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ΠΡΟΣ:ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Σχετ.
1.Την υπ. αριθμ.8618/25-5-2020 απόφαση του Διοικητή με την οποία εγκρίθηκε η σκοπιμότητα και διενέργεια
της παρακάτω προμήθειας.
2. Οι διατάξεις του Ν. 4412/2016.
Παρακαλούμε όπως αποστείλετε κλειστή οικονομική προσφορά μέχρι την Τετάρτη 03/06/2020 και ώρα 14:00
στο οικονομικό τμήμα (γραφείο προμηθειών-διαχείριση) του γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου για την προμήθεια
των παρακάτω:
A/A

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

Μ.Μ
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ΡΟΛΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ (ΜΕ ΠΙΕΤΑ) • Ρολά από χαρτί και
διάφανες πολυμερές μεγάλης αντοχής και ισχυρού φράγματος κατά
των μικροβίων. Η χάρτινη πλευρά να είναι ανθεκτική. Η διαφανής
πλαστική πλευρά να είναι ανθεκτική και να μην συρρικνώνεται μετά
τον κλιβανισμό.• Το βάρος του χαρτιού με το πλαστικό φιλμ να είναι
>70gr/m2.• Να είναι κατάλληλα για χρήση σε κλίβανο ατμού και
κλίβανο οξειδίου του αιθυλενίου.• Η ένωση των δύο υλικών να
γίνεται με πολλαπλή θερμοσυγκόληση, πλάτους τουλάχιστον 10
χιλιοστών.• Η κόλλα της θερμοσυγκόλησης να είναι υψηλής
ποιότητας, ανθεκτική στην υγρασία, μεγίστης αντοχής ώστε να μην
ανοίγει στην πίεση του βάρους των εργαλείων.• Να είναι
αδιαπέραστα στο νερό και να υπάρχει ισχυρό φράγμα κατά των
μικροοργανισμών και της σκόνης. Να μην επιμολύνονται τα
αποστειρωμένα υλικά κατά τη φύλαξη.• Οι χημικοί δείκτες των
ρολών να είναι στην εσωτερική μπροστινή επιφάνεια ώστε να
παρέχεται άμεσο οπτικό αποτέλεσμα.• Οι χημικοί δείκτες των ρολών
να είναι ικανού μεγέθους εμφανείς και ευκρινείς (πριν και μετά την
αποστείρωση), μη τοξικοί, τυπωμένοι σε πυκνά διαστήματα, και η
μεταβολή του χρωματισμού τους μετά την αποστείρωση να είναι
ευκρινής και ευδιάκριτη.• Κατά τη διαδικασία του ανοίγματος (μετά
την αποστείρωση) δεν θα πρέπει να σκίζεται το πακέτο αλλά να
