Β/2-10-2009) Θνηλή πνπξγηθή Απφθαζε
«Ξεξί Δλαξκφληζεο ηεο Διιεληθήο Λνκνζεζίαο πξνο ηελ Νδεγία 93/42/ΔΝΘ/14-6-93 ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο, πνπ αθνξά ηα Ηαηξνηερλνινγηθά Ξξντφληα» ηφζν θαηά ηε θάζε ζχληαμεο ηεο
δηαθήξπμεο, φζν θαη θαηά ηε θάζε ζχλαςεο ηεο αληίζηνηρεο ζχκβαζεο, πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη κε ηε
δηαηχπσζε θάζε θνξά ησλ αλάινγσλ ελδεηθλπνκέλσλ φξσλ, φηη ηα ελ ιφγσ ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα
ζα είλαη ζχκθσλα πξνο ηηο απαηηήζεηο ηεο ζρεηηθήο ΘΑ θαηά ην ρξφλν παξάδνζεο ηνπο, είηε πξφθεηηαη
γηα παξάδνζε εληφο ησλ ζπκβαηηθψλ πξνζεζκηψλ , είηε γηα εθπξφζεζκε, ψζηε ηα πξντφληα απηά λα
θέξνπλ νπσζδήπνηε ηελ πξνβιεπφκελε απφ ηε ζρεηηθή ΘΑ ζήκαλζε CE.
β) Νη πξνκεζεχηξηεο εηαηξείεο ζα πξέπεη ζηηο πξνζθνξέο ηνπο λα δειψλνπλ φηη ζπκκνξθψλνληαη κε ηελ
ΘΑ Γ8δ/ΓΞ/1348/2004 «Αξρέο θαη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο νξζήο πξαθηηθήο δηαλνκήο
ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ» (ΦΔΘ 32/Β/16-01-2004) σο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη.
γ) Ζ ηνπνζέηεζε ησλ επηζεκάλζεσλ ηεο ζπζθεπαζίαο, πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ θαη ζεσξνχληαη
νπζηψδεηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ απνδνρή ησλ πξνζθεξνκέλσλ πξντφλησλ, ή φπνησλ άιισλ
επηζεκάλζεσλ, πξέπεη λα έρεη γίλεη απνθιεηζηηθά θαη κφλνλ απφ ην πξφζσπν ή ηελ επηρείξεζε πνπ
ζεσξείηαη θαηαζθεπαζηήο ησλ πξντφλησλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 93/42/ΔΝΘ,
(Γ8δ/Γ.Ξ.νηθ. 130648 - ΦΔΘ 2198/ηεπρ. Β/02-10-09). Ξξνζθνξέο πξντφλησλ πνπ θέξνπλ επηζεκάλζεηο
πάζεο θχζεσο πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί, ζε νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο ζπζθεπαζίαο ηνπο, απφ ηξίηνπο,
αθφκε θαη εάλ νη ηξίηνη απηνί δηαζέηνπλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ δηαλνκέα, εηζαγσγέα ή εμνπζηνδνηεκέλνπ
αληηπξνζψπνπ, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Ρπρφλ παξάβαζε ηνπ φξνπ απηνχ θαηά ηελ δηάξθεηα
εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ ζα απνηειεί ιφγν κε απνδνρήο ησλ παξαδηδφκελσλ πιηθψλ.
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Δπηπιένλ:
1.
Όια ηα πξντφληα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ απνζηείξσζε, πξέπεη εθηφο ησλ παξαπάλσ λα έρνπλ
ηππσκέλν απφ ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία ην ρξφλν παξαγσγήο ηνπο, ην ρξφλν δηαηήξεζεο ησλ
ηδηνηήησλ ηνπο ή κφλνλ ην ρξφλν πνπ ιήγνπλ απηέο.
2. Όια ηα πξνζθεξφκελα πξντφληα πξέπεη λα έρνπλ ηππσκέλν απφ ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία, ηελ
νλνκαζία ηνπ θαζψο θαη ην φλνκα ή ην ινγφηππν απηήο, φρη κφλν ζηελ εμσηεξηθή ηνπο ζπζθεπαζία,
αιιά αηνκηθά ζε θάζε πξντφλ (ηεκάρην εληφο ηεο ζπζθεπαζίαο) μερσξηζηά. Όζα πξντφληα έρνπλ αηνκηθή
ζπζθεπαζία λα είλαη ηππσκέλα επ' απηήο.
3. Όια ηα πξντφληα πνπ είλαη απνζηεηξσκέλα, πξέπεη εθηφο ησλ παξαπάλσ λα αλαγξάθνπλ ην ρξφλν
απνζηείξσζεο θαη ην ρξφλν ιήμεο απηήο ή κφλν ην ρξφλν ιήμεο απηήο ηππσκέλα ή αλάγιπθα απφ ηελ
θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία, θαζψο θαη ηε κέζνδν κε ηελ νπνία απνζηεηξψζεθαλ.
4. Ρν εξγνζηάζην παξαγσγήο λα είλαη πηζηνπνηεκέλν θαηά ISO 9001, φπσο απηφ ηζρχεη (ISO 90012003). Λα θαηαηεζνχλ απνδεηθηηθά έγγξαθα κε ηελ πξνζθνξά.

2.2.8 Πηήξημε ζηελ ηθαλφηεηα ηξίησλ
Νη νηθνλνκηθνί θνξείο κπνξεί λα ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, αζρέησο ηεο λνκηθήο θχζεο
ησλ δεζκψλ ηνπο κε απηνχο. Πηελ πεξίπησζε απηή, απνδεηθλχνπλ φηη ζα έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο
αλαγθαίνπο πφξνπο, κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο ζρεηηθήο δέζκεπζεο ησλ θνξέσλ ζηελ ηθαλφηεηα ησλ
νπνίσλ ζηεξίδνληαη.
Όηαλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, νη ελ ιφγσ νηθνλνκηθνί θνξείο
θαη απηνί ζηνπο νπνίνπο ζηεξίδνληαη είλαη απφ θνηλνχ ππεχζπλνη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. πφ
ηνπο ίδηνπο φξνπο νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κπνξνχλ λα ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ
ζπκκεηερφλησλ ζηελ έλσζε ή άιισλ θνξέσλ.
2.2.9 Θαλφλεο απφδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο
2.2.9.1 Ξξνθαηαξθηηθή απφδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ
Ξξνο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε φηη νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο: α) δελ βξίζθνληαη ζε κία απφ ηηο
θαηαζηάζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 θαη β) πιεξνχλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ησλ παξαγξάθσλ
2.2.4, 2.2.6, 2.2.7 ηεο παξνχζεο, πξνζθνκίδνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο σο
δηθαηνινγεηηθφ ζπκκεηνρήο, ην πξνβιεπφκελν απφ ην άξζξν 79 παξ. 1 θαη 3 ηνπ λ. 4412/2016
Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν Πχκβαζεο (ΔΔΔΠ), ην νπνίν απνηειεί ελεκεξσκέλε ππεχζπλε δήισζε, κε ηηο
ζπλέπεηεο ηνπ λ. 1599/1986 θαη ζα αλαξηεζεί ζηελ δηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr ηνπ
Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π. ζε μερσξηζηφ αξρείν. Ρν ΔΔΔΠ θαηαξηίδεηαη βάζεη ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ ηνπ
Ξαξαξηήκαηνο 2 ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/7 θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνχο
θνξείο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην link
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_470
3_99d5_1561ceff660f/Page119.jspx?_afrLoop=5957283491911108#%2Foracle%2Fwebcenter%2Fpage
%2FscopedMD%2Fsd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f%2FPage226.jspx%40%3Fwc.contextURL
%3D%2Fspaces%2Fprod_ministry%26_adf.ctrl-state%3Duozb23cjb_4
2.2.9.2 Απνδεηθηηθά κέζα (Γηθαηνινγεηηθά Θαηαθχξσζεο-Ξξνζσξηλνχ Αλαδφρνπ)
Α. Ρν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ηνπο,
φπσο νξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.1 έσο 2.2.8, θξίλνληαη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο, θαηά
ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξνχζαο θαη θαηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο ζηηο πεξηπηψζεηο
ηνπ άξζξνπ 105 παξ. 3 πεξ. γ ηνπ λ. 4412/2016.
Πηελ πεξίπησζε πνπ πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο ή έλσζε απηψλ ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ
θνξέσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθφ 2.2.8. ηεο παξνχζαο, νη θνξείο ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ
ζηεξίδεηαη ππνρξενχληαη ζηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απνδεηθλχνπλ φηη δελ ζπληξέρνπλ νη
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ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο παξνχζαο θαη φηη πιεξνχλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο
θαηά πεξίπησζε (παξάγξαθνη 2.2.4- 2.2.8) Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνρξενχηαη λα αληηθαηαζηήζεη έλαλ
θνξέα ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ νπνίνπ ζηεξίδεηαη, εθφζνλ ν ηειεπηαίνο δελ πιεξνί ην ζρεηηθφ θξηηήξην
επηινγήο ή γηα ηνλ νπνίν ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ ησλ παξαγξάθσλ 2.2.3.1, 2.2.3.2 θαη 2.2.3.3
Νη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ δηθαηνινγεηηθά ή άιια απνδεηθηηθά ζηνηρεία, αλ
θαη ζην κέηξν πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιακβάλεη ηα πηζηνπνηεηηθά ή ηηο ζπλαθείο
πιεξνθνξίεο απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο - κέινο ηεο
Έλσζεο, ε νπνία δηαηίζεηαη δσξεάλ, φπσο εζληθφ κεηξψν ζπκβάζεσλ, εηθνληθφ θάθειν επηρείξεζεο,
ειεθηξνληθφ ζχζηεκα απνζήθεπζεο εγγξάθσλ ή ζχζηεκα πξνεπηινγήο. Ζ δήισζε γηα ηελ πξφζβαζε ζε
εζληθή βάζε δεδνκέλσλ εκπεξηέρεηαη ζην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν Πχκβαζεο (ΔΔΔΠ)
Νη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ δηθαηνινγεηηθά, φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή πνπ
έρεη αλαζέζεη ηε ζχκβαζε δηαζέηεη ήδε ηα σο άλσ δηθαηνινγεηηθά θαη απηά εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ.
Β. 1. Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 νη
πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ αληίζηνηρα ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά:
α) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.1 απφζπαζκα ηνπ ζρεηηθνχ κεηξψνπ, φπσο ηνπ πνηληθνχ κεηξψνπ ή,
ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακν έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ
θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο,
απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη απηέο νη πξνυπνζέζεηο. Ζ ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ηνπ σο άλσ
απνζπάζκαηνο αθνξά θαη ζηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ
νηθνλνκηθνχ θνξέα ή ζηα πξφζσπα πνπ έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε
απηφ θαηά ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα ζηελ σο άλσ παξάγξαθν 2.2.3.1,
β) γηα ηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.2 θαη ην 2.2.3.3 πεξίπησζε β΄ πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ
αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή ρψξαο.
Δηδηθφηεξα γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα, ηα πηζηνπνηεηηθά φηη
δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή φηη δελ έρνπλ
ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, εθδίδνληαη απφ ην αξκφδην Ξξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ νηθνλνκηθνχ
θνξέα. Ρν πηζηνπνηεηηθφ φηη ην λνκηθφ πξφζσπν δελ έρεη ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε κε δηθαζηηθή απφθαζε
εθδίδεηαη απφ ην νηθείν Ξξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ην δε πηζηνπνηεηηθφ φηη δελ έρεη
ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε κε απφθαζε ησλ εηαίξσλ εθδίδεηαη απφ ην Γ.Δ.Κ.Ζ., ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο
δηαηάμεηο, σο θάζε θνξά ηζρχνπλ. Ρα θπζηθά πξφζσπα (αηνκηθέο επηρεηξήζεηο) δελ πξνζθνκίδνπλ
πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε ζέζεσο ζε εθθαζάξηζε.
Ζ κε αλαζηνιή ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, γηα ηνπο εγθαηεζηεκέλνπο
ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνχο θνξείο απνδεηθλχεηαη κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο ηεο Αλεμάξηεηεο
Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ κε εθηχπσζε ηεο θαξηέιαο “Πηνηρεία Κεηξψνπ/ Δπηρείξεζεο”, φπσο απηά
εκθαλίδνληαη ζην taxisnet..
Αλ ην θξάηνο-κέινο ή ε ελ ιφγσ ρψξα δελ εθδίδεη ηέηνηνπ είδνπο έγγξαθν ή πηζηνπνηεηηθφ ή φπνπ ην
έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο
2.2.3.1 θαη 2.2.3.2 θαη ζηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.3, ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ
κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη
έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή
δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο
- κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο.
Νη αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο παξέρνπλ, φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, επίζεκε δήισζε ζηελ νπνία αλαθέξεηαη
φηη δελ εθδίδνληαη ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ή φηη ηα έγγξαθα απηά
δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.1 θαη 2.2.3.2 θαη ζηελ
πεξίπησζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.3.
Γηα ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.3 ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ
θνξέα φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ νη νξηδφκελνη ζηελ παξάγξαθν ιφγνη απνθιεηζκνχ.
γ) Γηα ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 2.2.3.2γ ηεο παξνχζαο δει. γηα ηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξαγξάθνπ 2
ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Λ.4412/16, πηζηνπνηεηηθφ απφ ηε Γηεχζπλζε Ξξνγξακκαηηζκνχ θαη Ππληνληζκνχ ηεο
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Δπηζεψξεζεο Δξγαζηαθψλ Πρέζεσλ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηνπλ νη πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ πνπ
έρνπλ εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηελ
εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο.
δ) ΓΗΑΡΖΟΔΗΡΑΗ ΓΗΑ ΙΝΓΝΠ ΑΟΗΘΚΖΠΖΠ
ε) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.8. ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα φηη δελ έρεη
εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ απφθαζε απνθιεηζκνχ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 74 ηνπ λ. 4412/2016.
B. 2. Γηα ηελ απφδεημε ηεο απαίηεζεο ηνπ άξζξνπ 2.2.4. (απφδεημε θαηαιιειφηεηαο γηα ηελ άζθεζε
επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο) πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ επαγγεικαηηθνχ ή
εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζεο. Νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε
θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ αληίζηνηρνπ
επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ Ξαξαξηήκαηνο XI ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016,
κε ην νπνίν πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη αθεηέξνπ ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο. Πηελ
πεξίπησζε πνπ ρψξα δελ ηεξεί ηέηνην κεηξψν, ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη
απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ
ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο,
ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο
ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο φηη δελ ηεξείηαη ηέηνην κεηξψν θαη φηη αζθεί ηε
δξαζηεξηφηεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ππφ αλάζεζε ζχκβαζεο.
Νη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ βεβαίσζε εγγξαθήο ζην νηθείν
Δπηκειεηήξην.
Β.3. ΓΗΑΡΖΟΔΗΡΑΗ ΓΗΑ ΙΝΓΝΠ ΑΟΗΘΚΖΠΖΠ
Β.4. ΓΗΑΡΖΟΔΗΡΑΗ ΓΗΑ ΙΝΓΝΠ ΑΟΗΘΚΖΠΖΠ
Β.5. ΓΗΑΡΖΟΔΗΡΑΗ ΓΗΑ ΙΝΓΝΠ ΑΟΗΘΚΖΠΖΠ
Β.6. Γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο ζχζηαζεο θαη εθπξνζψπεζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν νηθνλνκηθφο
θνξέαο είλαη λνκηθφ πξφζσπν, πξνζθνκίδεη ηα θαηά πεξίπησζε λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζχζηαζεο θαη
λφκηκεο εθπξνζψπεζεο (φπσο θαηαζηαηηθά, πηζηνπνηεηηθά κεηαβνιψλ, αληίζηνηρα ΦΔΘ, ζπγθξφηεζε Γ.Π.
ζε ζψκα, ζε πεξίπησζε Α.Δ., θιπ., αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ δηαγσληδνκέλνπ). Απφ ηα αλσηέξσ
έγγξαθα πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ε λφκηκε ζχζηαζή ηνπ, φιεο νη ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ
θαηαζηαηηθψλ, ην/ηα πξφζσπν/α πνπ δεζκεχεη/νπλ λφκηκα ηελ εηαηξία θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο
ηνπ δηαγσληζκνχ (λφκηκνο εθπξφζσπνο, δηθαίσκα ππνγξαθήο θιπ.), ηπρφλ ηξίηνη, ζηνπο νπνίνπο έρεη
ρνξεγεζεί εμνπζία εθπξνζψπεζεο, θαζψο θαη ε ζεηεία ηνπ/ησλ ή/θαη ησλ κειψλ ηνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο/
λφκηκνπ εθπξνζψπνπ.
Β.7. Νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο1 πνπ πξνβιέπνληαη απφ
ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο εζληθέο δηαηάμεηο ή δηαζέηνπλ πηζηνπνίεζε απφ νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο πνπ
ζπκκνξθψλνληαη κε ηα επξσπατθά πξφηππα πηζηνπνίεζεο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Ξαξαξηήκαηνο VII ηνπ
Ξξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016, κπνξνχλ λα πξνζθνκίδνπλ ζηηο αλαζέηνπζεο αξρέο πηζηνπνηεηηθφ
εγγξαθήο εθδηδφκελν απφ ηελ αξκφδηα αξρή ή ην πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ αξκφδην
νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο.
Πηα πηζηνπνηεηηθά απηά αλαθέξνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά βάζεη ησλ νπνίσλ έγηλε ε εγγξαθή ησλ ελ ιφγσ
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηνλ επίζεκν θαηάινγν ή ε πηζηνπνίεζε θαη ε θαηάηαμε ζηνλ ελ ιφγσ θαηάινγν.
Ζ πηζηνπνηνχκελε εγγξαθή ζηνπο επίζεκνπο θαηαιφγνπο απφ ηνπο αξκφδηνπο νξγαληζκνχο ή ην
πηζηνπνηεηηθφ, πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο, ζπληζηά ηεθκήξην θαηαιιειφηεηαο φζνλ
αθνξά ηηο απαηηήζεηο πνηνηηθήο επηινγήο, ηηο νπνίεο θαιχπηεη ν επίζεκνο θαηάινγνο ή ην πηζηνπνηεηηθφ.
Νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο απαιιάζζνληαη απφ ηελ
ππνρξέσζε ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ηνπο.
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Β.8. Νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ, θαηά
πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε, ζχκθσλα κε ηα
εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 19 παξ. 2 ηνπ λ. 4412/2016.
Β.9. Πηελ πεξίπησζε πνπ νηθνλνκηθφο θνξέαο επηζπκεί λα ζηεξηρζεί ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ,
ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.2.8 γηα ηελ απφδεημε φηη ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ηνπο αλαγθαίνπο
πφξνπο, πξνζθνκίδεη, ηδίσο, ζρεηηθή έγγξαθε δέζκεπζε ησλ θνξέσλ απηψλ γηα ηνλ ζθνπφ απηφ

2.3 Θξηηήξηα Αλάζεζεο
2.3.1 Θξηηήξην αλάζεζεο
Θξηηήξην αλάζεζεο ηεο Πχκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη
ηηκήο.
2.3.2. Βαζκνιφγεζε θαη θαηάηαμε πξνζθνξψλ ΓΗΑΡΖΟΔΗΡΑΗ ΓΗΑ ΙΝΓΝΠ ΑΟΗΘΚΖΠΖΠ
2.3.3 Ζιεθηξνληθνί πιεηζηεξηαζκνί ΓΗΑΡΖΟΔΗΡΑΗ ΓΗΑ ΙΝΓΝΠ ΑΟΗΘΚΖΠΖΠ
2.4 Θαηάξηηζε - Ξεξηερφκελν Ξξνζθνξψλ
2.4.1 Γεληθνί φξνη ππνβνιήο πξνζθνξψλ
α. Νη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κε βάζε ηηο απαηηήζεηο ηεο Γηαθήξπμεο, γηα έλα είδνο ή γηα
πεξηζζφηεξα είδε ή γηα ην ζχλνιν ησλ εηδψλ (γηα ην ζχλνιν ηεο δεηνχκελεο πνζφηεηαο αλά είδνο).
β. Πε πεξίπησζε κε ππνβνιήο, ή κε έγθαηξεο θαη πξνζήθνπζαο ππνβνιήο ή θαηά παξέθθιηζε ησλ
απαηηήζεσλ ηεο Γηαθήξπμεο ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήοΡερληθή πξνζθνξά» θαη ηνπ Φαθέινπ «Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά», ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο
απαξάδεθηε.
γ. Ζ εθ παξαδξνκήο ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζηνλ θάθειν «Γηθαηνινγεηηθά
Ππκκεηνρήο – Ρερληθή Ξξνζθνξά» θαη αληίζηξνθα, δελ αλαγλσξίδεηαη θαη δελ ζεξαπεχεηαη εθ ησλ
πζηέξσλ θαη νδεγεί ππνρξεσηηθά ζε απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο.
δ. Γηα λα ζεσξεζνχλ έγθπξα ηα δηθαηνινγεηηθά, πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε ηζρχ θαηά ηελ εκεξνκελία
θαηαιεθηηθήο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ.
ε. Ρα δηθαηνινγεηηθά πξέπεη λα είλαη ζπληαγκέλα ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή λα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε
κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα (λ.4412/16 άξζξν 92).
ζη. Νη ππνςήθηνη νηθνλνκηθνί θνξείο δχλαηαη πξνζθιεζνχλ, εγγξάθσο απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, γηα
παξνρή δηεπθξηλήζεσλ ή ζπκπιήξσζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ έρνπλ ππνβάιιεη. Ζ ελ ιφγσ
ζπκπιήξσζε ή δηεπθξίληζε δελ επηηξέπεηαη λα έρεη σο ζπλέπεηα ηελ κεηαγελέζηεξε αληηθαηάζηαζε ή
ππνβνιή εγγξάθσλ πξνθεηκέλνπ γηα ηελ ζπκκφξθσζε κε ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο. Δλ ιφγσ
δηεπθξηλήζεηο ή ζπκπιεξψζεηο (δηνξζψζεηο ηππηθψλ ιαζψλ ή ήζζνλνο ζεκαζίαο παξαιείςεσλ ησλ
πξνζθνξψλ), γίλνληαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 102 ηνπ Λ. 4412/06 θαη ην άξζξν 14 ηεο Α
56902/215//2-06-2017.
δ. Όιεο νη απαηηνχκελεο δειψζεηο ή πεχζπλεο Γειψζεηο ή βεβαηψζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζηηο πξνζθνξέο δελ ρξεηάδεηαη λα θέξνπλ ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, θαη πξέπεη λα
ππνγξάθνληαη ςεθηαθά απφ ηνπο έρνληεο ππνρξέσζε πξνο ηνχην, ήηνη απφ ην ίδην ην θπζηθφ πξφζσπν
πνπ ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ ή φηαλ πξφθεηηαη γηα εηαηξεία απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν απηήο.
Δπηπιένλ, απαηηείηαη, , λα θέξνπλ εκεξνκελία, ε νπνία λα είλαη εληφο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα (30)
εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξν ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ (Λ. 4250/14).
ε. Γελ επηηξέπνληαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο ή αληηπξνζθνξέο θαη ζε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο
απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Ν ππνςήθηνο, ν νπνίνο ζα ππνβάιιεη ηέηνηαο θχζεο πξνηάζεηο, δελ
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δηθαηνχηαη ζε θακία πεξίπησζε λα δηακαξηπξεζεί ή λα επηθαιεζηεί ιφγνπο πξνζθπγήο θαηά ηεο
απφξξηςεο ησλ πξνηάζεσλ απηψλ.
ζ. Γελ απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε εγγξάθσλ θαη ζε έληππε κνξθή, ηα νπνία θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή
θαη έρνπλ ππνβιεζεί ειεθηξνληθά ζην Πχζηεκα.
η. Έληππα δηθαηνινγεηηθά-πξνζθνξέο πνπ πεξηέξρνληαη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, πξηλ απφ ηελ δηελέξγεηα
ηνπ δηαγσληζκνχ ή ηνλ πξνθαζνξηζκέλν ρξφλν, δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά παξαδίδνληαη ζην αξκφδην
φξγαλν απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, πξν ηεο εθπλνήο ηεο πξνζεζκίαο πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηε
Γηαθήξπμε, πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζηνχλ καδί κε ηηο άιιεο πνπ θαηαηίζεληαη θαηά ηε δηαγσληζηηθή
δηαδηθαζία (Λ.4412/16 άξζξν 96).
ηα. Έληππα δηθαηνινγεηηθά-πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ή κε νπνηνδήπνηε ηξφπν εθπξφζεζκα,
επηζηξέθνληαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο ρσξίο λα απνζθξαγίδνληαη (Λ.4412/16 άξζξν
96).
ηβ. Ρα έληππα δηθαηνινγεηηθά θαη ινηπά ζηνηρεία δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο,
δηνξζψζεηο ή άιινπ είδνπο αιινηψζεηο. Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε ή
πξνζζήθε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ην δε
αξκφδην φξγαλν απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ηνλ έιεγρν, κνλνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη ηελ ηπρφλ
δηφξζσζε ή πξνζζήθε. Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη φηαλ ππάξρνπλ ζ' απηή δηνξζψζεηο νη νπνίεο ηελ
θαζηζηνχλ αζαθή θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ.
ηγ. Νη έληππεο πξνζθνξέο ππνγξάθνληαη θαη κνλνγξάθνληαη αλά θχιιν απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ή ζε
πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ, απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν απηψλ. (Λ. 4412/16 άξζξν 96).
ηδ. Αλαθνξηθά κε ην ζέκα ηεο επηθχξσζεο αληηγξάθσλ εγγξάθσλ, γηα ην ζχλνιν ησλ απαηηνχκελσλ απφ
ηελ παξνχζα δηαθήξπμε δηθαηνινγεηηθψλ θαη ζηνηρείσλ ηεο πξνζθνξάο, ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ
1 ηνπ Λ.4250/14 (ΦΔΘ Α΄ 74/26-03-14). πνβαιιφκελα κε ηελ πξνζθνξά ειεθηξνληθά αξρεία .pdf ησλ
απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη εγγξάθσλ πνπ δελ είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα απφ ηνλ εθδφηε
ηνπο, εθιακβάλνληαη σο ππνβιεζέληα απιά θσηναληίγξαθα, θαη γηα ηελ απνδνρή ηνπο ή κε εμεηάδνληαη
κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Λ.4250/2014 (ΦΔΘ η.Α΄74/26-03-14). Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε
ππνβιεζέληα ηέηνηα ζηνηρεία δηελεξγείηαη ππνρξεσηηθά απφ ηελ αξκφδηα γηα ην δηαγσληζκφ πεξεζία
δεηγκαηνιεπηηθφο έιεγρνο, πξνθεηκέλνπ λα εμαθξηβσζεί ε αθξίβεηα απηψλ, ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 5%,
ηδίσο δεηψληαο ηε ζπλδξνκή ησλ ππεξεζηψλ ή θνξέσλ πνπ εμέδσζαλ ηα πξσηφηππα. Γηαπίζησζε φηη
ππνβιήζεθαλ αιινησκέλα ζηνηρεία επηθέξεη θπξψζεηο ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 6
ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Λ.1599/1986, εθφζνλ ηέηνηα πξάμε δελ ηηκσξείηαη απζηεξφηεξα απφ άιιε πνηληθή
δηάηαμε. Πε θάζε ηέηνηα πεξίπησζε, ε εθδνζείζα βάζεη ησλ ζηνηρείσλ δηνηθεηηθή ή άιιε πξάμε,
αλαθαιείηαη ακέζσο.
ηε. Ζ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά
ςεθηαθά είηε απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο
λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν. Πηελ πξνζθνξά, απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο
ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο) θάζε κέινπο ηεο
έλσζεο, θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο.
ηζη. Γχλαηαη λα δεηεζνχλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, λα ππνβάιινπλ φια ή νξηζκέλα δηθαηνινγεηηθά, φηαλ απηφ απαηηείηαη γηα
ηελ νξζή δηεμαγσγή ηεο (Λ. 4412/16 άξζξν 79).
2.4.2 Σξφλνο θαη Ρξφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ
2.4.2.1. Νη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο
πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΠΖΓΖΠ, κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεη ε
παξνχζα δηαθήξπμε (άξζξν 1.5), ζηελ Διιεληθή Γιψζζα, ζε ειεθηξνληθφ θάθειν, ζχκθσλα κε ηα
αλαθεξφκελα ζην λ.4412/2016 , ηδίσο ζην άξζξν 15 ηεο Α56902/215//02-06-17 (Β‟ 1924) «Ρερληθέο
ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ
(Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π.).»
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2.4.2.2. Ν ρξφλνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία κέζσ ηνπ
ζπζηήκαηνο βεβαηψλεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα κε ππεξεζίεο ρξνλνζήκαλζεο, ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζην άξζξν 37 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ην άξζξν 6 ηεο σο άλσ πνπξγηθήο Απφθαζεο.
Κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο, δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο
πξνζθνξάο ζην Πχζηεκα. Πε πεξηπηψζεηο ηερληθήο αδπλακίαο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΠΖΓΖΠ, ε αλαζέηνπζα
αξρή ζα ξπζκίζεη ηα ηεο ζπλέρεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ κε ζρεηηθή αλαθνίλσζή ηεο.
2.4.2.3. Νη νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάιινπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ηα αθφινπζα:
(α) έλαλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο –Ρερληθή Ξξνζθνξά» ζηνλ νπνίν
πεξηιακβάλνληαη ηα θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαη ε ηερληθή πξνζθνξά ζχκθσλα κε
ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη ηελ παξνχζα.
(β) έλαλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά» ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλεηαη ε
νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ηα θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά.
Ρα ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο πνπ έρνπλ εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν
21 ηνπ λ. 4412/2016, ππνβάιινληαη ζηνλ νηθείν (ππν)θάθειν σο μερσξηζηφ αξρείν θαη ζεκαίλνληαη απφ
ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα κε ρξήζε ηνπ ζρεηηθνχ πεδίνπ ηνπ Ππζηήκαηνο (νη πιεξνθνξίεο απηέο αθνξνχλ,
ηδίσο, ηα ηερληθά ή εκπνξηθά απφξξεηα θαη ηηο εκπηζηεπηηθέο πηπρέο ησλ πξνζθνξψλ). Πηελ πεξίπησζε
απηή, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνβάιιεη ζηνλ νηθείν (ππν)θάθειν ζρεηηθή αηηηνιφγεζε, αλαθέξνληαο ξεηά
φιεο ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο λφκνπ ή δηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ επηβάιινπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο
ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίαο Γηαθνξεηηθά δχλαληαη λα ιακβάλνπλ γλψζε απηψλ ησλ ζηνηρείσλ νη ινηπνί
δηαγσληδφκελνη.
Ζ Α.Α. δελ απνθαιχπηεη πιεξνθνξίεο πνπ ηεο έρνπλ δηαβηβάζεη νη πξνζθέξνληεο θαη ηηο νπνίεο έρνπλ
ραξαθηεξίζεη σο εκπηζηεπηηθέο.
Γελ ραξαθηεξίδνληαη σο εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ηηκέο κνλάδνο, ηηο πξνζθεξφκελεο
πνζφηεηεο, ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαη ηα ζηνηρεία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα
ηελ αμηνιφγεζή ηεο.
2.4.2.4. Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπληάζζεη ηελ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά ζπκπιεξψλνληαο
ηελ αληίζηνηρε εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ Ππζηήκαηνο θαη επηζπλάπηνληαο ζηνλ ειεθηξνληθφ ρψξν
«Ππλεκκέλσλ Ζιεθηξνληθήο Ξξνζθνξάο» θαη ζηνλ θαηά πεξίπησζε (ππν)θάθειν φια ηα ζηνηρεία ηεο
πξνζθνξάο ηνπ ζε κνξθή αξρείνπ Portable Document Format(PDF).
Πηελ ζπλέρεηα, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο παξάγεη απφ ην ζχζηεκα ηα ειεθηξνληθά αξρεία (εθηππψζεηο ηεο
Ρερληθήο Ξξνζθνξάο Αλαδφρνπ θαη ηεο Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο Αλαδφρνπ ζε κνξθή αξρείνπ Portable
Document Format (PDF)), ηα νπνία ππνγξάθνληαη κε εγθεθξηκέλε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή
πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή κε ρξήζε εγθεθξηκέλσλ πηζηνπνηεηηθψλ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ
άξζξνπ 8 ηεο .Α. 56902/215/2-6-2017 (ΦΔΘ Β 1924) θαη επηζπλάπηνληαη ζηνπο αληίζηνηρνπο
(ππν)θαθέινπο ηεο πξνζθνξάο απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα. Θαηά ηελ ζπζηεκηθή ππνβνιή ηεο
πξνζθνξάο ην ζχζηεκα πξαγκαηνπνηεί απηνκαηνπνηεκέλνπο ειέγρνπο επηβεβαίσζεο ηεο ειεθηξνληθήο
πξνζθνξάο ζε ζρέζε κε ηα παξαρζέληα ειεθηξνληθά αξρεία (Ρερληθή θαη Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά) θαη
εθφζνλ νη έιεγρνη απηνί απνβνχλ επηηπρείο ε πξνζθνξά ππνβάιιεηαη ζην ζχζηεκα.
Γηαθνξεηηθά, ε πξνζθνξά δελ ππνβάιιεηαη θαη ην Πχζηεκα ελεκεξψλεη ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα κε ζρεηηθφ
κήλπκα ζθάικαηνο ζηε δηεπαθή ηνπ ρξήζηε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, πξνθεηκέλνπ ν ηειεπηαίνο λα
πξνβεί ζηηο ζρεηηθέο ελέξγεηεο δηφξζσζεο.
Δθφζνλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη νη νηθνλνκηθνί φξνη δελ έρνπλ απνηππσζεί ζην ζχλνιφ ηνπο ζηηο
εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ Ππζηήκαηνο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο επηζπλάπηεη ςεθηαθά
ππνγεγξακκέλα ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο εθάζηνηε δηαθήξπμεο (ηδίσο
ηερληθή θαη νηθνλνκηθή πξνζθνξά).
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Απφ ην Πχζηεκα εθδίδεηαη ειεθηξνληθή απφδεημε ππνβνιήο πξνζθνξάο, ε νπνία απνζηέιιεηαη ζηνλ
νηθνλνκηθφ θνξέα κε κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ.
Πηελ πεξίπησζε δηάζηαζεο κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή θφξκα ηνπ
ζπζηήκαηνο θαη ηνπ ςεθηαθά ππνγεγξακκέλνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ, ππεξηζρχεη ην ηειεπηαίν.
Δηδηθά ηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνχλ έγγξαθα πνπ παξέρνληαη απφ ηνπο δεκφζηνπο θνξείο
αλαδεηνχληαη απηεπάγγειηα απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, κέζσ δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ ζπζηεκάησλ.
Έσο ηελ πιήξε δηαιεηηνπξγηθφηεηα, ηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη απφ ηνλ νηθνλνκηθφ
θνξέα ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείνπ Portable Document Format (PDF) θαη εθφζνλ έρνπλ
ζπληαρζεί/παξαρζεί απφ ηνλ ίδην, θέξνπλ εγθεθξηκέλε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή πξνεγκέλε
ειεθηξνληθή ππνγξαθή κε ρξήζε εγθεθξηκέλσλ πηζηνπνηεηηθψλ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 8
ηεο .Α. 56902/215/2-6-2017 (ΦΔΘ Β 1924), ρσξίο λα απαηηείηαη ζεψξεζε γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο.
2.4.2.5. Δληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ σο άλσ ζηνηρείσλ
θαη δηθαηνινγεηηθψλ πξνζθνκίδνληαη ππνρξεσηηθά απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ζηελ Α.Α θαη ζε έληππε
κνξθή ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα ζηνηρεία ηεο ειεθηξνληθήο πξνζθνξάο ηα νπνία απαηηείηαη λα
πξνζθνκηζζνχλ ζε πξσηφηππε κνξθή ζχκθσλα κε ηνλ λ. 4250/2014. Ρέηνηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά
είλαη ελδεηθηηθά ε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, ηα πξσηφηππα έγγξαθα ηα νπνία έρνπλ εθδνζεί απφ
ηδησηηθνχο θνξείο θαη δελ θέξνπλ επηθχξσζε απφ δηθεγφξν, θαζψο θαη ηα έγγξαθα πνπ θέξνπλ ηε
Πθξαγίδα ηεο Σάγεο (Apostille). Δεν προζκομίζονηαι ζε ένηυπη μορθή ζηοιχεία και δικαιολογηηικά ηα
νπνία θέξνπλ εγθεθξηκέλε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή κε
ρξήζε εγθεθξηκέλσλ πηζηνπνηεηηθψλ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 8 ηεο .Α. 56902/215/2-62017 (ΦΔΘ Β 1924), ηα ΦΔΘ, ηα ηερληθά θπιιάδηα θαη φζα πξνβιέπεηαη απφ ην λ. 4250/2014 φηη νη
θνξείο ππνρξενχληαη λα απνδέρνληαη ζε αληίγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ.
Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα δεηεί απφ πξνζθέξνληεο θαη ππνςήθηνπο ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ
ζεκείν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, λα ππνβάιινπλ ζε έληππε κνξθή θαη ζε εχινγε πξνζεζκία
φια ή νξηζκέλα δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία πνπ έρνπλ ππνβάιεη ειεθηξνληθά, φηαλ απηφ απαηηείηαη γηα
ηελ νξζή δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο.
2.4.3 Ξεξηερφκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο- Ρερληθή Ξξνζθνξά»
Ρα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά
Ππκκεηνρήο – Ρερληθή Ξξνζθνξά» ππνβάιινληαη απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ειεθηξνληθά ζε κνξθή
αξρείνπ Portable Document Format (PDF) θαη εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί/παξαρζεί απφ ηνλ ίδην, θέξνπλ
εγθεθξηκέλε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή κε ρξήζε
εγθεθξηκέλσλ πηζηνπνηεηηθψλ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 8 ηεο .Α. 56902/215/2-6-2017 (ΦΔΘ
Β 1924), ρσξίο λα απαηηείηαη ζεψξεζε γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο.
2.4.3.1 Ρα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ησλ πξνζθεξφλησλ ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία
πεξηιακβάλνπλ:
α) ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν Πχκβαζεο (Δ.Δ.Δ.Π.), φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 1 θαη 3 ηνπ άξζξνπ
79 θαη 79Α ηνπ λ. 4412/2016,
β) ηελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο, φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 72 ηνπ Λ.4412/2016 θαη ηα άξζξα 2.1.5 θαη

2.2.2 αληίζηνηρα ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο
Νη πξνζθέξνληεο ζπκπιεξψλνπλ ην ζρεηηθφ πξφηππν ΔΔΔΠ ην νπνίν έρεη αλαξηεζεί, ζε κνξθή αξρείσλ
ηχπνπ XML θαη PDF, ζηε δηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΠΖΓΖΠ θαη απνηειεί
αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο δηαθήξπμεο
Ρν ΔΔΔΠ απνηειεί ππεχζπλε δήισζε ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ηηο ηερληθέο θαη ινηπέο
ηθαλφηεηεο θαη ηελ θαηαιιειφηεηα επηρεηξήζεσλ γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζχκβαζεο. Γηαηίζεηαη ζε φιεο
ηηο γιψζζεο ηεο ΔΔ θαη ρξεζηκνπνηείηαη σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε εθπιήξσζεο φισλ ησλ
απαηηνχκελσλ φξσλ ζηηο δηαδηθαζίεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ζε νιφθιεξε ηελ ΔΔ. Σάξηο ζην ΔΔΔΠ, νη
ππνβάιινληεο πξνζθνξά δελ ρξεηάδεηαη πιένλ λα ππνβάιινπλ πιήξε απνδεηθηηθά ζηνηρεία θαη έληππα
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ παιαηφηεξα ζηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζχκβαζεο ζηελ ΔΔ, θάηη πνπ
απινπζηεχεη ηελ πξφζβαζε ζε επθαηξίεο δηαζπλνξηαθήο ππνβνιήο πξνζθνξάο.
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Πην ΔΔΔΠ νπζηαζηηθά δειψλεηαη απφ ηνλ θάζε ππνςήθην φηη πιεξνχληαη ηα θξηηήξηα επηινγήο θαη νη
πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο (ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ή/θαη ηελ Γηαθήξπμε) θαη φηη νη
ζπκκεηέρνληεο δελ εκπίπηνπλ ζε θάπνην ιφγν απνθιεηζκνχ (λ. 4412/16 άξζξα 75 σο 77).
Ξεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο έηεξνπο θνξείο ζηνπο νπνίνπο ηπρφλ ζηεξηρζεί ν ππνβάιισλ
πξνζθνξά.
Ξξνζδηνξίδεη ηε δεκφζηα αξρή ή ην ηξίην κέξνο πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηελ έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ
δηθαηνινγεηηθψλ θαη πεξηιακβάλεη επίζεκε δήισζε φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα είλαη ζε ζέζε, εθφζνλ
ηνπ δεηεζεί θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα πξνζθνκίζεη ηα ελ ιφγσ δηθαηνινγεηηθά.
Ξεξηέρεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη, φπσο πρ ηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ,
ηπρφλ δεδνκέλα αλαγλψξηζεο θαη, θαηά πεξίπησζε, ηελ απαξαίηεηε δήισζε ζπλαίλεζεο, φηαλ ε
αλαζέηνληα θνξέα κπνξεί λα ιάβεη γλψζε ησλ ζρεηηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ κε απεπζείαο πξφζβαζε ζε
βάζε δεδνκέλσλ.
Ζ δηαδηθαζία ππνβνιήο απφ ηνλ ππνςήθην έρεη σο εμήο:
Ν ππνςήθηνο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξέπεη λα «θαηεβάζεη» ην αξρείν απφ ην ΔΠΖΓΖΠ, λα ην απνζεθεχζεη
ζηνλ
Ζ/
ηνπ
θαη
λα
κεηαβεί
ζηελ
ηζηνζειίδα
https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter?lang=el Πηελ ηζηνζειίδα απηή, πξέπεη λα επηιέμεη «Δηζαγσγή ΔΔΔΠ» θαη λα
ηειεθνξηψζεη («αλεβάζεη») ην αξρείν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ΔΔΔΠ ηνπ δηαγσληζκνχ πνπ ηειεαπνζήθεπζε
(«θαηέβαζε») απφ ην ΔΠΖΓΖΠ.
Πηελ αλσηέξσ ηζηνζειίδα, ζπκπιεξψλεη θαη επηιέγεη ειεθηξνληθά, ηα θαηάιιεια πεδία πνπ έρνπλ
θαζνξηζηεί απφ ηελ αλαζέηνληα θνξέα, θαζψο θαη ηα πεδία κε ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ ηφπν ζχληαμεο.
Αλ είλαη δπλαηφ, ππνγξάθεη ςεθηαθά ζην θαηάιιειν ζεκείν.
Δπηιέγεη «Δθηχπσζε». Ρν αξρείν εκθαλίδεηαη ζε εθηππψζηκε κνξθή θαη είλαη πιένλ δπλαηή ε εθηχπσζε
ηνπ κε ρξήζε θάπνηνπ πξνγξάκκαηνο εθηππσηή ζε κνξθή .pdf. Πε πεξηβάιινλ Microsoft Windows, ην
eΔΔΔΠ κπνξεί λα εθηππσζεί σο αξρείν PDF κέζσ ηνπ Chrome (έρεη ήδε ελζσκαησκέλε ιεηηνπξγία
εθηχπσζεο PDF). Γηαθνξεηηθά, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη νπνηνδήπνηε πξφγξακκα δεκηνπξγίαο αξρείσλ
PDF πνπ δηαηίζεηαη δσξεάλ ζην δηαδίθηπν. Πε πεξηβάιινλ Mac OSX ή Linux, ην eΔΔΔΠ κπνξεί λα
εθηππσζεί απφ θάζε θπιινκεηξεηή.
πνγξάθεη ςεθηαθά ην αξρείν pdf πνπ εθηχπσζε (αθφκε θαη αλ ην έρεη ππνγξάςεη ςεθηαθά ζηελ
ηζηνζειίδα).
πνβάιιεη ην αξρείν ηνπ ΔΔΔΠ ηφζν ζε κνξθή .xml (αλ έρεη δεκηνπξγεζεί απφ ηελ Α.Φ.) φζν θαη ζε .pdf
ζην θάθειν ηεο πξνζθνξάο ηνπ κε ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο.
Ζ Δπηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, αμηνινγεί ην ΔΔΔΠ είηε κε ηε ρξήζε ηνπ αξρείνπ .pdf (είηε κε
ηελ
ηειεθφξησζε
ηνπ
αξρείνπ
.xml)
ζηελ
ηζηνζειίδα
πνπ
ην
δεκηνχξγεζε
(https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el).
Δπηζεκαίλνληαη
ηα
αθφινπζα,
πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ πιεκκέιεηεο θαηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ΔΔΔΠ πνπ επηζχξνπλ ηνλ
απνθιεηζκφ ηνπ εθάζηνηε νηθνλνκηθνχ θνξέα απφ ηε ζπλέρηζε ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο :
(α) Πηελ πεξίπησζε πνπ έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη κφλνο ηνπ ζην δηαγσληζκφ θαη δελ
ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ νληνηήησλ πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηα θξηηήξηα επηινγήο,
ζπκπιεξψλεη θαη ππνβάιιεη έλα (1) ΔΔΔΠ.
(β) Πηελ πεξίπησζε πνπ έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη κφλνο ηνπ ζην δηαγσληζκφ, αιιά
ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο κίαο ή πεξηζζφηεξσλ άιισλ νληνηήησλ πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηα
θξηηήξηα επηινγήο, πξέπεη λα κεξηκλά ψζηε ε αλαζέηνπζα αξρή λα ιακβάλεη ην δηθφ ηνπ ΔΔΔΠ καδί κε
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ρσξηζηφ ΔΔΔΠ, φπνπ παξαηίζεληαη νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο γηα θάζε κία απφ ηηο νληφηεηεο ζηηο νπνίεο
ζηεξίδεηαη.
(γ) Πηελ πεξίπησζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ απφ θνηλνχ νκίισλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ (ι.ρ ελψζεσλ,
θνηλνπξαμηψλ, ζπλεηαηξηζκψλ θιπ), πξέπεη λα δίλεηαη, γηα θάζε έλαλ ζπκκεηέρνληα νηθνλνκηθφ θνξέα,
ρσξηζηφ ΔΔΔΠ, ζην νπνίν παξαηίζεληαη νη απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο.
πνγξαθή Δπξσπατθνχ Δληαίνπ Δγγξάθνπ Πχκβαζεο
Πχκθσλα κε ηελ παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ Λ. 4497/2017:
- Θαηά ηελ ππνβνιή ΔΔΔΠ ηνπ άξζξνπ 79, είλαη δπλαηή, κε κφλε ηελ ππνγξαθή ηνπ θαηά πεξίπησζε
εθπξνζψπνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ε πξνθαηαξθηηθή απφδεημε ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 73 γηα ην ζχλνιν ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ είλαη κέιε
ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο
απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφλ
- Υο εθπξφζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ, λνείηαη ν λφκηκνο
εθπξφζσπνο απηνχ, φπσο πξνθχπηεη απφ ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ή ην πξαθηηθφ εθπξνζψπεζήο ηνπ θαηά
ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ή αίηεζεο ζπκκεηνρήο ή ην αξκνδίσο εμνπζηνδνηεκέλν θπζηθφ
πξφζσπν λα εθπξνζσπεί ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ή γηα ζπγθεθξηκέλε
δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο.
Απφ ηα απνδεηθηηθά κέζα ζα πξέπεη λα πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε νξζφηεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ
πεξηιήθζεθαλ ζην ΔΔΔΠ θαη ε ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο ζην πξφζσπν
ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο. Ν θαηά ηα αλσηέξσ έιεγρνο ηεο
νξζφηεηαο ησλ δεινχκελσλ ζηνηρείσλ θαη ε δηαπίζησζε ηεο απνπζίαο ιφγσλ απνθιεηζκνχ ζα γίλεη
ππνρξεσηηθά πξηλ ηελ θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο, γηα ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζα επηιεγεί θαηά
ηε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ.
Πε πεξίπησζε κε ππνβνιήο (ή θαηά παξέθθιηζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο δηαθήξπμεο ππνβνιήο) ηνπ ΔΔΔΠ, ε
πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
2. Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο πξνζθνκίδεηαη ζε έληππε κνξθή (πξσηφηππν) εληφο ηξηψλ
(3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή.
2.4.3.2 H ηερληθή πξνζθνξά ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε ζα πξέπεη λα θαιχπηεη φιεο ηηο απαηηήζεηο θαη
ηηο Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζην Ξαξάξηεκα Η (ελφηεηα 2),
πεξηγξάθνληαο αθξηβψο πψο νη ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο θαη πξνδηαγξαθέο πιεξνχληαη. Ξεξηιακβάλεη
ηδίσο ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, βάζεη ησλ νπνίσλ ζα αμηνινγεζεί ε θαηαιιειφιεηα ησλ
πξνζθεξφκελσλ εηδψλ, κε βάζε ην θξηηήξην αλάζεζεο, ζχκθσλα κε ηα αλαιπηηθψο αλαθεξφκελα ζην σο
άλσ Ξαξάξηεκα.
Δπηπιένλ,
Α. Θα πξέπεη λα πξνζθνκηζηεί πεχζπλε δήισζε, ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν
ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα (Ξξφεδξν Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ή Γηεπζχλνληα Πχκβνπιν ή Γηαρεηξηζηή θ.ιπ.
ή εηδηθά εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπν ηνπο) ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη/δειψλεηαη φηη ε πξνζθνξά
ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο, πεξί ησλ
νπνίσλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, έιαβε πιήξε γλψζε, απνδέρεηαη θαη ζε πεξίπησζε αλάζεζεο ζα θαιχςεη
πιήξσο.
Β. Ρα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.6 θαη 2.2.7 ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζηνχλ
ζηελ ηερληθή πξνζθνξά (φπσο αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζηνπο πίλαθεο Η, ΗΗ).

2.4.3.3. α. Ν ζθξαγηζκέλνο θάθεινο ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ 2.4.2.5. κε ηνλ νπνίν ζα
πξνζθνκίδνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο-Ρερληθή πξνζθνξά» θαη ζε
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έληππε κνξθή, πεξηέρεη δηαβηβαζηηθφ έγγξαθν ζην νπνίν ζα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ηα πξνζθνκηδφκελα
δηθαηνινγεηηθά πνπ ζα είλαη ζπξξακκέλα θαη αξηζκεκέλα θαηά θχιιν κε ζπλερή αξίζκεζε.
Πε πεξίπησζε πνπ ηα έληππα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ ιφγσ ηνπ κεγάινπ
φγθνπ λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη ηδηαίηεξα (νκνίσο ζε ζθξαγηζκέλν
θάθειν), κε ηελ ζπκπιεξσκαηηθή έλδεημε «ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ» θαη ηηο ινηπέο ελδείμεηο ηνπ
θαθέινπ.
β. Πηα πεξηερφκελα ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο δελ πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα εκθαλίδνληαη νηθνλνκηθά
ζηνηρεία. Ρπρφλ εκθάληζε νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ιέμεσλ φπσο «δσξεά, δσξεάλ
θ.ά.») απνηειεί ιφγν απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο.
γ. Ρα ειεθηξνληθά ηπρφλ ππνβαιιφκελα ηερληθά θπιιάδηα (Prospectus), πνπ δχλαηαη λα ππνβάιινληαη
ζηελ ειιεληθή ή άιιε γιψζζα (Λ. 4412/16 άξζξν 92), ζα πξέπεη λα είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα απφ
ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ νίθν/εθδφηε ηνπο. Πε αληίζεηε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη, επί πνηλή
απφξξηςεο, απφ πεχζπλε Γήισζε ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα, ζηελ νπνία ζα
δειψλεηαη φηη πξνδηαγξαθέο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία ησλ ελ ιφγσ θπιιαδίσλ ηαπηίδνληαη κε ηα ζηνηρεία
ησλ ηερληθψλ θπιιαδίσλ (Prospectus) ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ/εθδφηε ή φηη είλαη ηα επίζεκα ηερληθά
θπιιάδηα (Prospectus), ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ/εθδφηε. Ρα αλσηέξσ ηερληθά θπιιάδηα επεηδή είλαη
ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα είηε απφ ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ νίθν, είηε απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα βάζεη ηεο
αλσηέξσ .Γ., εμαηξνχληαη απφ ηελ ππνρξέσζε πξνζθφκηζήο ηνπο ζε έληππε κνξθή.
2.4.4 Ξεξηερφκελα Φαθέινπ «Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά» / Ρξφπνο ζχληαμεο θαη ππνβνιήο
νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ
Ζ Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά ζπληάζζεηαη κε βάζε ην θξηηήξην αλάζεζεο ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ 2.3.1.
Πηνλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά» πεξηιακβάλεηαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ
ππνςήθηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. Ζ Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά ζπληάζζεηαη ζπκπιεξψλνληαο ηελ αληίζηνηρε
εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά επί πνηλή απνξξίςεσο. Πηελ
ζπλέρεηα, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρείν, ζε κνξθή pdf, ην νπνίν ππνγξάθεηαη
ςεθηαθά θαη ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα.
[Αλ ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα δελ κπνξεί λα απνηππσζεί αλαιπηηθά ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά, ν
πξνζθέξσλ ζα επηζπλάςεη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν ην ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρείν νηθνλνκηθήο
πξνζθνξάο ζε κνξθή pdf, (ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ Ξαξαξηήκαηνο ΗΗ
ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο)].
Θαζψο ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά, έρεη απνηππσζεί έκκεζα ζηηο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ
ζπζηήκαηνο, ν πξνζθέξσλ ζα επηζπλάςεη ζηελ ειεθηξνληθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ, ζε κνξθή pdf,
ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν θαη ζπκπιεξσκέλν ην ππφδεηγκα ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ
Ξαξαξηήκαηνο ΗΗ επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε.
Νη ηηκέο δίλνληαη ζε Δπξψ.
Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζην ζχζηεκα ζα εηζαρζεί ε ηηκή θαη ' είδνο, ρσξίο ΦΞΑ.
Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ
θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α., γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ εηδψλ «ΗΑΡΟΗΘΔΠ
ΞΟΝΚΖΘΔΗΔΠ» ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ην εθάζηνηε πνζνζηφ Φ.Ξ.Α. επί ηνηο εθαηφ, ηεο αλσηέξσ ηηκήο ζα ππνινγίδεηαη
απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα.
Νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη ζηαζεξέο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη δελ αλαπξνζαξκφδνληαη.
Υο απαξάδεθηεο ζα απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο ζηηο νπνίεο: α) δελ δίλεηαη ηηκή ζε ΔΟΥ ή πνπ
θαζνξίδεηαη ζρέζε ΔΟΥ πξνο μέλν λφκηζκα, β) δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, κε
ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ λ. 4412/2016 θαη γ) ε ηηκή ππεξβαίλεη ηνλ
πξνυπνινγηζκφ ηεο ζχκβαζεο.
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Θα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ε αληηζηνηρία ηνπ θσδηθνχ είδνπο ζε ζρέζε κε ηνλ θσδηθφ ηνπ
Ξαξαηεξεηεξίνπ Ρηκψλ. Θαηά ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ, νη ηηκέο δελ επηηξέπεηαη
λα είλαη αλψηεξεο απφ ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο ηνπ Ξαξαηεξεηεξίνπ Ρηκψλ (Λ. 3918/2011 άξζξν 13, φπσο
απηφ ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Λ. 4052/2012 άξζξν 14), ή αλψηεξεο απφ ηελ ηηκή θαηαθχξσζεο ηνπ
πξνεγνχκελνπ δηαγσληζκνχ ηνπ λνζνθνκείνπ (4272/2014 άξζξν 47). Πε πεξίπησζε πνπ ην ππφ
πξνκήζεηα είδνο δελ είλαη θαηαρσξεκέλν ζην Ξαξαηεξεηήξην Ρηκψλ ηφηε νη ηηκέο δελ επηηξέπεηαη λα
είλαη αλψηεξεο απφ ηελ αληίζηνηρε πξνυπνινγηδφκελε ηηκή ηεο δηαθήξπμεο, φπσο επίζεο ζα πξέπεη λα
αλαθέξεηαη κε ΞΔΘΛΖ ΓΖΙΥΠΖ ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε φηη δελ ππάξρεη αληηζηνίρηζε κε ην
Ξ.Ρ.(άξζξν 8 παξ. 4 Λ.1599/1986).
2.4.5 Σξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ
Νη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα δηάζηεκα 12 κελψλ
απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
Ξξνζθνξά ε νπνία νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απφ ηνλ αλσηέξσ πξνβιεπφκελν απνξξίπηεηαη.
Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα
αξρή, πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, κε αληίζηνηρε παξάηαζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε
ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 72 παξ. 1 α ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ παξάγξαθν 2.2.2. ηεο παξνχζαο, θαη'
αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ηελ πξνβιεπφκελε σο άλσ αξρηθή δηάξθεηα.
Κεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηα
απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο καηαηψλνληαη, εθηφο αλ ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη, θαηά
πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα, φηη ε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, νπφηε νη
νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία κπνξνχλ λα επηιέμνπλ είηε λα παξαηείλνπλ ηελ
πξνζθνξά θαη ηελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ αλσηέξσ
αλψηαηνπ νξίνπ παξάηαζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο είηε φρη. Πηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία
ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο θαη απνθιείνληαη νη ινηπνί νηθνλνκηθνί θνξείο.
2.4.6 Ιφγνη απφξξηςεο πξνζθνξψλ
H αλαζέηνπζα αξρή κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ,
απνξξίπηεη, ζε θάζε πεξίπησζε, πξνζθνξά:
α) ε νπνία δελ ππνβάιιεηαη εκπξφζεζκα, κε ηνλ ηξφπν θαη κε ην πεξηερφκελν πνπ νξίδεηαη πην πάλσ θαη
ζπγθεθξηκέλα ζηηο παξαγξάθνπο 2.4.1 (Γεληθνί φξνη ππνβνιήο πξνζθνξψλ), 2.4.2. (Σξφλνο θαη ηξφπνο
ππνβνιήο πξνζθνξψλ), 2.4.3. (Ξεξηερφκελν θαθέισλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ηερληθήο
πξνζθνξάο), 2.4.4. (Ξεξηερφκελν θαθέινπ νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, ηξφπνο ζχληαμεο θαη ππνβνιήο
νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ) , 2.4.5. (Σξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ), 3.1. (Απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε
πξνζθνξψλ), 3.2 (Ξξφζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο- Γηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο)
ηεο παξνχζαο,
β) ε νπνία πεξηέρεη αηέιεηεο, ειιείςεηο, αζάθεηεο ή ζθάικαηα, εθφζνλ απηά δελ επηδέρνληαη
ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε ή εθφζνλ επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε, δελ έρνπλ απνθαηαζηαζεί
θαηά ηελ απνζαθήληζε θαη ηελ ζπκπιήξσζή ηεο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.1.1. ηεο παξνχζεο
δηαθήξπμεο,
γ) γηα ηελ νπνία ν πξνζθέξσλ δελ έρεη παξάζρεη ηηο απαηηνχκελεο εμεγήζεηο, εληφο ηεο πξνθαζνξηζκέλεο
πξνζεζκίαο ή ε εμήγεζε δελ είλαη απνδεθηή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν
3.1.1. ηεο παξνχζαο θαη ην άξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016,
δ) ε νπνία είλαη ελαιιαθηηθή πξνζθνξά,
ε) ε νπνία είλαη ππφ αίξεζε,
δ) ε νπνία ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο,
ε) ε νπνία ππνβάιιεηαη απφ έλαλ πξνζθέξνληα πνπ έρεη ππνβάιιεη δχν ή πεξηζζφηεξεο πξνζθνξέο (ν
πεξηνξηζκφο απηφο ηζρχεη, ππφ ηνπο φξνπο ηεο πεξίπησζεο γ΄ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 73 θαη
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ζηελ πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κε θνηλά κέιε, θαζψο θαη ζηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ
θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ είηε απηνηειψο είηε σο κέιε ελψζεσλ),
Θ) ε νπνία παξνπζηάδεη ειιείςεηο σο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ δεηνχληαη απφ ηα έγγξαθα ηεο
παξνχζεο δηαθήξπμεο θαη απνθιίζεηο σο πξνο ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ζχκβαζεο.
3.

ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑΠ - ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ

3.1 Απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ
3.1.1 Ζιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξψλ
Ρν πηζηνπνηεκέλν ζην ΔΠΖΓΖΠ, γηα ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ αξκφδην φξγαλν ηεο
Αλαζέηνπζαο Αξρήο (Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ), πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ειεθηξνληθήο
απνζθξάγηζεο ησλ θαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ην άξζξν 100 ηνπ λ. 4412/2016, αθνινπζψληαο ηα
εμήο ζηάδηα:


Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ (ππφ)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο-Ρερληθή Ξξνζθνξά»
ηελ Ξαξαζθεπή 07/09/2018 θαη ψξα 10:00:00
 Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ (ππφ)θαθέινπ «Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά», θαηά ηελ εκεξνκελία θαη
ψξα πνπ ζα νξίζεη ε αλαζέηνπζα αξρή
 Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ (ππφ)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά Ξξνζσξηλνχ Αλαδφρνπ», θαηά ηελ
εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα νξίζεη ε αλαζέηνπζα αξρή
Ππλνπηηθά ε δηαδηθαζία έρεη σο εμήο: ζε ζπγθεθξηκέλε ψξα, πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηε δηαθήξπμε, γίλεηαη
απνζθξάγηζε κφλν ηνπ ειεθηξνληθνχ (ππφ)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο-Ρερληθή Ξξνζθνξά».
Ν ειεθηξνληθφο (ππν)θάθεινο «Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά», απνζθξαγίδεηαη ειεθηξνληθά κέζσ ησλ
αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην Πχζηεκα νξγάλσλ, ζε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα γλσζηνπνηεζεί ζε
απηνχο ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο θξίζεθαλ απνδεθηέο κεηά ηελ αμηνιφγεζε (ππφ)θαθέινπ
«Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο-Ρερληθή Ξξνζθνξά», νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ζα έρνπλ
ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζθξαγίζζεθαλ. Νκνίσο, κεηά ηελ
ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ηνπ (ππν)θαθέινπ «Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά», νη πξνζθέξνληεο ησλ νπνίσλ νη
νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο απνζθξαγίζζεθαλ, ζα έρνπλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ησλ
πξνζθνξψλ πνπ απνζθξαγίζζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ηηκψλ πνπ πξνζθέξζεθαλ.
Γηα ηελ απνζθξάγηζε, νη ζπκκεηέρνληεο ελεκεξψλνληαη κε ειεθηξνληθφ κήλπκα / εηδνπνίεζε πνπ
παξάγεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα. Ρν αξκφδην φξγαλν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ζπληάζζεη θαη
ππνγξάθεη ηα, θαηά πεξίπησζε, πξαθηηθά αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή εθδίδεη ηηο
ζρεηηθέο απνθάζεηο επί ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ.
Θάζε πξνζθέξσλ πνπ ζπλερίδεη ζε επφκελν ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ απνθηά πξφζβαζε ζηηο ινηπέο
πξνζθνξέο θαη ηα ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά ηνπο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ πηπρψλ εθείλσλ ηεο θάζε
πξνζθνξάο πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο εκπηζηεπηηθέο.
Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα θαιέζεη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα ζπκπιεξψζνπλ ή λα δηεπθξηλίζνπλ
ηα έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ ππνβιεζεί, ή λα δηεπθξηλίζνπλ ην πεξηερφκελν ηεο ηερληθήο ή
νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016.
Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 16 ηεο .Α. 56902/215/2-6-2017 (ΦΔΘ
Β 1924), κέζσ ηνπ Ππζηήκαηνο ηδίσο:
• Ξηζηνπνηεκέλνη ρξήζηεο ησλ γλσκνδνηηθψλ νξγάλσλ ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ λ.4412/2016 πξνβαίλνπλ
θαηά πεξίπησζε ζηελ δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο, ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ θαθέισλ θαη
(ππφ)θαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ θαη ππνβάιινπλ ηα πξαθηηθά, γλσκνδνηήζεηο, εηζεγήζεηο ηνπο πξνο ηελ
αλαζέηνπζα αξρή.
• Ξηζηνπνηεκέλνη ρξήζηεο ηνπ θνξέα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, o απεπζχλνπλ πξφζθιεζε ζηνπο
ρξήζηεο– νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα παξνρή δηεπθξηλίζεσλ ή ζπκπιήξσζεο ησλ εγγξάθσλ ή ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ πνπ έρνπλ ππνβάιεη.
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- απεπζχλνπλ πξφζθιεζε ζηνπο ρξήζηεο– νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα παξνρή δηεπθξηλίζεσλ επί ηνπ
πεξηερνκέλνπ ηεο ηερληθήο ή νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο πνπ έρνπλ ππνβάιεη.
- θνηλνπνηνχλ ζηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ηελ ζρεηηθή απφθαζε επηθχξσζεο ησλ πξαθηηθψλ αμηνιφγεζεο
ησλ πξνζθνξψλ.
• Ξηζηνπνηεκέλνη ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ
- παξέρνπλ ηηο δηεπθξηλίζεηο ή ζπκπιεξψλνπλ ηα έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά πνπ ηνπο δεηνχληαη.
- ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ινηπψλ ζπκκεηερφλησλ, ησλ πξνζθνξψλ ηνπο θαη ησλ ππνβιεζέλησλ ζηνηρείσλ
θαη δηθαηνινγεηηθψλ απηψλ κέζσ ηνπ ρψξνπ ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ.
Ζ ππνβνιή ησλ πξαθηηθψλ, γλσκνδνηήζεσλ θαη εηζεγήζεσλ ησλ γλσκνδνηηθψλ νξγάλσλ, νη
θνηλνπνηήζεηο θαη νη πξνζθιήζεηο ησλ αλαζεηνπζψλ αξρψλ πξνο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο, νη
δηεπθξηλίζεηο- ζπκπιεξψζεηο ησλ ηειεπηαίσλ πξνο ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο θαζψο θαη θάζε άιιε
επηθνηλσλία κεηαμχ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη αλαζεηνπζψλ αξρψλ πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ ηεο
ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλία» ηνπ Ππζηήκαηνο.

3.1.2 Γηαδηθαζία Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ-Απνζθξάγηζεο Ξξνζθνξψλ

Κεηά ηελ θαηά πεξίπησζε ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή πξνβαίλεη
ζηελ αμηνιφγεζε απηψλ κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην Πχζηεκα νξγάλσλ ηεο,
εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ. Δηδηθφηεξα:
α. Ρελ εκέξα θαη ψξα πνπ ζα ιάβεη ρψξα ε ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ (ππφ)θαθέισλ
«Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο-Ρερληθή Ξξνζθνξά» θαη νη ζπκκεηέρνληεο ππνςήθηνη νηθνλνκηθνί θνξείο
απνθηνχλ πιένλ πξφζβαζε γηα ελεκέξσζε ζην πεξηερφκελν απηψλ. Γηα ηελ απνζθξάγηζε νη
ζπκκεηέρνληεο ελεκεξψλνληαη κε ειεθηξνληθφ κήλπκα / εηδνπνίεζε πνπ παξάγεηαη απηφκαηα απφ ην
Πχζηεκα.
β. Πηελ ζπλέρεηα ηελ ίδηα εκεξνκελία ην αξκφδην φξγαλν ζα απνζθξαγίζεη ηνπο ελζθξάγηζηνπο
θαθέινπο κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο» θαη «Ρερληθή Ξξνζθνξά» πνπ πεξηέρνπλ ηα
ηπρφλ επηκέξνπο απαηηνχκελα, ζε έληππε κνξθή, δηθαηνινγεηηθά ησλ πξνζθνξψλ ηα νπνία έρνπλ
θαηαηεζεί απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ πεξεζία ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο (ήηνη,
δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία ηα νπνία ππνβιήζεθαλ ειεθηξνληθά αιιά δελ θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή
ησλ πξνζθεξφλησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ). Ρν αξκφδην φξγαλν ζα κνλνγξάςεη θαη ζα ζθξαγίζεη αλά
θχιιν ην ζχλνιν ησλ ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ.
Θαηά ηε δηαδηθαζία απηή δχλαληαη λα παξίζηαληαη νη λφκηκνη εθπξφζσπνη ησλ πξνζθεξφλησλ, ηα κέιε
ηνπ ΓΠ ζε πεξίπησζε ΑΔ ή νη αληίθιεηνί ηνπο, εθφζνλ έρνπλ δεισζεί, ή ηξίηα εηδηθά εμνπζηνδνηεκέλα
πξφζσπα.
Δπηζεκαίλεηαη φηη γηα ηξίηα πξφζσπα πνπ δελ πξνθχπηεη απφ ηνλ θάθειν ηεο πξνζθνξάο φηη
εθπξνζσπνχλ ηελ εηαηξεία ή φηη είλαη κέιε ΓΠ αλψλπκεο εηαηξείαο, ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά θαη επί πνηλή
απνθιεηζκνχ λα ζπκπεξηιεθζεί ζηνλ ειεθηξνληθφ θάθειν ηεο πξνζθνξάο πξαθηηθφ ηνπ αξκνδίνπ
νξγάλνπ ή ζε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ εμνπζηνδφηεζε, δηα ηεο νπνίαο εμνπζηνδνηνχληαη ηα ηξίηα
πξφζσπα λα παξεπξίζθνληαη θαηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ έληππσλ πξνζθνξψλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη
εθφζνλ γηα ινγαξηαζκφ θάπνηνπ πξνζθέξνληνο παξίζηαηαη πξφζσπν απφ ηα σο άλσ, δχλαηαη λα
ζπλνδεχεηαη απφ ηξίηα πξφζσπα πνπ ζα δειψζεη ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ, πξνο
δηεπθφιπλζε ηνπ έξγνπ ηνπ.
Ρν αξκφδην φξγαλν πξνβαίλεη ζηελ θαηαρψξεζε φζσλ έρνπλ ππνβάιεη πξνζθνξέο, ζε πξαθηηθφ
απνζθξάγηζεο ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηνπ.
γ. Πηε ζπλέρεηα ην αξκφδην φξγαλν πξνβαίλεη ζηελ έθδνζε μερσξηζηνχ πξαθηηθνχ ζην νπνίν:
Θαηαρσξνχληαη:
(α) Όινη νη πξνζθέξνληεο ππνςήθηνη νηθνλνκηθνί θνξείο.
(β) Ρα ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη ηερληθήο πξνζθνξάο.
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Αμηνινγνχληαη:
(α) Ρα θαηαηεζέληα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο αλαθνξηθά κε ηελ πιεξφηεηα θαη ηελ λνκηκφηεηά ηνπο.
(β) Νη ππνβιεζείζεο ηερληθέο πξνζθνξέο ησλ πξνζθεξφλησλ ππνςεθίσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ σο πξνο
ηελ ζπκθσλία ηνπο κε ηνπο φξνπο θαη απαηηήζεηο ηεο Γηαθήξπμεο.
δ. Γηα φζεο πξνζθνξέο θξίζεθαλ απνδεθηέο (δηθαηνινγεηηθά – ηερληθά), θαηά ην αλσηέξσ ζηάδην θαη
κεηά ηελ άπξαθηε παξέιεπζε ηνπ ρξφλνπ επίιπζεο ηπρφλ δηαθνξψλ (παξάγξαθνο 3.4. ηεο παξνχζαο)
γηα ην ελ ιφγσ ζηάδην, νξίδεηαη ε εκεξνκελία θαη ψξα ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ
πξνζθνξψλ. Πηνπο ζπκκεηέρνληεο, κε κέξηκλα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, πξαγκαηνπνηείηαη, κέζσ
ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο κε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο, ελεκέξσζε γηα ηελ θαζνξηζζείζα εκεξνκελία θαη
ψξα δηελέξγεηαο ηεο ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ.
ε. Πηελ θαζνξηζζείζα σο άλσ εκεξνκελία θαη ψξα, ην αξκφδην φξγαλν πξνβαίλεη ζηελ ειεθηξνληθή
απνζθξάγηζε ηνπ (ππν)θαθέινπ «Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά» θαη νη ζπκκεηέρνληεο απνθηνχλ πιένλ
πξφζβαζε γηα ελεκέξσζε ζην πεξηερφκελν απηήο. Γηα ηελ απνζθξάγηζε νη ζπκκεηέρνληεο
ελεκεξψλνληαη κε ειεθηξνληθφ κήλπκα/εηδνπνίεζε πνπ παξάγεηαη απηφκαηα απφ ην Πχζηεκα.
δ. Αθνινπζεί ε αμηνιφγεζε απφ ην αξκφδην φξγαλν ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, θαηά ηελ νπνία νη
νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ειέγρνληαη έλαληη ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο. Ρν αξκφδην φξγαλν ζπληάζζεη
μερσξηζηφ πξαθηηθφ ζην νπνίν εηζεγείηαη αηηηνινγεκέλα ηελ απνδνρή ή απφξξηςε ησλ νηθνλνκηθψλ
πξνζθνξψλ, ηελ θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ κε βάζε ην νξηδφκελν κε ηελ παξνχζα θξηηήξην αλάζεζεο
θαη ηελ αλάδεημε απηνχ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε (πξνζσξηλφο αλάδνρνο).
Πεκείσζε 1: Δάλ νη πξνζθνξέο θαίλνληαη αζπλήζηζηα ρακειέο ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηεο
ζχκβαζεο, ν Αλαζέηνπζα Αξρή απαηηεί απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα εμεγήζνπλ ηελ ηηκή πνπ
πξνηείλνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο, εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο, δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ
θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο.
Πηελ πεξίπησζε απηή εθαξκφδνληαη ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 88 θαη 89 ηνπ λ. 4412/2016.
Πεκείσζε 2: Πηελ πεξίπησζε ηζφηηκσλ πξνζθνξψλ ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ αλάδνρν κε
θιήξσζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο. Ζ θιήξσζε γίλεηαη
ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη παξνπζία ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο
ηζφηηκεο πξνζθνξέο (άξζξν 90 παξ. 1 ηνπ λ.4412/16).
ε. Ρα πξαθηηθά ησλ δχν αλσηέξσ ζηαδίσλ αμηνιφγεζεο ησλ (ππφ)θαθέισλ «Γηθαηνινγεηηθά
Ππκκεηνρήο-Ρερληθή Ξξνζθνξά» θαη «Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά», ππνβάιινληαη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή
γηα ηε ιήςε θαη έθδνζε απφθαζεο. Πηελ ζπλέρεηα, ε Αλαζέηνπζα Αξρή εθδίδεη ηελ ελ ιφγσ απφθαζε κε
ηελ νπνία επηθπξψλνληαη ηα απνηειέζκαηα θαη ησλ δχν αλσηέξσ ζηαδίσλ ηνπ δηαγσληζκνχ. Ζ απφθαζε
αλαξηάηαη ειεθηξνληθά ζην Πχζηεκα ζην ρψξν ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ζρεηηθή ειεθηξνληθή εηδνπνίεζε
(κέζσ ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο) κε ρξήζε ηνπ Ππζηήκαηνο απνζηέιιεηαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα
ελεκέξσζε.
ζ. Κεηά ηελ σο άλσ ελεκέξσζε ησλ ζπκκεηερφλησλ επί ηεο εθδνζείζαο απφθαζεο θαη γηα ηα δχν
αλσηέξσ ζηάδηα θαη κεηά ηελ άπξαθηε παξέιεπζε ηνπ ρξφλνπ επίιπζεο ηπρφλ δηαθνξψλ (βι. παξαθάησ
παξάγξαθν 3.4), ν πξνζθέξσλ, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε (πξνζσξηλφο αλάδνρνο),
εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ εκεξψλ απφ ηε ζρεηηθή έγγξαθε εηδνπνίεζε πνπ ηνπ
απνζηέιιεηαη κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλία» ηνπ ζπζηήκαηνο, νθείιεη λα ππνβάιεη
ειεθηξνληθά ζηνλ ρψξν «Ππλεκκέλσλ Ζιεθηξνληθήο Ξξνζθνξάο» θαη εηδηθφηεξα ζηνλ (ππφ)θάθειν κε
ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά Ξξνζσξηλνχ Αλαδφρνπ» ηνπ ζπζηήκαηνο, ηα δηθαηνινγεηηθά, ζε κνξθή
αξρείσλ pdf, πνπ απαηηνχληαη θαηά πεξίπησζε θαη αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηελ παξάγξαθν 2.2.8.2 ηεο
παξνχζαο Γηαθήξπμεο (σο απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο
παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο δηαθήξπμεο, θαζψο θαη γηα ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο ησλ
παξαγξάθσλ 2.2.4 - 2.2.7 απηήο), ζε πξσηφηππα ή αληίγξαθα πνπ εθδίδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.4250/2014. Όηαλ ππνγξάθνληαη απφ ηνλ ίδην θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή.
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Ρπρφλ απαηηνχκελεο δειψζεηο ή ππεχζπλεο δειψζεηο ππνγξάθνληαη ςεθηαθά απφ ηνπο έρνληεο
ππνρξέσζε πξνο ηνχην θαη δελ απαηηείηαη ζρεηηθή ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο.
Πε πεξίπησζε πνπ θάπνηα εθ ησλ ππφςε δηθαηνινγεηηθψλ/ζηνηρείσλ δελ έρνπλ εθδνζεί/ζπληαρζεί απφ
ηνλ ίδην ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα (πξνζθέξνληα) θαη θαηά ζπλέπεηα δελ θέξνπλ ηελ ςεθηαθή ηνπ
ππνγξαθή ζα πξέπεη, επί πνηλήο απνξξίςεσο, απηά λα πξνζθνκηζηνχλ ζην αξκφδην φξγαλν ζε έληππε
κνξθή, ην αξγφηεξν εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηνπ θαθέινπ
«Γηθαηνινγεηηθά Ξξνζσξηλνχ Αλαδφρνπ», ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν πνπ ζα θέξεη εμσηεξηθά ηελ έλδεημε
«Γηθαηνινγεηηθά Ξξνζσξηλνχ Αλαδφρνπ».
Πε πεξίπησζε πνπ ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο πξνβεί ζε θαηάζεζε ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ
λσξίηεξα απφ ηε θαζνξηζζείζα ρξνληθή πξνζεζκία ησλ 10 εκεξψλ πνπ ηνπ έρεη δνζεί, ηφηε νθείιεη λα
ελεκεξψζεη εγγξάθσο κέζσ ηεο επηθνηλσλίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ΔΠΖΓΖΠ, ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή γηα ηελ
νινθιήξσζε ηεο θαηάζεζεο ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ, ηφζν ειεθηξνληθά ζην ΔΠΖΓΖΠ,
φζν θαη ζε έληππε κνξθή, ψζηε ε ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ηνπ ελ ιφγσ θαθέινπ λα πξαγκαηνπνηεζεί
πξηλ ηελ ιήμε ηεο απηήο πξνζεζκίαο.
η. Ζ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε, απφ ην αξκφδην φξγαλν, ηνπ θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά Ξξνζσξηλνχ
Αλαδφρνπ» ηνπ πξνζθέξνληνο ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε (πξνζσξηλφο αλάδνρνο),
γίλεηαη ζε ζε ηέζζεξηο (4) εξγάζηκεο εκέξεο κεηά θαη ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζε έληππε
κνξθή, χζηεξα απφ ζρεηηθή εηδνπνίεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ δηθαηνχληαη λα ιάβνπλ γλψζε ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ππεβιήζεζαλ. Πηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ έρνπλ ππνβάιεη παξαδεθηέο πξνζθνξέο,
κε κέξηκλα ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, πξαγκαηνπνηείηαη, κέζσ ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο κε ρξήζε ηνπ
ζπζηήκαηνο, ελεκέξσζε γηα ηελ θαζνξηζζείζα εκεξνκελία θαη ψξα δηελέξγεηαο ηεο ειεθηξνληθήο
απνζθξάγηζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ. Ακέζσο κεηά ηελ αλσηέξσ ειεθηξνληθή
απνζθξάγηζε, νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ζα έρνπλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ηνπ
θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ πνπ απνζθξαγίζζεθε. Γεληθφηεξα, ε
απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ πξαγκαηνπνηείηαη
εθαξκνδφκελσλ αλαιφγσο, ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηελ ηειεπηαία ππνπαξάγξαθν ηεο αλσηέξσ
παξαγξάθνπ 3.1.1.
ηα. Αθνχ νινθιεξσζεί ε απνζθξάγηζε ηνπ αλσηέξσ θαθέινπ ην αξκφδην φξγαλν πξνβαίλεη ζηελ έθδνζε
θαη ππνβνιή ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, ηειηθνχ πξαθηηθνχ Αμηνιφγεζεο Νηθνλνκηθψλ Ξξνζθνξψλ θαη
Γηθαηνινγεηηθψλ Ξξνζσξηλνχ Αλαδφρνπ (γηα ηε ιήςε θαη έθδνζε απφθαζεο), ζην νπνίν:
Αμηνινγνχληαη:
(α)
Νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο φισλ ησλ πξνζθεξφλησλ ππνςεθίσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη
θαηαηάζζνληαη κε ην θξηηήξην θαηαθχξσζεο
(β)

Ρα ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ.

(2)
πνβάιιεηαη γλσκνδφηεζε γηα ηελ ιήςε νξηζηηθήο απφθαζεο απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή επί ησλ
απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ. Νη θάθεινη ηνπ δηαγσληζκνχ κε ηα πξνζθνκηζζέληα δηθαηνινγεηηθά γηα
θάζε ζηάδην, κε κέξηκλα ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ζπλππνβάιινληαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή γηα ηελ
έθδνζε ηεο αλσηέξσ απφθαζεο.
ηβ. Ζ απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο αλαξηάηαη ειεθηξνληθά ζην ζχζηεκα ζην ρψξν ηνπ δηαγσληζκνχ
θαη ζρεηηθή ειεθηξνληθή εηδνπνίεζε (κέζσ ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο) κε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζηνπο
ζπκκεηέρνληεο γηα ελεκέξσζε.
2. Γηα ηελ αλσηέξσ πεξηγξαθείζα δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο θαζψο θαη γηα ηε ιήςε απφθαζεο επί ησλ
δηαθφξσλ ζηαδίσλ ηνπ δηαγσληζκνχ ηζρχνπλ γεληθά ηα αθφινπζα:
α. Ρν αξκφδην φξγαλν ή άιινη πηζηνπνηεκέλνη ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο απφ ηελ ηνλ Αλαζέηνπζα Αξρή
κπνξνχλ λα απεπζχλνπλ αηηήκαηα, ειεθηξνληθά – κέζσ ηεο παξερφκελεο απφ ην ζχζηεκα εθαξκνγήο,
ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ρξήζηεο – νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα παξνρή δηεπθξηλίζεσλ ή ζπκπιεξψζεσλ επί
λνκίκσο ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ. Νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ρξήζηεο – νηθνλνκηθνί
θνξείο ππνρξενχληαη επί πνηλή απνξξίςεσο ηεο πξνζθνξάο λα παξέρνπλ ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ
ζπζηήκαηνο θαη θαηά πεξίπησζε εγγξάθσο (αλ δεηεζεί) ηηο δεηνχκελεο δηεπθξηλίζεηο – ζπκπιεξψζεηο
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εληφο ησλ πξνζεζκηψλ πνπ ηνπο νξίδνληαη. Γηα ηελ απνζαθήληζε – ζπκπιήξσζε πιεξνθνξηψλ θαη
δηθαηνινγεηηθψλ ηζρχνπλ ηα θαζνξηδφκελα ζην άξζξν 102 ηνπ λ.4412/16.
β. Γεδνκέλνπ ηεο δπλαηφηεηαο ησλ πξνζθεξφλησλ ππνςεθίσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ γηα ππνβνιή
ελζηάζεσλ θαη ηεο πνξείαο ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, ην ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ηνλ νξηζκφ ηεο
απνζθξάγηζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ δηαθφξσλ ζηαδίσλ γίλεηαη θαηά θξίζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο.
γ. Ξξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηηο απαηηήζεηο σο αλαθέξνληαη ζηνπο φξνπο ηεο
Γηαθήξπμεο, ή πνπ είλαη αφξηζηεο θαη αλεπίδεθηεο εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε, απνξξίπηνληαη σο
απαξάδεθηεο, κεηά απφ πξνεγνχκελε γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ. Ινηπνί ιφγνη απφξξηςεο ηεο
πξνζθνξάο σο αλαθέξνληαη, θαηά πεξίπησζε, ζηα άξζξα ηεο Γηαθήξπμεο.
δ. Νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ, ελεκεξψλνληαη κέζσ ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο κε ρξήζε ηνπ
Ππζηήκαηνο, γηα ηελ έθδνζε απφθαζεο απνδνρήο ή απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο. Ζ εηδνπνίεζε απηή
πξαγκαηνπνηείηαη κεηά ηελ ειεθηξνληθή αλάξηεζε, ηεο ζρεηηθήο απνθάζεσο ζην Πχζηεκα. Θαηά ηελ
εκεξνκελία απνζηνιήο ηεο ππφςε εηδνπνίεζεο/αλαθνίλσζεο ζεσξείηαη φηη νη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ ιάβεη
πιένλ πιήξε γλψζε επί ηεο απφθαζεο γηα ην εθάζηνηε ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ. Υο εθ ηνχηνπ, ε ελ
ιφγσ εκεξνκελία απνηειεί θαη ην ρξνληθφ ζεκείν απφ ην νπνίν εθθηλεί ε λφκηκε πξνζεζκία γηα ηελ
άζθεζε ηπρφλ ελζηάζεσλ. Θαηά ηελ ίδηα δηαδηθαζία ππνινγίδνληαη θαη νη ρξφλνη ππνβνιήο δηεπθξηλήζεσλ
ή ζπκπιεξψζεσλ.
3.2

Έιεγρνο δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ

α. Αλ κεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε θαη θαηά ηνλ έιεγρν ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί
φηη δελ έρνπλ πξνζθνκηζζεί ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ ππνβιήζεθαλ, παξέρεηαη πξνζεζκία ζηνλ
πξνζσξηλφ αλάδνρν λα ηα πξνζθνκίζεη ή λα ηα ζπκπιεξψζεη εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ
θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο, κέζσ ηνπ Ππζηήκαηνο, εηδνπνίεζήο ηνπ. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί
αηηηνινγεκέλα λα παξαηείλεη ηελ σο άλσ πξνζεζκία θαη‟ αλψηαην φξην γηα δεθαπέληε (15) επηπιένλ
εκέξεο. (άξζξν 103 παξ. 2 ηνπ λ.4412/16).
β. Όζνη ππέβαιαλ παξαδεθηέο πξνζθνξέο ιακβάλνπλ γλψζε ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ
θαηαηέζεθαλ.
γ. Απνξξίπηεηαη ε πξνζθνξά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε
εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ, πνπ είρε πξνζθνκηζζεί θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ
ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, ηεξνπκέλεο ηεο
αλσηέξσ δηαδηθαζίαο, εάλ:
i) Θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ κε ην
ΔΔΔΠ είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, ή
ii) Γελ ππνβιεζνχλ ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα απαηηνχκελα πξσηφηππα ή αληίγξαθα ησλ
παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ ή
iii) Απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ απνδεηθλχνληαη νη φξνη
θαη νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο (ιφγνη απνθιεηζκνχ) θαη ηα ηπρφλ θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο ηεο
παξνχζαο.
Πε πεξίπησζε πνπ θαη ν επφκελνο πξνζθέξνληαο πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε ζπκθέξνπζα απφ
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά δελ πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία
απαηηνχληαη, ε αλάζεζε γίλεηαη ζηνλ ακέζσο επφκελν αλάδνρν θ.ν.θ.
δ. Πε πεξίπησζε έγθαηξεο θαη πξνζήθνπζαο ελεκέξσζεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα κεηαβνιέο ζηηο
πξνυπνζέζεηο ηηο νπνίεο ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο είρε δειψζεη κε ην ΔΔΔΠ φηη πιεξνί, νη νπνίεο επήιζαλ
ή γηα ηηο νπνίεο έιαβε γλψζε κεηά ηελ δήισζε θαη κέρξη ηελ εκέξα ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο γηα ηελ
πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο (νςηγελείο κεηαβνιέο), δελ θαηαπίπηεη ππέξ ηεο
αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ.
ε. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππνβάιιεη αιεζή ή αθξηβή δήισζε ή δελ πξνζθνκίζεη έλα ή
πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ή δελ απνδείμεη φηη πιεξνί ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο
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επηινγήο ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 2.2.4 -2.2.7 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ε δηαδηθαζία
καηαηψλεηαη.
ζη. Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε ηνπ ηειηθνχ
πξαθηηθνχ ηεο ππνπαξαγξάθνπ 1(ηα) ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ 3.1.2 απφ ην αξκφδην φξγαλν θαη ηε
δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηε ιήςε απφθαζεο είηε
γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο , είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο (άξζξα 103 θαη 106
λ.4412/16). Πε πεξίπησζε καηαίσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ, νη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ζα έρνπλ δηθαίσκα
απνδεκίσζεο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν.
δ. Ρα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηεο εηζήγεζεο ηεο Δπηηξνπήο
επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο ηεο ππνπαξαγξάθνπ 1(ηβ) ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ
3.1.2.
3.3

Θαηαθχξσζε - ζχλαςε ζχκβαζεο

Κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ ε αλαζέηνπζα αξρή
πξνβαίλεη, κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο, ζηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν
φισλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε πξνζθέξνληα
πνπ έρεη ππνβάιεη απνδεθηή πξνζθνξά, (βάζεη άξζξνπ 100 ηνπ λ. 4412/2016), ζχκθσλα κε φζα
νξίδνληαη ζην άξζξν 105 ηνπ Λ. 4412/2016.
Ρα έλλνκα απνηειέζκαηα ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη ηδίσο ε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο επέξρνληαη
εθφζνλ ζπληξέμνπλ ζσξεπηηθά ηα θάησζη :
α) άπξαθηε πάξνδνο ησλ πξνζεζκηψλ άζθεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηελ παξάγξαθν 3.4 ηεο παξνχζαο
βνεζεκάησλ θαη κέζσλ ζην ζηάδην ηεο πξνδηθαζηηθήο θαη δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο θαη απφ ηηο απνθάζεηο
αλαζηνιψλ επί απηψλ,
β) ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ απφ ην Διεγθηηθφ Ππλέδξην, ζχκθσλα κε ην άξζξα 35
θαη 36 ηνπ λ. 4129/2013 φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη,εθφζνλ απαηηείηαη.
γ) θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, εθφζνλ απηφο ππνβάιεη
επηθαηξνπνηεκέλα ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο παξαγξάθνπ 2.2.8.2. θαη κφλνλ ζηελ πεξίπησζε ηνπ
πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ ή ηεο άζθεζεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαη ελδίθσλ κέζσλ θαηά ηεο
απφθαζεο θαηαθχξσζεο, έπεηηα απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε.
Κεηά ηελ επέιεπζε ησλ ελλφκσλ απνηειεζκάησλ ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ λ. 4412/2016, ε αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί, κέζσ ηνπ
Ππζηήκαηνο θαη ησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζε απηφ ρξεζηψλ ηεο, ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ηελ
ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ζέηνληάο ηνπ πξνζεζκία πνπ δε κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο είθνζη (20)
εκέξεο
απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζε απηφλ ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο πξφζθιεζεο κέζσ ηεο
ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλία» ηνπ Ππζηήκαηνο, εθαξκνδνκέλσλ ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ γηα ηελ
αλάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, ηε δηαθήξπμε θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο. Ρν ζπκθσλεηηθφ έρεη απνδεηθηηθφ
ραξαθηήξα.
Πηελ πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην σο άλσ ζπκθσλεηηθφ κέζα ζηελ
πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφθιεζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο
αξρήο ε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε, κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία, γίλεηαη ζηνλ
πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά
ζχκθσλα κε ην θξηηήξην θαηαθχξσζεο. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ
ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη, ζχκθσλα κε ηελ πεξηπη. β ηεο παξ.
1 ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ λ.4412/16
Ππλαθψο κε ηα πξναλαθεξφκελα θαη βάζεη ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 17 ηεο .Α. 56902/215/2-6-2017
(ΦΔΘ Β 1924), κέζσ ηνπ Ππζηήκαηνο ηδίσο:
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• Ξηζηνπνηεκέλνη ρξήζηεο ηνπ θνξέα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ εηδνπνηνχλ εγγξάθσο ηνλ πξνζσξηλφ
αλάδνρν λα ππνβάιιεη ηα πξνβιεπφκελα ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο
δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία.
• Ξηζηνπνηεκέλνη ρξήζηεο ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ ππνβάιινπλ ηα πξνβιεπφκελα δηθαηνινγεηηθά
πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ.
• Ξηζηνπνηεκέλνη ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ιακβάλνπλ γλψζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ
ππέβαιιε ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο κέζσ ηνπ ρψξνπ ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ.
• Ξηζηνπνηεκέλνη ρξήζηεο ησλ γλσκνδνηηθψλ νξγάλσλ ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ λ.4412/2016 πξνβαίλνπλ
ζηε δηαδηθαζία ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ θαη
ππνβάιινπλ ηα πξαθηηθά, γλσκνδνηήζεηο, εηζεγήζεηο ηνπο πξνο ηελ αλαζέηνπζα αξρή/ αλαζέηνληα
θνξέα.
• Ξηζηνπνηεκέλνη ρξήζηεο ηνπ θνξέα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θνηλνπνηνχλ ηελ απφθαζε
θαηαθχξσζεο ζηνπο πξνζθέξνληεο ή ζπκκεηέρνληεο πιελ ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, καδί κε
αληίγξαθν φισλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξαθηηθψλ αμηνιφγεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ θαη ηα
αλαξηνχλ ζηνλ ειεθηξνληθφ ρψξν «Ππλεκκέλσλ Ξξνθεξπγκέλνπ Γηαγσληζκνχ».
• Ξηζηνπνηεκέλνη ρξήζηεο ηνπ θνξέα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ πξνζθαινχλ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν
λα ππνβάιιεη επηθαηξνπνηεκέλα ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ λ. 4412/2016.
• Ξηζηνπνηεκέλνη ρξήζηεο ηνπ θνξέα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θνηλνπνηνχλ ηελ απφθαζε
θαηαθχξσζεο ζηνλ αλάδνρν.
• Ξηζηνπνηεκέλνη ρξήζηεο ηνπ θνξέα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ απνζηέιινπλ εηδηθή πξφζθιεζε ζηνλ
αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ ηεο ζχκβαζεο.
• Ξηζηνπνηεκέλνη ρξήζηεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα δχλαηαη λα πξνζθνκίδνπλ ή ζπκπιεξψλνπλ ηα
δηθαηνινγεηηθά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ
λ. 4412/2016.
Ζ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο
ηνπ ειεθηξνληθνχ ρψξνπ «Ππλεκκέλσλ Ζιεθηξνληθήο Ξξνζθνξάο» ηνπ Ππζηήκαηνο.
Ζ πξνζθφκηζε θαη ζπκπιήξσζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ ζχκθσλα κε ηελ παξ.2 ηνπ
άξζξνπ 103 θαζψο θαη ε ππνβνιή ησλ επηθαηξνπνηεκέλσλ δηθαηνινγεηηθψλ ζχκθσλα κε ηελ πεξ. γ ηεο
παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ λ. 4412/2016 πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλία»
ηνπ Ππζηήκαηνο.
Κε ηνλ ίδην ηξφπν πξαγκαηνπνηείηαη ηδίσο, ππνβνιή ησλ πξαθηηθψλ, γλσκνδνηήζεσλ θαη εηζεγήζεσλ
ησλ γλσκνδνηηθψλ νξγάλσλ, νη εηδνπνηήζεηο, θνηλνπνηήζεηο θαη πξνζθιήζεηο ησλ αλαζεηνπζψλ αξρψλ
πξνο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο θαη ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν θαζψο θαη θάζε άιιε επηθνηλσλία κεηαμχ
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη αλαζεηνπζψλ αξρψλ.
[3.4] Ξξνδηθαζηηθέο Ξξνζθπγέο - Ξξνζσξηλή Γηθαζηηθή Ξξνζηαζία
Θάζε ελδηαθεξφκελνο, ν νπνίνο έρεη ή είρε ζπκθέξνλ λα ηνπ αλαηεζεί ε ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε θαη έρεη
ή είρε ππνζηεί ή ελδέρεηαη λα ππνζηεί δεκία απφ εθηειεζηή πξάμε ή παξάιεηςε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο
θαηά παξάβαζε ηεο λνκνζεζίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηεο εζσηεξηθήο λνκνζεζίαο, δηθαηνχηαη λα
αζθήζεη πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ελψπηνλ ηεο Α.Δ.Ξ.Ξ. θαηά ηεο ζρεηηθήο πξάμεο ή παξάιεηςεο ηεο
αλαζέηνπζαο αξρήο, πξνζδηνξίδνληαο εηδηθψο ηηο λνκηθέο θαη πξαγκαηηθέο αηηηάζεηο πνπ δηθαηνινγνχλ ην
αίηεκά ηνπ. Πε πεξίπησζε πξνζθπγήο θαηά πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε
ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο είλαη:
(α) δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ
θνξέα αλ ε πξάμε θνηλνπνηήζεθε κε ειεθηξνληθά κέζα ή ηειενκνηνηππία ή
(β) δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζε απηφλ αλ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ άιια κέζα επηθνηλσλίαο, άιισο
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γ) δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ πιήξε, πξαγκαηηθή ή ηεθκαηξφκελε, γλψζε ηεο πξάμεο πνπ βιάπηεη ηα
ζπκθέξνληα ηνπ ελδηαθεξφκελνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. Δηδηθά γηα ηελ άζθεζε πξνζθπγήο θαηά
πξνθήξπμεο, ε πιήξεο γλψζε απηήο ηεθκαίξεηαη κεηά ηελ πάξνδν δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηε
δεκνζίεπζε ζην ΘΖΚΓΖΠ.
Πε πεξίπησζε παξάιεηςεο, ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο είλαη δεθαπέληε
(15) εκέξεο απφ ηελ επνκέλε ηεο ζπληέιεζεο ηεο πξνζβαιιφκελεο παξάιεηςεο.
Ζ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή θαηαηίζεηαη ειεθηξνληθά κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλία» ηνπ
ΔΠΖΓΖΠ ζηνλ ειεθηξνληθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ, επηιέγνληαο θαηά πεξίπησζε ηελ έλδεημε
«Ξξνδηθαζηηθή Ξξνζθπγή» θαη επηζπλάπηνληαο ην ζρεηηθφ έγγξαθν ζε κνξθή ειεθηξνληθνχ αξρείνπ
Portable Document Format (PDF), ην νπνίν θέξεη εγθεθξηκέλε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή
πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή κε ρξήζε εγθεθξηκέλσλ πηζηνπνηεηηθψλ.
Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαηαηίζεηαη παξάβνιν απφ ηνλ
πξνζθεχγνληα ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, θαηά ηα εηδηθά νξηδφκελα ζην άξζξν 363 ηνπ λ. 4412/2016, ζην
άξζξν 19 παξ. 1.1 θαη ζην άξζξν 7 ηεο κε αξηζκ. 56902/215 .Α.
Ρν παξάβνιν επηζηξέθεηαη ζηνλ πξνζθεχγνληα ζε πεξίπησζε νιηθήο ή κεξηθήο απνδνρήο ηεο
πξνζθπγήο ηνπ ή ζε πεξίπησζε πνπ πξηλ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ηεο Α.Δ.Ξ.Ξ. επί ηεο πξνζθπγήο, ε
αλαζέηνπζα αξρή αλαθαιεί ηελ πξνζβαιιφκελε πξάμε ή πξνβαίλεη ζηελ νθεηιφκελε ελέξγεηα.
Ζ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαη ε άζθεζή ηεο θσιχνπλ ηε ζχλαςε ηεο
ζχκβαζεο επί πνηλή αθπξφηεηαο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 364 ηνπ λ. 4412/2016. Θαηά ηα ινηπά, ε
άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο δελ θσιχεη ηελ πξφνδν ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, εθηφο αλ
δεηεζνχλ πξνζσξηλά κέηξα πξνζηαζίαο θαηά ην άξζξν 366 ηνπ λ.4412/2016.
Νη αλαζέηνπζεο αξρέο κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ΔΠΖΓΖΠ:
• θνηλνπνηνχλ ηελ πξνζθπγή ζε θάζε ελδηαθεξφκελν ηξίην ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ πεξ. α
ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ.1 ηνπ αξ. 365 ηνπ λ. 4412/2016.
• δηαβηβάδνπλ ζηελ Αξρή Δμέηαζεο Ξξνδηθαζηηθψλ Ξξνζθπγψλ (ΑΔΞΞ) ηα πξνβιεπφκελα ζηελ πεξ. β
ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 1 ηνπ αξ. 365 ηνπ λ. 4412/2016.
Ζ Α.Δ.Ξ.Ξ. απνθαίλεηαη αηηηνινγεκέλα επί ηεο βαζηκφηεηαο ησλ πξνβαιιφκελσλ πξαγκαηηθψλ θαη
λνκηθψλ ηζρπξηζκψλ ηεο πξνζθπγήο θαη ησλ ηζρπξηζκψλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη, ζε πεξίπησζε
παξέκβαζεο, ησλ ηζρπξηζκψλ ηνπ παξεκβαίλνληνο θαη δέρεηαη (ελ φισ ή ελ κέξεη) ή απνξξίπηεη ηελ
πξνζθπγή κε απφθαζή ηεο, ε νπνία εθδίδεηαη κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξψλ απφ
ηελ εκέξα εμέηαζεο ηεο πξνζθπγήο.
Νη ρξήζηεο - νηθνλνκηθνί θνξείο ελεκεξψλνληαη γηα ηελ απνδνρή ή ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθπγήο απφ
ηελ Α.Δ.Ξ.Ξ.
Ζ άζθεζε ηεο σο άλσ πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ άζθεζε ησλ έλδηθσλ
βνεζεκάησλ ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο θαη ηεο αίηεζεο αθχξσζεο ηνπ άξζξνπ 372 ηνπ λ. 4412/2016 θαηά
ησλ εθηειεζηψλ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ησλ αλαζεηνπζψλ αξρψλ.
Ζ αίηεζε αλαζηνιήο θαηαηίζεηαη ζην αξκφδην δηθαζηήξην κέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ
έθδνζε ηεο απφθαζεο επί ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο. Γηα ηελ άζθεζε ηεο αηηήζεσο αλαζηνιήο
θαηαηίζεηαη παξάβνιν, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 372 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016.
Ζ άζθεζε αίηεζεο αλαζηνιήο θσιχεη ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, εθηφο εάλ κε ηελ πξνζσξηλή δηαηαγή ν
αξκφδηνο δηθαζηήο απνθαλζεί δηαθνξεηηθά.
3.5 Καηαίσζε Γηαδηθαζίαο
Ζ αλαζέηνπζα αξρή καηαηψλεη ή δχλαηαη λα καηαηψζεη ελ φισ ή ελ κέξεη αηηηνινγεκέλα ηε δηαδηθαζία
αλάζεζεο, γηα ηνπο ιφγνπο θαη ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ λ. 4412/2016, κεηά απφ γλψκε ηεο
αξκφδηαο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ. Δπίζεο, αλ δηαπηζησζνχλ ζθάικαηα ή παξαιείςεηο ζε
νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, κπνξεί, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, λα
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αθπξψζεη κεξηθψο ηε δηαδηθαζία ή λα αλακνξθψζεη αλάινγα ην απνηέιεζκά ηεο ή λα απνθαζίζεη ηελ
επαλάιεςή ηεο απφ ην ζεκείν πνπ εκθηινρψξεζε ην ζθάικα ή ε παξάιεηςε.

4.

ΝΟΝΗ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ

4.1 Δγγπήζεηο (θαιήο εθηέιεζεο)
Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν
72 παξ. 1 β) ηνπ λ. 4412/2016, ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο
ζχκβαζεο, εθηφο ΦΞΑ, θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απνδεθηή , πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη' ειάρηζηνλ ηα
αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 2.1.5. ζηνηρεία ηεο παξνχζαο θαη επηπιένλ ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο
ζρεηηθήο ζχκβαζεο.
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο ηελ εθαξκνγή φισλ
ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο
Πε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά ηελ παξάγξαθν 4.5, ε νπνία ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηεο
ζπκβαηηθήο αμίαο, ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη πξηλ ηελ ηξνπνπνίεζε,
ζπκπιεξσκαηηθή εγγχεζε ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηνπ πνζνχ ηεο αχμεζεο,
εθηφο ΦΞΑ.
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηή
εηδηθφηεξα νξίδεη.
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη ζην ζχλνιφ ηεο κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή
παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. Δάλ ζην πξσηφθνιιν νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο
παξαιαβήο αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη εθπξφζεζκε παξάδνζε, ε επηζηξνθή ησλ σο άλσ
εγγπήζεσλ γίλεηαη κεηά ηελ αληηκεηψπηζε ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ εθπξνζέζκνπ.
Πε πεξίπησζε άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο εηήζηαο παξάηαζεο ζα απαηηεζεί πξνζθφκηζε εγγπεηηθήο θαιήο
εθηέιεζεο γηα ην επηπιένλ δηάζηεκα.
4.2 Ππκβαηηθφ Ξιαίζην - Δθαξκνζηέα Λνκνζεζία
Θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016, νη φξνη ηεο παξνχζαο
δηαθήξπμεο θαη ζπκπιεξσκαηηθά ν Αζηηθφο Θψδηθαο.
4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο
4.3.1 Θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ζηνπο ηνκείο ηνπ
πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο
Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ,
θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δίθαην, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Ξαξάξηεκα Σ ηνπ
Ξξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016.
Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ απφ ηνλ αλάδνρν θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο ηνπ ειέγρεηαη θαη
βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο
θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο.
4.4 πεξγνιαβία ΓΗΑΡΖΟΔΗΡΑΗ ΓΗΑ ΙΝΓΝΠ ΑΟΗΘΚΖΠΖΠ
4.5 Ρξνπνπνίεζε ζχκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο
Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο λα απαηηείηαη λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο
ζχκβαζεο, κφλν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016 θαη
θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο Δπηηξνπήο ηεο πεξ. β ηεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 221
ηνπ λ. 4412.
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4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνχο ιχζεο ηεο ζχκβαζεο
4.6.1. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο, λα
θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηεο, εθφζνλ:
α) ε ζχκβαζε έρεη ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ.
4412/2016, πνπ ζα απαηηνχζε λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο
β) ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο
θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3.1 θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα έπξεπε λα έρεη απνθιεηζηεί
απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο,
γ) ε ζχκβαζε δελ έπξεπε λα αλαηεζεί ζηνλ αλάδνρν ιφγσ ζνβαξήο παξαβίαζεο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ
ππέρεη απφ ηηο Ππλζήθεο θαη ηελ Νδεγία 2014/24/ΔΔ, ε νπνία έρεη αλαγλσξηζηεί κε απφθαζε ηνπ
Γηθαζηεξίνπ ηεο Έλσζεο ζην πιαίζην δηαδηθαζίαο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 258 ηεο ΠΙΔΔ.

5.1

Ρξφπνο πιεξσκήο

5.1.1 Ζ πιεξσκή ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηκεκαηηθά κε έθδνζε εληάικαηνο πιεξσκήο κεηά ηελ εθηέιεζε

θάζε παξαγγειίαο θαη ηελ δηελέξγεηα πνζνηηθήο-πνηνηηθήο παξαιαβήο.

5.1.2 Νη πιεξσκέο ζα γίλνληαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ

πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο (παξ. 4 , άξζξνπ 200 λ.4412/16) θαζψο θαη θάζε άιινπ
δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ
πιεξσκή γηα ινγαξηαζκφ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.

5.1.3 Πηελ ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ, πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ λφκηκεο θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε

επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α., γηα ηελ παξάδνζε
ηνπ πιηθνχ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.
Ηδίσο βαξχλεηαη κε ηηο αθφινπζεο θξαηήζεηο:
α) Θξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο
αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο ππέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ
Ππκβάζεσλ επηβάιιεηαη (άξζξν 4 Λ.4013/2011 φπσο ηζρχεη).
β) Σαξηφζεκν 3% επί ηεο θξάηεζεο ηεο Δ.Α.Α.ΓΖ.Π. θαη ΝΓΑ 20% επί ηεο θξάηεζεο ηνπ ραξηνζήκνπ.
γ) Θξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπλνιηθήο αμίαο θάζε αξρηθήο, ηξνπνπνηεηηθήο ή
ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο, πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ, ππέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Ξξνδηθαζηηθψλ
Ξξνζθπγψλ (ΦΔΘ Β 969/22-3-2017).
δ) Σαξηφζεκν 3% επί ηεο θξάηεζεο ηεο Α.Δ.Ξ.Ξ. θαη ΝΓΑ 20% επί ηεο θξάηεζεο ηνπ ραξηνζήκνπ.
ε) Θξάηεζε 2% ππέξ Τπρηθήο γείαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 ηνπ Λ. 3580/2007.
Ν Αλάδνρνο επηβαξχλεηαη κε παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο (Λ.
2283/94, ΦΔΘ 151/Α/94, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη). Κε θάζε πιεξσκή ζα γίλεηαη ε πξνβιεπφκελε
παξαθξάηεζε.
Όια ηα ηηκήκαηα ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο (ζπλνιηθά θαη ηηκέο κνλάδνο ρσξίο Φ.Ξ.Α.), παξακέλνπλ
ζηαζεξά θαη δελ ππφθεηληαη ζε θακία αλαζεψξεζε ή αχμεζε έσο ηε ζπκβαηηθή εκεξνκελία νινθιήξσζεο
ηεο πξνκήζεηαο.
5.1.4 Ρα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη είλαη θαη‟ ειάρηζηνλ ηα εμήο:
1.Ξξσηφθνιιν νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο ή ζε πεξίπησζε απηνδίθαηεο παξαιαβήο,
απνδεηθηηθφ πξνζθφκηζεο ηνπ πιηθνχ ζηελ απνζήθε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 208 ηνπ Λ. 4412/2016.
2. Απνδεηθηηθφ εηζαγσγήο ησλ εηδψλ ηελ απνζήθε ηνπ θνξέα.
3. Ρηκνιφγην ηνπ αλαδφρνπ εηο ηξηπινχλ
4. Ξηζηνπνηεηηθά θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.
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Ξέξαλ ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ ε αλαζέηνπζα αξρή θαηά ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή, κπνξεί λα
δεηήζεη θαη νπνηνδήπνηε άιιν δηθαηνινγεηηθφ, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία.
Ζ πιεξσκή ζα πξαγκαηνπνηείηαη κεηά απφ ηε ζεψξεζε ηνπ ζρεηηθνχ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο (κε ηνλ
έιεγρν ηνπ πξψηνπ ηηκνινγίνπ ηεο ζχκβαζεο-έιεγρνο δηαγσληζκνχ) απφ ηνλ επίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ
Ππλεδξίνπ. Πηε ζπλέρεηα ν έιεγρνο ζα πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηα αξκφδηα ηκήκαηα ηνπ λνζνθνκείνπ
ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.
5.2 Θήξπμε νηθνλνκηθνχ θνξέα εθπηψηνπ - Θπξψζεηο
5.2.1. Ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο (άξζξν 203 ηνπ λ. 4412/2016) απφ ηε ζχκβαζε
θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, χζηεξα απφ
γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, εθφζνλ δελ θνξηψζεη, παξαδψζεη ή αληηθαηαζηήζεη ηα ζπκβαηηθά
πιηθά ή δελ επηζθεπάζεη ή ζπληεξήζεη απηά κέζα ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ζηνλ ρξφλν ηπρφλ παξάηαζεο
πνπ ηνπ δνζεί, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 206 ηνπ λ. 4412/2016 .
Γελ θεξχζζεηαη έθπησηνο φηαλ:
α) ην πιηθφ δελ θνξησζεί ή παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κε επζχλε ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηε ζχκβαζε.
β) ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο
Πηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ ζχκβαζε, επηβάιινληαη, κε απφθαζε ηνπ
απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά θαιεί
ηνλ αλάδνρν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, αζξνηζηηθά, νη παξαθάησ θπξψζεηο:
α) νιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο,
Δπηπιένλ κπνξεί λα επηβιεζεί ν πξνβιεπφκελνο απφ ην άξζξν 74 ηνπ λ. 4412/2016 απνθιεηζκφο ηνπ
αλαδφρνπ απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε δηαδηθαζίεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.
5.2.2. Αλ ην πιηθφ θνξησζεί - παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ θαη
κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο ηπρφλ παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 206 ηνπ
Λ.4412/16, επηβάιιεηαη πξφζηηκν (άξζξν 207 ηνπ λ. 4412/2016) 5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο
πνζφηεηαο πνπ παξαδφζεθε εθπξφζεζκα.
Ρν παξαπάλσ πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εθπξφζεζκα παξαδνζέλησλ πιηθψλ,
ρσξίο ΦΞΑ. Δάλ ηα πιηθά πνπ παξαδφζεθαλ εθπξφζεζκα επεξεάδνπλ ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ πιηθψλ πνπ
παξαδφζεθαλ εκπξφζεζκα, ην πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο
απηψλ.
Θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηεο θαζπζηέξεζεο γηα θφξησζε- παξάδνζε ή
αληηθαηάζηαζε ησλ πιηθψλ, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ
αξκνδίνπ νξγάλνπ, δελ ιακβάλεηαη ππφςε ν ρξφλνο πνπ παξήιζε πέξαλ ηνπ εχινγνπ, θαηά ηα δηάθνξα
ζηάδηα ησλ δηαδηθαζηψλ, γηα ην νπνίν δελ επζχλεηαη ν αλάδνρνο θαη παξαηείλεηαη, αληίζηνηρα, ν ρξφλνο
θφξησζεο - παξάδνζεο.
5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ
Ν αλάδνρνο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ θπξψζεηο, λα ππνβάιεη
πξνζθπγή ζχκθσλα κε ην άξζξν 205 ηνπ λ.4412/16.

6.

ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ

6.1 Σξφλνο παξάδνζεο πιηθψλ
6.1.1. Ζ παξάδνζε ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ ζα γίλεηαη θαηφπηλ γξαπηήο παξαγγειίαο, κέζα ζηνλ
ρξφλν παξάδνζεο πνπ νξίδεη ε παξνχζα δηαθήξπμε ζηηο απνζήθεο ησλ Λνζειεπηηθψλ Κνλάδσλ ή ζην
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ρψξν πνπ ζα ηνπο ππνδεηρζεί απφ ην γξαθείν Γηαρείξηζεο, ηκεκαηηθά θαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ
θνξέα κε έμνδα, επζχλε θαη κέξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ.
Ζ παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο ζα πξαγκαηνπνηείηαη εληφο νθηψ (8) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ
εκεξνκελία απνζηνιήο ζηνλ Αλάδνρν ηεο αλσηέξσ εγγξάθνπ παξαγγειίαο απφ ην λνζνθνκείν, απφ
αξκφδηα επηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο πνπ ζα ζπγθξνηεζεί γηα ην ζθνπφ απηφ θαη ζα εθδίδεη
ζρεηηθά πξσηφθνιια παξαιαβήο.
Ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο ησλ πιηθψλ κπνξεί λα παξαηείλεηαη, πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ αξρηθνχ
ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ λ. 4412/2016. Πηελ
πεξίπησζε πνπ ην αίηεκα ππνβάιιεηαη απφ ηνλ αλάδνρν θαη ε παξάηαζε ρνξεγείηαη ρσξίο λα
ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο ή άιινη ηδηαηηέξσο ζνβαξνί ιφγνη πνπ θαζηζηνχλ αληηθεηκεληθψο
αδχλαηε ηελ εκπξφζεζκε παξάδνζε ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ επηβάιινληαη νη θπξψζεηο ηνπ άξζξνπ 207
ηνπ λ. 4412/2016.
6.1.2. Δάλ ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο, ρσξίο λα ππνβιεζεί εγθαίξσο αίηεκα παξάηαζεο ή,
εάλ ιήμεη ν παξαηαζείο, θαηά ηα αλσηέξσ, ρξφλνο, ρσξίο λα παξαδνζεί ην πιηθφ, ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη
έθπησηνο.
6.1.3. Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεί ηελ ππεξεζία πνπ εθηειεί ηελ πξνκήζεηα, ηελ απνζήθε
ππνδνρήο ησλ πιηθψλ θαη ηελ επηηξνπή παξαιαβήο, γηα ηελ εκεξνκελία πνπ πξνηίζεηαη λα παξαδψζεη ην
πιηθφ, ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο λσξίηεξα.
Κεηά απφ θάζε πξνζθφκηζε πιηθνχ ζηελ απνζήθε ππνδνρήο απηψλ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα
ππνβάιεη ζηελ ππεξεζία απνδεηθηηθφ, ζεσξεκέλν απφ ηνλ ππεχζπλν ηεο απνζήθεο, ζην νπνίν
αλαθέξεηαη ε εκεξνκελία πξνζθφκηζεο, ην πιηθφ, ε πνζφηεηα θαη ν αξηζκφο ηεο ζχκβαζεο ζε εθηέιεζε
ηεο νπνίαο πξνζθνκίζηεθε.
(Θαηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα άξζξα 206, 207 ηνπ λ.4412/16.)

6.2 Ξαξαιαβή πιηθψλ - Σξφλνο θαη ηξφπνο παξαιαβήο πιηθψλ
6.2.1. H παξαιαβή ησλ πιηθψλ γίλεηαη απφ επηηξνπέο, πξσηνβάζκηεο ή θαη δεπηεξνβάζκηεο, πνπ
ζπγθξνηνχληαη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 11 εδ. β ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Λ.4412/16 ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζην άξζξν 208 ηνπ σο άλσ λφκνπ.
Ν Αλάδνρνο, κεηά απφ παξαγγειία ηνπ Λνζνθνκείνπ, είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξαδίδεη ην πιηθφ ηφζν
ηηο Λ.Κ. Αγξηλίνπ θαη Κεζνινγγίνπ θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο (Γεπηέξα έσο Ξαξαζθεπή) θαη ψξεο
(08:00 έσο 14:00) θαη ζε επείγνπζεο-έθηαθηεο πεξηπηψζεηο σο νξίδεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε.
Ζ θάζε παξαγγειία κε ηελ δεηνχκελε πνζφηεηα ζα εθηειείηαη κφλν κε ηνλ ηξφπν πνπ ζα ππνδεηθλχεηαη
απφ ην Λνζνθνκείν, θαηφπηλ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. Δπίζεο γηα θάζε μερσξηζηή Λνζειεπηηθή Κνλάδα
αξκνδηφηεηαο ηνπ Γ.Λ.Αηη/λίαο, ζα εθδίδεηαη μερσξηζηφ παξαζηαηηθφ.
Ν κεηνδφηεο Αλάδνρνο, εθφζνλ εηδνπνηεζεί κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν απφ ην Λνζνθνκείν γηα θάιπςε
έθηαθηεο αλάγθεο, είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξαδψζεη ην πιηθφ ζην Γεληθφ Λνζνθνκείν
Αηησιναθαξλαλίαο-Λνζειεπηηθή Κνλάδα Αγξηλίνπ ή/θαη ηε Λνζειεπηηθή Κνλάδα Κεζνινγγίνπ θαη θαηά
ηε δηάξθεηα Αξγηψλ ή/θαη Παββαηνθχξηαθσλ. Ζ Δηαηξεία ζηελ νπνία ζα θαηαθπξσζεί ε πξνκήζεηα ζα είλαη
ππνρξεσκέλε λα αληαπνθξίλεηαη ζε θάζε πνζφηεηα ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ αλεμαξηήησο απφ εκέξα ,
ψξα , θαηξηθψλ ζπλζεθψλ , απεξγηψλ θιπ.
Ν κεηνδφηεο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εγθαηαζηήζεη αμηφπηζην ζχζηεκα ιήςεο παξαγγειηψλ (θηλεηή,
ζηαζεξή ηειεθσλία, fax, email) γηα φιεο ηηο ψξεο θαη εκέξεο ηεο εβδνκάδαο. Πε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ
δηθηχνπ ή άιιεο απξφβιεπηεο θαηάζηαζεο αδπλακίαο ιήςεο παξαγγειίαο, ν αλάδνρνο, κε δηθή ηνπ
επζχλε, νθείιεη λα ελεκεξψλεη άκεζα ην Λνζνθνκείν θαη ζηε ζπλέρεηα λα κεξηκλά νκνίσο άκεζα γηα ηε
ιήςε ησλ παξαγγειηψλ κε δηθέο ηνπ ελέξγεηεο (π.ρ. κε ππάιιειν ηνπ).
Ν κεηνδφηεο αλάδνρνο νθείιεη λα πξνζθνκίδεη ηα ζπκβαηηθά είδε ζην Γεληθφ Λνζνθνκείν
Αηησιναθαξλαλίαο-Λνζειεπηηθή Κνλάδα Αγξηλίνπ ή/θαη ηε Λνζειεπηηθή Κνλάδα Κεζνινγγίνπ, κέζα ζηα
ρξνληθά φξηα πνπ νξίδνληαη απφ ηελ παξαγγειία. Tα πξνζθνκηδφκελα είδε ζα ζπλνδεχνληαη απφ ην/ηα
πξνβιεπφκελν/α παξαζηαηηθά απνζηνιήο ζην/ζηα νπνίν ζα αλαγξάθεηαη επθξηλψο ην είδνο, ε πνζφηεηα
θαη φηη άιιν ζηνηρείν είλαη απαξαίηεην.
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Ζ παξάδνζε ζα γίλεηαη ζηε δηαρείξηζε πιηθνχ ησλ Λνζειεπηηθψλ Κνλάδσλ, παξνπζία Δπηηξνπψλ
Ξαξαιαβήο, κε κεηαθνξηθφ κέζν ηνπ Αλαδφρνπ, ρσξίο θακία επηβάξπλζε ηνπ Λνζνθνκείνπ. Νη ελ ιφγσ
Δπηηξνπέο (πξσηνβάζκηεο ή/θαη δεπηεξνβάζκηεο) παξαιακβάλνπλ πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ηα είδε
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 208 ηνπ Λ. 4412/16, εθφζνλ ην επηζπκεί κπνξεί λα παξαζηεί θαη ν
αλάδνρνο. Πε πεξίπησζε απφξξηςεο ζπκβαηηθψλ εηδψλ θαη αληηθαηάζηαζή ηνπο ηζρχνλ ηα νξηδφκελα ζην
άξζξν 213 ηνπ Λ.4412/16.
Ν αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη θαηά πξνηίκεζε απέλαληη ησλ ππνινίπσλ πειαηψλ ηνπ λα εθνδηάδεη έγθαηξα
ην Γεληθφ Λνζνθνκείν Αηησιναθαξλαλίαο-Λνζειεπηηθή Κνλάδα Αγξηλίνπ, ιακβάλνληαο ππφςε ην ζθνπφ
ηνπο.
Πε πεξίπησζε επίζεο πνπ ν αλάδνρνο αδηθαηνιφγεηα θαζπζηεξεί λα παξαδψζεη ηα είδε ηεο παξαγγειίαο
ή παξαιείςεη νξηζκέλα απ‟ απηά ή παξαδίδεη κηθξφηεξεο πνζφηεηεο ησλ παξαγγειζέλησλ, ηφηε
επηβάιινληαη νη πξνβιεπφκελεο απφ ηνλ Λ.4412/16 θπξψζεηο-πξφζηηκα θαη επίζεο ην Λνζνθνκείν έρεη ην
δηθαίσκα λα αγνξάζεη ηα είδε είηε απφ ηνλ επφκελν κεηνδφηε πνπ έιαβε κέξνο ζηνλ δηαγσληζκφ, ή κε απ‟
επζείαο αλάζεζε κεηά απφ δηαπξαγκάηεπζε, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Λνζνθνκείνπ, κε θαηαινγηζκφ
ζε βάξνο Αλαδφρνπ, ηεο ηπρφλ κεγαιχηεξεο δηαθνξάο αμίαο πξνκήζεηαο ηνπ είδνπο. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή
δηαηεξεί ηελ επρέξεηα λα εηζπξάμεη ηα πξφζηηκα είηε ζε κνξθή παξαθξάηεζεο απφ πιεξσκέο, είηε κε
παξαθξάηεζε απφ ηηο εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο.
Πε πεξίπησζε επαλεηιεκκέλσλ θαζπζηεξήζεσλ ζηελ εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Αλαδφρνπ ή
παξάβαζεο ησλ φξσλ εγγξάθσλ ηεο Πχκβαζεο ή πιεκκεινχο εθηέιεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ, ε
Αλαζέηνπζα Αξρή χζηεξα δχλαηαη λα θεξχμεη ηνλ Αλάδνρν έθπησην θαη λα ιχζεη ηε ζχκβαζε αδεκίσο
γηα ην Διιεληθφ Γεκφζην. Πε πεξίπησζε έθπησζεο θαηαπίπηνπλ ππέξ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο νη
εγγπεηηθέο επηζηνιέο θαιήο εθηέιεζεο θαη ππνρξενχηαη ν Αλάδνρνο ζε απνθαηάζηαζε θάζε δεκίαο απφ
ηελ παξάβαζε γηα ηελ νπνία επηβιήζεθε ε έθπησζε.
Ρν ηπρφλ θφζηνο δηελέξγεηαο ησλ ειέγρσλ βαξχλεη ηνλ αλάδνρν.
Ζ επηηξνπή παξαιαβήο, κεηά ηνπο πξνβιεπφκελνπο ειέγρνπο ζπληάζζεη πξσηφθνιια (καθξνζθνπηθφ –
νξηζηηθφ- παξαιαβήο ηνπ πιηθνχ κε παξαηεξήζεηο –απφξξηςεο ησλ πιηθψλ) ζχκθσλα κε ηελ παξ.3 ηνπ
άξζξνπ 208 ηνπ λ. 4412/16.
ιηθά πνπ απνξξίθζεθαλ ή θξίζεθαλ παξαιεπηέα κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο, κε βάζε ηνπο
ειέγρνπο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε πξσηνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο, κπνξνχλ λα παξαπέκπνληαη γηα
επαλεμέηαζε ζε δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο χζηεξα απφ αίηεκα ηνπ αλαδφρνπ ή απηεπάγγειηα
ζχκθσλα κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 208 ηνπ λ.4412/16. Ρα έμνδα βαξχλνπλ ζε θάζε πεξίπησζε ηνλ
αλάδνρν.
Δπίζεο, εάλ ν ηειεπηαίνο δηαθσλεί κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ πνηνηηθνχ ειέγρνπ πνπ δηελεξγήζεθε απφ
πξσηνβάζκηεο ή δεπηεξνβάζκηεο επηηξνπέο παξαιαβήο κπνξεί λα δεηήζεη εγγξάθσο εμέηαζε θαη΄εθεζε
ησλ νηθείσλ αληηδεηγκάησλ, κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ γλσζηνπνίεζε
ζε απηφλ ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αξρηθήο εμέηαζεο, κε ηνλ ηξφπν πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξ. 8 ηνπ
άξζξνπ 208 ηνπ Λ.4412/16.
Ρν απνηέιεζκα ηεο θαη΄έθεζε εμέηαζεο είλαη ππνρξεσηηθφ θαη ηειεζίδηθν θαη γηα ηα δχν κέξε.
Ν αλάδνρνο δελ κπνξεί λα δεηήζεη παξαπνκπή ζε δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο κεηά ηα
απνηειέζκαηα ηεο θαη΄έθεζε εμέηαζεο.
Δγγπεηηθέο επηζηνιέο πξνθαηαβνιήο θαη θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθνληαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην
άξζξν 72 ηνπ λ. 4412/16.

6.3

Δηδηθνί φξνη λαχισζεο – αζθάιηζεο - αλαθνίλσζεο θφξησζεο θαη πνηνηηθνχ
ειέγρνπ ζην εμσηεξηθφ (ΓΗΑΡΖΟΔΗΡΑΗ ΓΗΑ ΙΝΓΝΠ ΑΟΗΘΚΖΠΖΠ)

6.4 Απφξξηςε ζπκβαηηθψλ πιηθψλ – Αληηθαηάζηαζε
6.4.1. Πε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξεο ή κέξνπο ηεο ζπκβαηηθήο πνζφηεηαο ησλ πιηθψλ,
κε απφθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα
εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζή ηεο κε άιιε, πνπ λα είλαη ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, κέζα ζε
ηαθηή πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ απφθαζε απηή.
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6.4.2. Αλ ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα
ηελ αληηθαηάζηαζε δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 1/2 ηνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ν δε
αλάδνρνο ζεσξείηαη σο εθπξφζεζκνο θαη ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο ιφγσ εθπξφζεζκεο παξάδνζεο.
Αλ ν αλάδνρνο δελ αληηθαηαζηήζεη ηα πιηθά πνπ απνξξίθζεθαλ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ ηάρζεθε
θαη εθφζνλ έρεη ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο
θπξψζεηο.
6.4.3. Ζ επηζηξνθή ησλ πιηθψλ πνπ απνξξίθζεθαλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο παξ. 2
θαη 3 ηνπ άξζξνπ 213 ηνπ λ. 4412/2016.
6.5 Γείγκαηα – Γεηγκαηνιεςία
πνρξεσηηθά ζα πξέπεη λα θαηαηεζνχλ δείγκαηα, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν
214 ηνπ Λ. 4412/2016.
Ρα δείγκαηα ζα απνζηαινχλ ηαρπδξνκηθψο εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο
ειεθηξνληθήο πξνζθνξάο ζε ζθξαγηζκέλε ζπζθεπαζία (ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη ζην άξζξν 1.5
παξ. 14 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο) θαη ε απνζθξάγηζε-ζπκθσλία κε ηηο Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο-έιεγρνο
ησλ δεηγκάησλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην ζηάδην αμηνιφγεζεο ησλ Ρερληθψλ Ξξνζθνξψλ.
ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ
ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Η – Αληηθείκελν ζχκβαζεο-Ξνζφηεηεο & Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο Γεληθέο-Δηδψλ
ΔΛΝΡΖΡΑ 1 (ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ)

Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο
είλαη ε πξνκήζεηα «ΗΑΡΟΗΘΔΠ ΞΟΝΚΖΘΔΗΔΠ» γηα ην Γεληθφ
Λνζνθνκείν Αηησιναθαξλαλίαο (Λνζειεπηηθή Κνλάδα Αγξηλίνπ θαη Λνζειεπηηθή Κνλάδα
Κεζνινγγίνπ) κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ζπκθεξφηεξε απφ νηθνλνκηθήο
άπνςεο
πξνζθνξάο κφλν βάζεη ηηκήο.
ETHΠΗΝΠ ΞΟΝΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ρσξίο
Φ.Ξ.Α

ETHΠΗΝΠ ΞΟΝΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ
κε Φ.Ξ. Α

ΑΓΟΗΛΗΝ

95.230,03 €

115.342,23 €

ΚΔΠΝΙΝΓΓΗ

27.051,44 €

32.680,29 €

ΔΡΖΠΗΝΠ
ΞΟΝΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ

122.281,47 €

148.022,52 €

ΞΟΝΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΠΚΞ.
ΞΟΝΑΗΟΔΠΖΠ

244.562,94 €

296.045,04 €

Ρν εθηηκψκελν πνζφ ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ αλέξρεηαη ζπλνιηθά ζην χςνο ησλ 244.562,94 € ρσξίο
ΦΞΑ θαη 296.045,04 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α. , ηα νπνία ζα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ηνπ
Γεληθνχ Λνζνθνκείνπ Αηησιναθαξλαλίαο (ηεο Λνζειεπηηθήο Κνλάδαο Αγξηλίνπ θαη ηεο
Λνζειεπηηθήο Κνλάδαο Κεζνινγγίνπ γηα έλα (1) έηνο, [κε απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα ηνπ λνζνθνκείνπ
γηα άζθεζε εηήζηαο παξάηαζεο (πξναίξεζε)], φπνην εθ ησλ δχν νξίσλ –πνζφ ή ρξφλνο- επέιζεη πξψην.
Πην αλσηέξσ πνζφ ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ν πξνυπνινγηζκφο γηα ηελ εηήζηα παξάηαζε, εθφζνλ απηή
αζθεζεί. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο γηα έλα (1) έηνο δελ ζπλεπάγεηαη φηη ην λνζνθνκείν,
ζα αζθήζεη ππνρξεσηηθά ην δηθαίσκα ηνπ γηα εηήζηα παξάηαζε.
Αλάιπζε ηνπ ζπλνιηθνχ εθηηκψκελνπ πνζνχ έρεη σο εμήο:
Ξξνυπνινγηζκφο Σσξίο ΦΞΑ: 244.562,94 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ δηθαηψκαηνο ηπρφλ άζθεζεο
εηήζηαο παξάηαζεο (πξναίξεζε), (122.281,47 € Ξ/ ελφο έηνπο + 122.281,47 € ε εηήζηα παξάηαζε)

Σελίδα 51

Ξξνυπνινγηζκφο κε ΦΞΑ : 296.045,04 €ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ δηθαηψκαηνο ηπρφλ άζθεζεο
εηήζηαο παξάηαζεο (πξναίξεζε), (148.022,52 € Ξ/ γηα έλα έηνο + 148.022,52 € ε εηήζηα παξάηαζε).
Δπηζεκάλεηαη φηη, ζε πεξίπησζε άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο εηήζηαο πξναίξεζεο απφ ην λνζνθνκείν, ε λέα
ζχκβαζε, ε νπνία ζα πξνθχςεη, ζα αθνξά ηα ίδηα είδε θαη ηηο αληίζηνηρεο εηήζηεο ελδεηθηηθέο πνζφηεηεο
πνπ αθνξνχλ ζην πξψην έηνο. (Ξίλαθαο Η: Ξίλαθαο Δηδψλ Γηαθήξπμεο γηα έλα έηνο (12 κήλεο).)
Ρα πξνο πξνκήζεηα είδε θαηαηάζζνληαη ζηνλ θσδηθφ ηνπ Θνηλνχ Ιεμηινγίνπ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (CPV
33192000-2) θαη πεξηιακβάλνληαη ζην Ξαξάξηεκα Η, Δλφηεηα 1 πίλαθαο Η (Αληηθείκελν ζχκβαζεο &
Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο Δηδψλ – Ξνζφηεηεο).
Ξξνζθνξέο ππνβάιινληαη γηα φια ηα είδε, ή γηα κέξνο ησλ εηδψλ ή γηα έλα κφλν είδνο, ηνπ
Ξαξαξηήκαηνο Η ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.
Ξξνζθνξέο γηα κέξνο ησλ δεηνχκελσλ πνζνηήησλ ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ δελ γίλνληαη
δεθηέο θαη ζα απνξξίπηνληαη.
Ξίλαθαο Η: Ξίλαθαο Δηδψλ Γηαθήξπμεο γηα έλα έηνο (12 κήλεο).
Δπηζεκάλεηαη φηη, ζε πεξίπησζε άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο εηήζηαο πξναίξεζεο απφ ην
λνζνθνκείν, ε λέα ζχκβαζε, ε νπνία ζα πξνθχςεη, ζα αθνξά ηα ίδηα είδε θαη ηηο αληίζηνηρεο
εηήζηεο ελδεηθηηθέο πνζφηεηεο πνπ αθνξνχλ ζην πξψην έηνο.
ΡΚΖΚΑ (1)
ΓΗΑ ΡΖ ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖ ΚΝΛΑΓΑ ΑΓΟΗΛΗΝ ΘΑΗ ΚΔΠΝΙΝΓΓΗΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ 1.
A/A

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΔΗΓΝΠ

1

ΣΑΟΡΗ ΑΞΝΠΡΔΗΟΥΠΖΠ
• Λα πιεξεί ηηο δηεζλείο
πξνδηαγξαθέο.
• Λα είλαη απφ non-woven,
ζπλζεηηθφ πιηθφ.
• Nα είλαη θαηάιιειν γηα
ζπζθεπαζία βαξέσλ
αληηθεηκέλσλ.
• Λα είλαη αλζεθηηθφ θαη
καιαθφ
• Λα κελ αθήλεη
αησξνχκελα ζσκαηίδηα θαηά
ηε ρξήζε
• Λα είλαη πδαηναπσζεηηθφ
θαη ζηηο αιθνφιεο.
• Λα είλαη πνξψδεο θαη λα
κε δηαπεξλάηαη απφ
βαθηεξίδηα.
• Λα ζπκπεξηθέξεηαη ζαλ
χθαζκα
• Λα επηηξέπεη ηελ είζνδν
ηνπ αηκνχ θαη ηελ έμνδν
ηνπ αέξνο.
• Λα είλαη ππναιιεξγηθφ θαη
κε ηνμηθφ.
• Θαηά ην άλνηγκα ηνπ
παθέηνπ, λα κελ
επαλέξρνληαη νη γσλίεο πξνο

Κ.Κ

ΔΛΓΔ
ΗΘΡΗΘ
ΔΠ
ΞΝΠΝ
ΡΖΡΔ
Π
ΑΓΟΗ
ΛΗΝ

ΔΛΓΔΗΘ
ΡΗΘΔΠ
ΞΝΠΝΡ
ΖΡΔΠ
ΚΔΠΝΙ
ΝΓΓΗΝ

ΔΛΓΔΗΘΡΗΘ
ΔΠ
ΠΛΝΙΗΘΔ
Π
ΞΝΠΝΡΖΡΔ
Π
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ΔΛΓΔΗΘΡ
ΗΘΖ
ΡΗΚΖ
ΚΝΛΑΓΝ
Π

Φ.Ξ.Α
.

ΠΛΝΙΗΘΖ
ΓΑΞΑΛΖ
ΞΟΝ Φ.Ξ.Α

ΡΔΙΗΘΖ
ΓΑΞΑΛΖ ΚΔ
Φ.Ξ.Α

ηα πάλσ κε απνηέιεζκα λα
θαηαξγείηαη ή απνζηείξσζε.
• Λα δηαζέηεη CE MARK.
• Λα πξνζθέξεηαη ζε
δηαζηάζεηο 75 x 75 cm, 100
x 100 cm, 120 x 120 cm
α

75 Σ 75cm.

ΦΙΙΑ

3000

4000

7000

0,1089 €

24%

762,30 €

945,25 €

β

100 X 100cm.

ΦΙΙΑ

6000

6000

12000

0,17 €

24%

2.058,00 €

2.551,92 €

γ
2

120 Σ 120 cm.
ΣΑΟΡΗ ΑΞΝΠΡΔΗΟΥΠΖΠ
NON-WOVEN
ΔΛΑΙΙΑΠΠΝΚΔΛΑ
ΑΡΚΝ – ΒΑΟΔΥΛ
ΓΗΠΘΥΛ ΔΟΓΑΙΔΗΥΛ
(120x120 cm)
Λα απνηεινχληαη απφ
θπηηαξηθέο θαη ζπλζεηηθέο
ίλεο βάξνπο κεγαιχηεξνπ
ησλ 65 gr/m2 ή λα είλαη
πνιπζηξσκαηηθφ πιηθφ
πιήξσο ζπλζεηηθψλ ηλψλ (5
ζηξψκαηα ηνπιάρηζηνλ),
βάξνπο απφ 55 gr/m2 θαη
πιένλ.
Λα θέξνπλ ηηο ινηπέο
πξνδηαγξαθέο ησλ ραξηηψλ
απνζηείξσζεο.

ΦΙΙΑ

6000

6000

12000

0,2618 €

24%

3.141,60 €

3.895,58 €

500

0

500

0,55 €

24%

275,00 €

341,00 €

3

ΟΝΙΑ ΑΞΝΠΡΔΗΟΥΠΖΠ
(ΣΥΟΗΠ ΞΗΔΡΑ)
• Ονιά απφ ραξηί θαη
δηάθαλεο πνιπκεξέο
κεγάιεο αληνρήο θαη
ηζρπξνχ θξάγκαηνο θαηά
ησλ κηθξνβίσλ. Ζ ράξηηλε
πιεπξά λα είλαη αλζεθηηθή.
Ζ δηαθαλήο πιαζηηθή
πιεπξά λα είλαη αλζεθηηθή
θαη λα κελ ζπξξηθλψλεηαη
κεηά ηνλ θιηβαληζκφ.
• Ρν βάξνο ηνπ ραξηηνχ κε
ην πιαζηηθφ θηικ λα είλαη
>70gr/m2.
• Λα είλαη θαηάιιεια γηα
ρξήζε ζε θιίβαλν αηκνχ.
• Ζ έλσζε ησλ δχν πιηθψλ
λα γίλεηαη κε πνιιαπιή
ζεξκνζπγθφιεζε, πιάηνπο
ηνπιάρηζηνλ 10 ρηιηνζηψλ.
• Ζ θφιια ηεο
ζεξκνζπγθφιεζεο λα είλαη
πςειήο πνηφηεηαο,
αλζεθηηθή ζηελ πγξαζία,
κεγίζηεο αληνρήο ψζηε λα
κελ αλνίγεη ζηελ πίεζε ηνπ
βάξνπο ησλ εξγαιείσλ.
• Λα είλαη αδηαπέξαζηα ζην
λεξφ θαη λα ππάξρεη ηζρπξφ
θξάγκα θαηά ησλ
κηθξννξγαληζκψλ θαη ηεο
ζθφλεο. Λα κελ
επηκνιχλνληαη ηα
απνζηεηξσκέλα πιηθά θαηά
ηε θχιαμε.
• Νη ρεκηθνί δείθηεο ησλ
ξνιψλ λα είλαη ζηελ
εζσηεξηθή κπξνζηηλή
επηθάλεηα ψζηε λα
παξέρεηαη άκεζν νπηηθφ
απνηέιεζκα.
• Νη ρεκηθνί δείθηεο ησλ
ξνιψλ λα είλαη ηθαλνχ
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κεγέζνπο εκθαλείο θαη
επθξηλείο (πξηλ θαη κεηά ηελ
απνζηείξσζε), κε ηνμηθνί,
ηππσκέλνη ζε ππθλά
δηαζηήκαηα, θαη ε κεηαβνιή
ηνπ ρξσκαηηζκνχ ηνπο κεηά
ηελ απνζηείξσζε λα είλαη
επθξηλήο θαη επδηάθξηηε.
• Θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ
αλνίγκαηνο (κεηά ηελ
απνζηείξσζε) δελ ζα πξέπεη
λα ζθίδεηαη ην παθέην αιιά
λα αλνίγεη παξάιιεια κε
ηελ πιατλή ξαθή θαη λα
απνθνιιάηαη νκαιά ρσξίο
λα αθήλεη ππνιείκκαηα
(ηλίδηα θαη ρλνχδη) ψζηε λα
εμαζθαιίδεηαη ε άζεπηε
παξαιαβή ηνπ πιηθνχ.
• Λα γίλεηαη αλαθνξά ζην
ρξφλν δηαηήξεζεο
απνζηείξσζεο ηνπ
πεξηερνκέλνπ ζε
ειεγρφκελεο ζπλζήθεο
απνζηείξσζεο.
• Λα αλαγξάθεηαη επθξηλψο
ε εκεξνκελία παξηίδα
παξαγσγήο θαη ιήμεο.
• Λα αλαγξάθεηε ε παξηίδα
παξαγσγήο γηα εχθνιν
εληνπηζκφ θαηαζθεπαζηηθνχ
ιάζνπο.
• Λα δηαηίζεηαη ζηηο
δηαζηάζεηο, 50cm x 200 m,
75cm x 200 m , 100cm x
200 m, 150cm x 200 m,
200cm x 200 m, 250cm x
200 m, 300cm x 200 m,
400cm x 200 m.
α
β
γ
δ
ε
ζη
δ
ε
4

50Σ200 m., πεξίπνπ
75Σ200 m., πεξίπνπ
100Σ 200 m., πεξίπνπ
150 Σ 200 m., πεξίπνπ
200 Σ 200 m., πεξίπνπ
250 Σ 200 m., πεξίπνπ
300 Σ 200 m., πεξίπνπ
400 Σ 200 m., πεξίπνπ
ΟΝΙΑ ΑΞΝΠΡΔΗΟΥΠΖΠ
(ΚΔ ΞΗΔΡΑ) • Ονιά απφ
ραξηί θαη δηάθαλεο
πνιπκεξέο κεγάιεο αληνρήο
θαη ηζρπξνχ θξάγκαηνο
θαηά ησλ κηθξνβίσλ. Ζ
ράξηηλε πιεπξά λα είλαη
αλζεθηηθή. Ζ δηαθαλήο
πιαζηηθή πιεπξά λα είλαη
αλζεθηηθή θαη λα κελ
ζπξξηθλψλεηαη κεηά ηνλ
θιηβαληζκφ.
• Ρν βάξνο ηνπ ραξηηνχ κε
ην πιαζηηθφ θηικ λα είλαη
>70gr/m2.
• Λα είλαη θαηάιιεια γηα
ρξήζε ζε θιίβαλν αηκνχ θαη
θιίβαλν νμεηδίνπ ηνπ
αηζπιελίνπ.
• Ζ έλσζε ησλ δχν πιηθψλ
λα γίλεηαη κε πνιιαπιή
ζεξκνζπγθφιεζε, πιάηνπο
ηνπιάρηζηνλ 10 ρηιηνζηψλ.

ΟΝΙΙΑ
ΟΝΙΙΑ
ΟΝΙΙΑ
ΟΝΙΙΑ
ΟΝΙΙΑ
ΟΝΙΙΑ
ΟΝΙΙΑ
ΟΝΙΙΑ

2

0

2

5,80 €

24%

11,60 €

14,38 €

4

20

24

8,20 €

24%

196,80 €

244,03 €

6

20

26

10,20 €

24%

265,20 €

328,85 €

30

40

70

14,95 €

24%

1.046,50 €

1.297,66 €

30

30

60

20,50 €

24%

1.230,00 €

1.525,20 €

25

20

45

26,50 €

24%

1.192,50 €

1.478,70 €

8

20

28

30,50 €

24%

854,00 €

1.058,96 €

4

0

4

43,50 €

24%

174,00 €

215,76 €
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• Ζ θφιια ηεο
ζεξκνζπγθφιεζεο λα είλαη
πςειήο πνηφηεηαο,
αλζεθηηθή ζηελ πγξαζία,
κεγίζηεο αληνρήο ψζηε λα
κελ αλνίγεη ζηελ πίεζε ηνπ
βάξνπο ησλ εξγαιείσλ.
• Λα είλαη αδηαπέξαζηα ζην
λεξφ θαη λα ππάξρεη ηζρπξφ
θξάγκα θαηά ησλ
κηθξννξγαληζκψλ θαη ηεο
ζθφλεο. Λα κελ
επηκνιχλνληαη ηα
απνζηεηξσκέλα πιηθά θαηά
ηε θχιαμε.
• Νη ρεκηθνί δείθηεο ησλ
ξνιψλ λα είλαη ζηελ
εζσηεξηθή κπξνζηηλή
επηθάλεηα ψζηε λα
παξέρεηαη άκεζν νπηηθφ
απνηέιεζκα.
• Νη ρεκηθνί δείθηεο ησλ
ξνιψλ λα είλαη ηθαλνχ
κεγέζνπο εκθαλείο θαη
επθξηλείο (πξηλ θαη κεηά ηελ
απνζηείξσζε), κε ηνμηθνί,
ηππσκέλνη ζε ππθλά
δηαζηήκαηα, θαη ε κεηαβνιή
ηνπ ρξσκαηηζκνχ ηνπο κεηά
ηελ απνζηείξσζε λα είλαη
επθξηλήο θαη επδηάθξηηε.
• Θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ
αλνίγκαηνο (κεηά ηελ
απνζηείξσζε) δελ ζα πξέπεη
λα ζθίδεηαη ην παθέην αιιά
λα αλνίγεη παξάιιεια κε
ηελ πιατλή ξαθή θαη λα
απνθνιιάηαη νκαιά ρσξίο
λα αθήλεη ππνιείκκαηα
(ηλίδηα θαη ρλνχδη) ψζηε λα
εμαζθαιίδεηαη ε άζεπηε
παξαιαβή ηνπ πιηθνχ.
• Λα γίλεηαη αλαθνξά ζην
ρξφλν δηαηήξεζεο
απνζηείξσζεο ηνπ
πεξηερνκέλνπ ζε
ειεγρφκελεο ζπλζήθεο
απνζηείξσζεο.
• Λα αλαγξάθεηαη επθξηλψο
ε εκεξνκελία παξηίδα
παξαγσγήο θαη ιήμεο.
• Λα αλαγξάθεηαη ε παξηίδα
παξαγσγήο γηα εχθνιν
εληνπηζκφ θαηαζθεπαζηηθνχ
ιάζνπο.
Λα δηαηίζεηαη ζηηο
δηαζηάζεηο, 100cm x 100
m, 150cm x 100 m, 200cm
x 100 m, 250cm x 100 m,
300cm x 100 m
α

100 Σ 100 m., πεξίπνπ

ΟΝΙΙΑ

10

0

10

9,45 €

24%

94,50 €

117,18 €

β

150 Σ 100 m., πεξίπνπ

ΟΝΙΙΑ

20

0

20

12,40 €

24%

248,00 €

307,52 €

γ

200 Σ 100 m., πεξίπνπ

ΟΝΙΙΑ

15

0

15

17,20 €

24%

258,00 €

319,92 €

δ

250 Σ 100 m., πεξίπνπ

ΟΝΙΙΑ

20

0

20

19,10 €

24%

382,00 €

473,68 €

ε

300 Σ 100 m., πεξίπνπ

ΟΝΙΙΑ

4

0

4

22,20 €

24%

88,80 €

110,11 €
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ΘΖΘΔΠ ΑΞΝΠΡΔΗΟΥΠΖΠ
ΑΞΙΔΠ
• Λα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο,
ζχκθσλα κε ηηο δηεζλείο
πξνδηαγξαθέο.
• Λα ππάξρνπλ κεγάινπ
κεγέζνπο δείθηεο γηα
απνζηείξσζε θαη λα είλαη
θαηάιιειεο γηα
απνζηείξσζε αηκνχ θαη
νμεηδίνπ ηνπ αηζπιελίνπ.
• Νη δείθηεο λα έρνπλ
επδηάθξηηε ρξσκαηηθή
κεηαβνιή. Λα είλαη
ηνπνζεηεκέλνη κεηαμχ ησλ
δχν ζηξσκάησλ,
εμαιείθνληαο ηειείσο ηνλ
θίλδπλν λα έξζνπλ ζε
επαθή νη ρεκηθέο νπζίεο ηνπ
δείθηε κε ην πξνο
απνζηείξσζε πιηθφ.
• Ζ ράξηηλε πιεπξά λα είλαη
αλζεθηηθή.
• Θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
αλνίγκαηνο λα δηαρσξίδεηαη
ηέιεηα ην πιαζηηθφ απφ ην
ραξηί, ρσξίο λα ζθίδεηαη ην
ραξηί, εθκεδελίδνληαο ηνλ
θίλδπλν λα πεξάζνπλ
κηθξφβηα απφ έμσ πξνο ηα
κέζα.
• Ζ πιαζηηθή πιεπξά λα
είλαη αλζεθηηθή, καιαθή θαη
λα κελ δαξψλεη κεηά ηνλ
θιηβαληζκφ.
• Ζ πιατλή ζπγθνιιεηηθή
επηθάλεηα λα είλαη κεγίζηεο
αληνρήο, έηζη ψζηε λα κελ
αλνίγεη απφ ηελ πίεζε ηνπ
βάξνπο ησλ εξγαιείσλ θαη
λα κελ αθήλεη ίρλε θαηά ην
άλνηγκα.
• Λα πξνζθέξνληαη ζε
δηαζηάζεηο, ψζηε λα
θαιχπηνληαη νη αληίζηνηρεο
αλάγθεο καο αλά ρξνληθή
πεξίνδν.

α

150 Σ 300

ΡΚΣ

16.000

0

16000

0,034 €

24%

544,00 €

674,56 €

β

200 Σ 340

ΡΚΣ

16.000

0

16000

0,049 €

24%

784,00 €

972,16 €

γ

300 Σ 430

ΡΚΣ

1.200

0

1200

0,085 €

24%

102,00 €

126,48 €

δ
6

350 Σ 630
ΡΑΗΛΗΑ (ΚΑΟΡΟΑΠ)
ΑΞΝΠΡΔΗΟΥΠΖΠ ΑΡΚΝ
ΠΔ ΟΝΙΝ
Σεκηθφο εμσηεξηθφο δείθηεοηαηλία, πγξνχ θιηβάλνπ,
απηνθφιιεηε ράξηηλε,
κε δηαζηάζεηο 3/4 ηληζψλ
πεξίπνπ ζε ξνιφ ησλ 50m,
κε ρξσκαηηθή αιιαγή ζε
φιν ην κήθνο,
λα έρεη ηζρπξή θνιιεηηθή
ηδηφηεηα,
λα κελ απνθνιιάηαη θαηά
ηελ δηάξθεηα ηνπ
θιηβαληζκνχ,
λα κελ αθήλεη ππνιείκκαηα
θαηά ηελ αθαίξεζε ηεο θαη
λα αλαγξάθεηαη ε
εκεξνκελία ιήμεο ζε θάζε
ξνιφ.

ΡΚΣ

500

0

500

0,180 €

24%

90,00 €

111,60 €

ΡΚΣ

200

1200

1400

1,40 €

24%

1.960,00 €

2.430,40 €
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8

ΔΡΗΘΔΡΔΠ ΓΗΑ
CONTAINER ρεηξνπξγηθψλ
εξγαιείσλ.
Θαξηειάθηα (ράξηηλεο
απηνθφιιεηεο εηηθέηεο )
θνπηηψλ απνζηείξσζεο. Λα
δηαζέηνπλ δείθηε αιιαγήο
ρξψκαηνο φηαλ εθηίζεληαη
ζε ζπλζήθεο απνζηείξσζεο.
Λα θέξνπλ έλδεημε γηα
αλαγξαθή έλαξμεο θαη
ιήμεο απνζηείξσζεο κε
αξίζκεζε ηνπ θνξηίνπ
θιηβαληζκνχ θαη φλνκα
ζπζθεπαζηή. Λα
πξνζθέξνληαη ζε δηαζηάζεηο
53,5x36mm θαη 65x36 mm.
ΝΙΝΘΙΖΟΥΚΔΛΝΗ
ΔΠΥΡΔΟΗΘΝΗ ΣΖΚΗΘΝΗ
ΓΔΗΘΡΔΠ ΑΡΚΝ
• Λα είλαη θαηάιιεινη γηα
εζσηεξηθή ρξήζε ζε θάζε
παθέην απνζηείξσζεο
• Λα είλαη ηζνδχλακνη
βηνινγηθνχ δείθηε (λα
θαηαηεζεί ε κειέηε πνπ ην
απνδεηθλχεη)
• Λα αληηδξνχλ πξννδεπηηθά
ζε φιεο ηηο ζεκαληηθέο
παξακέηξνπο
απνζηείξσζεο, θαηάιιεινη
γηα πξνγξάκκαηα 121νC 134νC.
• Λα έρνπλ θαηαζθεπή
κεηαθηλνχκελεο ρεκηθήο
κειάλεο.
• Λα είλαη απαιιαγκέλνη
κφιπβδνπ θαη άιισλ
βαξέσλ κεηάιισλ γηα
ιφγνπο πξνζηαζίαο ηνπ
πεξηβάιινληνο θαη ησλ
ρξεζηψλ.
• Λα είλαη εχθνινη ζηελ
αλάγλσζε, κε εκθαλή θαη
επδηάθξηηφ απνηέιεζκα,
φηαλ εθηίζεληαη ζηηο
παξακέηξνπο
απνζηείξσζεο.
• Λα είλαη ζπζθεπαζκέλνη ζε
θαηάιιειν πιηθφ, γηα
πξνζηαζία απφ ην ειηαθφ
θσο θαη ηελ πγξαζία.
• Λα αλαγξάθεηαη ε
εκεξνκελία ιήμεο ηνπ
πξντφληνο ζε θάζε
ζπζθεπαζία.
• Λα δηαηίζεηαη θαη κε
πξνέθηαζε γηα κεγάια ζεη.

ΡΚΣ

1500

0

1500

0,030 €

24%

45,00 €

55,80 €

ΡΚΣ

7.000

7.200

14200

0,010 €

24%

142,00 €

176,08 €
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ΡΔΣΛΗΘΝΠ ΔΙΔΓΣΝΠ ΓΗΑ
ΘΙΗΒΑΛΝ ΑΡΚΝ
(BOWIE DICK)
• Ρν test bowie dick λα
απνθαιχπηεη αλ ν θιίβαλνο
απνζηείξσζεο ιεηηνπξγεί ζε
θαζνξηζκέλεο ζπλζήθεο
ρξφλνπ, ζεξκνθξαζίαο,
πίεζεο, απνκάθξπλζεο
αέξα, πγξαζίαο θαη έθζεζεο
ζην απνζηεηξσηηθφ κέζν.
• Ρν test λα απνθαιχπηεη
ηελ χπαξμε αέξα ζηνλ
θιίβαλν, πηζαλέο δηαξξνέο
ηνπ ζαιάκνπ, θαθή
πνηφηεηα αηκνχ (πγξφο ή
ππέξζεξκνο αηκφο,
ζπκππθλψκαηα).
• Ρν test λα θέξεη δείθηε κε
ρεκηθή κειάλε, ε νπνία λα
παξακέλεη αλαιινίσηε θαη
κεηά ηελ αξρεηνζέηεζε γηα
καθξφ δηάζηεκα, γηα
ηνπιάρηζηνλ 5 ρξφληα.
• Ν δείθηεο λα έρεη
ηππσκέλα ηα δεδνκέλα ηνπ
θχθινπ απνζηείξσζεο θαη ε
ρξσκαηηθή αιιαγή λα είλαη
ζαθήο..
• Θάζε παθέην λα θέξεη
εκεξνκελία παξαγσγήο θαη
ιήμεο. Λα ζπλνδεχεηαη απφ
αλαιπηηθφ δηαγλσζηηθφ
πίλαθα ζθαικάησλ.
• Ρν test λα είλαη νηθνινγηθά
αζθαιέο γηα απφξξηςε, λα
είλαη απαιιαγκέλν
κφιπβδνπ θαη άιισλ
βαξέσλ κεηάιισλ θαζψο θαη
αιιεξγηνγφλσλ νπζηψλ φπσο
ιάηεμ.
• Ρν test bowie dick λα είλαη
ζχκθσλν κε ηα δηεζλή
πξφηππα ρεκηθψλ δεηθηψλ
απνζηείξσζεο φπσο νξίδεηαη
ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε

ΡΚΣ

350

720

Σελίδα 58

1070

1,18 €

24%

1.262,60 €

1.565,62 €
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ΓΔΗΘΡΖΠ ΒΗΝΙΝΓΗΘΝΠ
ΘΙΗΒΑΛΝ ΑΡΚΝ
(ΑΚΞΝΙΔΠ)
• Νη βηνινγηθνί δείθηεο λα
είλαη θηαιίδηα κε ζξεπηηθφ
πγξφ θαη πιεζπζκφ ζπφξσλ
αλά ισξίδα ζχκθσλα κε ην
πξφηππν EN ISO 11138-1-3.
• Λα πξνζθέξεηαη δσξεάλ ε
ζπζθεπή ηνπ επσαζηήξα γηα
ηνπο βηνινγηθνχο δείθηεο θαη
λα δηαηίζεληαη ηνπιάρηζηνλ
κε 10 ζέζεηο επψαζεο θαη
ελδείμεηο ιεηηνπξγίαο (νπηηθή
- ερεηηθή ζήκαλζε).
• Λα είλαη θαηάιιεινη γηα
θχθινπο απνζηείξσζεο
121νC -134νC ηνπ
θιηβάλνπ αηκνχ θαη λα
θέξνπλ πηζηνπνηεηηθφ
αζθαιείαο φζνλ αθνξά ην
είδνο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ
ζπφξσλ.
• Ρφζν ζηελ αηνκηθή
ζπζθεπαζία φζν θαη
εμσηεξηθά λα αλαγξάθεηαη ε
εκεξνκελία ιήμεσο θαη ν
θσδηθφο παξαγσγήο.
• Ζ εηηθέηα ηεθκεξίσζεο λα
αληέρεη ζηηο ζπλζήθεο
θιηβαληζκνχ ρσξίο λα
θζείξεηαη θαη λα μεθνιιάεη
εχθνια.
• Θάζε παθέην δεηθηψλ λα
ζπλνδεχεηαη απφ ηερληθέο
νδεγίεο –πιεξνθνξίεο
φπσο: βαζηθέο παξακέηξνπο
πνπ έρεη ζρεδηαζηεί λα
αληρλεχεη, αλακελφκελε
αιιαγή κεηά ηελ έθζεζε
ζην κέζν απνζηείξσζεο,
εκεξνκελία παξαγσγήο θαη
ιήμεσο, θσδηθφο
παξαγσγήο, ζπλζήθεο
απνζήθεπζεο, νδεγίεο
ρξήζεσο ζηελ ειιεληθή
γιψζζα.
ΓΔΗΘΡΖΠ ΒΗΝΙΝΓΗΘΝΠ
ΘΙΗΒΑΛΝ ΑΡΚΝ
ΑΚΔΠΖΠ ΑΛΑΓΛΥΠΖΠ
• Βηνινγηθφο δείθηεο γηα
θιηβάλνπο αηκνχ ζε
ακπνχιεο κε απνηέιεζκα
επψαζεο έσο 3 ψξεο,
θαηάιιεινο γηα θχθινπο
απνζηείξσζεο 134νC.
• Λα δηαηίζεηαη επσαζηήξαο
ηνπιάρηζηνλ κε 10 ζέζεηο
επψαζεο, λα έρεη ηε
δπλαηφηεηα νπηηθήο θαη
ερεηηθήο έλδεημεο ησλ
απνηειεζκάησλ θαη
ζπλαγεξκφ ζε πεξίπησζε
ιαλζαζκέλνπ
απνηειέζκαηνο.
• Λα θαηαηίζεηαη
πηζηνπνηεηηθφ
ζπκκφξθσζεο κε ην EN ISO
11138-3-1 θαη θπιιάδην
νδεγηψλ ζηα Διιεληθά επί
πνηλή απφξξηςεο.

ΡΚΣ

700

0

700

5,95 €

13%

4.165,00 €

4.706,45 €

ΡΚΣ

100

1000

1100

7,85 €

13%

8.635,00 €

9.757,55 €
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ΦΗΙΡΟΑ ΣΑΟΡΗΛΑ ΚΗΑΠ
ΣΟΖΠΔΥΠ ΓΗΑ
ΚΔΡΑΙΙΗΘΑ ΘΝΡΗΑ
(CONTAINERS). • Λα
είλαη κηαο ρξήζεσο, κε νπή,
κε ρεκηθφ δείθηε ζην πάλσ
κέξνο ηνπο. Ν ρεκηθφο
δείθηεο λα κελ είλαη ηνμηθφο.
• Κηθξνπνξψδεο, γηα λα
επηηξέπεη κφλν ηε δηείζδπζε
ηνπ αηκνχ θαη λα εκπνδίδεη
ηνπο κηθξννξγαληζκνχο.
• Λα είλαη ειαζηηθφ, ψζηε
λα αληέρεη ζηελ πίεζε θαηά
ηελ απνζηείξσζε
• Λα αλαγξάθεηαη ε
εκεξνκελία ιήμεο ζε θάζε
ζπζθεπαζία.
• Λα ππάξρεη έγθξηζε γηα ην
πξντφλ απφ ηνλ ΔΝΦ, θαζψο
θαη απφ ηελ Δπξσπατθή
Έλσζε κε ηελ έλδεημε CE
ηππσκέλε ζε θάζε
ζπζθεπαζία..
ΟΝΙΑ ΑΞΝΠΡΔΗΟΥΠΖΠ
ΓΗΑ ΘΙΗΒΑΛΝ
ΞΙΑΠΚΑΡΝΠ
• Λα είλαη απφ γλήζην
TYVEK θαη λα ππάξρεη, απφ
ηελ θαηαζθεπαζηηθή
εηαηξεία, πηζηνπνίεζε γηα
ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ
πξντφληνο.
• Ρν βάξνο (πνιπνιεθίλε +
δηαθαλέο πιαζηηθφ θχιιν)
λα είλαη > 90gr/m2. Λα είλαη
ζπκβαηά κε ην ζχζηεκα
STERRAD θαη λα
πξνζθνκηζηεί επίζεκε
επηζηνιή ζπκβαηφηεηαο απφ
ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ νίθν
ηνπ κεραλήκαηνο.
• Λα είλαη αδηαπέξαζηα ζην
λεξφ θαη λα ππάξρεη ηζρπξφ
θξάγκα θαηά ησλ
κηθξννξγαληζκψλ θαη ηεο
ζθφλεο. Λα κελ
επηκνιχλνληαη ηα
απνζηεηξσκέλα πιηθά θαηά
ηε θχιαμε.
• Νη ρεκηθνί δείθηεο ησλ
ξνιψλ λα είλαη ζηελ
εζσηεξηθή κπξνζηηλή
επηθάλεηα ψζηε λα
παξέρεηαη άκεζν νπηηθφ
απνηέιεζκα (δείθηεο –
εξγαιεία) ρσξίο λα
ρξεηαζηεί λα
αλαπνδνγπξηζηεί ην παθέην.
• Νη ρεκηθνί δείθηεο ησλ
ξνιψλ λα είλαη ηθαλνχ
κεγέζνπο εκθαλείο θαη
επθξηλείο (πξηλ θαη κεηά ηελ
απνζηείξσζε), κε ηνμηθνί,
ηππσκέλνη ζε ππθλά
δηαζηήκαηα, θαη ε κεηαβνιή
ηνπ ρξσκαηηζκνχ ηνπο κεηά
ηελ απνζηείξσζε λα είλαη
επθξηλήο θαη επδηάθξηηε.
• Θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ
αλνίγκαηνο (κεηά ηελ
απνζηείξσζε) δελ ζα πξέπεη
λα ζθίδεηαη ην παθέην αιιά
λα αλνίγεη παξάιιεια κε
ηελ πιατλή ξαθή θαη λα

ΡΚΣ

200

0

Σελίδα 60

200

0,067 €

24%

13,40 €

16,62 €

απνθνιιάηαη νκαιά ρσξίο
λα αθήλεη ππνιείκκαηα
(ηλίδηα θαη ρλνχδη) ψζηε λα
εμαζθαιίδεηαη ε άζεπηε
παξαιαβή ηνπ πιηθνχ.
• Λα γίλεηαη αλαθνξά ζην
ρξφλν δηαηήξεζεο
απνζηείξσζεο ηνπ
πεξηερνκέλνπ ζε
ειεγρφκελεο ζπλζήθεο
απνζηείξσζεο.
• Λα αλαγξάθεηαη επθξηλψο
ε εκεξνκελία παξηίδα
παξαγσγήο θαη ιήμεο.
• Λα αλαγξάθεηε ε παξηίδα
παξαγσγήο γηα εχθνιν
εληνπηζκφ θαηαζθεπαζηηθνχ
ιάζνπο.
• Λα πξνζθέξνληαη ζε
δηαζηάζεηο, ψζηε λα
θαιχπηνληαη νη αληίζηνηρεο
αλάγθεο καο αλά ρξνληθή
πεξίνδν.

α

75 Σ 70 m.

ΟΝΙΙΑ

5

0

5

14,00 €

24%

70,00 €

86,80 €

β

100 Σ 70 m.

ΟΝΙΙΑ

5

0

5

17,20 €

24%

86,00 €

106,64 €

γ

150 Σ 70 m.

ΟΝΙΙΑ

5

0

5

24,70 €

24%

123,50 €

153,14 €

δ

200 Σ 70 m.

ΟΝΙΙΑ

15

0

15

35,00 €

24%

525,00 €

651,00 €

ε

250 Σ 70 m.

ΟΝΙΙΑ

20

0

20

43,20 €

24%

864,00 €

1.071,36 €

ζη

300 X 70 m.

ΟΝΙΙΑ

20

0

20

53,00 €

24%

1.060,00 €

1.314,40 €

δ

350 Σ 70 m.

ΟΝΙΙΑ

10

0

10

72,90 €

24%

729,00 €

903,96 €

ε

500 Σ 70 m.

ΟΝΙΙΑ

1

0

1

160,00 €

24%

160,00 €

198,40 €

Σελίδα 61

14

ΓΔΗΘΡΔΠ ΓΗΑ ΒΗΝΙΝΓΗΘΝ
ΔΙΔΓΣΝ ΡΝ ΘΙΗΒΑΛΝ
ΞΙΑΠΚΑΡΝΠ
(ΑΚΞΝΙΔΠ)
• Νη βηνινγηθνί δείθηεο λα
είλαη θηαιίδηα κε ζξεπηηθφ
πγξφ θαη πιεζπζκφ ζπφξσλ
αλά ισξίδα ζχκθσλα κε ηα
δηεζλή πξφηππα.
• Λα θέξνπλ έλδεημε κε ηελ
αλακελφκελε αιιαγή ηνπ
δείθηε κεηά ηελ έθζεζε ζην
κέζν απνζηείξσζεο. Ζ
αιιαγή ηνπ ρξσκαηηζκνχ λα
είλαη εκθαλήο θαη
επδηάθξηηε.
• Λα είλαη ζπκβαηνί κε ηνλ
θιίβαλν πιάζκαηνο
STERRAD ηνπ λνζνθνκείνπ
καο.
• Λα παξέρνπλ απνηέιεζκα
ζε ζχληνκν ρξνληθφ
δηάζηεκα (ν ζπληνκφηεξνο
ρξφλνο ζα πξνηηκεζεί).
• Λα πξνζθέξεηαη, αλ θαη
εθ‟ φζνλ δεηεζεί, δσξεάλ ε
ζπζθεπή ηνπ επσαζηήξα γηα
ηνπο βηνινγηθνχο δείθηεο θαη
λα δηαηίζεληαη ηνπιάρηζηνλ
κε 6 ζέζεηο επψαζεο, κε
πξνζηαηεπηηθφ θαπάθη θαη
ελδείμεηο ιεηηνπξγίαο.
• Ρφζν ζηελ αηνκηθή
ζπζθεπαζία φζν θαη
εμσηεξηθά λα αλαγξάθεηαη ε
εκεξνκελία ιήμεσο θαη ν
θσδηθφο παξαγσγήο.
• Ζ εηηθέηα ηεθκεξίσζεο λα
αληέρεη ζηηο ζπλζήθεο
θιηβαληζκνχ ρσξίο λα
θζείξεηαη θαη λα μεθνιιάεη
εχθνια
• Θάζε παθέην δεηθηψλ λα
ζπλνδεχεηαη απφ ηερληθέο
νδεγίεο –πιεξνθνξίεο
φπσο: βαζηθέο παξακέηξνπο
πνπ έρεη ζρεδηαζηεί λα
αληρλεχεη, αλακελφκελε
αιιαγή κεηά ηελ έθζεζε
ζην κέζν απνζηείξσζεο,
εκεξνκελία παξαγσγήο θαη
ιήμεσο, θσδηθφο
παξαγσγήο, ζπλζήθεο
απνζήθεπζεο, νδεγίεο
ρξήζεσο ζηελ ειιεληθή
γιψζζα.

ΡΚΣ

250

0

Σελίδα 62

250

3,28 €

24%

820,00 €

1.016,80 €
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ΓΔΗΘΡΔΠ ΑΞΝΠΡΔΗΟΥΠΖΠ
ΓΗΑ ΘΙΗΒΑΛΝ
ΞΙΑΠΚΑΡΝΠ.
• Λα θέξνπλ έλδεημε κε ηελ
αλακελφκελε αιιαγή ηνπ
δείθηε κεηά ηελ έθζεζε ζην
κέζν απνζηείξσζεο. Ζ
αιιαγή ηνπ ρξσκαηηζκνχ λα
είλαη εκθαλήο θαη
επδηάθξηηε.
• Λα θέξνπλ έλδεημε φηη
είλαη ζπκβαηά κε ηνλ
θιίβαλν πιάζκαηνο
STERRAD. Ρν θάζε παθέην
δεηθηψλ ή απηνθφιιεησλ
ηαηληψλ λα ζπλνδεχεηαη απφ
ηερληθέο νδεγίεο θαη
πιεξνθνξίεο φπσο :
α) Αλακελφκελε αιιαγή
κεηά ηελ έθζεζε ζην κέζν
απνζηείξσζεο.
β) Βαζηθέο παξακέηξνπο
πνπ έρεη ζρεδηαζηεί λα
αληρλεχεη.
γ) Ζκεξνκελία παξαγσγήο
θαη ιήμεσο.
δ) Θσδηθφο παξαγσγήο.
ε) Ππλζήθεο απνζήθεπζεο.
ζη) Νδεγίεο ρξήζεο ζηελ
ειιεληθή γιψζζα θαη
θαηαζθεπαζηηθφο νίθνο.
• Λα είλαη ζε ζπζθεπαζία
θαη κέζα ζε ραξηνθηβψηηα
γηα αζθαιέζηεξε θχιαμε
θαη απνζήθεπζε.
• Ρφζν ζηε αηνκηθή
ζπζθεπαζία φζν θαη
εμσηεξηθά λα αλαγξάθεηαη ε
εκεξνκελία ιήμεο, ν
θσδηθφο παξαγσγήο θαη ε
ζήκαλζε CE.
• Λα θαηαηεζεί πηζηνπνίεζε
θαηαιιειφηεηαο ηνπ
πξνζθεξφκελνπ πιηθνχ απφ
ηνλ θαηάιιειν Νξγαληζκφ,
φηη πιεξνί ηηο ζπλζήθεο
απνζηείξσζεο.
ΘΑΠΔΡΔΠ
ΑΞΝΠΡΔΗΟΥΠΖΠ ΓΗΑ
ΘΙΗΒΑΛΝ ΞΙΑΠΚΑΡΝΠ
• Νη θαζέηεο λα είλαη
ζπκβαηέο κε ηνλ θιίβαλν
πιάζκαηνο STERRAD.
• Λα πεξηέρνπλ ππεξνμείδην
ηνπ πδξνγφλνπ (Ζ2Ν2) ζε
ππθλφηεηα πεξίπνπ 58%.
• Θάζε θαζέηα λα
δηαζθαιίδεη ηελ ειάρηζηε
απαξαίηεηε θαη ηζφπνζε
θαηαλάισζε Ζ2Ν2.
• Νη θαζέηεο λα είλαη ζε
ζπζθεπαζία θαη κέζα ζε
ραξηνθηβψηηα γηα
αζθαιέζηεξε θχιαμε θαη
απνζήθεπζε.
• Ζ ζπζθεπαζία λα παξέρεη
ηε κέγηζηε αζθάιεηα ζην
ρξήζηε.
• Ρφζν ζηελ αηνκηθή
ζπζθεπαζία φζν θαη
εμσηεξηθά λα αλαγξάθεηαη ε
εκεξνκελία ιήμεσο, ν
θσδηθφο παξαγσγήο θαη ε
ζήκαλζε CE.
• Θάζε ζπζθεπαζία λα

ΡΚΣ

50

0

50

0,10 €

24%

5,00 €

6,20 €

80

0

80

102,00 €

24%

8.160,00 €

10.118,40 €
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18

19

20

21

ζπλνδεχεηαη απφ ηερληθέο
νδεγίεο θαη πιεξνθνξίεο
φπσο : εκεξνκελία
παξαγσγήο θαη ιήμεσο, ν
θσδηθφο παξαγσγήο,
ζπλζήθεο απνζήθεπζεο,
νδεγίεο ρξήζεσο ζηελ
ειιεληθή γιψζζα.
SET ΑΛΑΙΥΠΗΚΥΛ ΓΗΑ
ΘΙΗΒΑΛΝ ΞΙΑΠΚΑΡΝΠ
STERRAD
• Φίιηξα (vaporizer plate)
γηα θιίβαλν πιάζκαηνο
• Κειάλε γηα θιίβαλν
πιάζκαηνο
• Θαηαγξαθηθφ ραξηί ζε
ξνιφ
• Σάξηηλν θνπηί απφξξηςεο
θαζεηψλ
ΒΝΟΡΠΔΠ ΘΑΘΑΟΗΠΚΝ
ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΥΛ
ΔΟΓΑΙΔΗΥΛ
• Βνχξηζεο θαζαξηζκνχ
ελδναπιηθψλ εξγαιείσλ
(ιαπαξνζθφπηα,
αλαξξνθήζεηο, νξζνπεδηθά
εξγαιεία, θ.ι.π)
• Λα είλαη πνιιαπιψλ
ρξήζεσλ.
• Λα πξνζθέξνληαη ζε
δηάθνξεο δηαζηάζεηο.
ΒΝΟΡΠΔΠ ΘΑΘΑΟΗΠΚΝ
ΡΞΝ
ΝΓΝΛΡΝΒΝΟΡΠΑΠ,
πνιιαπιψλ ρξήζεσλ, κε
αηζάιηλεο ηξίρεο θαη
πιαζηηθή ιαβή.
ΘΙΗΞ-ΑΠΦΑΙΔΗΔΠ ΓΗΑ
ΘΝΡΗΑ ΑΞΝΠΡΔΗΟΥΠΖΠ
• Λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα
απφ πιηθφ αληνρήο ζηνλ
θχθιν απνζηείξσζεο ζε
θιίβαλν αηκνχ.
• Λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα
απφ αλζεθηηθφ πιαζηηθφ
ηαηξηθήο πνηφηεηαο κε
δπλαηφηεηα έιεγρνπ ηεο
δηαδηθαζίαο απνζηείξσζεο
ζε θιίβαλν αηκνχ (κε
ελζσκαησκέλν δείθηε).
• Λα είλαη ιεπηά θαη
εχρξεζηα.
• Λα κπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηνχληαη ζε φινπο
ηνπο ηχπνπο container.
ΣΟΥΚΑΡΗΠΡΔΠ ΡΑΗΛΗΔΠ
ΠΖΚΑΛΠΖΠ ΡΥΛ
ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΥΛ
ΔΟΓΑΙΔΗΥΛ
• Λα πξνζθέξνληαη ζε
πνιιά θαη δηάθνξα
ρξψκαηα.
• Λα έρνπλ θάξδνο πεξίπνπ
0,5 cm.
• Λα αληέρνπλ ζηηο
ζπλζήθεο θιηβαληζκνχ.
• Λα κελ μεθνιιάλε εχθνια.
ΠΔ ΚΝΟΦΖ ΟΝΙΝ

ΡΚΣ
ΡΚΣ

1

0

1

185,00 €

24%

185,00 €

229,40 €

1

0

1

6,80 €

24%

6,80 €

8,43 €

5

0

5

10,00 €

24%

50,00 €

62,00 €

30

0

30

0,05 €

24%

1,35 €

1,67 €

5

0

5

22,00 €

24%

110,00 €

136,40 €

ΡΚΣ

ΡΚΣ

ΟΝΙΙΑ

Σελίδα 64

22

23

ΠΡΔΟΔΝΠ ΣΖΚΗΘΝΠ
ΓΔΗΘΡΖΠ ΔΙΔΓΣΝ
ΘΑΘΑΟΗΠΚΝ
ΞΙΛΡΖΟΗΥΛ –
ΑΞΝΙΚΑΛΡΥΛ
ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΥΛ
ΔΟΓΑΙΔΗΥΛ.
• Θαηαζθεπαζκέλνο
ζχκθσλα κε ISO 15883 θαη
αθελφο κελ λα πξνζνκνηάδεη
κε ηα ξππαλζέληα κε αίκα
ρεηξνπξγηθά εξγαιεία ,
αθεηέξνπ κεηά ην πέξαο
πιχζεσο - απνιπκάλζεσο
ησλ εξγαιείσλ λα
απεηθνλίδνληαη ιεπηνκεξψο
ζηνλ δείθηε ηα
απνηειέζκαηα ηεο θαιήο ή
κε πιχζεσο απνιπκάλζεσο
απηψλ.
• Λα απνηειείηαη απφ κηα
ρεκηθή νπζία ε φπνην λα
είλαη ππνθαηάζηαην ηνπ
αίκαηνο θαη λα είλαη
ηνπνζεηεκέλε πάλσ ζε
πιαθίδην απφ αλνμείδσην
ράιπβα ε άιιε κεηαιιηθή
επηθάλεηα, έηζη ψζηε λα
πξνζνκνηάδεη κε ην
ξππαλζέλ κε αίκα
ρεηξνπξγηθφ εξγαιείν. Ζ
γεσκεηξία θαηαζθεπήο ηνπ
δείθηε λα είλαη ηέηνηα ψζηε
λα αληηγξάθεη ηα
δπζπξφζηηα κέξε ησλ
δηαθφξσλ ρεηξνπξγηθψλ
εξγαιείσλ (αξζξψζεηο,
πηπρέο)
• Λα παξέρεη πνηνηηθφ
έιεγρν ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ
πιπληεξίνπ κε αλάινγε
έλδεημεο ηνπ
απνηειέζκαηνο, ν δείθηεο
λα ζπλνδεχεηαη απφ πίλαθα
ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ
γηα ηε δηάγλσζε –
εληνπηζκέ ησλ δηάθνξσλ
πξνβιεκάησλ ηεο
ιεηηνπξγίαο ηνπ πιπληεξίνπ.
• Λα είλαη κηθξφο ζε
δηαζηάζεηο θαη εχθνινο ζηελ
ρξήζε
• Λα παξέρεηαη ζε αηνκηθή
ζπζθεπαζία φπνπ ζα
αλαγξάθεηαη:
- Ζ εκεξνκελία ιήμεσο
- Ν θσδηθφο παξαγσγήο
- Ν θαηαζθεπαζηηθφο νίθνο
ΞΟΝΠΡΑΡΔΡΗΘΑ ΙΗΘΑ
ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΥΛ
ΔΟΓΑΙΔΗΥΛ
• Ρα εηδηθά πξνζηαηεπηηθά
πιηθά λα είλαη πνιιαπιψλ
ρξήζεσλ.
• Λα είλαη εηδηθά
ζρεδηαζκέλα γηα λα
πξνζηαηεχνπλ ηα άθξα ησλ
ρεηξνπξγηθψλ εξγαιείσλ απφ
ηελ θζνξά θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο απνζηείξσζεο.
• Λα έρνπλ νπέο, ψζηε λα
επηηξέπνπλ ηελ εχθνιε
δηείζδπζε ηνπ
απνζηεηξσηηθνχ κέζνπ
(αηκφο, αέξην, πιάζκα).

20

0

20

1,40 €

24%

28,00 €

34,72 €

100

0

100

0,24 €

24%

24,00 €

29,76 €

ΡΚΣ
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24

25

ΣΑΟΡΗ ΔΠΥΡEΟΗΘΖΠ
ΔΞΗΠΡΟΥΠΖΠ NON
WOVEN
• Λα είλαη ραξηί επίζηξσζεο
δίζθσλ απφ πιηθφ NON
WOVEN ππθλψλ ζηξψζεσλ
θαη βάξνπο άλσ ησλ
70γξ/ηεηξ.κεηξν
• Λα είλαη καιαθφ θαη λα
εθαξκφδεη ζην εζσηεξηθφ
ηνπ δίζθνπ
• Λα έρεη πςειή
απνξξνθεηηθφηεηα ηεο
πγξαζίαο άλσ ηνπ 500%
ηνπ βάξνπο ηνπ
• Λα κελ ζρίδεηαη κεηά ηε
δηαδηθαζία ηεο
απνζηείξσζεο
• Λα πξνζθέξεηαη ζε
δηαζηάζεηο 30Σ60εθ.
ΣΖΚΗΘΝΗ ΓΔΗΘΡΔΠ
ΔΙΔΓΣΝ ΦΝΟΡΗΝ
ΘΙΗΒΑΛΝ ΑΡΚΝ
• Λα πιεξνχλ ηηο
πξνδηαγξαθέο γηα κε
βηνινγηθνχο δείθηεο ηεο
Δ.Δ., ζχκθσλα κε ηα
πξφηππα EN ISO 11140-1. Ζ
εθαξκνγή ησλ δεηθηψλ λα
γίλεηαη κε ρξήζε ζπζθεπήο
PCD, ε νπνία λα είλαη
θαηαζθεπαζκέλε ζχκθσλα
κε ΔΛ 867-5 θαη λα
παξέρεηαη δσξεάλ απφ ηνλ
πξνκεζεπηή. Ζ ζπλνιηθή
θαηαζθεπή ηεο λα είλαη
αλζεθηηθή ζε πςειέο
ζεξκνθξαζίεο θαη πηέζεηο,
γηα απεξηφξηζηε ρξήζε ή αλ
είλαη πεξηνξηζκέλε, απηή λα
παξέρεηαη δσξεάλ κε
αλάινγν αξηζκφ δεηθηψλ. Λα
παξέρεηαη πηζηνπνίεζε ηνπ
θαηαζθεπαζηή γηα ηνλ
αξηζκφ ησλ θχθισλ ρξήζεο.
• Νη δείθηεο λα είλαη
θαηάιιεινη γηα ηελ
αλίρλεπζε ηεο
δηεηζδπηηθφηεηαο ηνπ αηκνχ
ηνπ θιηβάλνπ ζε φισλ ησλ
ηχπσλ ηα εξγαιεία
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη
ησλ απινθφξσλ, πνπ
εκθαλίδνπλ κεγαιχηεξν
βαζκφ δπζθνιίαο). Λα είλαη
θαηάιιεινη γηα
ζεξκνθξαζίεο 121ν C θαη
134ν C. Λα είλαη
απηνθφιιεηνη γηα
δπλαηφηεηα αξρεηνζέηεζεο.
Λα είλαη επδηάθξηην ην
απνηέιεζκα, εχθνιεο
άκεζεο εξκελείαο θαη ε
ρξσκαηηθή αιιαγή λα
παξακέλεη κφληκα. Ζ κειάλε
λα παξακέλεη αλαιινίσηε
θαη κεηά ηελ αξρεηνζέηεζε
ηνπ δείθηε, γηα κεγάιν
ρξνληθφ δηάζηεκα (άλσ ησλ
5 εηψλ).
• Λα ζπλνδεχεηαη απφ
πίλαθα ζθαικάησλ θαη
πηζαλψλ αηηηψλ απηψλ.

ΦΙΙΑ

1.000

0

1000

0,38 €

24%

380,00 €

471,20 €

100

0

100

1,00 €

24%

100,00 €

124,00 €
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ΘΑΞΔΙΑ ΣΔΗΟΝΟΓΔΗΝ

α

Αληξηθφ, κε δέζηκν πίζσ.
Κηαο ρξήζεο, Κεγάιν,
δηάηξεην (νξαηή δηάηξεζε),
αληηηδξσηηθφ, ππναιιεξγηθφ,
αληηζηαηηθφ, αλζεθηηθφ ζην
ζθίζηκν, λα κελ αθήλεη
ηλίδηα ή ρλνχδη, NON
WOVEN, λα κελ γιηζηξά.
Γπλαηθείν, κε ιάζηηρν
πίζσ. Κηαο ρξήζεο, Κεγάιν,
δηάηξεην (νξαηή δηάηξεζε),
αληηηδξσηηθφ, ππναιιεξγηθφ,
αληηζηαηηθφ, αλζεθηηθφ ζην
ζθίζηκν, λα κελ αθήλεη
ηλίδηα ή ρλνχδη, NON
WOVEN, λα κελ γιηζηξά.
Νιηθήο θάιπςεο hood.
Κηαο ρξήζεο, Κεγάιν,
δηάηξεην (νξαηή δηάηξεζε),
αληηηδξσηηθφ, ππναιιεξγηθφ,
αληηζηαηηθφ, αλζεθηηθφ ζην
ζθίζηκν, λα κελ αθήλεη
ηλίδηα ή ρλνχδη, NON
WOVEN, λα κελ γιηζηξά.
ΚΑΠΘΔΠ ΣΔΗΟΝΟΓΔΗΝ

β

γ

27
α

β

γ

Γεηέο, κε θνξδφληα απφ
αλζεθηηθφ πιηθφ
αληηαιιεξγηθά γαδσκέλα, ηα
νπνία λα κελ θφβνληαη ε
απνζπψληαη απφ ην ζψκα
ηεο κάζθαο. Λα είλαη
ππναιιεξγηθέο, ηξηψλ
ζηξσκάησλ, κε καιαθφ
επηξξίλην έιαζκα ζε φιν ην
κήθνο ην νπνίν λα κελ
απνζπάηαη εχθνια. Λα είλαη
καιαθέο θαη θηιηθέο πξνο ην
πξφζσπν, λα κελ αθήλνπλ
ρλνχδη. Λα δηαζέηνπλ
ζήκαλζε CE. Λα έρνπλ
πηέηα. Λα θέξνπλ
παξάιιειεο πηπρψζεηο ζε
φιν ην πιάηνο ηεο κεγάιεο
πιεπξάο. Λα ηνπνζεηνχληαη
εχθνια, γξήγνξα θαη λα
παξακέλνπλ ζηαζεξέο ζηηο
ζέζεηο ηνπο. Λα είλαη
αδηάβξνρεο, άνζκεο κε
άξηζηε ηθαλφηεηα αλαπλνήο.
Λα είλαη απαιιαγκέλεο απφ
ηνμηθέο νπζίεο. Λα κελ είλαη
απφ εχθιεθην πιηθφ.
Κε ιάζηηρν ζπγθξάηεζεο,
ππναιιεξγηθέο, ηξηψλ
ζηξσκάησλ, κε καιαθφ
επηξξίλην έιαζκα ζε φιν ην
κήθνο ην νπνίν λα κελ
απνζπάηαη εχθνια, λα κελ
αθήλνπλ ρλνχδη.
Κε δηάθαλε νθζαικηθή
θαιχπηξα, αληηζακβσηηθέο,
ππναιιεξγηθέο, ηξηψλ
ζηξσκάησλ, κε καιαθφ
επηξξίλην έιαζκα ζε φιν ην
κήθνο ην νπνίν λα κελ
απνζπάηαη εχθνια, κε εηδηθή
ζπνγγψδε ηαηλία ζην άλσ
κέξνο πξνο ζπγθξάηεζε
ησλ πδξαηκψλ ηεο εθπλνήο,
λα κελ αθήλνπλ ρλνχδη.
Γεηέο κε θνξδφληα.

ΡΚΣ

5.500

3.000

8.500

0,0265 €

24%

225,25 €

279,31 €

ΡΚΣ

3000

3000

6.000

0,0265 €

24%

159,00 €

197,16 €

ΡΚΣ

700

0

700

0,46

24%

322,00 €

399,28 €

ΡΚΣ

12.000

10.000

22.000

0,0138 €

24%

303,60 €

376,46 €

ΡΚΣ

20.000

2.000

22.000

0,0142 €

24%

312,40 €

387,38 €

ΡΚΣ

100

0

100

0,57 €

24%

56,90 €

70,56 €
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31

ΞΝΓΝΛΑΟΗΑ
ΣΔΗΟΝΟΓΔΗΝ Κηαο
ρξήζεο, κεγάιν κέγεζνο, κε
ιάζηηρν πεξηκεηξηθά,
αδηάβξνρα, απφ καιαθφ
πιαζηηθφ πιηθφ, κεγάιεο
αληνρήο, εχθνια ζην
άλνηγκά ηνπο.
ΘΝΠΡΝΚΗΑ
ΣΔΗΟΝΟΓΔΗΝ
Κηαο ρξήζεο, αδηάβξνρα,
θαηαζθεπαζκέλα απφ
αεξνδηαπεξαηφ πιηθφ κε
ζπκπεξηθνξά πθάζκαηνο,
αλζεθηηθά ζην ζρίζηκν,
αδηαθαλή. Ρν παληειφλη λα
θέξεη ιάζηηρν ζηελ κέζε ή
εχρξεζην θνξδφλη, ε
κπινχδα λα έρεη θνληά
καλίθηα (θαηά πξνηίκεζε κε
καληθνθφιιεζε) θαη κηα
ηνπιάρηζηνλ ηζέπε.
Κέγεζνο XL.
Κηαο ρξήζεο, αδηάβξνρα,
θαηαζθεπαζκέλα απφ
αεξνδηαπεξαηφ πιηθφ κε
ζπκπεξηθνξά πθάζκαηνο,
αλζεθηηθά ζην ζρίζηκν,
αδηαθαλή. Ρν παληειφλη λα
θέξεη ιάζηηρν ζηελ κέζε ή
εχρξεζην θνξδφλη, ε
κπινχδα λα έρεη θνληά
καλίθηα (θαηά πξνηίκεζε κε
καληθνθφιιεζε) θαη κηα
ηνπιάρηζηνλ ηζέπε.
Κέγεζνο L
Κηαο ρξήζεο, αδηάβξνρα,
θαηαζθεπαζκέλα απφ
αεξνδηαπεξαηφ πιηθφ κε
ζπκπεξηθνξά πθάζκαηνο,
αλζεθηηθά ζην ζρίζηκν,
αδηαθαλή. Ρν παληειφλη λα
θέξεη ιάζηηρν ζηελ κέζε ή
εχρξεζην θνξδφλη, ε
κπινχδα λα έρεη θνληά
καλίθηα (θαηά πξνηίκεζε κε
καληθνθφιιεζε) θαη κηα
ηνπιάρηζηνλ ηζέπε.
Κέγεζνο M
ΚΞΙΝΕΔΠ
ΔΜΔΡΑΠΡΗΘΔΠ
ΑΞΙΔΠ.Κηαο ρξήζεο, απφ
πιηθφ NON-WOVEN κε
ζπκπεξηθνξά πθάζκαηνο,
ππθλφ, αδηαθαλέο,
αεξνδηαπεξαηφ, πδξφθνβν,
κε καθξηά καλίθηα κε
ιάζηηρν ή καλζέηα ζηελ
άθξε. Λα δέλνπλ ζηε κέζε
ή λα θνπκπψλνπλ
θαιχπηνληαο φιν ην πίζσ
κέξνο ηνπ ζψκαηνο
ΚΞΙΝΕΔΠ
ΣΔΗΟΝΟΓΔΗΝ
ΑΞΝΠΡΔΗΟΥΚΔΛΔΠ

ΡΚΣ

25000

6000

31.000

0,0075 €

24%

232,50 €

288,30 €

ΡΚΣ

100

200

300

1,10 €

24%

330,00 €

409,20 €

ΡΚΣ

50

200

250

1,10 €

24%

275,00 €

341,00 €

ΡΚΣ

50

0

50

1,10 €

24%

55,00 €

68,20 €

ΡΚΣ

4.000

0

4.000

0,62 €

24%

2.480,00 €

3.075,20 €
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Κηαο ρξήζεο, κε αλαγξαθή
εκεξνκελίαο απνζηείξσζεο
θαη ιήμεο απνζηείξσζεο,
ζπζθεπαζκέλεο ψζηε λα
κπνξνχλ λα θνξεζνχλ κε
άζεπηε ηερληθή, απφ πιηθφ
NON-WOVEN κε
ζπκπεξηθνξά πθάζκαηνο,
ππναιιεξγηθέο,
πγξναπσζεηηθέο,
αεξνδηαπεξαηέο, καθξηέο, κε
ελίζρπζε ζηνλ ζψξαθα θαη
ζηα καλίθηα θαη λα
θαιχπηεηαη ε πιάηε γηα
θαιχηεξε εμαζθάιηζε
άζεπηνπ ρεηξνπξγηθνχ
πεδίνπ. Ρα καλίθηα λα
θαηαιήγνπλ ζε καλζέηα.
Κέζα ζην παθέην λα
ππάξρεη απνξξνθεηηθφ
πεδίν γηα ην ζθνχπηζκα ησλ
ρεξηψλ. Κέγεζνο XXL
Κηαο ρξήζεο, κε αλαγξαθή
εκεξνκελίαο απνζηείξσζεο
θαη ιήμεο απνζηείξσζεο,
ζπζθεπαζκέλεο ψζηε λα
κπνξνχλ λα θνξεζνχλ κε
άζεπηε ηερληθή, απφ πιηθφ
NON-WOVEN κε
ζπκπεξηθνξά πθάζκαηνο,
ππναιεξγηθέο,
πγξναπσζεηηθέο,
αεξνδηαπεξαηέο, καθξηέο, κε
ελίζρπζε ζηνλ ζψξαθα θαη
ζηα καλίθηα θαη λα
θαιχπηεηαη ε πιάηε γηα
θαιχηεξε εμαζθάιηζε
άζεπηνπ ρεηξνπξγηθνχ
πεδίνπ. Ρα καλίθηα λα
θαηαιήγνπλ ζε καλζέηα.
Κέζα ζην παθέην λα
ππάξρεη απνξξνθεηηθφ
πεδίν γηα ην ζθνχπηζκα ησλ
ρεξηψλ. Κέγεζνο XL
ΚΞΙΝΕΔΠ
ΣΔΗΟΝΟΓΔΗΝ
ΑΞΝΠΡΔΗΟΥΚΔΛΔΠ ΓΗΑ
ΓΗΝΟΖΘΟΗΘΔΠ
ΔΞΔΚΒΑΠΔΗΠ
Κηαο ρξήζεο, κε αλαγξαθή
εκεξνκελίαο απνζηείξσζεο
θαη ιήμεο απνζηείξσζεο,
ζπζθεπαζκέλεο ψζηε λα
κπνξνχλ λα θνξεζνχλ κε
άζεπηε ηερληθή, απφ πιηθφ
NON-WOVEN κε
ζπκπεξηθνξά πθάζκαηνο,
ππναιεξγηθέο,
πγξναπσζεηηθέο,
αεξνδηαπεξαηέο, καθξηέο,
εηδηθά εληζρπκέλεο γηα
δηνπξεζξηθέο επεκβάζεηο
θαη λα θαιχπηεηαη ε πιάηε
γηα θαιχηεξε εμαζθάιηζε
άζεπηνπ ρεηξνπξγηθνχ
πεδίνπ. Ρα καλίθηα λα
θαηαιήγνπλ ζε εληζρπκέλε
καλζέηα. Κέζα ζην παθέην
λα ππάξρεη απνξξνθεηηθφ
πεδίν γηα ην ζθνχπηζκα ησλ
ρεξηψλ, πξναηξεηηθά λα
ππάξρεη δπλαηφηεηα
δεζίκαηνο απ‟ ηνλ ίδην ην
ρεηξνπξγφ. Κέγεζνο XXL

ΡΚΣ

1000

400

1.400

0,95 €

24%

1.330,00 €

1.649,20 €

ΡΚΣ

1000

400

1.400

0,95 €

24%

1.330,00 €

1.649,20 €

ΡΚΣ

0

400

400

2,38 €

24%

952,00 €

1.180,48 €
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Κηαο ρξήζεο, κε αλαγξαθή
εκεξνκελίαο απνζηείξσζεο
θαη ιήμεο απνζηείξσζεο,
ζπζθεπαζκέλεο ψζηε λα
κπνξνχλ λα θνξεζνχλ κε
άζεπηε ηερληθή, απφ πιηθφ
NON-WOVEN κε
ζπκπεξηθνξά πθάζκαηνο,
ππναιεξγηθέο,
πγξναπσζεηηθέο,
αεξνδηαπεξαηέο, καθξηέο,
εηδηθά εληζρπκέλεο γηα
δηνπξεζξηθέο επεκβάζεηο
θαη λα θαιχπηεηαη ε πιάηε
γηα θαιχηεξε εμαζθάιηζε
άζεπηνπ ρεηξνπξγηθνχ
πεδίνπ. Ρα καλίθηα λα
θαηαιήγνπλ ζε εληζρπκέλε
καλζέηα. Κέζα ζην παθέην
λα ππάξρεη απνξξνθεηηθφ
πεδίν γηα ην ζθνχπηζκα ησλ
ρεξηψλ, πξναηξεηηθά λα
ππάξρεη δπλαηφηεηα
δεζίκαηνο απ‟ ηνλ ίδην ην
ρεηξνπξγφ. Κέγεζνο XL
ΗΚΑΡΗΠΚΝΠ
ΣΔΗΟΝΟΓΔΗΝ
ΑΞΝΠΡΔΗΟΥΚΔΛΝΠ
(SET) ΙΑΞΑΟΝΡΝΚΗΑΠ
(ΚΗΑΠ ΣΟΖΠΔΥΠ) α) Λα
είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ
πιηθφ non-woven,
αδηαθαλέο &
αεξνδηαπεξαηφ,
πγξναπσζεηηθφ. Λα είλαη
αλζεθηηθφ, λα κελ ζρίδεηαη
εχθνια, λα κελ αθήλεη
ηλίδηα & ρλνχδη, β) Λα
πεξηέρεη έλα (1) θάιπκκα
ηξαπεδηνχ εξγαιεηνδνζίαο,
έλα (1) θάιπκκα ηχπνπ
Mayo, έλα ζεληφλη
ιαπαξνηνκίαο κε άλνηγκα
πνπ πεξηιακβάλεη ζεκείν
πξνζσξηλήο ηνπνζέηεζεο
εξγαιείσλ πξναηξεηηθά , κε
δηαζηάζεηο ηνπιάρηζηνλ 3 m
κήθνο & 1,80 θάξδνο.
ΗΚΑΡΗΠΚΝΠ
ΣΔΗΟΝΟΓΔΗΝ
ΑΞΝΠΡΔΗΟΥΚΔΛΝΠ
(SET) ΓΗΝΟΖΘΟΗΘΥΛ
ΔΞΔΚΒΑΠΔΥΛ (ΚΗΑΠ
ΣΟΖΠΔΥΠ) α) Λα είλαη
θαηαζθεπαζκέλν απφ πιηθφ
non-woven, αδηαθαλέο &
αεξνδηαπεξαηφ,
πγξναπσζεηηθφ. Λα είλαη
αλζεθηηθφ, λα κελ ζρίδεηαη
εχθνια, λα κελ αθήλεη
ηλίδηα & ρλνχδη. Λα ππάξρεη
δπλαηφηεηα δαθηπιηθήο
εμέηαζεο πξνζηάηε. β) Λα
πεξηέρεη: έλα(1) θάιπκκα
θπζηενζθφπεζεο ζρήκαηνο
Ρ, δηαζηάζεσλ ηνπιάρηζηνλ
160x230 εθαη., κε νπή 7x15
εθαη. ηνπιάρηζηνλ, εηδηθή
απνξξνθεηηθή
αληηκηθξνβηαθή ελίζρπζε, κε
εηδηθή ζήθε απφ δηάθαλν
πιαζηηθφ γηα ηελ ζπιινγή
πγξψλ, φπνπ ζα ππάξρεη
δίρηπ κηθξνχ δηακεηξήκαηνο
νπψλ γηα ηελ ζπγθξάηεζε

ΡΚΣ

150

400

550

2,38 €

24%

1.309,00 €

1.623,16 €

ΡΚΣ

10

60

70

13,1090 €

24%

917,63 €

1.137,86 €

ΡΚΣ

70

0

70

5,80 €

24%

406,00 €

503,44 €

Σελίδα 70

ηζηνηεκαρίσλ ή ιίζσλ θαη
θάλνπια απνξξνήο ησλ
πγξψλ, έλα (1) εμσηεξηθφ
πεξίβιεκα/θάιπκκα
ηξαπεδηνχ απνζηεηξσκέλν,
αδηάβξνρν, εληζρπκέλν,
δηαζηάζεσλ ηνπιάρηζηνλ
150x180 εθαη., πνδνλάξηα,
πεηζέηα (πξναηξεηηθά).
35
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SET ΘΑΙΤΖΠ
ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΖΠ
ΡΟΑΞΔΕΑΠ. Λα απνηειείηαη
απφ:Αδηάβξνρν θάιπκκα
ρεηξνπξγηθήο ηξάπεδαο κε
απνξξνθεηηθή επίζηξσζε
κεγέζνπο ηθαλνχ γηα πιήξε
θάιπςε. Ξξναηξεηηθά:
πνζέληνλν κεηαθνξάο ηνπ
αζζελνχο κε αληνρέο
θαηάιιειεο γηα ηελ
κεηαθνξά αζζελψλ
απμεκέλνπ ζσκαηηθνχ
βάξνπο, Εεχγνο
επηθαιπκκέλσλ πιεπξηθψλ
πξνεθηάζεσλ ρεηξνπξγηθήο
ηξάπεδαο, Ηκάληεο
πξφζδεζεο θαη ζπγθξάηεζεο
άλσ άθξσλ ζηηο πξνεθηάζεηο
ηεο ρεηξνπξγηθήο ηξάπεδαο.
ΒΑΚΒΑΘΗΑ
ΛΔΟΝΣΔΗΟΝΟΓΗΘΖΠ
(PATTIES)
Θαηαζθεπαζκέλα απφ
θπζηθέο απνξξνθεηηθέο
ίλεο, ζπκπηεζκέλεο ηφζν
ψζηε λα κελ δηαρσξίδνληαη
θαη λα πξνζθνιιψληαη ζηνπο
ζσκαηηθνχο ηζηνχο. Λα
απνξξνθνχλ πγξά ίζν κε
πέληε θνξέο ην βάξνο ηνπο
ζε 1 sec. Λα δηαηίζεληαη ζε
δηάθνξα κεγέζε θαη
ζρήκαηα (ηεηξάγσλα,
νξζνγψληα). Θάζε ζπφγγνο
λα έρεη απαιή επηθάλεηα θαη
ζηηο δχν πιεπξέο θαη λα
δηαζέηεη αθηηλνζθηεξφ λήκα.
Ρν θάζε παθέην λα πεξηέρεη
ηνπιάρηζηνλ 10 ηεκάρηα.
7x38mm πεξίπνπ

β

13x13mm πεξίπνπ

γ

13x38mm πεξίπνπ

δ

13x52mm πεξίπνπ

36

ΡΚΣ

500

0

500

12,890 €

24%

6.445,00 €

7.991,80 €

ΡΚΣ

800

0

800

0,41 €

13%

328,00 €

370,64 €

ΡΚΣ

200

0

200

0,41 €

13%

82,00 €

92,66 €

ΡΚΣ

800

0

800

0,41 €

13%

328,00 €

370,64 €

ΡΚΣ

200

0

200

0,41 €

13%

82,00 €

92,66 €
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α

ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΝ ΞΔΓΗΝ
ΛΔΟΝΣΔΗΟΝΟΓΗΘΖΠ
Απνζηεηξσκέλν πεδίν
(ζεληφλη) θξαληνηνκήο κε
ελζσκαησκέλε ζαθνχια
ζπιινγήο πγξψλ θαη
ηεκλφκελν ησδνθφξν θηικ
ζην ρεηξνπξγηθφ πεδίν πνπ
λα θαιχπηεη εμ‟ νινθιήξνπ
ηνλ αζζελή. Λα απνηειείηαη
απφ: απνξξνθεηηθφ, κε
δηαπεξαηφ απφ ηα πγξά non
woven πιηθφ, ζπλνιηθψλ
δηαζηάζεσλ θαη‟ ειάρηζηνλ
430x230εθ., κεγάιε
ελζσκαησκέλε νξζνγψληα
ζαθνχια ζπιινγήο πγξψλ,
ηεκλφκελν αληηκηθξνβηαθφ
θηικ δηαζηάζεσλ 35x20εθ.
πεξίπνπ, θαη εληζρπκέλε
ισξίδα ζην ζεληφλη γηα ηηο
ζηεξηθηηθέο ξαθέο ηεο
κήληγγαο.
ΘΑΙΡΠΑ ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΖ
ΑΞΝΠΡΔΗΟΥΚΔΛΖ
ΑΓΗΑΒΟΝΣΖ ΓΗΑ
ΝΟΘΝΞΔΓΗΘΔΠ
ΔΞΔΚΒΑΠΔΗΠ .Λα είλαη
θαηαζθεπαζκέλε απφ
ειαζηηθφ , επεθηεηλφκελν
αδηάβξνρν πιαζηηθφ ζην
εμσηεξηθφ ηκήκα θαη
εζσηεξηθή επίζηξσζε επηθάιπςε βακβαθεξνχ
απνξξνθεηηθνχ πιηθνχ. Λα
μεδηπιψλεηαη κε άζεπηε
ηερληθή. Λα είλαη εχρξεζην.
Λα είλαη αλζεθηηθφ ζην
ζρίζηκν θαη λα κελ αθήλεη
ρλνχδη. Λα θαιχπηεη κε
επθνιία θαη αζθάιεηα ην
πξνο επέκβαζε κέινο λα
δηαηίζεηαη ζε κεγέζε Small,
Medium, Large, X-Large
απνζηεηξσκέλε κε
αθηηλνβνιία γ' ζε αηνκηθή
ζπζθεπαζία. Λα
πξνζθέξεηαη ζε δηαζηάζεηο
/ λνχκεξα SMALL, MEDIUM,
LARGE-30ρ100 πεξίπνπ
(κέηξεζε θαηά ην δίπισκα),
XLARGE - 33x100 πεξίπνπ
(κέηξεζε θαηά ην δίπισκα)
ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΑ ΞΔΓΗΑ
ΑΓΗΑΦΑΛΖ,
ΑΡΝΘΝΙΙΖΡΖ ΡΑΗΛΗΑ
(ΚΔ ΝΞΖ).Σεηξνπξγηθά
πεδία κηαο ρξήζεο,
αδηαθαλή, κε απηνθφιιεηε
ηαηλία 4-5cm ζηελ κία
δηάζηαζε, κε νπή ζην
θέληξν δηακέηξνπ 8cm. Λα
είλαη ηξηψλ ζηξσκάησλ, λα
κελ είλαη δηαπεξαηά απφ
πγξαζία θαη βαθηεξίδηα, λα
έρνπλ απνξξνθεηηθή
ηθαλφηεηα, λα είλαη
απνζηεηξσκέλα αλά ηεκάρην
θαη λα αλαγξάθνπλ
εκεξνκελία απνζηείξσζεο
θαη ιήμεο. Λα κελ ζθίδνληαη
ή αιινηψλνληαη φηαλ
βξαρνχλ, ζηηο δηαζηάζεηο:
50 x 60 εθ πεξίπνπ.

ΡΚΣ

25

0

25

59,80 €

13%

1.495,00 €

1.689,35 €

ΡΚΣ

200

0

200

1,40 €

24%

280,00 €

347,20 €

ΡΚΣ

500

0

500

0,1949 €

24%

97,45 €

120,84 €
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β

60 x 75 εθ πεξίπνπ.

γ

150 x 180 εθ πεξίπνπ.
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ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΑ ΞΔΓΗΑ
ΑΓΗΑΦΑΛΖ ΚΔ
ΑΡΝΘΝΙΙΖΡΖ ΡΑΗΛΗΑ
(ΣΥΟΗΠ ΝΞΖ).Σεηξνπξγηθά
πεδία κηαο ρξήζεο,
αδηαθαλή, κε απηνθφιιεηε
ηαηλία 4-5cm ζηελ κία
δηάζηαζε, ρσξίο νπή. Λα
είλαη ηξηψλ ζηξσκάησλ, λα
κελ είλαη δηαπεξαηά απφ
πγξαζία θαη βαθηεξίδηα, λα
έρνπλ απνξξνθεηηθή
ηθαλφηεηα, λα είλαη
απνζηεηξσκέλα αλά ηεκάρην
θαη λα αλαγξάθνπλ
εκεξνκελία απνζηείξσζεο
θαη ιήμεο. Λα κελ ζθίδνληαη
ή αιινηψλνληαη φηαλ
βξαρνχλ, ζηηο δηαζηάζεηο:75
x 90εθ, πεξίπνπ.
ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΑ ΞΔΓΗΑ
ΑΓΗΑΦΑΛΖ, ΣΥΟΗΠ
ΑΡΝΘΝΙΙΖΡΖ ΡΑΗΛΗΑ
(ΣΥΟΗΠ ΝΞΖ).Σεηξνπξγηθά
πεδία κηαο ρξήζεο,
αδηαθαλή, ρσξίο νπή. Λα
είλαη δχν ή ηξηψλ
ζηξσκάησλ, λα κελ είλαη
δηαπεξαηά απφ πγξαζία θαη
ηα βαθηεξίδηα, λα έρνπλ
απνξξνθεηηθή ηθαλφηεηα,
λα είλαη απνζηεηξσκέλα αλά
ηεκάρην θαη λα αλαγξάθνπλ
εκεξνκελία απνζηείξσζεο
θαη ιήμεο, λα κελ ζθίδνληαη
ή αιινηψλνληαη φηαλ
βξαρνχλ, ζηηο δηαζηάζεηο:
75 x 75εθ, πεξίπνπ.

β

150 x 240εθ. πεξίπνπ.
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ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΑ ΞΔΓΗΑ
ΓΗΑΦΑΛΖ
ΑΡΝΘΝΙΙΖΡΑ.Γηαθαλή,
απηνθφιιεηα, λα είλαη
απνζηεηξσκέλα ζε αηνκηθή
ζπζθεπαζία, λα είλαη
ππναιιεξγηθά, λα είλαη
θαηαζθεπαζκέλα απφ θηικ
δηαπεξαηφ ζηελ αλαπλνή
ηνπ δέξκαηνο, λα είλαη
εμαηξεηηθά εππξνζάξκνζηα,
ψζηε λα επηηξέπνπλ ηελ
απαιή πξφζθπζε ζε φιεο
ηηο αλαηνκηθέο πεξηνρέο ηνπ
ζψκαηνο, λα αθαηξνχληαη
εχθνια απφ ην ρεηξνπξγηθφ
πεδίν, λα πξνζθέξνληαη ζε
δηαζηάζεηο πεξίπνπ: 45 x
65 εθ πεξίπνπ (σθέιηκν
κέγεζνο)
ΘΑΙΚΑ ΡΟΑΞΔΕΗΝ
ΡΞΝ MAYO
ΑΞΝΠΡΔΗΟΥΚΔΛΝ Κ.Σ..
γξναπσζεηηθφ, nonwoven, 80cmx145cm
πεξίπνπ.
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ΡΚΣ

500

0

500

0,2890 €

24%

144,50 €

179,18 €

ΡΚΣ

300

0

300

1,8000 €

24%

540,00 €

669,60 €

ΡΚΣ

1000

2000

3.000

0,287 €

24%

861,00 €

1.067,64 €

ΡΚΣ

900

0

900

0,550 €

24%

495,00 €

613,80 €

ΡΚΣ

500

0

500

1,890 €

24%

945,00 €

1.171,80 €

ΡΚΣ

100

0

100

2,2449 €

24%

224,49 €

278,37 €

ΡΚΣ

70

720

790

0,68 €

24%

537,20 €

666,13 €
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ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΝ ΞΔΓΗΝ
ΝΟΘΝΞΔΓΗΘΝ
ΘΑΘΔΡΖΠ ΑΞΝΚΝΛΥΠΖΠ
. Απνζηεηξσκέλν, κηαο
ρξήζεσο. Απφ εμαηξεηηθήο
πνηφηεηαο πιηθφ γηα
ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο
κεγάιεο δηάξθεηαο κε
παξαγσγή κεγάιεο
πνζφηεηαο πγξψλ. Λα
πεξηέρεη φιν ηνλ απαξαίηεην
εμνπιηζκφ γηα ηελ θάιπςε
ηνπ αζζελή, φπσο
ελδεηθηηθά:
1 θάζεην πεδίν, δηαθαλέο,
κε απηνθφιιεην ηεκλφκελν
νζφλην, ζήθεο ηνπνζέηεζεο
εξγαιείσλ, αζθφ ζπιινγήο
πγξψλ κε βάζε
ζπγθξάηεζεο ζσιήλσλ
εθξνήο θαη ππνδνρέο
ειαζηηθψλ ζσιήλσλ,
δπλαηφηεηα ζηήξημεο ζε
ζηαηψ / ξάκπα ζηήξημεο,
δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 235 x
320 cm
Θαη πξναηξεηηθά
1 θάιπκκα ηξαπεδηνχ
ρεηξνπξγηθψλ εξγαιείσλ, κε
ελίζρπζε, δηαζηάζεσλ
πεξίπνπ 140 x 190 cm
1 θάιπκκα ηξαπεδηνχ
εξγαιεηνδνζίαο (mayo),
δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 80 x
145 cm
Σεηξνπεηζέηεο, δηαζηάζεσλ
πεξίπνπ 33 x 33 cm
ρεηξνπξγηθή ξφκπα,
αδηαπέξαηε ζηα πγξά.
ΠΔΡ ΗΠΣΗΝ
Απνζηεηξσκέλν, κηαο
ρξήζεσο. Απφ εμαηξεηηθήο
πνηφηεηαο πιηθφ ηξηψλ
ζηξψζεσλ γηα ρεηξνπξγηθέο
επεκβάζεηο κεγάιεο
δηάξθεηαο κε παξαγσγή
κεγάιεο πνζφηεηαο πγξψλ.
Ρν ζεη λα πεξηέρεη φιν ηνλ
απαξαίηεην εμνπιηζκφ γηα
ηελ θάιπςε ηνπ αζζελή γηα
επεκβάζεηο ηζρίνπ, φπσο
ελδεηθηηθά:
1 θάιπκκα ηξαπεδηνχ
ρεηξνπξγηθψλ εξγαιείσλ, κε
ελίζρπζε, δηαζηάζεσλ
πεξίπνπ140 x 190 cm
1 θάιπκκα ηξαπεδηνχ
εξγαιεηνδνζίαο (mayo),
δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 80 x
145 cm
1 ρεηξνπξγηθφ πεδίν,
δηαζηάζεσλ πεξίπνπ75 x 90
cm
1 ρεηξνπξγηθφ πεδίν,
δηαζηάζεσλ πεξίπνπ150 x
150 cm
1 ρεηξνπξγηθφ πεδίν,
απηνθφιιεην, δηαζηάζεσλ
πεξίπνπ170 x 300 cm
1 ρεηξνπξγηθφ πεδίν κε
ζρηζκή, απηνθφιιεην,
δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 200 x
260 cm
2 έσο 3 θνιιεηηθέο ηαηλίεο
ρεηξνπξγείνπ, δηαζηάζεσλ

ΡΚΣ

150

0

150

10,89 €

24%

1.633,50 €

2.025,54 €

ΠΔΡ

100

0

100

15,247 €

24%

1.524,70 €

1.890,63 €
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πεξίπνπ10 x 50 cm
1 Διαζηηθή, αδηάβξνρε
θάιηζα κεγάιν κέγεζνο,
δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 35 x
120 cm(δηπισκέλε)
Θαη πξναηξεηηθά
Σεηξνπεηζέηεο, δηαζηάζεσλ
πεξίπνπ33 x 33 cm
ρεηξνπξγηθή ξφκπα,
αδηαπέξαηε ζηα πγξά.
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ΠΔΡ ΑΘΟΥΛ
Απνζηεηξσκέλν, κηαο
ρξήζεσο. Απφ εμαηξεηηθήο
πνηφηεηαο πιηθφ ηξηψλ
ζηξψζεσλ γηα ρεηξνπξγηθέο
επεκβάζεηο κεγάιεο
δηάξθεηαο κε παξαγσγή
κεγάιεο πνζφηεηαο πγξψλ.
Ρν ζεη λα πεξηέρεη φιν ηνλ
απαξαίηεην εμνπιηζκφ γηα
ηελ θάιπςε ηνπ αζζελή,
φπσο ελδεηθηηθά:
1 θάιπκκα ηξαπεδηνχ
ρεηξνπξγηθψλ εξγαιείσλ, κε
ελίζρπζε, δηαζηάζεσλ
πεξίπνπ 140 x 190 cm
1 θάιπκκα ηξαπεδηνχ
εξγαιεηνδνζίαο (mayo),
δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 80 x
145 cm
1 Διαζηηθή, αδηάβξνρε
θάιηζα δηαζηάζεσλ
πεξίπνπ 25 x 80 cm
(δηπισκέλε)
1 ρεηξνπξγηθφ πεδίν,
δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 150 x
175 cm
1 ρεηξνπξγηθφ πεδίν άθξσλ
κε ειαζηηθή καλζέηα,
δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 200 x
320 cm
2 θνιιεηηθέο ηαηλίεο
ρεηξνπξγείνπ, δηαζηάζεσλ
πεξίπνπ 10 x 50 cm
Θαη πξναηξεηηθά
Σεηξνπεηζέηεο, δηαζηάζεσλ
πεξίπνπ 33 x 33 cm
ρεηξνπξγηθή ξφκπα,
αδηαπέξαηε ζηα πγξά.

ΠΔΡ

20

0
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20

10,00 €

24%

200,00 €

248,00 €
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ΠΔΡ ΑΟΘΟΝΠΘΝΞΖΠΖΠ
ΓΝΛΑΡΝΠ. Απνζηεηξσκέλν,
κηαο ρξήζεσο. Απφ
εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο πιηθφ
ηξηψλ ζηξψζεσλ γηα
ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο
κεγάιεο δηάξθεηαο κε
παξαγσγή κεγάιεο
πνζφηεηαο πγξψλ. Ρν ζεη
λα πεξηέρεη φιν ηνλ
απαξαίηεην εμνπιηζκφ γηα
ηελ θάιπςε ηνπ αζζελή,
φπσο ελδεηθηηθά:
1 θάιπκκα ηξαπεδηνχ
ρεηξνπξγηθψλ εξγαιείσλ, κε
ελίζρπζε, δηαζηάζεσλ
πεξίπνπ140 x 190 cm
1 Διαζηηθή, αδηάβξνρε
θάιηζα δηαζηάζεσλ
πεξίπνπ25 x 80
cm(δηπισκέλε)
1 ρεηξνπξγηθφ πεδίν,
δηαζηάζεσλ πεξίπνπ150 x
175 cm
1 ρεηξνπξγηθφ πεδίν
αξζξνζθφπεζεο κε ειαζηηθή
καλζέηα δηαζηάζεσλ
πεξίπνπ, 200 x 320 cm
2 θνιιεηηθέο ηαηλίεο
ρεηξνπξγείνπ, δηαζηάζεσλ
πεξίπνπ 10 x 50 cm
1 πεξίβιεκα θαισδίνπ
θάκεξαο, δηαζηάζεσλ
πεξίπνπ 13 x 250 cm
Θαη πξναηξεηηθά
1 θάιπκκα ηξαπεδηνχ
εξγαιεηνδνζίαο (mayo),
δηαζηάζεσλ πεξίπνπ80 x
145 cm
Σεηξνπεηζέηεο, δηαζηάζεσλ
πεξίπνπ, 33 x 33 cm
ρεηξνπξγηθή ξφκπα,
αδηαπέξαηε ζηα πγξά
ΘΝΒΔΟΡΑ ΘΔΟΚΑΛΠΖΠ
ΑΙΝΚΗΛΗΝ
(ΔΛΖΙΗΘΥΛ).3
ζηξσκάησλ Βακβαθεξφ –
Αινπκίλην –Ξιαζηηθφ, κε
βακβαθεξή επέλδπζε, γηα
λα κελ ελνριείηαη ν αζζελήο
. Κε επέλδπζε αινπκηλίνπ,
γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο
ππνζεξκίαο, κε εηδηθή
βακβαθεξή, κε πθαζκέλε,
επίζηξσζε απφ κνλσηηθφ
πιηθφ κε-αγψγηκν,
αληηζηαηηθφ θαη
αθηηλνδηαπεξαηφ, γηα ηελ
αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
αλάλεςεο. Λα πξνζθέξεηαη
ζε δηαζηάζεηο 210x 120 cm
πεξίπνπ
ΒΝΟΡΠΔΠ
ΣΔΗΟΝΟΓΔΗΝ
ΞΝΙΙΑΞΙΥΛ ΣΟΖΠΔΥΛ
Λα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο
απφ πιαζηηθφ πιηθφ
δηαθφξνπ ζθιεξφηεηαο κε
ηξίρεο ζηξνγγπιέο πνπ λα
κελ απνπίπηνπλ κε ηα
ζπρλά βνπξηζίζκαηα θαη λα
κελ θαηαζηξέθνληαη κε ηελ
ζπρλή απνζηείξσζε. Λα κελ
εξεζίδνπλ & λα κελ

ΠΔΡ

20

0

20

13,50 €

24%

270,00 €

334,80 €

ΡΚΣ

150

0

150

6,60 €

24%

990,00 €

1.227,60 €

ΡΚΣ

50

0

50

1,9000 €

24%

95,00 €

117,80 €
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ηξαπκαηίδνπλ ην δέξκα.
50

51

52

53

54

55

ΒΝΟΡΠΔΠ
ΣΔΗΟΝΟΓΔΗΝ
ΑΞΝΠΡΔΗΟΥΚΔΛΔΠ, ΚΔ
ΑΛΡΗΠΖΞΡΗΘΝ, ΚΗΑΠ
ΣΟΖΠΖΠ Λα είλαη
εκπνηηζκέλεο κε PVP
IODINE ε άιιε εγθεθξηκέλε
αληηζεπηηθή νπζία. Λα είλαη
δηπιήο φςεσο, απφ καιαθφ
ηξίρσκα θαη ζθνπγγάξη. Λα
κελ εξεζίδνπλ θαη
ηξαπκαηίδνπλ ην δέξκα.
ΙΑΚΑ – ΛΠΡΔΟΗ
ΣΔΗΟΝΟΓΔΗΝ.Κηαο
ρξήζεο, απφ αλνμείδσην
αηζάιη, απνζηεηξσκέλεο ζε
αηνκηθή ζπζθεπαζία, λα
θέξνπλ εκεξνκελία ιήμεο,
λα πξνζθέξνληαη ζηα
κεγέζε 11-15-22.
ΙΑΚΑ – ΛΠΡΔΟΗ
ΣΔΗΟΝΟΓΔΗΝ ΚΔ
ΙΑΒΖ.Κηαο ρξήζεο, κε
πιαζηηθή ιαβή, ε ιάκα λα
είλαη απφ αλνμείδσην
αηζάιη, απνζηεηξσκέλεο ζε
αηνκηθή ζπζθεπαζία, λα
θέξνπλ εκεξνκελία ιήμεο,
λα πξνζθέξνληαη ζηα
κεγέζε-11-15–22.
ΑΗΚΝΠΡΑΡΗΘΝ ΘΔΟΗ.Λα
είλαη απνζηεηξσκέλν ζε
δηπιή ζπζθεπαζία, λα είλαη
εχπιαζην θαη λα δηαηεξείηαη
ζε ζεξκνθξαζία
πεξηβάιινληνο, λα κελ
πξνθαιεί αιιεξγηθέο
αληηδξάζεηο, λα αλαγξάθεη
εκεξνκελία ιήμεο.
STRIPPER ΘΗΟΠΥΛ
.STRIPERS ζαθελεθηνκήο,
κηαο ρξήζεο,
απνζηεηξσκέλα ζε αηνκηθή
ζπζθεπαζία, απνηεινχκελα
απφ δπν εθξηδσηέο
πιαζηηθνχο κε 3- 4 κπνπηφλ
πιαζηηθά ζε δηάθνξα
κεγέζε θαη ρεηξνιαβή. Λα
έρνπλ εκεξνκελία ιήμεο.
ΓΔΟΚΑΡΗΘΝΠ
ΚΑΟΘΑΓΝΟΝΠ,
ΑΞΝΠΡΔΗΟΥΚΔΛΝΠ,
ΚΗΑΠ ΣΟΖΠΔΥΠ.
Απνζηεηξσκέλνο αλεμίηεινο
καξθαδφξνο δέξκαηνο κε
ζηξνγγπιή κχηε πάρνπο
1mm. Ρν κειάλη ηνπ είλαη
θαηάιιειν γηα γξάςηκν θαη
καξθάξηζκα πάλσ ζε δέξκα.
Ζ απαιή ηνπ κχηε λα είλαη
θηιηθή πξνο ην δέξκα, λα
κελ πξνθαιεί αιιεξγηθά
πξνβιήκαηα θαη λα κπνξεί
λα ρξεζηκνπνηεζεί ζρεδφλ
ζε φινπο ηνπο ηχπνπο
δέξκαηνο. Ρν κειάλη ηνπ
καξθαδφξνπ λα είλαη κε
ηνμηθφ θαη αλζεθηηθφ, θαηά
ηελ δηάξθεηα ηεο
ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο. Ζ
ζπζθεπαζία λα πεξηέρεη
ράξαθα.

ΡΚΣ

0

1400

1.400

0,50 €

24%

700,00 €

868,00 €

ΡΚΣ

9000

0

9.000

0,0198 €

24%

178,20 €

220,97 €

ΡΚΣ

8000

8000

16.000

0,0954 €

24%

1.526,40 €

1.892,74 €

ΡΚΣ

200

0

200

1,598 €

13%

319,60 €

361,15 €

ΡΚΣ

50

12

62

11,05 €

24%

685,10 €

849,52 €

ΡΚΣ

70

100

170

0,5350 €

24%

90,95 €

112,78 €
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56

57

58

LOOPS ΦΙΔΒΗΘΥΛ
ΑΓΓΔΗΥΛ.Απνζηεηξσκέλα
loops κε πνξψδνπο
αθηηλνζθηεξήο ζηιηθφλεο γηα
ρεηξνπξγηθή ρξήζε. Λα
ρξεζηκνπνηνχληαη ζε επξχ
θάζκα ρεηξνπξγηθψλ
επεκβάζεσλ γηα
αλαγλψξηζε, πεξίδεζε θαη
απνθιεηζκφ αξηεξηψλ,
θιεβψλ, λεχξσλ θαη
νπξεηήξσλ. Λα είλαη εηδηθά
ζρεδηαζκέλα γηα λα
ειαρηζηνπνηνχλ ηνλ
ηξαπκαηηζκφ ησλ αγγείσλ,
κε απαιή εμσηεξηθή
επηθάλεηα ε νπνία λα
γιηζηξάεη γχξσ απφ ηα
αγγεία. Πε δηάθνξα
ρξψκαηα (θφθθηλν, κπιε,
θίηξηλν θαη άζπξν) θαη
κεγέζε (mini θαη maxi),
θαιχπηνληαο έηζη θάζε ηχπν
επέκβαζεο. Πε ζρήκα νβάι
ή ζηξνγγπιφ. Λα
πξνζθέξνληαη ζε
απνζηεηξσκέλν θάθειν θαη
ζε ζπζθεπαζία δεχγνπο ή
ηεκαρίνπ, λα έρνπλ
εκεξνκελία ιήμεο.
LOOPS ΑΟΡΖΟΗΑΘΥΛ
ΑΓΓΔΗΥΛ.Απνζηεηξσκέλα
loops κε πνξψδνπο
αθηηλνζθηεξήο ζηιηθφλεο γηα
ρεηξνπξγηθή ρξήζε, Λα
ρξεζηκνπνηνχληαη ζε επξχ
θάζκα ρεηξνπξγηθψλ
επεκβάζεσλ γηα
αλαγλψξηζε, πεξίδεζε θαη
απνθιεηζκφ αξηεξηψλ,
θιεβψλ, λεχξσλ θαη
νπξεηήξσλ. Λα είλαη εηδηθά
ζρεδηαζκέλα γηα λα
ειαρηζηνπνηνχλ ηνλ
ηξαπκαηηζκφ ησλ αγγείσλ,
κε απαιή εμσηεξηθή
επηθάλεηα ε νπνία λα
γιηζηξάεη γχξσ απφ ηα
αγγεία. Πε δηάθνξα
ρξψκαηα (θφθθηλν, κπιε,
θίηξηλν θαη άζπξν) θαη
κεγέζε (mini θαη maxi),
θαιχπηνληαο έηζη θάζε ηχπν
επέκβαζεο. Πε ζρήκα νβάι
ή ζηξνγγπιφ. Λα
πξνζθέξνληαη ζε
απνζηεηξσκέλν θάθειν θαη
ζε ζπζθεπαζία δεχγνπο ή
ηεκαρίνπ, λα έρνπλ
εκεξνκελία ιήμεο.
SET ΔΘΞΙΠΖΠ ΡΞΝ
«Y» ΚΗΑΠ ΣΟΖΠΖΠ.Πεη
έθπιπζεο ηχπνπ «»
PURISET γηα δηνπξεζξηθέο
επεκβάζεηο. Λα είλαη
απνζηεηξσκέλν ζε αηνκηθή
ζπζθεπαζία, κε
ελζσκαησκέλν ζάιακν
ξνήο θαη δπν (2) θιηπο γηα
ην άλνηγκα. λα έρεη
εκεξνκελία ιήμεο

ΡΚΣ

0

40

40

1,76 €

24%

70,40 €

87,30 €

ΡΚΣ

0

40

40

1,76 €

24%

70,40 €

87,30 €

ΠΔΡ

500

0

500

2,12 €

24%

1.060,00 €

1.314,40 €
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59

60

61

62

63

ΘΑΙΚΚΑΡΑ ΘΑΙΥΓΗΥΛ
ΔΛΓΝΠΘΝΞΗΥΛ –
ΑΟΘΟΝΠΘΝΞΗΥΛ .Λα είλαη
δηαθαλή θαη αδηάβξνρα, λα
είλαη απνζηεηξσκέλα ζε
αηνκηθή ζπζθεπαζία, λα
έρνπλ δηαζηάζεηο 18Σ250
cm πεξίπνπ, κε εηδηθφ
απηνθφιιεην ζχλδεζεο κε
ηελ νπηηθή ηνπ ελδνζθνπίνπ
– αξζξνζθνπίνπ, λα είλαη
δηπισκέλν ηειεζθνπηθά απφ
ηελ εζσηεξηθή πιεπξά ηνπ.
Λα είλαη εχρξεζην θαη
αλζεθηηθφ ζην ζρίζηκν.
ΠΔΡ ΘΑΙΚΚΑΡΝΠ
ΑΘΡΗΛΝΠΘΝΞΗΥΛ CARM , 3 ΡΔΚΑΣΗΥΛ, ΓΗΑ
ΚΖΣΑΛΖΚΑ SIEMENS.
Λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα
απφ αληηζηαηηθφ δηαθαλέο
πνιπαηζπιέλην, πςειήο
αληνρήο, λα έρνπλ
εξγνλνκηθφ ζρεδηαζκφ, λα
δηαζέηνπλ ελζσκαησκέλεο
απηνθφιιεηεο ηαηλίεο γηα
θαιχηεξε ζπγθξάηεζε ηνπ
θαιχκκαηνο C-arm. Λα είλαη
κηαο ρξήζεο,
απνζηεηξσκέλα ζε δηπιή
ζπζθεπαζία.
ΑΞΝΟΟΝΦΖΡΗΘΝΠ
ΡΑΞΖΡΑΠ
ΣΔΗΟΝΟΓΔΗΝ
Δπηθάιπκκα ρεηξνπξγηθψλ
δαπέδσλ, κεγάιεο
απνξξνθεηηθήο ηθαλφηεηαο,
απφ παρχ ζηξψκα non
woven, κε αληηνιηζζεηηθή
επηθάλεηα απφ πιαζηηθφ
θηικ, κεγάιεο αληνρήο, ζε
δηαζηάζεηο πεξίπνπ 80cm x
180cm-200cm.
ΓΗΚΔΟΔΗΠ ΞΙΑΘΔΠ
ΓΔΗΥΠΖΠ
ΖΙΔΘΡΟΝΓΗΑΘΔΟΚΗΑΠ,
ΚΗΑΠ ΣΟΖΠΖΠ
(ΔΛΖΙΗΘΥΛ).Λα είλαη
απηνθφιιεηεο κε άξηζηε
εθαξκνγή θαη ζπγθφιιεζε,
αληηαιιεξγηθέο ζην πιηθφ
ζπγθφιιεζεο, ρσξίο λα
αθήλεη ππφιεηκκα
ζπγθνιιεηηθήο νπζίαο κεηά
ηελ αθαίξεζε. Nα
επηθνιινχληαη ζηνλ αζζελή
κε εηδηθή δηειεθηξηθή
επίζηξσζε αγψγηκεο
θφιιαο, ε νπνία λα επηηξέπεη
ηελ νκνηφκνξθε θαηαλνκή
ηνπ ξεχκαηνο ζε φιε ηελ
επηθάλεηα ηεο πιάθαο, γηα
κεγαιχηεξε αζθάιεηα θαηά
ηελ δηάξθεηα ησλ
ρεηξνπξγηθψλ επεκβάζεσλ.
ΞΙΑΘΔΠ ΓΔΗΥΠΖΠ
ΖΙΔΘΡΟΝΓΗΑΘΔΟΚΗΑΠ,
ΞΝΙΙΑΞΙΥΛ ΣΟΖΠΔΥΛ
ΚΔ ΘΑΙΥΓΗΑ.Λα είλαη απφ
πιηθφ πνπ δελ ηζαθίδεη
εχθνια θαη λα κελ
πθίζηαληαη ξσγκέο θαηά ηελ
αλαδίπισζή ηνπο, λα
θαζαξίδνληαη εχθνια, ηα
θαιψδηα ζχλδεζεο λα είλαη

ΡΚΣ

700

400

1.100

0,507 €

24%

557,70 €

691,55 €

ΠΔΡ

250

400

650

2,89 €

24%

1.878,50 €

2.329,34 €

ΡΚΣ

300

0

300

28,00 €

24%

8.400,00 €

10.416,00 €

ΡΚΣ

3000

0

3.000

0,40 €

24%

1.200,00 €

1.488,00 €

ΡΚΣ

2

0

2

414,00 €

24%

828,00 €

1.026,72 €
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ζπκβαηά κε φινπο ηνπο
ηχπνπο ησλ δηαζεξκηψλ, λα
θέξνπλ εηδηθά βχζκαηα θαη
αζθαιή θιηπο ζπγθξάηεζεο.
64

65

66

67

68

ΘΑΙΥΓΗΝ ΓΔΗΥΠΖΠ
ΞΝΙΙΑΞΙΥΛ ΣΟΖΠΔΥΛ,
πνπ λα επηδέρεηαη πιάθα
γείσζεο κηαο ρξήζεο,
ζπκβαηφ κε ην ήδε ππάξρνλ
ζην ρεηξνπξγείν κεράλεκα
δηαζεξκίαο ALSA.
ΘΔΦΑΙΖ ΜΟΗΠΡΗΘΖΠ
ΚΖΣΑΛΖΠ γηα
λεπξνρεηξνπξγηθή
ρξήζε,Θεθαιή μπξηζηηθήο
κεραλήο γηα
λεπξνρεηξνπξγηθή ρξήζε.
Κε 2-3 κεγέζε θνπήο
ηξίραο. Λα πξνζθέξεηαη ε
κεραλή.
ΓΗΑΘΔΟΚΗΔΠ ΚΗΑΠ
ΣΟΖΠΔΥΠ (ΚΞΑΡΑΟΗΑΠ)
ΓΔΛΗΘΖΠ
ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΖΠ.Θεξκνθαπ
ηήξεο κηαο ρξήζεσο
απνζηεηξσκέλνη κε
εζσηεξηθή κπαηαξία. Λα
είλαη απνζηεηξσκέλεο ζε
αηνκηθή ζπζθεπαζία & λα
αλαγξάθνπλ εκεξνκελία
απνζηείξσζεο & ιήμεο.
ΓΗΑΘΔΟΚΗΔΠ ΚΗΑΠ
ΣΟΖΠΔΥΠ (ΚΞΑΡΑΟΗΑΠ)
ΝΦΘΑΙΚΝΙΝΓΗΘΔΠ.Θεξκ
νθαπηήξεο κηαο ρξήζεσο
απνζηεηξσκέλνη κε
εζσηεξηθή κπαηαξία γηα
ρξήζε ζηελ νθζαικνινγηθή
ρεηξνπξγηθή. Λα είλαη
απνζηεηξσκέλεο ζε αηνκηθή
ζπζθεπαζία & λα
αλαγξάθνπλ εκεξνκελία
απνζηείξσζεο & ιήμεο.
ΓΗΑΘΔΟΚΗΔΠ (STILO) ΚΔ
ΘΑΙΥΓΗΝ ΘΑΗ
ΚΑΣΑΗΟΗΓΗΝ, ΚΗΑΠ
ΣΟΖΠΔΥΠ.Πηπιφ
ρεηξνπξγηθήο δηαζεξκίαο,
απνζηεηξσκέλν, θαηάιιειν
γηα θνπή θαη αηκφζηαζε. Λα
έρνπλ κεγάινπ κήθνπο
θαιψδην (πεξίπνπ 3 κέηξσλ
) ην νπνίν λα εθαξκφδεη
θαιά ζηε δηαζεξκία. Λα
έρνπλ δχν επδηάθξηηνπο
δηαθφπηεο, έλα γηα θάςηκν
ηζηψλ θαη έλα γηα θφςηκν νη
νπνίνη λα είλαη αληνρήο. Λα
ππάξρεη δπλαηφηεηα
ρξεζηκνπνίεζεο
ειεθηξνδίσλ ζε ηχπνπο
κπίιηαο, ιεπίδαο θαη
βειφλεο,. Λα είλαη
απνζηεηξσκέλεο ζε αηνκηθή
ζπζθεπαζία & λα
αλαγξάθνπλ εκεξνκελία
απνζηείξσζεο & ιήμεο.

ΡΚΣ

5

0

5

17,200 €

24%

86,00 €

106,64 €

ΡΚΣ

100

0

100

12,35 €

24%

1.235,00 €

1.531,40 €

ΡΚΣ

10

0

10

6,40 €

24%

64,00 €

79,36 €

ΡΚΣ

10

0

10

6,032 €

24%

60,32 €

74,80 €

ΡΚΣ

3000

1800

4.800

0,99 €

24%

4.752,00 €

5.892,48 €
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ΔΗΓΗΘΝΠ ΠΞΝΓΓΝΠ
ΘΑΘΑΟΗΠΚΝ
ΓΗΑΘΔΟΚΗΥΛ, ΚΗΑΠ
ΣΟΖΠΔΥΠ .Πθνπγγαξάθη
γηα ηνλ αζθαιή θαη
απνηειεζκαηηθφ θαζαξηζκφ
ηνπ άθξνπ ηνπ ζηεηιενχ ηεο
ρεηξνπξγηθήο δηαζεξκίαο. Ζ
επηθάλεηα ηνπ θαζαξηζκνχ
λα είλαη ηξαρεία ψζηε λα
έρεη ηε δπλαηφηεηα κε ηηο
ιηγφηεξεο δπλαηέο θηλήζεηο
λα θαζαξίδεη ηε ιάκα ηεο
δηαζεξκίαο θαη δπλαηή
απηνθφιιεηε επίζηξσζε
ζην θάησ κέξνο ψζηε λα κε
θεχγεη απφ ηε ζέζε ηνπ
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
επέκβαζεο.. Λα είλαη
αθηηλνζθηεξνί, δηαζηάζεσλ
50x50 mm πεξίπνπ, ζε
αηνκηθή απνζηεηξσκέλε
ζπζθεπαζία.
ΝΦΘΑΙΚΝΙΝΓΗΘΑ
STICK, καιαθά, κε
απνζηεηξσκέλα, λα κελ
αθήλνπλ ρλνχδη.
ΞΟΝΠΡΑΡΔΡΗΘΝ
ΔΞΗΘΔΚΑ ΘΑΙΤΖΠ
ΝΦΘΑΙΚΝ.Λα είλαη
καιαθφ, απνξξνθεηηθφ, λα
κελ αθήλεη ρλνχδη, λα είλαη
απνζηεηξσκέλν ζε αηνκηθή
ζπζθεπαζία & λα αλαγξάθεη
εκεξνκελία απνζηείξσζεο
& ιήμεο. Πρήκαηνο νβάι θαη
Γηαζηάζεσλ πεξίπνπ 8x5εθ.
Λα δηαηίζεηαη αλά ηεκάρην.
ΟΗΛΗΘΑ ΡΑΚΞΝΛ,
ΓΗΑΠΡΑΠΔΥΛ 45mm
&100 mm. Λα έρνπλ
εκεξνκελία ιήμεο.
ΓΗΑΠΡΑΠΔΥΛ 45mm

ΡΚΣ

0

1200

1.200

0,49 €

24%

588,00 €

729,12 €

ΡΚΣ

5000

0

5.000

0,057 €

13%

285,00 €

322,05 €

ΡΚΣ

1000

0

1.000

0,05 €

13%

46,80 €

52,88 €

ΡΚΣ

150

0

150

4,50 €

13%

675,00 €

762,75 €

ΡΚΣ

180

0

180

4,319 €

24%

777,42 €

964,00 €

ΡΚΣ

20

0

20

4,25 €

24%

85,00 €

105,40 €

ΡΚΣ

10

0

10

6,00 €

24%

60,00 €

74,40 €

ΡΚΣ

10

0

10

1,78 €

24%

17,79 €

22,06 €

ΡΚΣ

5

0

5

13,26 €

24%

66,32 €

82,24 €

ΡΚΣ

5

0

5

980,00 €

24%

4.900,00 €

6.076,00 €

β
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74

75

76

77

ΓΗΑΠΡΑΠΔΥΛ 100 mm
ΔΞΗΓΔΠΚΝΠ ΗΠΣΑΗΚΝΠ,
ΔΙΑΠΡΗΘΝΠ ESMARCH
ΞΙΔΛΝΚΔΛΝΠ (γηα άλσ
άθξν, γηα θάησ άθξν),
πνιιαπιψλ ρξήζεσλ.
ΘΔΦΑΙΝΓΔΠΚΝΠ
ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΝΠ
ΑΞΝΟΟΝΦΖΠΖΠ ΗΓΟΥΡΑ
ΓΑΙΗΑ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ
ΓΗΑΦΑΛΖ ΞΙΖΟΝΠ
ΞΙΔΟΗΘΖΠ ΘΑΙΤΖΠ
ΘΑΙΙΚΑ
ΚΗΘΟΝΠΘΝΞΗΝ
.Απνζηεηξσκέλν, κηαο
ρξήζεο, ζπκβαηφ κε
κηθξνζθφπην Leica .
Γηαζηάζεηο 104x163 cm
πεξίπνπ.
ΘΑΘΔΡΖΟΔΠ ΚΔΡΟΖΠΖΠ
ΔΛΓΝΘΟΑΛΗΝ ΞΗΔΠΔΥΠ
& ΘΔΟΚΝΘΟΑΠΗΑΠ
Ξαξεγρπκαηηθνί. Ζ κέηξεζε
λα γίλεηαη πηεδνειεθηξηθά
απφ micro-chip θαη λα
κεηαθέξεηαη κε νπηηθέο ίλεο.
Λα είλαη ζπκβαηνί κε ηα
αληίζηνηρα monitor
CAMINO
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ΠΛΓΔΡΗΘΑ ΠΡΖΟΗΜΖΠ
ΝΠΡΗΘΝ ΘΟHΚΛΝ.
Απνηεινχκελν απφ 2
ζηξνγγπιέο παξάιιειεο
πιάθεο ηηηαλίνπ, κε
ελζσκάησζε ηνπ εξγαιείνπ
ηνπνζέηεζήο ηνπ,
Γηακέηξνπ 12mm (12ρ32)
8ηεκ, 16 mm 2 ηεκ & 22
mm (22ρ32) 2 ηεκ
ΑΗΚΝΠΡΑΡΗΘΝΠ
ΑΛΘΟΥΞΗΛΝΠ
ΞΑΟΑΓΝΛΡΑΠ ΠΔ ΚΝΟΦΖ
GEL Αλζξψπηλνο παξάγσλ
ζξνκβίλεο ζε κνξθή ηδει.
Λα δηαηίζεηαη ζε
ζπζθεπαζία 5-10ml.Λα
πξνζθεξζνχλ θπξηνί
θαζεηήξεο γηα δπζπξφζηηεο
πεξηνρέο.Ζ αμηνιφγεζε λα
γίλεη βάζεη ζπκθεξφηεξεο
ηηκήο αλά ml.
Γέιε (GEL)
ζηεγαλνπνηεηηθή
κήληγγαο γηα δηεγρεηξεηηθή
ρξήζε ζε επεκβάζεηο
εγθεθάινπ θαη ζπνλδπιηθήο
ζηήιεο θαη κε έλδεημε
εθαξκνγήο ζε κήληγγα
εγθεθάινπ θαη λσηηαίνπ
κπεινχ. Πε ζπζθεπαζία
ηνπιάρηζηνλ 5 ml θαη
αθξνθχζηα ηνπνζέηεζεο .
ΞΝΘΑΡΑΠΡΑΡΝ
ΚΖΛΗΓΓΑΠ
ΑΛΘΟΥΞΗΛΖΠ
ΞΟΝΔΙΔΠΖΠ Μεξά
Αλζξψπεηα κνζρεχκαηα
Ξιαηηάο πεξηηνλίαο (FACIA
LATA) ζε δηάθνξα
κεγέζε. Λα ππάξρεη
δπλαηφηεηα θνπήο θαη
ζπξξαθήο θαη λα κελ
μεθηίδεη ζηα άθξα. Θάζε
παξηίδα λα έρεη ειεγρζεί in
vitro θαη in vivo. Νη εηαηξείεο
λα έρνπλ άδεηα θχιαμεο θαη
δηαθίλεζεο αλζξψπηλσλ
κνζρεπκάησλ.
ΞΝΘΑΡΑΠΡΑΡΝ
ΚΖΛΗΓΓΑΠ απφ
επεμεξγαζκέλν πεξηθάξδην
αιφγνπ κε δπλαηφηεηα
ζπξξαθήο ζε δηάθνξα
κεγέζε. Κε ηνμηθφ, κε
κεηαιιαμηνγφλν, κε
αιιεξγηνγφλν. Βηνζπκβαηφ,
αλζεθηηθφ ζηελ πίεζε θαη
ζηελ έιμε, κε ειαζηηθφ.
Γηαθαλέο γηα ηνλ νπηηθφ
έιεγρν ππνθείκελσλ ηζηψλ.
ςειή ζπλνρή, θαιφ
θξάηεκα ζην ζεκείν ξαθήο.
Λα αθνκνηψλεηαη θαη λα
αληηθαζίζηαηαη απφ
απηφινγν ζπλδεηηθφ ηζηφ.
Αδηάβξνρν ζην
εγθεθαινλσηηαίν πγξφ. Λα
δηαηίζεηαη ζε δηάθνξα
κεγέζε
ΦΟΔΕΔΠ ΓΗΑ
ΘΟΑΛΗΝΡΝΚΝ ANSPACH
θνπηηθή

ΡΚΣ

12

0

12

60,00 €

13%

720,00 €

813,60 €

ΡΚΣ

40

0

40

283,00 €

13%

11.320,00 €

12.791,60 €

ΡΚΣ

5

0

5

435,00 €

2.175,00 €

2.457,75 €

ΡΚΣ

2

0

2

900,00 €

13%

1.800,00 €

2.034,00 €

ΡΚΣ

1

0

1

330,00 €

13%

330,00 €

372,90 €

ΡΚΣ

3

0

3

179,00 €

24%

537,00 €

665,88 €
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13%

β

Γηακαληέ 4mm

γ

Γηακαληέ 6mm

δ

Γηακαληέ 5mm

84

ΦΟΔΕΔΠ ΓΗΑ
ΘΟΑΛΗΝΡΟΞΑΛΝ
ANSPACH κ.Σ.,
ΘΟΑΛΗΝΑΛΑΟΡΖΠΖΠ
14/11mm

ΡΚΣ

3

0

3

179,00 €

24%

537,00 €

665,88 €

ΡΚΣ

2

0

2

179,00 €

24%

358,00 €

443,92 €

ΡΚΣ

3

0

3

179,00 €

24%

537,00 €

665,88 €

ΡΚΣ

5

0

5

120,00 €

24%

600,00 €

744,00 €

ΣΥΝΟΛΟ

122.281,47 €

148.022,52 €

ΔΛΝΡΖΡΑ 2 (ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ ΘΑΗ ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ)
ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ
Ρα πξνζθεξφκελα είδε ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο, πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην
κέξνο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαζνξίδνπλ ηηο ειάρηζηεο αλαγθαίεο απαηήζεηο ησλ εηδψλ θαη είλαη
απαξάβαηεο. Νπνηαδήπνηε κε ζπκκφξθσζε πξνο απηέο ζπλεπάγεηαη απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο θαη
έρνπλ σο αθνινχζσο :
Ξίλαθαο ΗΗ Α.: ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ
α)Ρα πξνζθεξφκελα πξντφληα πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλα απφ θνηλνπνηεκέλν νξγαληζκφ πνπ
βξίζθεηαη εγθαηαζηεκέλνο θαη ιεηηνπξγεί λφκηκα ζην έδαθνο ελφο απφ ηα Θξάηε Κέιε ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο θαη λα θέξνπλ ζε επθξηλή ζέζε ηνπ ηειηθνχ πεξηέθηε ηνπο ηελ πξνβιεπφκελε ζήκαλζε CE, ε
νπνία απνδεηθλχεη ηελ ζπκκφξθσζή ηνπο κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Νδεγίαο 93/42/ΔΝΘ, (Γ8δ/Γ.Ξ.νηθ.
130648 - Δλαξκφληζε ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο Νδεγίαο 93/42/ΔΝΘ «πεξί
ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ»- ΦΔΘ 2198/ηεπρ. Β/02-10-09). Γηα ηνλ ιφγν απηφ ζα πξέπεη καδί κε
ηελ πξνζθνξά λα θαηαηεζνχλ ηα αλάινγα πηζηνπνηεηηθά πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ θαηεγνξία
ζηελ νπνία έρεη ηαμηλνκεζεί ην ελ ιφγσ πξντφλ. Αλ θάπνην πξντφλ δελ εληάζζεηαη ζηε
δηαδηθαζία ηεο ζήκαλζεο CE, απηφ ζα αλαθέξεηαη ξεηά ζηελ πξνζθνξά. Ρα ηαηξνηερλνινγηθά
πξντφληα πνπ ππάγνληαη ζηε Γ8δ/Γ.Ξ.νηθ.130648, (ΦΔΘ 2198/Β/2-10-2009) Θνηλή πνπξγηθή Απφθαζε
«Ξεξί Δλαξκφληζεο ηεο Διιεληθήο Λνκνζεζίαο πξνο ηελ Νδεγία 93/42/ΔΝΘ/14-6-93 ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο, πνπ αθνξά ηα Ηαηξνηερλνινγηθά Ξξντφληα» ηφζν θαηά ηε θάζε ζχληαμεο ηεο
δηαθήξπμεο, φζν θαη θαηά ηε θάζε ζχλαςεο ηεο αληίζηνηρεο ζχκβαζεο, πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη κε ηε
δηαηχπσζε θάζε θνξά ησλ αλάινγσλ ελδεηθλπνκέλσλ φξσλ, φηη ηα ελ ιφγσ ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα
ζα είλαη ζχκθσλα πξνο ηηο απαηηήζεηο ηεο ζρεηηθήο ΘΑ θαηά ην ρξφλν παξάδνζεο ηνπο, είηε πξφθεηηαη
γηα παξάδνζε εληφο ησλ ζπκβαηηθψλ πξνζεζκηψλ , είηε γηα εθπξφζεζκε, ψζηε ηα πξντφληα απηά λα
θέξνπλ νπσζδήπνηε ηελ πξνβιεπφκελε απφ ηε ζρεηηθή ΘΑ ζήκαλζε CE.

β) Νη πξνκεζεχηξηεο εηαηξείεο ζα πξέπεη ζηηο πξνζθνξέο ηνπο λα δειψλνπλ φηη ζπκκνξθψλνληαη κε ηελ
ΘΑ Γ8δ/ΓΞ/1348/2004 «Αξρέο θαη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο νξζήο πξαθηηθήο δηαλνκήο
ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ» (ΦΔΘ 32/Β/16-01-2004) σο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη.
γ) Ζ ηνπνζέηεζε ησλ επηζεκάλζεσλ ηεο ζπζθεπαζίαο, πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ θαη ζεσξνχληαη
νπζηψδεηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ απνδνρή ησλ πξνζθεξνκέλσλ πξντφλησλ, ή φπνησλ άιισλ
επηζεκάλζεσλ, πξέπεη λα έρεη γίλεη απνθιεηζηηθά θαη κφλνλ απφ ην πξφζσπν ή ηελ επηρείξεζε πνπ
ζεσξείηαη θαηαζθεπαζηήο ησλ πξντφλησλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 93/42/ΔΝΘ,
(Γ8δ/Γ.Ξ.νηθ. 130648 - ΦΔΘ 2198/ηεπρ. Β/02-10-09). Ξξνζθνξέο πξντφλησλ πνπ θέξνπλ επηζεκάλζεηο
πάζεο θχζεσο πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί, ζε νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο ζπζθεπαζίαο ηνπο, απφ ηξίηνπο,
αθφκε θαη εάλ νη ηξίηνη απηνί δηαζέηνπλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ δηαλνκέα, εηζαγσγέα ή εμνπζηνδνηεκέλνπ
αληηπξνζψπνπ, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Ρπρφλ παξάβαζε ηνπ φξνπ απηνχ θαηά ηελ δηάξθεηα
εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ ζα απνηειεί ιφγν κε απνδνρήο ησλ παξαδηδφκελσλ πιηθψλ.
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Δπηπιένλ:

1. Όια ηα πξνζθεξφκελα πξντφληα πξέπεη λα έρνπλ ηππσκέλν απφ ηελ θαηαζθεπάζηξηα

εηαηξεία, ηελ νλνκαζία ηνπ θαζψο θαη ην φλνκα ή ην ινγφηππν απηήο, φρη κφλν ζηελ
εμσηεξηθή ηνπο ζπζθεπαζία, αιιά αηνκηθά ζε θάζε πξντφλ (ηεκάρην εληφο ηεο
ζπζθεπαζίαο) μερσξηζηά. Όζα πξντφληα έρνπλ αηνκηθή ζπζθεπαζία λα είλαη ηππσκέλα επ'
απηήο.
2. Όια ηα πξντφληα πξέπεη εθηφο ησλ παξαπάλσ λα έρνπλ ηππσκέλν απφ ηελ
θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία ην ρξφλν παξαγσγήο ηνπο, ην ρξφλν δηαηήξεζεο ησλ ηδηνηήησλ
ηνπο ή κφλνλ ην ρξφλν πνπ ιήγνπλ απηέο.
3. Όια ηα πξντφληα πνπ είλαη απνζηεηξσκέλα, πξέπεη εθηφο ησλ παξαπάλσ λα αλαγξάθνπλ
ην ρξφλν απνζηείξσζεο θαη ην ρξφλν ιήμεο απηήο ή κφλν ην ρξφλν ιήμεο απηήο
ηππσκέλα ή αλάγιπθα απφ ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία, θαζψο θαη ηε κέζνδν κε ηελ
νπνία απνζηεηξψζεθαλ
4. Ρν εξγνζηάζην παξαγσγήο λα είλαη πηζηνπνηεκέλν θαηά ISO 9001, φπσο απηφ ηζρχεη (ISO
9001-2003). Λα θαηαηεζνχλ απνδεηθηηθά έγγξαθα κε ηελ πξνζθνξά.

Ξίλαθαο ΗΗ Β .: Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο Δηδψλ

1

ΣΑΟΡΗ ΑΞΝΠΡΔΗΟΥΠΖΠ
• Λα πιεξεί ηηο δηεζλείο πξνδηαγξαθέο.
• Λα είλαη απφ non-woven, ζπλζεηηθφ πιηθφ.
• Nα είλαη θαηάιιειν γηα ζπζθεπαζία βαξέσλ αληηθεηκέλσλ.
• Λα είλαη αλζεθηηθφ θαη καιαθφ
• Λα κελ αθήλεη αησξνχκελα ζσκαηίδηα θαηά ηε ρξήζε
• Λα είλαη πδαηναπσζεηηθφ θαη ζηηο αιθνφιεο.
• Λα είλαη πνξψδεο θαη λα κε δηαπεξλάηαη απφ βαθηεξίδηα.
• Λα ζπκπεξηθέξεηαη ζαλ χθαζκα
• Λα επηηξέπεη ηελ είζνδν ηνπ αηκνχ θαη ηελ έμνδν ηνπ αέξνο.
• Λα είλαη ππναιιεξγηθφ θαη κε ηνμηθφ.
• Θαηά ην άλνηγκα ηνπ παθέηνπ, λα κελ επαλέξρνληαη νη γσλίεο πξνο ηα πάλσ κε απνηέιεζκα λα θαηαξγείηαη ή απνζηείξσζε.
• Λα δηαζέηεη CE MARK.
• Λα πξνζθέξεηαη ζε δηαζηάζεηο 75 x 75 cm, 100 x 100 cm, 120 x 120 cm

α

75 Σ 75cm.

β

100 X 100cm.

γ
2

120 Σ 120 cm.
ΣΑΟΡΗ ΑΞΝΠΡΔΗΟΥΠΖΠ NON-WOVEN ΔΛΑΙΙΑΠΠΝΚΔΛΑ ΑΡΚΝ – ΒΑΟΔΥΛ ΓΗΠΘΥΛ ΔΟΓΑΙΔΗΥΛ (120x120 cm)
Λα απνηεινχληαη απφ θπηηαξηθέο θαη ζπλζεηηθέο ίλεο βάξνπο κεγαιχηεξνπ ησλ 65 gr/m2 ή λα είλαη πνιπζηξσκαηηθφ πιηθφ πιήξσο
ζπλζεηηθψλ ηλψλ (5 ζηξψκαηα ηνπιάρηζηνλ), βάξνπο απφ 55 gr/m2 θαη πιένλ.
Λα θέξνπλ ηηο ινηπέο πξνδηαγξαθέο ησλ ραξηηψλ απνζηείξσζεο.
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ΟΝΙΑ ΑΞΝΠΡΔΗΟΥΠΖΠ (ΣΥΟΗΠ ΞΗΔΡΑ)
• Ονιά απφ ραξηί θαη δηάθαλεο πνιπκεξέο κεγάιεο αληνρήο θαη ηζρπξνχ θξάγκαηνο θαηά ησλ κηθξνβίσλ. Ζ ράξηηλε πιεπξά λα είλαη
αλζεθηηθή. Ζ δηαθαλήο πιαζηηθή πιεπξά λα είλαη αλζεθηηθή θαη λα κελ ζπξξηθλψλεηαη κεηά ηνλ θιηβαληζκφ.
• Ρν βάξνο ηνπ ραξηηνχ κε ην πιαζηηθφ θηικ λα είλαη >70gr/m2.
• Λα είλαη θαηάιιεια γηα ρξήζε ζε θιίβαλν αηκνχ.
• Ζ έλσζε ησλ δχν πιηθψλ λα γίλεηαη κε πνιιαπιή ζεξκνζπγθφιεζε, πιάηνπο ηνπιάρηζηνλ 10 ρηιηνζηψλ.
• Ζ θφιια ηεο ζεξκνζπγθφιεζεο λα είλαη πςειήο πνηφηεηαο, αλζεθηηθή ζηελ πγξαζία, κεγίζηεο αληνρήο ψζηε λα κελ αλνίγεη ζηελ
πίεζε ηνπ βάξνπο ησλ εξγαιείσλ.
• Λα είλαη αδηαπέξαζηα ζην λεξφ θαη λα ππάξρεη ηζρπξφ θξάγκα θαηά ησλ κηθξννξγαληζκψλ θαη ηεο ζθφλεο. Λα κελ επηκνιχλνληαη ηα
απνζηεηξσκέλα πιηθά θαηά ηε θχιαμε.
• Νη ρεκηθνί δείθηεο ησλ ξνιψλ λα είλαη ζηελ εζσηεξηθή κπξνζηηλή επηθάλεηα ψζηε λα παξέρεηαη άκεζν νπηηθφ απνηέιεζκα.
• Νη ρεκηθνί δείθηεο ησλ ξνιψλ λα είλαη ηθαλνχ κεγέζνπο εκθαλείο θαη επθξηλείο (πξηλ θαη κεηά ηελ απνζηείξσζε), κε ηνμηθνί,
ηππσκέλνη ζε ππθλά δηαζηήκαηα, θαη ε κεηαβνιή ηνπ ρξσκαηηζκνχ ηνπο κεηά ηελ απνζηείξσζε λα είλαη επθξηλήο θαη επδηάθξηηε.
• Θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ αλνίγκαηνο (κεηά ηελ απνζηείξσζε) δελ ζα πξέπεη λα ζθίδεηαη ην παθέην αιιά λα αλνίγεη παξάιιεια κε ηελ
πιατλή ξαθή θαη λα απνθνιιάηαη νκαιά ρσξίο λα αθήλεη ππνιείκκαηα (ηλίδηα θαη ρλνχδη) ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε άζεπηε παξαιαβή
ηνπ πιηθνχ.
• Λα γίλεηαη αλαθνξά ζην ρξφλν δηαηήξεζεο απνζηείξσζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ζε ειεγρφκελεο ζπλζήθεο απνζηείξσζεο.
• Λα αλαγξάθεηαη επθξηλψο ε εκεξνκελία παξηίδα παξαγσγήο θαη ιήμεο.
• Λα αλαγξάθεηε ε παξηίδα παξαγσγήο γηα εχθνιν εληνπηζκφ θαηαζθεπαζηηθνχ ιάζνπο.
• Λα δηαηίζεηαη ζηηο δηαζηάζεηο, 50cm x 200 m, 75cm x 200 m , 100cm x 200 m, 150cm x 200 m, 200cm x 200 m, 250cm x 200
m, 300cm x 200 m, 400cm x 200 m.

α

50Σ200 m., πεξίπνπ

β

75Σ200 m., πεξίπνπ

γ

100Σ 200 m., πεξίπνπ

δ

150 Σ 200 m., πεξίπνπ

ε

200 Σ 200 m., πεξίπνπ

ζη

250 Σ 200 m., πεξίπνπ

δ

300 Σ 200 m., πεξίπνπ

ε
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400 Σ 200 m., πεξίπνπ
ΟΝΙΑ ΑΞΝΠΡΔΗΟΥΠΖΠ (ΚΔ ΞΗΔΡΑ)
• Ονιά απφ ραξηί θαη δηάθαλεο πνιπκεξέο κεγάιεο αληνρήο θαη ηζρπξνχ θξάγκαηνο θαηά ησλ κηθξνβίσλ. Ζ ράξηηλε πιεπξά λα είλαη
αλζεθηηθή. Ζ δηαθαλήο πιαζηηθή πιεπξά λα είλαη αλζεθηηθή θαη λα κελ ζπξξηθλψλεηαη κεηά ηνλ θιηβαληζκφ.
• Ρν βάξνο ηνπ ραξηηνχ κε ην πιαζηηθφ θηικ λα είλαη >70gr/m2.
• Λα είλαη θαηάιιεια γηα ρξήζε ζε θιίβαλν αηκνχ θαη θιίβαλν νμεηδίνπ ηνπ αηζπιελίνπ.
• Ζ έλσζε ησλ δχν πιηθψλ λα γίλεηαη κε πνιιαπιή ζεξκνζπγθφιεζε, πιάηνπο ηνπιάρηζηνλ 10 ρηιηνζηψλ.
• Ζ θφιια ηεο ζεξκνζπγθφιεζεο λα είλαη πςειήο πνηφηεηαο, αλζεθηηθή ζηελ πγξαζία, κεγίζηεο αληνρήο ψζηε λα κελ αλνίγεη ζηελ
πίεζε ηνπ βάξνπο ησλ εξγαιείσλ.
• Λα είλαη αδηαπέξαζηα ζην λεξφ θαη λα ππάξρεη ηζρπξφ θξάγκα θαηά ησλ κηθξννξγαληζκψλ θαη ηεο ζθφλεο. Λα κελ επηκνιχλνληαη ηα
απνζηεηξσκέλα πιηθά θαηά ηε θχιαμε.
• Νη ρεκηθνί δείθηεο ησλ ξνιψλ λα είλαη ζηελ εζσηεξηθή κπξνζηηλή επηθάλεηα ψζηε λα παξέρεηαη άκεζν νπηηθφ απνηέιεζκα.
• Νη ρεκηθνί δείθηεο ησλ ξνιψλ λα είλαη ηθαλνχ κεγέζνπο εκθαλείο θαη επθξηλείο (πξηλ θαη κεηά ηελ απνζηείξσζε), κε ηνμηθνί,
ηππσκέλνη ζε ππθλά δηαζηήκαηα, θαη ε κεηαβνιή ηνπ ρξσκαηηζκνχ ηνπο κεηά ηελ απνζηείξσζε λα είλαη επθξηλήο θαη επδηάθξηηε.
• Θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ αλνίγκαηνο (κεηά ηελ απνζηείξσζε) δελ ζα πξέπεη λα ζθίδεηαη ην παθέην αιιά λα αλνίγεη παξάιιεια κε ηελ
πιατλή ξαθή θαη λα απνθνιιάηαη νκαιά ρσξίο λα αθήλεη ππνιείκκαηα (ηλίδηα θαη ρλνχδη) ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε άζεπηε παξαιαβή
ηνπ πιηθνχ.
• Λα γίλεηαη αλαθνξά ζην ρξφλν δηαηήξεζεο απνζηείξσζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ζε ειεγρφκελεο ζπλζήθεο απνζηείξσζεο.
• Λα αλαγξάθεηαη επθξηλψο ε εκεξνκελία παξηίδα παξαγσγήο θαη ιήμεο.
• Λα αλαγξάθεηαη ε παξηίδα παξαγσγήο γηα εχθνιν εληνπηζκφ θαηαζθεπαζηηθνχ ιάζνπο.
Λα δηαηίζεηαη ζηηο δηαζηάζεηο, 100cm x 100 m, 150cm x 100 m, 200cm x 100 m, 250cm x 100 m, 300cm x 100 m

α

100 Σ 100 m., πεξίπνπ

β

150 Σ 100 m., πεξίπνπ

γ

200 Σ 100 m., πεξίπνπ

δ

250 Σ 100 m., πεξίπνπ

ε

300 Σ 100 m., πεξίπνπ
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ΘΖΘΔΠ ΑΞΝΠΡΔΗΟΥΠΖΠ ΑΞΙΔΠ
• Λα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο, ζχκθσλα κε ηηο δηεζλείο πξνδηαγξαθέο.
• Λα ππάξρνπλ κεγάινπ κεγέζνπο δείθηεο γηα απνζηείξσζε θαη λα είλαη θαηάιιειεο γηα απνζηείξσζε αηκνχ θαη νμεηδίνπ ηνπ
αηζπιελίνπ.
• Νη δείθηεο λα έρνπλ επδηάθξηηε ρξσκαηηθή κεηαβνιή. Λα είλαη ηνπνζεηεκέλνη κεηαμχ ησλ δχν ζηξσκάησλ, εμαιείθνληαο ηειείσο ηνλ
θίλδπλν λα έξζνπλ ζε επαθή νη ρεκηθέο νπζίεο ηνπ δείθηε κε ην πξνο απνζηείξσζε πιηθφ.
• Ζ ράξηηλε πιεπξά λα είλαη αλζεθηηθή.
• Θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αλνίγκαηνο λα δηαρσξίδεηαη ηέιεηα ην πιαζηηθφ απφ ην ραξηί, ρσξίο λα ζθίδεηαη ην ραξηί, εθκεδελίδνληαο ηνλ
θίλδπλν λα πεξάζνπλ κηθξφβηα απφ έμσ πξνο ηα κέζα.
• Ζ πιαζηηθή πιεπξά λα είλαη αλζεθηηθή, καιαθή θαη λα κελ δαξψλεη κεηά ηνλ θιηβαληζκφ.
• Ζ πιατλή ζπγθνιιεηηθή επηθάλεηα λα είλαη κεγίζηεο αληνρήο, έηζη ψζηε λα κελ αλνίγεη απφ ηελ πίεζε ηνπ βάξνπο ησλ εξγαιείσλ θαη
λα κελ αθήλεη ίρλε θαηά ην άλνηγκα.
• Λα πξνζθέξνληαη ζε δηαζηάζεηο, ψζηε λα θαιχπηνληαη νη αληίζηνηρεο αλάγθεο καο αλά ρξνληθή πεξίνδν.

α

150 Σ 300

β

200 Σ 340

γ
δ
6

300 Σ 430
350 Σ 630
ΡΑΗΛΗΑ (ΚΑΟΡΟΑΠ) ΑΞΝΠΡΔΗΟΥΠΖΠ ΑΡΚΝ ΠΔ ΟΝΙΝ
Σεκηθφο εμσηεξηθφο δείθηεο-ηαηλία, πγξνχ θιηβάλνπ, απηνθφιιεηε ράξηηλε,
κε δηαζηάζεηο 3/4 ηληζψλ πεξίπνπ ζε ξνιφ ησλ 50m,
κε ρξσκαηηθή αιιαγή ζε φιν ην κήθνο,
λα έρεη ηζρπξή θνιιεηηθή ηδηφηεηα,
λα κελ απνθνιιάηαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ θιηβαληζκνχ,
λα κελ αθήλεη ππνιείκκαηα θαηά ηελ αθαίξεζε ηεο θαη
λα αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία ιήμεο ζε θάζε ξνιφ.

7

ΔΡΗΘΔΡΔΠ ΓΗΑ CONTAINER ρεηξνπξγηθψλ εξγαιείσλ.
Θαξηειάθηα (ράξηηλεο απηνθφιιεηεο εηηθέηεο ) θνπηηψλ απνζηείξσζεο. Λα δηαζέηνπλ δείθηε αιιαγήο ρξψκαηνο φηαλ εθηίζεληαη ζε
ζπλζήθεο απνζηείξσζεο. Λα θέξνπλ έλδεημε γηα αλαγξαθή έλαξμεο θαη ιήμεο απνζηείξσζεο κε αξίζκεζε ηνπ θνξηίνπ θιηβαληζκνχ θαη
φλνκα ζπζθεπαζηή. Λα πξνζθέξνληαη ζε δηαζηάζεηο 53,5x36mm θαη 65x36 mm.

8

ΝΙΝΘΙΖΟΥΚΔΛΝΗ ΔΠΥΡΔΟΗΘΝΗ ΣΖΚΗΘΝΗ ΓΔΗΘΡΔΠ ΑΡΚΝ
• Λα είλαη θαηάιιεινη γηα εζσηεξηθή ρξήζε ζε θάζε παθέην απνζηείξσζεο
• Λα είλαη ηζνδχλακνη βηνινγηθνχ δείθηε (λα θαηαηεζεί ε κειέηε πνπ ην απνδεηθλχεη)
• Λα αληηδξνχλ πξννδεπηηθά ζε φιεο ηηο ζεκαληηθέο παξακέηξνπο απνζηείξσζεο, θαηάιιεινη γηα πξνγξάκκαηα 121νC -134νC.
• Λα έρνπλ θαηαζθεπή κεηαθηλνχκελεο ρεκηθήο κειάλεο.
• Λα είλαη απαιιαγκέλνη κφιπβδνπ θαη άιισλ βαξέσλ κεηάιισλ γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ ρξεζηψλ.
• Λα είλαη εχθνινη ζηελ αλάγλσζε, κε εκθαλή θαη επδηάθξηηφ απνηέιεζκα, φηαλ εθηίζεληαη ζηηο παξακέηξνπο απνζηείξσζεο.
• Λα είλαη ζπζθεπαζκέλνη ζε θαηάιιειν πιηθφ, γηα πξνζηαζία απφ ην ειηαθφ θσο θαη ηελ πγξαζία.
• Λα αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία ιήμεο ηνπ πξντφληνο ζε θάζε ζπζθεπαζία.
• Λα δηαηίζεηαη θαη κε πξνέθηαζε γηα κεγάια ζεη.
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ΡΔΣΛΗΘΝΠ ΔΙΔΓΣΝΠ ΓΗΑ ΘΙΗΒΑΛΝ ΑΡΚΝ (BOWIE DICK)
• Ρν test bowie dick λα απνθαιχπηεη αλ ν θιίβαλνο απνζηείξσζεο ιεηηνπξγεί ζε θαζνξηζκέλεο ζπλζήθεο ρξφλνπ, ζεξκνθξαζίαο,
πίεζεο, απνκάθξπλζεο αέξα, πγξαζίαο θαη έθζεζεο ζην απνζηεηξσηηθφ κέζν.
• Ρν test λα απνθαιχπηεη ηελ χπαξμε αέξα ζηνλ θιίβαλν, πηζαλέο δηαξξνέο ηνπ ζαιάκνπ, θαθή πνηφηεηα αηκνχ (πγξφο ή ππέξζεξκνο
αηκφο, ζπκππθλψκαηα).
• Ρν test λα θέξεη δείθηε κε ρεκηθή κειάλε, ε νπνία λα παξακέλεη αλαιινίσηε θαη κεηά ηελ αξρεηνζέηεζε γηα καθξφ δηάζηεκα, γηα
ηνπιάρηζηνλ 5 ρξφληα.
• Ν δείθηεο λα έρεη ηππσκέλα ηα δεδνκέλα ηνπ θχθινπ απνζηείξσζεο θαη ε ρξσκαηηθή αιιαγή λα είλαη ζαθήο..
• Θάζε παθέην λα θέξεη εκεξνκελία παξαγσγήο θαη ιήμεο. Λα ζπλνδεχεηαη απφ αλαιπηηθφ δηαγλσζηηθφ πίλαθα ζθαικάησλ.
• Ρν test λα είλαη νηθνινγηθά αζθαιέο γηα απφξξηςε, λα είλαη απαιιαγκέλν κφιπβδνπ θαη άιισλ βαξέσλ κεηάιισλ θαζψο θαη
αιιεξγηνγφλσλ νπζηψλ φπσο ιάηεμ.
• Ρν test bowie dick λα είλαη ζχκθσλν κε ηα δηεζλή πξφηππα ρεκηθψλ δεηθηψλ απνζηείξσζεο φπσο νξίδεηαη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε
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ΓΔΗΘΡΖΠ ΒΗΝΙΝΓΗΘΝΠ ΘΙΗΒΑΛΝ ΑΡΚΝ (ΑΚΞΝΙΔΠ)
• Νη βηνινγηθνί δείθηεο λα είλαη θηαιίδηα κε ζξεπηηθφ πγξφ θαη πιεζπζκφ ζπφξσλ αλά ισξίδα ζχκθσλα κε ην πξφηππν EN ISO 111381-3.
• Λα πξνζθέξεηαη δσξεάλ ε ζπζθεπή ηνπ επσαζηήξα γηα ηνπο βηνινγηθνχο δείθηεο θαη λα δηαηίζεληαη ηνπιάρηζηνλ κε 10 ζέζεηο
επψαζεο θαη ελδείμεηο ιεηηνπξγίαο (νπηηθή - ερεηηθή ζήκαλζε).
• Λα είλαη θαηάιιεινη γηα θχθινπο απνζηείξσζεο 121νC -134νC ηνπ θιηβάλνπ αηκνχ θαη λα θέξνπλ πηζηνπνηεηηθφ αζθαιείαο φζνλ
αθνξά ην είδνο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ ζπφξσλ.
• Ρφζν ζηελ αηνκηθή ζπζθεπαζία φζν θαη εμσηεξηθά λα αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία ιήμεσο θαη ν θσδηθφο παξαγσγήο.
• Ζ εηηθέηα ηεθκεξίσζεο λα αληέρεη ζηηο ζπλζήθεο θιηβαληζκνχ ρσξίο λα θζείξεηαη θαη λα μεθνιιάεη εχθνια.
• Θάζε παθέην δεηθηψλ λα ζπλνδεχεηαη απφ ηερληθέο νδεγίεο –πιεξνθνξίεο φπσο: βαζηθέο παξακέηξνπο πνπ έρεη ζρεδηαζηεί λα
αληρλεχεη, αλακελφκελε αιιαγή κεηά ηελ έθζεζε ζην κέζν απνζηείξσζεο, εκεξνκελία παξαγσγήο θαη ιήμεσο, θσδηθφο παξαγσγήο,
ζπλζήθεο απνζήθεπζεο, νδεγίεο ρξήζεσο ζηελ ειιεληθή γιψζζα.
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ΓΔΗΘΡΖΠ ΒΗΝΙΝΓΗΘΝΠ ΘΙΗΒΑΛΝ ΑΡΚΝ ΑΚΔΠΖΠ ΑΛΑΓΛΥΠΖΠ
• Βηνινγηθφο δείθηεο γηα θιηβάλνπο αηκνχ ζε ακπνχιεο κε απνηέιεζκα επψαζεο έσο 3 ψξεο, θαηάιιεινο γηα θχθινπο απνζηείξσζεο
134νC.
• Λα δηαηίζεηαη επσαζηήξαο ηνπιάρηζηνλ κε 10 ζέζεηο επψαζεο, λα έρεη ηε δπλαηφηεηα νπηηθήο θαη ερεηηθήο έλδεημεο ησλ
απνηειεζκάησλ θαη ζπλαγεξκφ ζε πεξίπησζε ιαλζαζκέλνπ απνηειέζκαηνο.
• Λα θαηαηίζεηαη πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο κε ην EN ISO 11138-3-1 θαη θπιιάδην νδεγηψλ ζηα Διιεληθά επί πνηλή απφξξηςεο.

Σελίδα 86

12

ΦΗΙΡΟΑ ΣΑΟΡΗΛΑ ΚΗΑΠ ΣΟΖΠΔΥΠ ΓΗΑ ΚΔΡΑΙΙΗΘΑ ΘΝΡΗΑ (CONTAINERS).
• Λα είλαη κηαο ρξήζεσο, κε νπή, κε ρεκηθφ δείθηε ζην πάλσ κέξνο ηνπο. Ν ρεκηθφο δείθηεο λα κελ είλαη ηνμηθφο.
• Κηθξνπνξψδεο, γηα λα επηηξέπεη κφλν ηε δηείζδπζε ηνπ αηκνχ θαη λα εκπνδίδεη ηνπο κηθξννξγαληζκνχο.
• Λα είλαη ειαζηηθφ, ψζηε λα αληέρεη ζηελ πίεζε θαηά ηελ απνζηείξσζε
• Λα αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία ιήμεο ζε θάζε ζπζθεπαζία.
• Λα ππάξρεη έγθξηζε γηα ην πξντφλ απφ ηνλ ΔΝΦ, θαζψο θαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε κε ηελ έλδεημε CE ηππσκέλε ζε θάζε
ζπζθεπαζία..
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ΟΝΙΑ ΑΞΝΠΡΔΗΟΥΠΖΠ ΓΗΑ ΘΙΗΒΑΛΝ ΞΙΑΠΚΑΡΝΠ
• Λα είλαη απφ γλήζην TYVEK θαη λα ππάξρεη, απφ ηελ θαηαζθεπαζηηθή εηαηξεία, πηζηνπνίεζε γηα ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ πξντφληνο.
• Ρν βάξνο (πνιπνιεθίλε + δηαθαλέο πιαζηηθφ θχιιν) λα είλαη > 90gr/m2. Λα είλαη ζπκβαηά κε ην ζχζηεκα STERRAD θαη λα
πξνζθνκηζηεί επίζεκε επηζηνιή ζπκβαηφηεηαο απφ ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ νίθν ηνπ κεραλήκαηνο.
• Λα είλαη αδηαπέξαζηα ζην λεξφ θαη λα ππάξρεη ηζρπξφ θξάγκα θαηά ησλ κηθξννξγαληζκψλ θαη ηεο ζθφλεο. Λα κελ επηκνιχλνληαη ηα
απνζηεηξσκέλα πιηθά θαηά ηε θχιαμε.
• Νη ρεκηθνί δείθηεο ησλ ξνιψλ λα είλαη ζηελ εζσηεξηθή κπξνζηηλή επηθάλεηα ψζηε λα παξέρεηαη άκεζν νπηηθφ απνηέιεζκα (δείθηεο –
εξγαιεία) ρσξίο λα ρξεηαζηεί λα αλαπνδνγπξηζηεί ην παθέην.
• Νη ρεκηθνί δείθηεο ησλ ξνιψλ λα είλαη ηθαλνχ κεγέζνπο εκθαλείο θαη επθξηλείο (πξηλ θαη κεηά ηελ απνζηείξσζε), κε ηνμηθνί,
ηππσκέλνη ζε ππθλά δηαζηήκαηα, θαη ε κεηαβνιή ηνπ ρξσκαηηζκνχ ηνπο κεηά ηελ απνζηείξσζε λα είλαη επθξηλήο θαη επδηάθξηηε.
• Θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ αλνίγκαηνο (κεηά ηελ απνζηείξσζε) δελ ζα πξέπεη λα ζθίδεηαη ην παθέην αιιά λα αλνίγεη παξάιιεια κε ηελ
πιατλή ξαθή θαη λα απνθνιιάηαη νκαιά ρσξίο λα αθήλεη ππνιείκκαηα (ηλίδηα θαη ρλνχδη) ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε άζεπηε παξαιαβή
ηνπ πιηθνχ.
• Λα γίλεηαη αλαθνξά ζην ρξφλν δηαηήξεζεο απνζηείξσζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ζε ειεγρφκελεο ζπλζήθεο απνζηείξσζεο.
• Λα αλαγξάθεηαη επθξηλψο ε εκεξνκελία παξηίδα παξαγσγήο θαη ιήμεο.
• Λα αλαγξάθεηε ε παξηίδα παξαγσγήο γηα εχθνιν εληνπηζκφ θαηαζθεπαζηηθνχ ιάζνπο.
• Λα πξνζθέξνληαη ζε δηαζηάζεηο, ψζηε λα θαιχπηνληαη νη αληίζηνηρεο αλάγθεο καο αλά ρξνληθή πεξίνδν.

α

75 Σ 70 m.

β

100 Σ 70 m.

γ

150 Σ 70 m.

δ

200 Σ 70 m.

ε

250 Σ 70 m.

ζη

300 X 70 m.

δ

350 Σ 70 m.

ε
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500 Σ 70 m.
ΓΔΗΘΡΔΠ ΓΗΑ ΒΗΝΙΝΓΗΘΝ ΔΙΔΓΣΝ ΡΝ ΘΙΗΒΑΛΝ ΞΙΑΠΚΑΡΝΠ (ΑΚΞΝΙΔΠ)
• Νη βηνινγηθνί δείθηεο λα είλαη θηαιίδηα κε ζξεπηηθφ πγξφ θαη πιεζπζκφ ζπφξσλ αλά ισξίδα ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα.
• Λα θέξνπλ έλδεημε κε ηελ αλακελφκελε αιιαγή ηνπ δείθηε κεηά ηελ έθζεζε ζην κέζν απνζηείξσζεο. Ζ αιιαγή ηνπ ρξσκαηηζκνχ λα
είλαη εκθαλήο θαη επδηάθξηηε.
• Λα είλαη ζπκβαηνί κε ηνλ θιίβαλν πιάζκαηνο STERRAD ηνπ λνζνθνκείνπ καο.
• Λα παξέρνπλ απνηέιεζκα ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα (ν ζπληνκφηεξνο ρξφλνο ζα πξνηηκεζεί).
• Λα πξνζθέξεηαη, αλ θαη εθ‟ φζνλ δεηεζεί, δσξεάλ ε ζπζθεπή ηνπ επσαζηήξα γηα ηνπο βηνινγηθνχο δείθηεο θαη λα δηαηίζεληαη
ηνπιάρηζηνλ κε 6 ζέζεηο επψαζεο, κε πξνζηαηεπηηθφ θαπάθη θαη ελδείμεηο ιεηηνπξγίαο.
• Ρφζν ζηελ αηνκηθή ζπζθεπαζία φζν θαη εμσηεξηθά λα αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία ιήμεσο θαη ν θσδηθφο παξαγσγήο.
• Ζ εηηθέηα ηεθκεξίσζεο λα αληέρεη ζηηο ζπλζήθεο θιηβαληζκνχ ρσξίο λα θζείξεηαη θαη λα μεθνιιάεη εχθνια
• Θάζε παθέην δεηθηψλ λα ζπλνδεχεηαη απφ ηερληθέο νδεγίεο –πιεξνθνξίεο φπσο: βαζηθέο παξακέηξνπο πνπ έρεη ζρεδηαζηεί λα
αληρλεχεη, αλακελφκελε αιιαγή κεηά ηελ έθζεζε ζην κέζν απνζηείξσζεο, εκεξνκελία παξαγσγήο θαη ιήμεσο, θσδηθφο παξαγσγήο,
ζπλζήθεο απνζήθεπζεο, νδεγίεο ρξήζεσο ζηελ ειιεληθή γιψζζα.
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ΓΔΗΘΡΔΠ ΑΞΝΠΡΔΗΟΥΠΖΠ ΓΗΑ ΘΙΗΒΑΛΝ ΞΙΑΠΚΑΡΝΠ.
• Λα θέξνπλ έλδεημε κε ηελ αλακελφκελε αιιαγή ηνπ δείθηε κεηά ηελ έθζεζε ζην κέζν απνζηείξσζεο. Ζ αιιαγή ηνπ ρξσκαηηζκνχ λα
είλαη εκθαλήο θαη επδηάθξηηε.
• Λα θέξνπλ έλδεημε φηη είλαη ζπκβαηά κε ηνλ θιίβαλν πιάζκαηνο STERRAD. Ρν θάζε παθέην δεηθηψλ ή απηνθφιιεησλ ηαηληψλ λα
ζπλνδεχεηαη απφ ηερληθέο νδεγίεο θαη πιεξνθνξίεο φπσο :
α) Αλακελφκελε αιιαγή κεηά ηελ έθζεζε ζην κέζν απνζηείξσζεο.
β) Βαζηθέο παξακέηξνπο πνπ έρεη ζρεδηαζηεί λα αληρλεχεη.
γ) Ζκεξνκελία παξαγσγήο θαη ιήμεσο.
δ) Θσδηθφο παξαγσγήο.
ε) Ππλζήθεο απνζήθεπζεο.
ζη) Νδεγίεο ρξήζεο ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη θαηαζθεπαζηηθφο νίθνο.
• Λα είλαη ζε ζπζθεπαζία θαη κέζα ζε ραξηνθηβψηηα γηα αζθαιέζηεξε θχιαμε θαη απνζήθεπζε.
• Ρφζν ζηε αηνκηθή ζπζθεπαζία φζν θαη εμσηεξηθά λα αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία ιήμεο, ν θσδηθφο παξαγσγήο θαη ε ζήκαλζε CE.
• Λα θαηαηεζεί πηζηνπνίεζε θαηαιιειφηεηαο ηνπ πξνζθεξφκελνπ πιηθνχ απφ ηνλ θαηάιιειν Νξγαληζκφ, φηη πιεξνί ηηο ζπλζήθεο
απνζηείξσζεο.
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ΘΑΠΔΡΔΠ ΑΞΝΠΡΔΗΟΥΠΖΠ ΓΗΑ ΘΙΗΒΑΛΝ ΞΙΑΠΚΑΡΝΠ
• Νη θαζέηεο λα είλαη ζπκβαηέο κε ηνλ θιίβαλν πιάζκαηνο STERRAD.
• Λα πεξηέρνπλ ππεξνμείδην ηνπ πδξνγφλνπ (Ζ2Ν2) ζε ππθλφηεηα πεξίπνπ 58%.
• Θάζε θαζέηα λα δηαζθαιίδεη ηελ ειάρηζηε απαξαίηεηε θαη ηζφπνζε θαηαλάισζε Ζ2Ν2.
• Νη θαζέηεο λα είλαη ζε ζπζθεπαζία θαη κέζα ζε ραξηνθηβψηηα γηα αζθαιέζηεξε θχιαμε θαη απνζήθεπζε.
• Ζ ζπζθεπαζία λα παξέρεη ηε κέγηζηε αζθάιεηα ζην ρξήζηε.
• Ρφζν ζηελ αηνκηθή ζπζθεπαζία φζν θαη εμσηεξηθά λα αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία ιήμεσο, ν θσδηθφο παξαγσγήο θαη ε ζήκαλζε CE.
• Θάζε ζπζθεπαζία λα ζπλνδεχεηαη απφ ηερληθέο νδεγίεο θαη πιεξνθνξίεο φπσο : εκεξνκελία παξαγσγήο θαη ιήμεσο, ν θσδηθφο
παξαγσγήο, ζπλζήθεο απνζήθεπζεο, νδεγίεο ρξήζεσο ζηελ ειιεληθή γιψζζα.
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SET ΑΛΑΙΥΠΗΚΥΛ ΓΗΑ ΘΙΗΒΑΛΝ ΞΙΑΠΚΑΡΝΠ STERRAD
• Φίιηξα (vaporizer plate) γηα θιίβαλν πιάζκαηνο
• Κειάλε γηα θιίβαλν πιάζκαηνο
• Θαηαγξαθηθφ ραξηί ζε ξνιφ
• Σάξηηλν θνπηί απφξξηςεο θαζεηψλ
ΒΝΟΡΠΔΠ ΘΑΘΑΟΗΠΚΝ ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΥΛ ΔΟΓΑΙΔΗΥΛ
• Βνχξηζεο θαζαξηζκνχ ελδναπιηθψλ εξγαιείσλ (ιαπαξνζθφπηα, αλαξξνθήζεηο, νξζνπεδηθά εξγαιεία, θ.ι.π)
• Λα είλαη πνιιαπιψλ ρξήζεσλ.
• Λα πξνζθέξνληαη ζε δηάθνξεο δηαζηάζεηο.
ΒΝΟΡΠΔΠ ΘΑΘΑΟΗΠΚΝ ΡΞΝ ΝΓΝΛΡΝΒΝΟΡΠΑΠ,
πνιιαπιψλ ρξήζεσλ, κε αηζάιηλεο ηξίρεο θαη πιαζηηθή ιαβή.
ΘΙΗΞ-ΑΠΦΑΙΔΗΔΠ ΓΗΑ ΘΝΡΗΑ ΑΞΝΠΡΔΗΟΥΠΖΠ
• Λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ πιηθφ αληνρήο ζηνλ θχθιν απνζηείξσζεο ζε θιίβαλν αηκνχ.
• Λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ αλζεθηηθφ πιαζηηθφ ηαηξηθήο πνηφηεηαο κε δπλαηφηεηα έιεγρνπ ηεο δηαδηθαζίαο απνζηείξσζεο ζε
θιίβαλν αηκνχ (κε ελζσκαησκέλν δείθηε).
• Λα είλαη ιεπηά θαη εχρξεζηα.
• Λα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζε φινπο ηνπο ηχπνπο container.

21

ΣΟΥΚΑΡΗΠΡΔΠ ΡΑΗΛΗΔΠ ΠΖΚΑΛΠΖΠ ΡΥΛ ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΥΛ ΔΟΓΑΙΔΗΥΛ
• Λα πξνζθέξνληαη ζε πνιιά θαη δηάθνξα ρξψκαηα.
• Λα έρνπλ θάξδνο πεξίπνπ 0,5 cm.
• Λα αληέρνπλ ζηηο ζπλζήθεο θιηβαληζκνχ.
• Λα κελ μεθνιιάλε εχθνια.
ΠΔ ΚΝΟΦΖ ΟΝΙΝ
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ΠΡΔΟΔΝΠ ΣΖΚΗΘΝΠ ΓΔΗΘΡΖΠ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΘΑΟΗΠΚΝ ΞΙΛΡΖΟΗΥΛ –ΑΞΝΙΚΑΛΡΥΛ ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΥΛ ΔΟΓΑΙΔΗΥΛ.
• Θαηαζθεπαζκέλνο ζχκθσλα κε ISO 15883 θαη αθελφο κελ λα πξνζνκνηάδεη κε ηα ξππαλζέληα κε αίκα ρεηξνπξγηθά εξγαιεία ,
αθεηέξνπ κεηά ην πέξαο πιχζεσο - απνιπκάλζεσο ησλ εξγαιείσλ λα απεηθνλίδνληαη ιεπηνκεξψο ζηνλ δείθηε ηα απνηειέζκαηα ηεο
θαιήο ή κε πιχζεσο απνιπκάλζεσο απηψλ.
• Λα απνηειείηαη απφ κηα ρεκηθή νπζία ε φπνην λα είλαη ππνθαηάζηαην ηνπ αίκαηνο θαη λα είλαη ηνπνζεηεκέλε πάλσ ζε πιαθίδην απφ
αλνμείδσην ράιπβα ε άιιε κεηαιιηθή επηθάλεηα, έηζη ψζηε λα πξνζνκνηάδεη κε ην ξππαλζέλ κε αίκα ρεηξνπξγηθφ εξγαιείν. Ζ
γεσκεηξία θαηαζθεπήο ηνπ δείθηε λα είλαη ηέηνηα ψζηε λα αληηγξάθεη ηα δπζπξφζηηα κέξε ησλ δηαθφξσλ ρεηξνπξγηθψλ εξγαιείσλ
(αξζξψζεηο, πηπρέο)
• Λα παξέρεη πνηνηηθφ έιεγρν ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ πιπληεξίνπ κε αλάινγε έλδεημεο ηνπ απνηειέζκαηνο, ν δείθηεο λα ζπλνδεχεηαη απφ
πίλαθα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ γηα ηε δηάγλσζε – εληνπηζκέ ησλ δηάθνξσλ πξνβιεκάησλ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ πιπληεξίνπ.
• Λα είλαη κηθξφο ζε δηαζηάζεηο θαη εχθνινο ζηελ ρξήζε
• Λα παξέρεηαη ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία φπνπ ζα αλαγξάθεηαη:
- Ζ εκεξνκελία ιήμεσο
- Ν θσδηθφο παξαγσγήο
- Ν θαηαζθεπαζηηθφο νίθνο
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ΞΟΝΠΡΑΡΔΡΗΘΑ ΙΗΘΑ ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΥΛ ΔΟΓΑΙΔΗΥΛ
• Ρα εηδηθά πξνζηαηεπηηθά πιηθά λα είλαη πνιιαπιψλ ρξήζεσλ.
• Λα είλαη εηδηθά ζρεδηαζκέλα γηα λα πξνζηαηεχνπλ ηα άθξα ησλ ρεηξνπξγηθψλ εξγαιείσλ απφ ηελ θζνξά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
απνζηείξσζεο.
• Λα έρνπλ νπέο, ψζηε λα επηηξέπνπλ ηελ εχθνιε δηείζδπζε ηνπ απνζηεηξσηηθνχ κέζνπ (αηκφο, αέξην, πιάζκα).

24

ΣΑΟΡΗ ΔΠΥΡEΟΗΘΖΠ ΔΞΗΠΡΟΥΠΖΠ NON WOVEN
• Λα είλαη ραξηί επίζηξσζεο δίζθσλ απφ πιηθφ NON WOVEN ππθλψλ ζηξψζεσλ θαη βάξνπο άλσ ησλ 70γξ/ηεηξ.κεηξν
• Λα είλαη καιαθφ θαη λα εθαξκφδεη ζην εζσηεξηθφ ηνπ δίζθνπ
• Λα έρεη πςειή απνξξνθεηηθφηεηα ηεο πγξαζίαο άλσ ηνπ 500% ηνπ βάξνπο ηνπ
• Λα κελ ζρίδεηαη κεηά ηε δηαδηθαζία ηεο απνζηείξσζεο
• Λα πξνζθέξεηαη ζε δηαζηάζεηο 30Σ60εθ.
ΣΖΚΗΘΝΗ ΓΔΗΘΡΔΠ ΔΙΔΓΣΝ ΦΝΟΡΗΝ ΘΙΗΒΑΛΝ ΑΡΚΝ
• Λα πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο γηα κε βηνινγηθνχο δείθηεο ηεο Δ.Δ., ζχκθσλα κε ηα πξφηππα EN ISO 11140-1. Ζ εθαξκνγή ησλ
δεηθηψλ λα γίλεηαη κε ρξήζε ζπζθεπήο PCD, ε νπνία λα είλαη θαηαζθεπαζκέλε ζχκθσλα κε ΔΛ 867-5 θαη λα παξέρεηαη δσξεάλ απφ
ηνλ πξνκεζεπηή. Ζ ζπλνιηθή θαηαζθεπή ηεο λα είλαη αλζεθηηθή ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο θαη πηέζεηο, γηα απεξηφξηζηε ρξήζε ή αλ είλαη
πεξηνξηζκέλε, απηή λα παξέρεηαη δσξεάλ κε αλάινγν αξηζκφ δεηθηψλ. Λα παξέρεηαη πηζηνπνίεζε ηνπ θαηαζθεπαζηή γηα ηνλ αξηζκφ
ησλ θχθισλ ρξήζεο.
• Νη δείθηεο λα είλαη θαηάιιεινη γηα ηελ αλίρλεπζε ηεο δηεηζδπηηθφηεηαο ηνπ αηκνχ ηνπ θιηβάλνπ ζε φισλ ησλ ηχπσλ ηα εξγαιεία
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ απινθφξσλ, πνπ εκθαλίδνπλ κεγαιχηεξν βαζκφ δπζθνιίαο). Λα είλαη θαηάιιεινη γηα ζεξκνθξαζίεο
121ν C θαη 134ν C. Λα είλαη απηνθφιιεηνη γηα δπλαηφηεηα αξρεηνζέηεζεο. Λα είλαη επδηάθξηην ην απνηέιεζκα, εχθνιεο άκεζεο
εξκελείαο θαη ε ρξσκαηηθή αιιαγή λα παξακέλεη κφληκα. Ζ κειάλε λα παξακέλεη αλαιινίσηε θαη κεηά ηελ αξρεηνζέηεζε ηνπ δείθηε,
γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα (άλσ ησλ 5 εηψλ).
• Λα ζπλνδεχεηαη απφ πίλαθα ζθαικάησλ θαη πηζαλψλ αηηηψλ απηψλ.

25

26

ΘΑΞΔΙΑ ΣΔΗΟΝΟΓΔΗΝ

α

Αληξηθφ, κε δέζηκν πίζσ. Κηαο ρξήζεο, Κεγάιν, δηάηξεην (νξαηή δηάηξεζε), αληηηδξσηηθφ, ππναιιεξγηθφ, αληηζηαηηθφ, αλζεθηηθφ ζην
ζθίζηκν, λα κελ αθήλεη ηλίδηα ή ρλνχδη, NON WOVEN, λα κελ γιηζηξά.

β

Γπλαηθείν, κε ιάζηηρν πίζσ. Κηαο ρξήζεο, Κεγάιν, δηάηξεην (νξαηή δηάηξεζε), αληηηδξσηηθφ, ππναιιεξγηθφ, αληηζηαηηθφ, αλζεθηηθφ
ζην ζθίζηκν, λα κελ αθήλεη ηλίδηα ή ρλνχδη, NON WOVEN, λα κελ γιηζηξά.

γ

Νιηθήο θάιπςεο hood. Κηαο ρξήζεο, Κεγάιν, δηάηξεην (νξαηή δηάηξεζε), αληηηδξσηηθφ, ππναιιεξγηθφ, αληηζηαηηθφ, αλζεθηηθφ ζην
ζθίζηκν, λα κελ αθήλεη ηλίδηα ή ρλνχδη, NON WOVEN, λα κελ γιηζηξά.
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ΚΑΠΘΔΠ ΣΔΗΟΝΟΓΔΗΝ

α

Γεηέο, κε θνξδφληα απφ αλζεθηηθφ πιηθφ αληηαιιεξγηθά γαδσκέλα, ηα νπνία λα κελ θφβνληαη ε απνζπψληαη απφ ην ζψκα ηεο κάζθαο.
Λα είλαη ππναιιεξγηθέο, ηξηψλ ζηξσκάησλ, κε καιαθφ επηξξίλην έιαζκα ζε φιν ην κήθνο ην νπνίν λα κελ απνζπάηαη εχθνια. Λα είλαη
καιαθέο θαη θηιηθέο πξνο ην πξφζσπν, λα κελ αθήλνπλ ρλνχδη. Λα δηαζέηνπλ ζήκαλζε CE. Λα έρνπλ πηέηα. Λα θέξνπλ παξάιιειεο
πηπρψζεηο ζε φιν ην πιάηνο ηεο κεγάιεο πιεπξάο. Λα ηνπνζεηνχληαη εχθνια, γξήγνξα θαη λα παξακέλνπλ ζηαζεξέο ζηηο ζέζεηο ηνπο.
Λα είλαη αδηάβξνρεο, άνζκεο κε άξηζηε ηθαλφηεηα αλαπλνήο. Λα είλαη απαιιαγκέλεο απφ ηνμηθέο νπζίεο. Λα κελ είλαη απφ εχθιεθην
πιηθφ.

β

Κε ιάζηηρν ζπγθξάηεζεο, ππναιιεξγηθέο, ηξηψλ ζηξσκάησλ, κε καιαθφ επηξξίλην έιαζκα ζε φιν ην κήθνο ην νπνίν λα κελ απνζπάηαη
εχθνια, λα κελ αθήλνπλ ρλνχδη.
Κε δηάθαλε νθζαικηθή θαιχπηξα, αληηζακβσηηθέο, ππναιιεξγηθέο, ηξηψλ ζηξσκάησλ, κε καιαθφ επηξξίλην έιαζκα ζε φιν ην κήθνο ην
νπνίν λα κελ απνζπάηαη εχθνια, κε εηδηθή ζπνγγψδε ηαηλία ζην άλσ κέξνο πξνο ζπγθξάηεζε ησλ πδξαηκψλ ηεο εθπλνήο, λα κελ
αθήλνπλ ρλνχδη. Γεηέο κε θνξδφληα.

γ

28

ΞΝΓΝΛΑΟΗΑ ΣΔΗΟΝΟΓΔΗΝ Κηαο ρξήζεο, κεγάιν κέγεζνο, κε ιάζηηρν πεξηκεηξηθά, αδηάβξνρα, απφ καιαθφ πιαζηηθφ πιηθφ,
κεγάιεο αληνρήο, εχθνια ζην άλνηγκά ηνπο.

29

ΘΝΠΡΝΚΗΑ ΣΔΗΟΝΟΓΔΗΝ

α

Κηαο ρξήζεο, αδηάβξνρα, θαηαζθεπαζκέλα απφ αεξνδηαπεξαηφ πιηθφ κε ζπκπεξηθνξά πθάζκαηνο, αλζεθηηθά ζην ζρίζηκν, αδηαθαλή.
Ρν παληειφλη λα θέξεη ιάζηηρν ζηελ κέζε ή εχρξεζην θνξδφλη, ε κπινχδα λα έρεη θνληά καλίθηα (θαηά πξνηίκεζε κε καληθνθφιιεζε)
θαη κηα ηνπιάρηζηνλ ηζέπε. Κέγεζνο XL.

β

Κηαο ρξήζεο, αδηάβξνρα, θαηαζθεπαζκέλα απφ αεξνδηαπεξαηφ πιηθφ κε ζπκπεξηθνξά πθάζκαηνο, αλζεθηηθά ζην ζρίζηκν, αδηαθαλή.
Ρν παληειφλη λα θέξεη ιάζηηρν ζηελ κέζε ή εχρξεζην θνξδφλη, ε κπινχδα λα έρεη θνληά καλίθηα (θαηά πξνηίκεζε κε καληθνθφιιεζε)
θαη κηα ηνπιάρηζηνλ ηζέπε. Κέγεζνο L

γ

Κηαο ρξήζεο, αδηάβξνρα, θαηαζθεπαζκέλα απφ αεξνδηαπεξαηφ πιηθφ κε ζπκπεξηθνξά πθάζκαηνο, αλζεθηηθά ζην ζρίζηκν, αδηαθαλή.
Ρν παληειφλη λα θέξεη ιάζηηρν ζηελ κέζε ή εχρξεζην θνξδφλη, ε κπινχδα λα έρεη θνληά καλίθηα (θαηά πξνηίκεζε κε καληθνθφιιεζε)
θαη κηα ηνπιάρηζηνλ ηζέπε. Κέγεζνο M

30

ΚΞΙΝΕΔΠ ΔΜΔΡΑΠΡΗΘΔΠ ΑΞΙΔΠ.Κηαο ρξήζεο, απφ πιηθφ NON-WOVEN κε ζπκπεξηθνξά πθάζκαηνο, ππθλφ, αδηαθαλέο,
αεξνδηαπεξαηφ, πδξφθνβν, κε καθξηά καλίθηα κε ιάζηηρν ή καλζέηα ζηελ άθξε. Λα δέλνπλ ζηε κέζε ή λα θνπκπψλνπλ θαιχπηνληαο
φιν ην πίζσ κέξνο ηνπ ζψκαηνο
ΚΞΙΝΕΔΠ ΣΔΗΟΝΟΓΔΗΝ ΑΞΝΠΡΔΗΟΥΚΔΛΔΠ

31
α

Κηαο ρξήζεο, κε αλαγξαθή εκεξνκελίαο απνζηείξσζεο θαη ιήμεο απνζηείξσζεο, ζπζθεπαζκέλεο ψζηε λα κπνξνχλ λα θνξεζνχλ κε
άζεπηε ηερληθή, απφ πιηθφ NON-WOVEN κε ζπκπεξηθνξά πθάζκαηνο, ππναιιεξγηθέο, πγξναπσζεηηθέο, αεξνδηαπεξαηέο, καθξηέο, κε
ελίζρπζε ζηνλ ζψξαθα θαη ζηα καλίθηα θαη λα θαιχπηεηαη ε πιάηε γηα θαιχηεξε εμαζθάιηζε άζεπηνπ ρεηξνπξγηθνχ πεδίνπ. Ρα καλίθηα
λα θαηαιήγνπλ ζε καλζέηα. Κέζα ζην παθέην λα ππάξρεη απνξξνθεηηθφ πεδίν γηα ην ζθνχπηζκα ησλ ρεξηψλ. Κέγεζνο XXL

β

Κηαο ρξήζεο, κε αλαγξαθή εκεξνκελίαο απνζηείξσζεο θαη ιήμεο απνζηείξσζεο, ζπζθεπαζκέλεο ψζηε λα κπνξνχλ λα θνξεζνχλ κε
άζεπηε ηερληθή, απφ πιηθφ NON-WOVEN κε ζπκπεξηθνξά πθάζκαηνο, ππναιεξγηθέο, πγξναπσζεηηθέο, αεξνδηαπεξαηέο, καθξηέο, κε
ελίζρπζε ζηνλ ζψξαθα θαη ζηα καλίθηα θαη λα θαιχπηεηαη ε πιάηε γηα θαιχηεξε εμαζθάιηζε άζεπηνπ ρεηξνπξγηθνχ πεδίνπ. Ρα καλίθηα
λα θαηαιήγνπλ ζε καλζέηα. Κέζα ζην παθέην λα ππάξρεη απνξξνθεηηθφ πεδίν γηα ην ζθνχπηζκα ησλ ρεξηψλ. Κέγεζνο XL
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ΚΞΙΝΕΔΠ ΣΔΗΟΝΟΓΔΗΝ ΑΞΝΠΡΔΗΟΥΚΔΛΔΠ ΓΗΑ ΓΗΝΟΖΘΟΗΘΔΠ ΔΞΔΚΒΑΠΔΗΠ

α

Κηαο ρξήζεο, κε αλαγξαθή εκεξνκελίαο απνζηείξσζεο θαη ιήμεο απνζηείξσζεο, ζπζθεπαζκέλεο ψζηε λα κπνξνχλ λα θνξεζνχλ κε
άζεπηε ηερληθή, απφ πιηθφ NON-WOVEN κε ζπκπεξηθνξά πθάζκαηνο, ππναιεξγηθέο, πγξναπσζεηηθέο, αεξνδηαπεξαηέο, καθξηέο, εηδηθά
εληζρπκέλεο γηα δηνπξεζξηθέο επεκβάζεηο θαη λα θαιχπηεηαη ε πιάηε γηα θαιχηεξε εμαζθάιηζε άζεπηνπ ρεηξνπξγηθνχ πεδίνπ. Ρα
καλίθηα λα θαηαιήγνπλ ζε εληζρπκέλε καλζέηα. Κέζα ζην παθέην λα ππάξρεη απνξξνθεηηθφ πεδίν γηα ην ζθνχπηζκα ησλ ρεξηψλ,
πξναηξεηηθά λα ππάξρεη δπλαηφηεηα δεζίκαηνο απ‟ ηνλ ίδην ην ρεηξνπξγφ. Κέγεζνο XXL

β

Κηαο ρξήζεο, κε αλαγξαθή εκεξνκελίαο απνζηείξσζεο θαη ιήμεο απνζηείξσζεο, ζπζθεπαζκέλεο ψζηε λα κπνξνχλ λα θνξεζνχλ κε
άζεπηε ηερληθή, απφ πιηθφ NON-WOVEN κε ζπκπεξηθνξά πθάζκαηνο, ππναιεξγηθέο, πγξναπσζεηηθέο, αεξνδηαπεξαηέο, καθξηέο, εηδηθά
εληζρπκέλεο γηα δηνπξεζξηθέο επεκβάζεηο θαη λα θαιχπηεηαη ε πιάηε γηα θαιχηεξε εμαζθάιηζε άζεπηνπ ρεηξνπξγηθνχ πεδίνπ. Ρα
καλίθηα λα θαηαιήγνπλ ζε εληζρπκέλε καλζέηα. Κέζα ζην παθέην λα ππάξρεη απνξξνθεηηθφ πεδίν γηα ην ζθνχπηζκα ησλ ρεξηψλ,
πξναηξεηηθά λα ππάξρεη δπλαηφηεηα δεζίκαηνο απ‟ ηνλ ίδην ην ρεηξνπξγφ. Κέγεζνο XL
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ΗΚΑΡΗΠΚΝΠ ΣΔΗΟΝΟΓΔΗΝ ΑΞΝΠΡΔΗΟΥΚΔΛΝΠ (SET) ΙΑΞΑΟΝΡΝΚΗΑΠ (ΚΗΑΠ ΣΟΖΠΔΥΠ) α) Λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν
απφ πιηθφ non-woven, αδηαθαλέο & αεξνδηαπεξαηφ, πγξναπσζεηηθφ. Λα είλαη αλζεθηηθφ, λα κελ ζρίδεηαη εχθνια, λα κελ αθήλεη ηλίδηα
& ρλνχδη, β) Λα πεξηέρεη έλα (1) θάιπκκα ηξαπεδηνχ εξγαιεηνδνζίαο, έλα (1) θάιπκκα ηχπνπ Mayo, έλα ζεληφλη ιαπαξνηνκίαο κε
άλνηγκα πνπ πεξηιακβάλεη ζεκείν πξνζσξηλήο ηνπνζέηεζεο εξγαιείσλ πξναηξεηηθά , κε δηαζηάζεηο ηνπιάρηζηνλ 3 m κήθνο & 1,80
θάξδνο.

34

ΗΚΑΡΗΠΚΝΠ ΣΔΗΟΝΟΓΔΗΝ ΑΞΝΠΡΔΗΟΥΚΔΛΝΠ (SET) ΓΗΝΟΖΘΟΗΘΥΛ ΔΞΔΚΒΑΠΔΥΛ (ΚΗΑΠ ΣΟΖΠΔΥΠ) α) Λα είλαη
θαηαζθεπαζκέλν απφ πιηθφ non-woven, αδηαθαλέο & αεξνδηαπεξαηφ, πγξναπσζεηηθφ. Λα είλαη αλζεθηηθφ, λα κελ ζρίδεηαη εχθνια, λα
κελ αθήλεη ηλίδηα & ρλνχδη. Λα ππάξρεη δπλαηφηεηα δαθηπιηθήο εμέηαζεο πξνζηάηε. β) Λα πεξηέρεη: έλα(1) θάιπκκα θπζηενζθφπεζεο
ζρήκαηνο Ρ, δηαζηάζεσλ ηνπιάρηζηνλ 160x230 εθαη., κε νπή 7x15 εθαη. ηνπιάρηζηνλ, εηδηθή απνξξνθεηηθή αληηκηθξνβηαθή ελίζρπζε,
κε εηδηθή ζήθε απφ δηάθαλν πιαζηηθφ γηα ηελ ζπιινγή πγξψλ, φπνπ ζα ππάξρεη δίρηπ κηθξνχ δηακεηξήκαηνο νπψλ γηα ηελ ζπγθξάηεζε
ηζηνηεκαρίσλ ή ιίζσλ θαη θάλνπια απνξξνήο ησλ πγξψλ, έλα (1) εμσηεξηθφ πεξίβιεκα/θάιπκκα ηξαπεδηνχ απνζηεηξσκέλν, αδηάβξνρν,
εληζρπκέλν, δηαζηάζεσλ ηνπιάρηζηνλ 150x180 εθαη., πνδνλάξηα, πεηζέηα (πξναηξεηηθά).

35

SET ΘΑΙΤΖΠ ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΖΠ ΡΟΑΞΔΕΑΠ. Λα απνηειείηαη απφ:Αδηάβξνρν θάιπκκα ρεηξνπξγηθήο ηξάπεδαο κε απνξξνθεηηθή
επίζηξσζε κεγέζνπο ηθαλνχ γηα πιήξε θάιπςε. Ξξναηξεηηθά: πνζέληνλν κεηαθνξάο ηνπ αζζελνχο κε αληνρέο θαηάιιειεο γηα ηελ
κεηαθνξά αζζελψλ απμεκέλνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο, Εεχγνο επηθαιπκκέλσλ πιεπξηθψλ πξνεθηάζεσλ ρεηξνπξγηθήο ηξάπεδαο, Ηκάληεο
πξφζδεζεο θαη ζπγθξάηεζεο άλσ άθξσλ ζηηο πξνεθηάζεηο ηεο ρεηξνπξγηθήο ηξάπεδαο.
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ΒΑΚΒΑΘΗΑ ΛΔΟΝΣΔΗΟΝΟΓΗΘΖΠ (PATTIES) Θαηαζθεπαζκέλα απφ θπζηθέο απνξξνθεηηθέο ίλεο, ζπκπηεζκέλεο ηφζν ψζηε λα
κελ δηαρσξίδνληαη θαη λα πξνζθνιιψληαη ζηνπο ζσκαηηθνχο ηζηνχο. Λα απνξξνθνχλ πγξά ίζν κε πέληε θνξέο ην βάξνο ηνπο ζε 1 sec.
Λα δηαηίζεληαη ζε δηάθνξα κεγέζε θαη ζρήκαηα (ηεηξάγσλα, νξζνγψληα). Θάζε ζπφγγνο λα έρεη απαιή επηθάλεηα θαη ζηηο δχν πιεπξέο
θαη λα δηαζέηεη αθηηλνζθηεξφ λήκα. Ρν θάζε παθέην λα πεξηέρεη ηνπιάρηζηνλ 10 ηεκάρηα.

α

7x38mm πεξίπνπ

β

13x13mm πεξίπνπ

γ

13x38mm πεξίπνπ

δ

13x52mm πεξίπνπ

37

ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΝ ΞΔΓΗΝ ΛΔΟΝΣΔΗΟΝΟΓΗΘΖΠ Απνζηεηξσκέλν πεδίν (ζεληφλη) θξαληνηνκήο κε ελζσκαησκέλε ζαθνχια ζπιινγήο
πγξψλ θαη ηεκλφκελν ησδνθφξν θηικ ζην ρεηξνπξγηθφ πεδίν πνπ λα θαιχπηεη εμ‟ νινθιήξνπ ηνλ αζζελή. Λα απνηειείηαη απφ:
απνξξνθεηηθφ, κε δηαπεξαηφ απφ ηα πγξά non woven πιηθφ, ζπλνιηθψλ δηαζηάζεσλ θαη‟ ειάρηζηνλ 430x230εθ., κεγάιε
ελζσκαησκέλε νξζνγψληα ζαθνχια ζπιινγήο πγξψλ, ηεκλφκελν αληηκηθξνβηαθφ θηικ δηαζηάζεσλ 35x20εθ. πεξίπνπ, θαη εληζρπκέλε
ισξίδα ζην ζεληφλη γηα ηηο ζηεξηθηηθέο ξαθέο ηεο κήληγγαο.

38

ΘΑΙΡΠΑ ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΖ ΑΞΝΠΡΔΗΟΥΚΔΛΖ ΑΓΗΑΒΟΝΣΖ ΓΗΑ ΝΟΘΝΞΔΓΗΘΔΠ ΔΞΔΚΒΑΠΔΗΠ .Λα είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ
ειαζηηθφ , επεθηεηλφκελν αδηάβξνρν πιαζηηθφ ζην εμσηεξηθφ ηκήκα θαη εζσηεξηθή επίζηξσζε - επηθάιπςε βακβαθεξνχ
απνξξνθεηηθνχ πιηθνχ. Λα μεδηπιψλεηαη κε άζεπηε ηερληθή. Λα είλαη εχρξεζην. Λα είλαη αλζεθηηθφ ζην ζρίζηκν θαη λα κελ αθήλεη
ρλνχδη. Λα θαιχπηεη κε επθνιία θαη αζθάιεηα ην πξνο επέκβαζε κέινο λα δηαηίζεηαη ζε κεγέζε Small, Medium, Large, X-Large
απνζηεηξσκέλε κε αθηηλνβνιία γ' ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία. Λα πξνζθέξεηαη ζε δηαζηάζεηο / λνχκεξα SMALL, MEDIUM, LARGE-30ρ100
πεξίπνπ (κέηξεζε θαηά ην δίπισκα), XLARGE - 33x100 πεξίπνπ (κέηξεζε θαηά ην δίπισκα)

39

ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΑ ΞΔΓΗΑ ΑΓΗΑΦΑΛΖ, ΑΡΝΘΝΙΙΖΡΖ ΡΑΗΛΗΑ (ΚΔ ΝΞΖ).Σεηξνπξγηθά πεδία κηαο ρξήζεο, αδηαθαλή, κε
απηνθφιιεηε ηαηλία 4-5cm ζηελ κία δηάζηαζε, κε νπή ζην θέληξν δηακέηξνπ 8cm. Λα είλαη ηξηψλ ζηξσκάησλ, λα κελ είλαη δηαπεξαηά
απφ πγξαζία θαη βαθηεξίδηα, λα έρνπλ απνξξνθεηηθή ηθαλφηεηα, λα είλαη απνζηεηξσκέλα αλά ηεκάρην θαη λα αλαγξάθνπλ εκεξνκελία
απνζηείξσζεο θαη ιήμεο. Λα κελ ζθίδνληαη ή αιινηψλνληαη φηαλ βξαρνχλ, ζηηο δηαζηάζεηο:

α

50 x 60 εθ πεξίπνπ.

β

60 x 75 εθ πεξίπνπ.

γ

150 x 180 εθ πεξίπνπ.
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ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΑ ΞΔΓΗΑ ΑΓΗΑΦΑΛΖ ΚΔ ΑΡΝΘΝΙΙΖΡΖ ΡΑΗΛΗΑ (ΣΥΟΗΠ ΝΞΖ).Σεηξνπξγηθά πεδία κηαο ρξήζεο, αδηαθαλή, κε
απηνθφιιεηε ηαηλία 4-5cm ζηελ κία δηάζηαζε, ρσξίο νπή. Λα είλαη ηξηψλ ζηξσκάησλ, λα κελ είλαη δηαπεξαηά απφ πγξαζία θαη
βαθηεξίδηα, λα έρνπλ απνξξνθεηηθή ηθαλφηεηα, λα είλαη απνζηεηξσκέλα αλά ηεκάρην θαη λα αλαγξάθνπλ εκεξνκελία απνζηείξσζεο θαη
ιήμεο. Λα κελ ζθίδνληαη ή αιινηψλνληαη φηαλ βξαρνχλ, ζηηο δηαζηάζεηο:75 x 90εθ, πεξίπνπ.
ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΑ ΞΔΓΗΑ ΑΓΗΑΦΑΛΖ, ΣΥΟΗΠ ΑΡΝΘΝΙΙΖΡΖ ΡΑΗΛΗΑ (ΣΥΟΗΠ ΝΞΖ).Σεηξνπξγηθά πεδία κηαο ρξήζεο, αδηαθαλή,
ρσξίο νπή. Λα είλαη δχν ή ηξηψλ ζηξσκάησλ, λα κελ είλαη δηαπεξαηά απφ πγξαζία θαη ηα βαθηεξίδηα, λα έρνπλ απνξξνθεηηθή
ηθαλφηεηα, λα είλαη απνζηεηξσκέλα αλά ηεκάρην θαη λα αλαγξάθνπλ εκεξνκελία απνζηείξσζεο θαη ιήμεο, λα κελ ζθίδνληαη ή
αιινηψλνληαη φηαλ βξαρνχλ, ζηηο δηαζηάζεηο:
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α

75 x 75εθ, πεξίπνπ.

β

150 x 240εθ. πεξίπνπ.
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ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΑ ΞΔΓΗΑ ΓΗΑΦΑΛΖ ΑΡΝΘΝΙΙΖΡΑ.Γηαθαλή, απηνθφιιεηα, λα είλαη απνζηεηξσκέλα ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία, λα είλαη
ππναιιεξγηθά, λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ θηικ δηαπεξαηφ ζηελ αλαπλνή ηνπ δέξκαηνο, λα είλαη εμαηξεηηθά εππξνζάξκνζηα, ψζηε
λα επηηξέπνπλ ηελ απαιή πξφζθπζε ζε φιεο ηηο αλαηνκηθέο πεξηνρέο ηνπ ζψκαηνο, λα αθαηξνχληαη εχθνια απφ ην ρεηξνπξγηθφ πεδίν,
λα πξνζθέξνληαη ζε δηαζηάζεηο πεξίπνπ: 45 x 65 εθ πεξίπνπ (σθέιηκν κέγεζνο)
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ΘΑΙΚΑ ΡΟΑΞΔΕΗΝ ΡΞΝ MAYO ΑΞΝΠΡΔΗΟΥΚΔΛΝ Κ.Σ.. γξναπσζεηηθφ, non-woven, 80cmx145cm πεξίπνπ.
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ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΝ ΞΔΓΗΝ ΝΟΘΝΞΔΓΗΘΝ ΘΑΘΔΡΖΠ ΑΞΝΚΝΛΥΠΖΠ . Απνζηεηξσκέλν, κηαο ρξήζεσο. Απφ εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο
πιηθφ γηα ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο κεγάιεο δηάξθεηαο κε παξαγσγή κεγάιεο πνζφηεηαο πγξψλ. Λα πεξηέρεη φιν ηνλ απαξαίηεην
εμνπιηζκφ γηα ηελ θάιπςε ηνπ αζζελή, φπσο ελδεηθηηθά:
1 θάζεην πεδίν, δηαθαλέο, κε απηνθφιιεην ηεκλφκελν νζφλην, ζήθεο ηνπνζέηεζεο εξγαιείσλ, αζθφ ζπιινγήο πγξψλ κε βάζε
ζπγθξάηεζεο ζσιήλσλ εθξνήο θαη ππνδνρέο ειαζηηθψλ ζσιήλσλ, δπλαηφηεηα ζηήξημεο ζε ζηαηψ / ξάκπα ζηήξημεο, δηαζηάζεσλ
πεξίπνπ 235 x 320 cm
Θαη πξναηξεηηθά
1 θάιπκκα ηξαπεδηνχ ρεηξνπξγηθψλ εξγαιείσλ, κε ελίζρπζε, δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 140 x 190 cm
1 θάιπκκα ηξαπεδηνχ εξγαιεηνδνζίαο (mayo), δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 80 x 145 cm
Σεηξνπεηζέηεο, δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 33 x 33 cm
ρεηξνπξγηθή ξφκπα, αδηαπέξαηε ζηα πγξά.

Σελίδα 90

45

ΠΔΡ ΗΠΣΗΝ Απνζηεηξσκέλν, κηαο ρξήζεσο. Απφ εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο πιηθφ ηξηψλ ζηξψζεσλ γηα ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο κεγάιεο
δηάξθεηαο κε παξαγσγή κεγάιεο πνζφηεηαο πγξψλ. Ρν ζεη λα πεξηέρεη φιν ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ γηα ηελ θάιπςε ηνπ αζζελή γηα
επεκβάζεηο ηζρίνπ, φπσο ελδεηθηηθά:
1 θάιπκκα ηξαπεδηνχ ρεηξνπξγηθψλ εξγαιείσλ, κε ελίζρπζε, δηαζηάζεσλ πεξίπνπ140 x 190 cm
1 θάιπκκα ηξαπεδηνχ εξγαιεηνδνζίαο (mayo), δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 80 x 145 cm
1 ρεηξνπξγηθφ πεδίν, δηαζηάζεσλ πεξίπνπ75 x 90 cm
1 ρεηξνπξγηθφ πεδίν, δηαζηάζεσλ πεξίπνπ150 x 150 cm
1 ρεηξνπξγηθφ πεδίν, απηνθφιιεην, δηαζηάζεσλ πεξίπνπ170 x 300 cm
1 ρεηξνπξγηθφ πεδίν κε ζρηζκή, απηνθφιιεην, δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 200 x 260 cm
2 έσο 3 θνιιεηηθέο ηαηλίεο ρεηξνπξγείνπ, δηαζηάζεσλ πεξίπνπ10 x 50 cm
1 Διαζηηθή, αδηάβξνρε θάιηζα κεγάιν κέγεζνο, δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 35 x 120 cm(δηπισκέλε)
Θαη πξναηξεηηθά
Σεηξνπεηζέηεο, δηαζηάζεσλ πεξίπνπ33 x 33 cm
ρεηξνπξγηθή ξφκπα, αδηαπέξαηε ζηα πγξά.
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ΠΔΡ ΑΘΟΥΛ Απνζηεηξσκέλν, κηαο ρξήζεσο. Απφ εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο πιηθφ ηξηψλ ζηξψζεσλ γηα ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο κεγάιεο
δηάξθεηαο κε παξαγσγή κεγάιεο πνζφηεηαο πγξψλ. Ρν ζεη λα πεξηέρεη φιν ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ γηα ηελ θάιπςε ηνπ αζζελή,
φπσο ελδεηθηηθά:
1 θάιπκκα ηξαπεδηνχ ρεηξνπξγηθψλ εξγαιείσλ, κε ελίζρπζε, δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 140 x 190 cm
1 θάιπκκα ηξαπεδηνχ εξγαιεηνδνζίαο (mayo), δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 80 x 145 cm
1 Διαζηηθή, αδηάβξνρε θάιηζα δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 25 x 80 cm (δηπισκέλε)
1 ρεηξνπξγηθφ πεδίν, δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 150 x 175 cm
1 ρεηξνπξγηθφ πεδίν άθξσλ κε ειαζηηθή καλζέηα, δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 200 x 320 cm
2 θνιιεηηθέο ηαηλίεο ρεηξνπξγείνπ, δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 10 x 50 cm
Θαη πξναηξεηηθά
Σεηξνπεηζέηεο, δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 33 x 33 cm
ρεηξνπξγηθή ξφκπα, αδηαπέξαηε ζηα πγξά.
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ΠΔΡ ΑΟΘΟΝΠΘΝΞΖΠΖΠ ΓΝΛΑΡΝΠ. Απνζηεηξσκέλν, κηαο ρξήζεσο. Απφ εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο πιηθφ ηξηψλ ζηξψζεσλ γηα
ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο κεγάιεο δηάξθεηαο κε παξαγσγή κεγάιεο πνζφηεηαο πγξψλ. Ρν ζεη λα πεξηέρεη φιν ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ
γηα ηελ θάιπςε ηνπ αζζελή, φπσο ελδεηθηηθά:
1 θάιπκκα ηξαπεδηνχ ρεηξνπξγηθψλ εξγαιείσλ, κε ελίζρπζε, δηαζηάζεσλ πεξίπνπ140 x 190 cm
1 Διαζηηθή, αδηάβξνρε θάιηζα δηαζηάζεσλ πεξίπνπ25 x 80 cm(δηπισκέλε)
1 ρεηξνπξγηθφ πεδίν, δηαζηάζεσλ πεξίπνπ150 x 175 cm
1 ρεηξνπξγηθφ πεδίν αξζξνζθφπεζεο κε ειαζηηθή καλζέηα δηαζηάζεσλ πεξίπνπ, 200 x 320 cm
2 θνιιεηηθέο ηαηλίεο ρεηξνπξγείνπ, δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 10 x 50 cm
1 πεξίβιεκα θαισδίνπ θάκεξαο, δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 13 x 250 cm
Θαη πξναηξεηηθά
1 θάιπκκα ηξαπεδηνχ εξγαιεηνδνζίαο (mayo), δηαζηάζεσλ πεξίπνπ80 x 145 cm
Σεηξνπεηζέηεο, δηαζηάζεσλ πεξίπνπ, 33 x 33 cm
ρεηξνπξγηθή ξφκπα, αδηαπέξαηε ζηα πγξά
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ΘΝΒΔΟΡΑ ΘΔΟΚΑΛΠΖΠ ΑΙΝΚΗΛΗΝ (ΔΛΖΙΗΘΥΛ).3 ζηξσκάησλ Βακβαθεξφ –Αινπκίλην –Ξιαζηηθφ, κε βακβαθεξή επέλδπζε,
γηα λα κελ ελνριείηαη ν αζζελήο . Κε επέλδπζε αινπκηλίνπ, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ππνζεξκίαο, κε εηδηθή βακβαθεξή, κε πθαζκέλε,
επίζηξσζε απφ κνλσηηθφ πιηθφ κε-αγψγηκν, αληηζηαηηθφ θαη αθηηλνδηαπεξαηφ, γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
αλάλεςεο. Λα πξνζθέξεηαη ζε δηαζηάζεηο 210x 120 cm πεξίπνπ
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ΒΝΟΡΠΔΠ ΣΔΗΟΝΟΓΔΗΝ ΞΝΙΙΑΞΙΥΛ ΣΟΖΠΔΥΛ
Λα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ πιαζηηθφ πιηθφ δηαθφξνπ
ζθιεξφηεηαο κε ηξίρεο ζηξνγγπιέο πνπ λα κελ απνπίπηνπλ κε ηα ζπρλά βνπξηζίζκαηα θαη λα κελ θαηαζηξέθνληαη κε ηελ ζπρλή
απνζηείξσζε. Λα κελ εξεζίδνπλ & λα κελ ηξαπκαηίδνπλ ην δέξκα.
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ΒΝΟΡΠΔΠ ΣΔΗΟΝΟΓΔΗΝ ΑΞΝΠΡΔΗΟΥΚΔΛΔΠ, ΚΔ ΑΛΡΗΠΖΞΡΗΘΝ, ΚΗΑΠ ΣΟΖΠΖΠ Λα είλαη εκπνηηζκέλεο κε PVP IODINE ε
άιιε εγθεθξηκέλε αληηζεπηηθή νπζία. Λα είλαη δηπιήο φςεσο, απφ καιαθφ ηξίρσκα θαη ζθνπγγάξη. Λα κελ εξεζίδνπλ θαη ηξαπκαηίδνπλ
ην δέξκα.
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ΙΑΚΑ – ΛΠΡΔΟΗ ΣΔΗΟΝΟΓΔΗΝ.Κηαο ρξήζεο, απφ αλνμείδσην αηζάιη, απνζηεηξσκέλεο ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία, λα θέξνπλ
εκεξνκελία ιήμεο, λα πξνζθέξνληαη ζηα κεγέζε 11-15-22.
ΙΑΚΑ – ΛΠΡΔΟΗ ΣΔΗΟΝΟΓΔΗΝ ΚΔ ΙΑΒΖ.Κηαο ρξήζεο, κε πιαζηηθή ιαβή, ε ιάκα λα είλαη απφ αλνμείδσην αηζάιη,
απνζηεηξσκέλεο ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία, λα θέξνπλ εκεξνκελία ιήμεο, λα πξνζθέξνληαη ζηα κεγέζε-11-15–22.

52
53

ΑΗΚΝΠΡΑΡΗΘΝ ΘΔΟΗ.Λα είλαη απνζηεηξσκέλν ζε δηπιή ζπζθεπαζία, λα είλαη εχπιαζην θαη λα δηαηεξείηαη ζε ζεξκνθξαζία
πεξηβάιινληνο, λα κελ πξνθαιεί αιιεξγηθέο αληηδξάζεηο, λα αλαγξάθεη εκεξνκελία ιήμεο.

54

STRIPPER ΘΗΟΠΥΛ .STRIPERS ζαθελεθηνκήο, κηαο ρξήζεο, απνζηεηξσκέλα ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία, απνηεινχκελα απφ δπν
εθξηδσηέο πιαζηηθνχο κε 3- 4 κπνπηφλ πιαζηηθά ζε δηάθνξα κεγέζε θαη ρεηξνιαβή. Λα έρνπλ εκεξνκελία ιήμεο.
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ΓΔΟΚΑΡΗΘΝΠ ΚΑΟΘΑΓΝΟΝΠ, ΑΞΝΠΡΔΗΟΥΚΔΛΝΠ, ΚΗΑΠ ΣΟΖΠΔΥΠ. Απνζηεηξσκέλνο αλεμίηεινο καξθαδφξνο δέξκαηνο κε
ζηξνγγπιή κχηε πάρνπο 1mm. Ρν κειάλη ηνπ είλαη θαηάιιειν γηα γξάςηκν θαη καξθάξηζκα πάλσ ζε δέξκα. Ζ απαιή ηνπ κχηε λα είλαη
θηιηθή πξνο ην δέξκα, λα κελ πξνθαιεί αιιεξγηθά πξνβιήκαηα θαη λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζρεδφλ ζε φινπο ηνπο ηχπνπο
δέξκαηνο. Ρν κειάλη ηνπ καξθαδφξνπ λα είλαη κε ηνμηθφ θαη αλζεθηηθφ, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο. Ζ ζπζθεπαζία
λα πεξηέρεη ράξαθα.

Σελίδα 91

56

LOOPS ΦΙΔΒΗΘΥΛ ΑΓΓΔΗΥΛ.Απνζηεηξσκέλα loops κε πνξψδνπο αθηηλνζθηεξήο ζηιηθφλεο γηα ρεηξνπξγηθή ρξήζε. Λα
ρξεζηκνπνηνχληαη ζε επξχ θάζκα ρεηξνπξγηθψλ επεκβάζεσλ γηα αλαγλψξηζε, πεξίδεζε θαη απνθιεηζκφ αξηεξηψλ, θιεβψλ, λεχξσλ θαη
νπξεηήξσλ. Λα είλαη εηδηθά ζρεδηαζκέλα γηα λα ειαρηζηνπνηνχλ ηνλ ηξαπκαηηζκφ ησλ αγγείσλ, κε απαιή εμσηεξηθή επηθάλεηα ε νπνία
λα γιηζηξάεη γχξσ απφ ηα αγγεία. Πε δηάθνξα ρξψκαηα (θφθθηλν, κπιε, θίηξηλν θαη άζπξν) θαη κεγέζε (mini θαη maxi), θαιχπηνληαο
έηζη θάζε ηχπν επέκβαζεο. Πε ζρήκα νβάι ή ζηξνγγπιφ. Λα πξνζθέξνληαη ζε απνζηεηξσκέλν θάθειν θαη ζε ζπζθεπαζία δεχγνπο ή
ηεκαρίνπ, λα έρνπλ εκεξνκελία ιήμεο.
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LOOPS ΑΟΡΖΟΗΑΘΥΛ ΑΓΓΔΗΥΛ.Απνζηεηξσκέλα loops κε πνξψδνπο αθηηλνζθηεξήο ζηιηθφλεο γηα ρεηξνπξγηθή ρξήζε, Λα
ρξεζηκνπνηνχληαη ζε επξχ θάζκα ρεηξνπξγηθψλ επεκβάζεσλ γηα αλαγλψξηζε, πεξίδεζε θαη απνθιεηζκφ αξηεξηψλ, θιεβψλ, λεχξσλ θαη
νπξεηήξσλ. Λα είλαη εηδηθά ζρεδηαζκέλα γηα λα ειαρηζηνπνηνχλ ηνλ ηξαπκαηηζκφ ησλ αγγείσλ, κε απαιή εμσηεξηθή επηθάλεηα ε νπνία
λα γιηζηξάεη γχξσ απφ ηα αγγεία. Πε δηάθνξα ρξψκαηα (θφθθηλν, κπιε, θίηξηλν θαη άζπξν) θαη κεγέζε (mini θαη maxi), θαιχπηνληαο
έηζη θάζε ηχπν επέκβαζεο. Πε ζρήκα νβάι ή ζηξνγγπιφ. Λα πξνζθέξνληαη ζε απνζηεηξσκέλν θάθειν θαη ζε ζπζθεπαζία δεχγνπο ή
ηεκαρίνπ, λα έρνπλ εκεξνκελία ιήμεο.

58

SET ΔΘΞΙΠΖΠ ΡΞΝ «Y» ΚΗΑΠ ΣΟΖΠΖΠ.Πεη έθπιπζεο ηχπνπ «» PURISET γηα δηνπξεζξηθέο επεκβάζεηο. Λα είλαη
απνζηεηξσκέλν ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία, κε ελζσκαησκέλν ζάιακν ξνήο θαη δπν (2) θιηπο γηα ην άλνηγκα. λα έρεη εκεξνκελία ιήμεο
ΘΑΙΚΚΑΡΑ ΘΑΙΥΓΗΥΛ ΔΛΓΝΠΘΝΞΗΥΛ – ΑΟΘΟΝΠΘΝΞΗΥΛ .Λα είλαη δηαθαλή θαη αδηάβξνρα, λα είλαη απνζηεηξσκέλα ζε
αηνκηθή ζπζθεπαζία, λα έρνπλ δηαζηάζεηο 18Σ250 cm πεξίπνπ, κε εηδηθφ απηνθφιιεην ζχλδεζεο κε ηελ νπηηθή ηνπ ελδνζθνπίνπ –
αξζξνζθνπίνπ, λα είλαη δηπισκέλν ηειεζθνπηθά απφ ηελ εζσηεξηθή πιεπξά ηνπ. Λα είλαη εχρξεζην θαη αλζεθηηθφ ζην ζρίζηκν.
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ΠΔΡ ΘΑΙΚΚΑΡΝΠ ΑΘΡΗΛΝΠΘΝΞΗΥΛ C-ARM , 3 ΡΔΚΑΣΗΥΛ, ΓΗΑ ΚΖΣΑΛΖΚΑ SIEMENS. Λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ
αληηζηαηηθφ δηαθαλέο πνιπαηζπιέλην, πςειήο αληνρήο, λα έρνπλ εξγνλνκηθφ ζρεδηαζκφ, λα δηαζέηνπλ ελζσκαησκέλεο απηνθφιιεηεο
ηαηλίεο γηα θαιχηεξε ζπγθξάηεζε ηνπ θαιχκκαηνο C-arm. Λα είλαη κηαο ρξήζεο, απνζηεηξσκέλα ζε δηπιή ζπζθεπαζία.
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ΑΞΝΟΟΝΦΖΡΗΘΝΠ ΡΑΞΖΡΑΠ ΣΔΗΟΝΟΓΔΗΝ Δπηθάιπκκα ρεηξνπξγηθψλ δαπέδσλ, κεγάιεο απνξξνθεηηθήο ηθαλφηεηαο, απφ παρχ
ζηξψκα non woven, κε αληηνιηζζεηηθή επηθάλεηα απφ πιαζηηθφ θηικ, κεγάιεο αληνρήο, ζε δηαζηάζεηο πεξίπνπ 80cm x 180cm-200cm.
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ΓΗΚΔΟΔΗΠ ΞΙΑΘΔΠ ΓΔΗΥΠΖΠ ΖΙΔΘΡΟΝΓΗΑΘΔΟΚΗΑΠ, ΚΗΑΠ ΣΟΖΠΖΠ (ΔΛΖΙΗΘΥΛ).Λα είλαη απηνθφιιεηεο κε άξηζηε
εθαξκνγή θαη ζπγθφιιεζε, αληηαιιεξγηθέο ζην πιηθφ ζπγθφιιεζεο, ρσξίο λα αθήλεη ππφιεηκκα ζπγθνιιεηηθήο νπζίαο κεηά ηελ
αθαίξεζε. Nα επηθνιινχληαη ζηνλ αζζελή κε εηδηθή δηειεθηξηθή επίζηξσζε αγψγηκεο θφιιαο, ε νπνία λα επηηξέπεη ηελ νκνηφκνξθε
θαηαλνκή ηνπ ξεχκαηνο ζε φιε ηελ επηθάλεηα ηεο πιάθαο, γηα κεγαιχηεξε αζθάιεηα θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ρεηξνπξγηθψλ επεκβάζεσλ.
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ΞΙΑΘΔΠ ΓΔΗΥΠΖΠ ΖΙΔΘΡΟΝΓΗΑΘΔΟΚΗΑΠ, ΞΝΙΙΑΞΙΥΛ ΣΟΖΠΔΥΛ ΚΔ ΘΑΙΥΓΗΑ.Λα είλαη απφ πιηθφ πνπ δελ ηζαθίδεη εχθνια
θαη λα κελ πθίζηαληαη ξσγκέο θαηά ηελ αλαδίπισζή ηνπο, λα θαζαξίδνληαη εχθνια, ηα θαιψδηα ζχλδεζεο λα είλαη ζπκβαηά κε φινπο
ηνπο ηχπνπο ησλ δηαζεξκηψλ, λα θέξνπλ εηδηθά βχζκαηα θαη αζθαιή θιηπο ζπγθξάηεζεο.
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ΘΑΙΥΓΗΝ ΓΔΗΥΠΖΠ ΞΝΙΙΑΞΙΥΛ ΣΟΖΠΔΥΛ, πνπ λα επηδέρεηαη πιάθα γείσζεο κηαο ρξήζεο, ζπκβαηφ κε ην ήδε ππάξρνλ ζην
ρεηξνπξγείν κεράλεκα δηαζεξκίαο ALSA.
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ΘΔΦΑΙΖ ΜΟΗΠΡΗΘΖΠ ΚΖΣΑΛΖΠ γηα λεπξνρεηξνπξγηθή ρξήζε,Θεθαιή μπξηζηηθήο κεραλήο γηα λεπξνρεηξνπξγηθή ρξήζε. Κε 23 κεγέζε θνπήο ηξίραο. Λα πξνζθέξεηαη ε κεραλή.
ΓΗΑΘΔΟΚΗΔΠ ΚΗΑΠ ΣΟΖΠΔΥΠ (ΚΞΑΡΑΟΗΑΠ) ΓΔΛΗΘΖΠ ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΖΠ.Θεξκνθαπηήξεο κηαο ρξήζεσο απνζηεηξσκέλνη κε
εζσηεξηθή κπαηαξία. Λα είλαη απνζηεηξσκέλεο ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία & λα αλαγξάθνπλ εκεξνκελία απνζηείξσζεο & ιήμεο.
ΓΗΑΘΔΟΚΗΔΠ ΚΗΑΠ ΣΟΖΠΔΥΠ (ΚΞΑΡΑΟΗΑΠ) ΝΦΘΑΙΚΝΙΝΓΗΘΔΠ.Θεξκνθαπηήξεο κηαο ρξήζεσο απνζηεηξσκέλνη κε εζσηεξηθή
κπαηαξία γηα ρξήζε ζηελ νθζαικνινγηθή ρεηξνπξγηθή. Λα είλαη απνζηεηξσκέλεο ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία & λα αλαγξάθνπλ εκεξνκελία
απνζηείξσζεο & ιήμεο.
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ΓΗΑΘΔΟΚΗΔΠ (STILO) ΚΔ ΘΑΙΥΓΗΝ ΘΑΗ ΚΑΣΑΗΟΗΓΗΝ, ΚΗΑΠ ΣΟΖΠΔΥΠ.Πηπιφ ρεηξνπξγηθήο δηαζεξκίαο, απνζηεηξσκέλν,
θαηάιιειν γηα θνπή θαη αηκφζηαζε. Λα έρνπλ κεγάινπ κήθνπο θαιψδην (πεξίπνπ 3 κέηξσλ ) ην νπνίν λα εθαξκφδεη θαιά ζηε
δηαζεξκία. Λα έρνπλ δχν επδηάθξηηνπο δηαθφπηεο, έλα γηα θάςηκν ηζηψλ θαη έλα γηα θφςηκν νη νπνίνη λα είλαη αληνρήο. Λα ππάξρεη
δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο ειεθηξνδίσλ ζε ηχπνπο κπίιηαο, ιεπίδαο θαη βειφλεο,. Λα είλαη απνζηεηξσκέλεο ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία &
λα αλαγξάθνπλ εκεξνκελία απνζηείξσζεο & ιήμεο.
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ΔΗΓΗΘΝΠ ΠΞΝΓΓΝΠ ΘΑΘΑΟΗΠΚΝ ΓΗΑΘΔΟΚΗΥΛ, ΚΗΑΠ ΣΟΖΠΔΥΠ .Πθνπγγαξάθη γηα ηνλ αζθαιή θαη απνηειεζκαηηθφ θαζαξηζκφ
ηνπ άθξνπ ηνπ ζηεηιενχ ηεο ρεηξνπξγηθήο δηαζεξκίαο. Ζ επηθάλεηα ηνπ θαζαξηζκνχ λα είλαη ηξαρεία ψζηε λα έρεη ηε δπλαηφηεηα κε ηηο
ιηγφηεξεο δπλαηέο θηλήζεηο λα θαζαξίδεη ηε ιάκα ηεο δηαζεξκίαο θαη δπλαηή απηνθφιιεηε επίζηξσζε ζην θάησ κέξνο ψζηε λα κε
θεχγεη απφ ηε ζέζε ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επέκβαζεο.. Λα είλαη αθηηλνζθηεξνί, δηαζηάζεσλ 50x50 mm πεξίπνπ, ζε αηνκηθή
απνζηεηξσκέλε ζπζθεπαζία.
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ΝΦΘΑΙΚΝΙΝΓΗΘΑ STICK, καιαθά, κε απνζηεηξσκέλα, λα κελ αθήλνπλ ρλνχδη.
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ΞΟΝΠΡΑΡΔΡΗΘΝ ΔΞΗΘΔΚΑ ΘΑΙΤΖΠ ΝΦΘΑΙΚΝ.Λα είλαη καιαθφ, απνξξνθεηηθφ, λα κελ αθήλεη ρλνχδη, λα είλαη
απνζηεηξσκέλν ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία & λα αλαγξάθεη εκεξνκελία απνζηείξσζεο & ιήμεο. Πρήκαηνο νβάι θαη Γηαζηάζεσλ πεξίπνπ
8x5εθ. Λα δηαηίζεηαη αλά ηεκάρην.
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ΟΗΛΗΘΑ ΡΑΚΞΝΛ, ΓΗΑΠΡΑΠΔΥΛ 45mm &100 mm. Λα έρνπλ εκεξνκελία ιήμεο.

α
β
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ΓΗΑΠΡΑΠΔΥΛ 45mm
ΓΗΑΠΡΑΠΔΥΛ 100 mm
ΔΞΗΓΔΠΚΝΠ ΗΠΣΑΗΚΝΠ, ΔΙΑΠΡΗΘΝΠ ESMARCH ΞΙΔΛΝΚΔΛΝΠ (γηα άλσ άθξν, γηα θάησ άθξν), πνιιαπιψλ ρξήζεσλ.
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ΘΔΦΑΙΝΓΔΠΚΝΠ ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΝΠ ΑΞΝΟΟΝΦΖΠΖΠ ΗΓΟΥΡΑ
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ΓΑΙΗΑ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ ΓΗΑΦΑΛΖ ΞΙΖΟΝΠ ΞΙΔΟΗΘΖΠ ΘΑΙΤΖΠ
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ΘΑΙΙΚΑ ΚΗΘΟΝΠΘΝΞΗΝ .Απνζηεηξσκέλν, κηαο ρξήζεο, ζπκβαηφ κε κηθξνζθφπην Leica . Γηαζηάζεηο 104x163 cm πεξίπνπ.
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ΘΑΘΔΡΖΟΔΠ ΚΔΡΟΖΠΖΠ ΔΛΓΝΘΟΑΛΗΝ ΞΗΔΠΔΥΠ & ΘΔΟΚΝΘΟΑΠΗΑΠ Ξαξεγρπκαηηθνί. Ζ κέηξεζε λα γίλεηαη πηεδνειεθηξηθά
απφ micro-chip θαη λα κεηαθέξεηαη κε νπηηθέο ίλεο. Λα είλαη ζπκβαηνί κε ηα αληίζηνηρα monitor CAMINO
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ΠΛΓΔΡΗΘΑ ΠΡΖΟΗΜΖΠ ΝΠΡΗΘΝ ΘΟHΚΛΝ. Απνηεινχκελν απφ 2 ζηξνγγπιέο παξάιιειεο πιάθεο ηηηαλίνπ, κε ελζσκάησζε ηνπ
εξγαιείνπ ηνπνζέηεζήο ηνπ, Γηακέηξνπ 12mm (12ρ32) 8ηεκ, 16 mm 2 ηεκ & 22 mm (22ρ32) 2 ηεκ
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ΑΗΚΝΠΡΑΡΗΘΝΠ ΑΛΘΟΥΞΗΛΝΠ ΞΑΟΑΓΝΛΡΑΠ ΠΔ ΚΝΟΦΖ GEL Αλζξψπηλνο παξάγσλ ζξνκβίλεο ζε κνξθή ηδει. Λα δηαηίζεηαη
ζε ζπζθεπαζία 5-10ml.Λα πξνζθεξζνχλ θπξηνί θαζεηήξεο γηα δπζπξφζηηεο πεξηνρέο.Ζ αμηνιφγεζε λα γίλεη βάζεη ζπκθεξφηεξεο ηηκήο
αλά ml.
Γέιε (GEL) ζηεγαλνπνηεηηθή κήληγγαο γηα δηεγρεηξεηηθή ρξήζε ζε επεκβάζεηο εγθεθάινπ θαη ζπνλδπιηθήο ζηήιεο θαη κε έλδεημε
εθαξκνγήο ζε κήληγγα εγθεθάινπ θαη λσηηαίνπ κπεινχ. Πε ζπζθεπαζία ηνπιάρηζηνλ 5 ml θαη αθξνθχζηα ηνπνζέηεζεο .
ΞΝΘΑΡΑΠΡΑΡΝ ΚΖΛΗΓΓΑΠ ΑΛΘΟΥΞΗΛΖΠ ΞΟΝΔΙΔΠΖΠ Μεξά Αλζξψπεηα κνζρεχκαηα Ξιαηηάο πεξηηνλίαο (FACIA LATA) ζε
δηάθνξα κεγέζε. Λα ππάξρεη δπλαηφηεηα θνπήο θαη ζπξξαθήο θαη λα κελ μεθηίδεη ζηα άθξα. Θάζε παξηίδα λα έρεη ειεγρζεί in vitro
θαη in vivo. Νη εηαηξείεο λα έρνπλ άδεηα θχιαμεο θαη δηαθίλεζεο αλζξψπηλσλ κνζρεπκάησλ.
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ΞΝΘΑΡΑΠΡΑΡΝ ΚΖΛΗΓΓΑΠ απφ επεμεξγαζκέλν πεξηθάξδην αιφγνπ κε δπλαηφηεηα ζπξξαθήο ζε δηάθνξα κεγέζε. Κε ηνμηθφ, κε
κεηαιιαμηνγφλν, κε αιιεξγηνγφλν. Βηνζπκβαηφ, αλζεθηηθφ ζηελ πίεζε θαη ζηελ έιμε, κε ειαζηηθφ. Γηαθαλέο γηα ηνλ νπηηθφ έιεγρν
ππνθείκελσλ ηζηψλ. ςειή ζπλνρή, θαιφ θξάηεκα ζην ζεκείν ξαθήο. Λα αθνκνηψλεηαη θαη λα αληηθαζίζηαηαη απφ απηφινγν
ζπλδεηηθφ ηζηφ. Αδηάβξνρν ζην εγθεθαινλσηηαίν πγξφ. Λα δηαηίζεηαη ζε δηάθνξα κεγέζε
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ΦΟΔΕΔΠ ΓΗΑ ΘΟΑΛΗΝΡΝΚΝ ANSPACH

α

θνπηηθή

β

Γηακαληέ 4mm

γ

Γηακαληέ 6mm

δ

Γηακαληέ 5mm
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ΦΟΔΕΔΠ ΓΗΑ ΘΟΑΛΗΝΡΟΞΑΛΝ ANSPACH κ.Σ., ΘΟΑΛΗΝΑΛΑΟΡΖΠΖΠ 14/11mm

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗΗ – πφδεηγκα Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

A/A

ΞΔΟ
ΗΓΟ
ΑΦΖ
ΔΗΓ
ΝΠ

Κ.Κ.

ZHTOY
MENH
ΞΝΠΝΡ
ΖΡΑ

ΘΥΓΗΘΝΠ
ΞΑΟΑ
ΡΖΟΖΡΖΟΗ
Ν (Ξ.Ρ.)

ΡΗΚΖ
Ξ.Ρ.

ΡΗΚΖ
ΞΟΝΠΦ
ΝΟΑΠ

ΠΛΝΙΝ
ΣΥΟΗΠ
ΦΞΑ

ΠΛΝΙΝ
ΚΔ ΦΞΑ

1
2

θ.ν.θ
Πεκείσζε: Λα ηεξεζεί ν Α/Α ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα Η
Ζκεξνκελία - πνγξαθή
Πεκείσζε : Α. Λα ππνβιεζεί ζε αξρείν κνξθήο pdf ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν.
ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗΗΗ – Πρέδην Πχκβαζεο
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ΠΣΔΓΗΝ ΠΚΒΑΠΖΠ ΑΟΗΘΚ. ……../2018
Ζκεξνκελία

…...2018

Αλάδνρνο
Αληηθείκελν ζχκβαζεο

ΗΑΡΟΗΘΔΠ ΞΟΝΚΖΘΔΗΔΠ

Αμία ζχκβαζεο

#................................€#

Ξεξίνδνο ηζρχνο

απφ ……………….. έσο ……………………….

Πην Αγξίλην, ζήκεξα ……….2018, κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ:
αθελφο ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ
ΑΗΡΥΙΝΑΘΑΟΛΑΛΗΑΠ», πνπ εδξεχεη ζην ΑΓΟΗΛΗΝ (Α.Φ.Κ. 999224339, Γ.Ν.. Αγξηλίνπ), φπσο
εθπξνζσπείηαη λφκηκα θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο απφ ηνλ …………………………………..
Γηνηθεηή ηνπ Λνζνθνκείνπ ην νπνίν ζα απνθαιείηαη ζην εμήο ράξηλ ζπληνκίαο «Ρν Λνζνθνκείν»
θαη αθεηέξνπ ηεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία …………………...T.K…………..Ρει……………… FAX.
…………………. Α.Φ.Κ…………………… Γ.Ν.………………………., φπσο εθπξνζσπείηαη λφκηκα θαηά
ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο απφ η…….... ……..………………………………….., ε νπνία ζα απνθαιείηαη ζην
εμήο ράξηλ ζπληνκίαο «Αλάδνρνο», ζπκθσλήζεθαλ, ζπλνκνινγήζεθαλ θαη έγηλαλ ακνηβαία απνδεθηά
ηα αθφινπζα:
Α. Ρελ 22/02/2018 δηελεξγήζεθε δηαγσληζκφο ζε επξψ κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ζπκθεξφηεξε απφ
νηθνλνκηθήο άπνςεο κφλν βάζε ηηκήο, γηα ΗΑΡΟΗΘΔΠ ΞΟΝΚΖΘΔΗΔΠ απφ ην ΞΞΦ 2015 γηα ηηο
αλάγθεο ηνπ Γεληθνχ Λνζνθνκείνπ Αηησιναθαξλαλία (Λνζειεπηηθήο κνλάδαο Αγξηλίνπ θαη Κεζνινγγίνπ),
ζχκθσλα κε ηελ ππ‟ αξηζ.10889/2018 δηαθήξπμε απηνχ θαη κε ηνλ ππ. αξηζκ. 61221/2018
ζπζηήκαηνο.
Ρν απνηέιεζκα ηνπ αλσηέξσ δηαγσληζκνχ θαηαθπξψζεθε ζηνλ Αλάδνρν ζχκθσλα κε ηελ ππ.
αξηζκ……… ζπζηήκαηνο πξνζθνξά ηνπ θαη κε ηηο παξαθάησ απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ
Λνζνθνκείνπ, νη νπνίεο ιήθζεθαλ θαηά ηηο ππ‟ αξηζ. ……..ε/……….2018(ζέκα ………..)
θαη……..ε/……….2018(ζέκα ………..) ζπλεδξηάζεηο ηνπ, θαηφπηλ ζρεηηθήο γλσκνδφηεζεο ηεο Δπηηξνπήο
Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ Γηαγσληζκνχ. Νη αλσηέξσ Ξξάμεηο, ε αλσηέξσ
δηαθήξπμε, θαζψο θαη ε ηερληθή θαη νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο
ηεο παξνχζαο.
Β. Κεηά ηα παξαπάλσ, ην Λνζνθνκείν, φπσο ελ πξνθεηκέλσ εθπξνζσπείηαη, αλαζέηεη, θαη ν Αλάδνρνο,
φπσο αληηζηνίρσο ελ πξνθεηκέλσ εθπξνζσπείηαη, αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα εθηειέζεη, ζχκθσλα
κε ηνπο θαησηέξσ αλαθεξφκελνπο φξνπο θαη ζπκθσλίεο:
ΑΟΘΟΝ 1 ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ
1.1. Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο είλαη ε πξνκήζεηα ΗΑΡΟΗΘΔΠ ΞΟΝΚΖΘΔΗΔΠ γηα ην Γεληθφ
Λνζνθνκείν Αηησιναθαξλαλίαο (Λνζειεπηηθή Κνλάδα Αγξηλίνπ θαη Λνζειεπηηθή Κνλάδα
Κεζνινγγίνπ) .
1.2. Ρα είδε ζα βξίζθνληαη ζε πιήξε ζπκθσλία κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο
ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ.
Αλαιπηηθφηεξα :
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θ.ν.θ

ΞΔΟΗΓΟ
ΑΦΖ
ΔΗΓΝΠ

Κ.Κ.

ZHTOY
MENH
ΞΝΠΝΡ
ΖΡΑ

ΘΥΓΗΘΝΠ
ΞΑΟΑ
ΡΖΟΖΡΖΟΗ
Ν (Ξ.Ρ.)

ΡΗΚΖ
Ξ.Ρ.

ΡΗΚΖ
ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ

ΠΛΝΙ
Ν
ΣΥΟΗΠ
ΦΞΑ

ΠΛΝΙ
Ν κε
ΦΞΑ

ΑΟΘΟΝ 2 ΘΟΥΠΔΗΠ ΘΑΡΑ ΡΝ ΑΛΑΓΝΣΝ
2.1. Κε απφθαζε ηνπ Γ.Π. ηνπ Λνζνθνκείνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, o
Αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απ‟ απηή, εθφζνλ
δελ παξείρε απηά κέζα ζην ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ην ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε κεηά απφ αίηεζή
ηνπ.
2.2. Ν Αλάδνρνο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή ηελ αλάζεζε ή απφ ηε ζχκβαζε,
εθφζνλ ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο.
2.3. Πηνλ αλάδνρν πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε, ηελ αλάζεζε ή ηε ζχκβαζε,
επηβάιινληαη κε απφθαζε ηνπ Γ.Π. ηνπ Λνζνθνκείνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ,
ην oπoίo ππνρξεσηηθά θαιεί ηov ελδηαθεξφκελν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, αζξνηζηηθά ή δηαδεπθηηθά, νη
θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζχκθσλα κε ηελ πξναλαθεξζείζα Γηαθήξπμε θαη ηελ λνκνζεζία πεξί
Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (λ.4412/16).
2.4. Δθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ λνκνζεζία πεξί Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ, o αλάδνρνο
επζχλεηαη θαη γηα θάζε δεκία πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη εηο βάξνο ηνπ Λνζνθνκείνπ απφ ηελ κε εθηέιεζε ή
ηελ θαθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.

ΑΟΘΟΝ 3 ΡΗΚΖΚΑ – ΡΟΝΞΝΠ ΞΙΖΟΥΚΖΠ
3.1.Ρν ζχλνιν ηνπ ηηκήκαηνο, πνπ πεξηιακβάλεη ηελ αμία ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ θαη ηελ εθπιήξσζε
θάζε άιιεο ζπλαθνχο ππνρξέσζεο ηνπ Αλαδφρνπ, ζχκθσλα κε ηελ νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά πνπ
απνηειεί
αλαπφζπαζην
κέξνο
ηεο
παξνχζαο,
αλέξρεηαη
ζην
πνζφ
ησλ
#...........................................€# ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΞΑ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ
ησλ λνκίκσλ θξαηήζεσλ θαη εμφδσλ.
3.2. Ζ πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ ζα γίλεηαη κεηά απφ θάζε ηκεκαηηθή νξηζηηθή, πνηνηηθή θαη πνζνηηθή
παξαιαβή απφ ην Λνζνθνκείν, ζχκθσλα κε ηελ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά.
3.3. Κε ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο ζα νινθιεξσζεί ε εμφθιεζε ησλ ηηκνινγίσλ εθφζνλ νινθιεξσζεί ε
παξάδνζε ηεο παξαγγειζείζαο πνζφηεηαο θαη δελ ζπληξέρεη πεξίπησζε επηβνιήο πξνζηίκσλ ή άιισλ
νηθνλνκηθψλ θπξψζεσλ εηο βάξνο ηνπ Αλαδφρνπ.
3.4. H πιεξσκή ζα γίλεηαη ζε επξψ (€), κεηά απφ πξνεγνχκελε ζεψξεζε ησλ ζρεηηθψλ ρξεκαηηθψλ
εληαικάησλ πιεξσκήο πνπ αληηζηνηρεί ζην πξψην ηηκνιφγην ηεο ζχκβαζεο απφ ηνλ αξκφδην Δπίηξνπν
ηνπ Διεγθηηθνχ Ππλεδξίνπ.
3.5. Ν Σξφλνο εμφθιεζεο ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.
3.5.1 Ζ εμφθιεζε γίλεηαη κε βάζε ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία πνπ
πξνβιέπνληαη θαηά ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηελ εμφθιεζε ηίηισλ πιεξσκήο ή ηελ είζπξαμε
απαηηήζεσλ απφ ην Γεκφζην θαη ηα Λ.Ξ.Γ.Γ. (απνδεηθηηθά θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο
θ.ι.π.).
3.5.2. Ζ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο δελ κπνξεί λα γίλεη πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία εθάζηεο
ηκεκαηηθήο νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο, θαη ηελ έθδνζε ηνπ αληίζηνηρνπ πξσηνθφιινπ.
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3.6. Ζ πξνζεζκία πιεξσκήο αλαζηέιιεηαη α) θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί απφ ηελ
απνζηνιή ηνπ ζρεηηθνχ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πιεξσκήο ζηνλ αξκφδην Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ
Ππλεδξίνπ θαη κέρξη ηε ζεψξεζε απηνχ, β) θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηπρφλ δηθαζηηθψλ ή εμψδηθσλ
δηελέμεσλ κεηαμχ ηνπ Λνζνθνκείνπ θαη ηνπ Αλαδφρνπ, πνπ αθνξνχλ ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, θαζψο
θαη γ) ζηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Λ. 4412/2016. Δπίζεο, δελ πξνζκεηξάηε ν ρξφλνο
θαζπζηέξεζεο ηεο πιεξσκήο, πνπ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ (κε έγθαηξε ππνβνιή ησλ
αλαγθαίσλ δηθαηνινγεηηθψλ, παξαιαβή ησλ πιηθψλ κε έθπησζε ιφγσ απνθιίζεσλ απφ ηηο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο θ.ι.π.).
3.7. Ν Αλάδνρνο βαξχλεηαη κε ηηο λφκηκεο θξαηήζεηο επί ηνπ ηηκήκαηνο ησλ εηδψλ. Νη δηελεξγνχκελεο
θξαηήζεηο είλαη απηέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ νηθεία ζέζε ηεο δηαθήξπμεο θαη ηζρχνπλ θαηά ηελ εκέξα
ππνγξαθήο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο.
3.8. Θαηά ηελ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο παξαθξαηείηαη ν πξνβιεπφκελνο απφ ην άξζξν 24 ηνπ Λ.
2198/1994 θφξνο εηζνδήκαηνο.
3.9. Ν Φφξνο Ξξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Ξ.Α.) επί ηεο αμίαο ησλ ηηκνινγίσλ βαξχλεη ην Λνζνθνκείν.
ΑΟΘΟΝ 4 ΣΟΝΛΝΠ ΗΠΣΝΠ ΠΚΒΑΠΖΠ
Ζ παξνχζα ζχκβαζε ηζρχεη απφ …………..2018 έσο ………….2019, γηα έλα (1) έηνο [κε απνθιεηζηηθφ
δηθαίσκα ηνπ λνζνθνκείνπ γηα άζθεζε εηήζηαο παξάηαζεο (πξναίξεζε)], φπνην εθ ησλ δχν νξίσλ –πνζφ
ή ρξφλνο- επέιζεη πξψην κε ηηο αληίζηνηρεο πξνζθεξφκελεο ηηκέο ηνπ Αλαδφρνπ θαη ην ίδην θπζηθφ
αληηθείκελν. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο γηα έλα έηνο δελ ζπλεπάγεηαη φηη ην λνζνθνκείν,
ζα αζθήζεη ππνρξεσηηθά ην δηθαίσκα ηνπ γηα εηήζηα παξάηαζε.
Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο λα θαηαγγείιεη/ιχζεη ηε ζχκβαζε
κε ηνλ Αλάδνρν κεηά απφ απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν
133 ηνπ Λ.4412/2016. Πηε πεξίπησζε απηή, ν Αλάδνρνο πέξαλ ηεο ακνηβήο γηα ην έξγν, πνπ έρεη
εθηειέζεη κέρξη ηελ επέιεπζε ηεο ιχζεο ιφγσ ηεο θαηαγγειίαο, δελ δηθαηνχηαη λα ιάβεη θαλέλα επηπιένλ
πνζφ σο απνδεκίσζε, εθηφο ησλ ππεξεζηψλ πνπ απνδεδεηγκέλα έρνπλ πξνεγεζεί ηεο ιχζεο ιφγσ ηεο
θαηαγγειίαο, θαζψο θαη ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ έρεη αλαιάβεη έλαληη ηξίησλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ
ζπλφινπ ηνπ έξγνπ.

ΑΟΘΟΝ 5 ΑΛΥΡΔΟΑ ΒΗΑ
5.1. Ν Αλάδνρνο δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί ππεχζπλνο γηα ηελ κε παξνρή ηεο ππεξεζίαο, εθφζνλ
ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο. Υο αλσηέξα βία λνείηαη θάζε γεγνλφο απξφβιεπην, ην νπνίν ζηε
ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε δελ κπνξεί λα απνηξαπεί έζησ θαη κε ηε ιήςε κέηξσλ άθξαο επηκέιεηαο θαη
ζχλεζεο, έλεθα ηνπ νπνίνπ θαζίζηαηαη αλέθηθην ζηνλ Αλάδνρν λα πξνβεί ν ίδηνο ή κέζσ ηξίησλ ζηελ
εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ.
5.2. Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη κέζα ζε δηάζηεκα είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηφηε πνπ έιαβε ρψξα ην
γεγνλφο πνπ ζπληζηά αλσηέξα βία λα ην αλαθέξεη εγγξάθσο θαη λα πξνζθνκίζεη ζην Λνζνθνκείν ηα
απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. Πε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο δελ πξνζθνκίζεη ηέηνηα ζηνηρεία
ζηεξείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο λα επηθαιεζηεί ηε ζπλδξνκή ιφγνπ αλσηέξαο βίαο γηα ηε κε εθπιήξσζε ησλ
ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ.
5.3. Ρν Λνζνθνκείν νθείιεη λα απαληήζεη εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ ζηελ θαηά ηα αλσηέξσ
γλσζηνπνίεζε ηνπ γεγνλφηνο αλσηέξαο βίαο απφ ηνλ Αλάδνρν. Αλ ην Λνζνθνκείν δελ απαληήζεη εληφο
ηνπ αλσηέξσ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ην γεγνλφο αλσηέξαο βίαο
απνδεηθλχεηαη πιήξσο απφ ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ πξνζθνκηζηεί, ζεσξείηαη φηη απνδέρεηαη ηε ζπλδξνκή
ηνπ ιφγνπ αλσηέξαο βίαο πνπ επηθαιείηαη ν Αλάδνρνο.
5.4. Γεγνλφηα πνπ εληάζζνληαη ζην πιαίζην ησλ θηλδχλσλ ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ
Αλαδφρνπ θαη κπνξεί λα επεξεάζνπλ δπζκελψο ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ, δελ
ζπληζηνχλ ιφγνπο αλσηέξαο βίαο.

Σελίδα 96

ΑΟΘΟΝ 6 ΔΓΓΖΠΔΗΠ
6.1. Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο.
Πχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηε δηαθήξπμε, ν Αλάδνρνο, γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο
ζχκβαζεο, θαηέζεζε ηελ ππ‟ αξηζ. ………………/………-201… εγγπεηηθή επηζηνιή η… …………………….,
πνζνχ ……………… επξψ, ην νπνίν αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ πέληε ηνηο εθαηφ (5%) επί ηεο ζπλνιηθήο
ζπκβαηηθήο αμίαο (κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Ξ.Α.), κε ρξφλν ηζρχνο έσο ηελ ……….-201…
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο Πχκβαζεο επηζηξέθεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν
72 ηνπ Λ 4412/16.
Ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο ηεο πξνο ππνγξαθή ζχκβαζεο, λα είλαη
ηνπιάρηζηνλ κεγαιχηεξνο θαηά ηξεηο κήλεο απφ ηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν (έλα έηνο).
Πε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο ζηνλ νπνίν ζα θαηαθπξσζεί ν δηαγσληζκφο αξλεζεί λα ππνγξάςεη
εκπξφζεζκα ηε ζχκβαζε ή λα θαηαζέζεη Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Θαιήο Δθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζην παξφλ ηεχρνο, ή λα εθπιεξψζεη εκπξφζεζκα νπνηαδήπνηε άιιε ππνρξέσζή ηνπ, πνπ
απνξξέεη απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην δηαγσληζκφ, θεξχζζεηαη έθπησηνο, νπφηε ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο
θαηαπίπηεη απηνδηθαίσο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ.
ΑΟΘΟΝ 7 ΙΝΗΞΝΗ ΝΟΝΗ
7.1. Ζ παξαιαβή ζα δηελεξγείηαη απφ Δπηηξνπή νξηδφκελε απφ ηελ πεξεζία, ζπληαζζνκέλνπ πξνο
ηνχην ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ. Ν Αλάδνρνο έρεη δηθαίσκα λα παξίζηαηαη ζηε δηαδηθαζία παξαιαβήο.

ΑΟΘΟΝ 8 ΔΞΗΙΠΖ ΓΗΑΦΝΟΥΛ - ΔΦΑΟΚΝΠΡΔΝ ΓΗΘΑΗΝ
8.1. Θάζε δηαθνξά πνπ αλαθχπηεη θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο (ή θαη κεηά ηε ιήμε ηεο,
εθφζνλ απνξξέεη απ‟ απηήλ) κεηαμχ ηνπ Λνζνθνκείνπ θαη ηνπ Αλαδφρνπ θαη αθνξά (ελδεηθηηθά) ηελ
εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ηελ εξκελεία απηήο, ηνλ πξνζδηνξηζκφ ή/ θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ
ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ησλ κεξψλ ή ηελ θαζ‟ νηνλδήπνηε ηξφπν ιχζε ηεο, επηιχεηαη θαη‟ αξρήλ,
αλεμαξηήησο ηνπ ρξφλνπ γελέζεψο ηεο, απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηνπ Λνζνθνκείνπ, πξνο ην νπνίν ν
Αλάδνρνο πξέπεη λα απεπζχλεη ζρεηηθή αίηεζε. Ρν Γ.Π. απνθαζίδεη νξηζηηθά εληφο εχινγνπ ρξφλνπ κε
αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηνπ, ε νπνία γλσζηνπνηείηαη εγγξάθσο ζηνλ ελδηαθεξφκελν, κε απνδεηθηηθφ
παξαιαβήο ή ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 2672/1998. Δάλ ην Γ.Π. ηνπ Λνζνθνκείνπ δελ εθδψζεη
απφθαζε επί ηεο αηηήζεσο κέζα ζε δχν (2) κήλεο απφ ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο ή αλ ν Αλάδνρνο δελ
απνδερζεί ηελ απφθαζε ηνπ Γ.Π., ηφηε νπνηνδήπνηε απφ ηα κέξε δηθαηνχηαη λα εηζαγάγεη ηε δηαθνξά
πξνο επίιπζε ελψπηνλ ησλ αξκνδίσλ Γηθαζηεξίσλ.
8.2. Θάζε δηαθσλία ή δηαθνξά πνπ ζα απνξξέεη απφ ηε ζχκβαζε πξνκήζεηαο ή ζα ζρεηίδεηαη κ‟ απηήλ
θαη δελ ζα ξπζκίδεηαη θαηά ηνλ αλσηέξσ ηξφπν, ζα επηιχεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηα θαζ‟ χιελ αξκφδηα
δηθαζηήξηα.
8.3. Γηα φ,ηη δελ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε, εθαξκφδνληαη νη φξνη ηεο ππ‟ αξηζ. 8270 /2018
δηαθήξπμεο ηνπ δηελεξγεζέληνο δηαγσληζκνχ, θαζψο θαη νη πεξί πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ δηαηάμεηο,
φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά Λ.4412/2016 θ.ι.π.). Ζ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ απηψλ δελ απνθιείεη ηελ
άζθεζε άιισλ δηθαησκάησλ ηνπ Λνζνθνκείνπ, πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ Θψδηθα θαη
ηεο ινηπήο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο.
8.4. Ρξνπνπνίεζε ηεο ζχκβαζεο κπνξεί λα γίλεη κφλνλ εάλ ππάξρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 132
ηνπ Λ. 4412/2016.
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8.5. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο, λα θαηαγγείιεη
ηε ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 338 ηνπ
λ.4412/16.
Πε επηβεβαίσζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζπληάρζεθε ε παξνχζα ζε δχν (2) φκνηα αληίγξαθα, ηα νπνία, αθνχ
δηαβάζηεθαλ, ππνγξάθεθαλ απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο, εθ ησλ νπνίσλ ην Λνζνθνκείν έιαβε έλα
αληίγξαθν, ελψ ην δεχηεξν έιαβε ν Αλάδνρνο.
ΝΗ ΠΚΒΑΙΝΚΔΛΝΗ
ΓΗΑ ΡΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ

ΓΗΑ ΡΝΛ ΑΛΑΓΝΣΝ

Ν ΓΗΝΗΘΖΡΖΠ
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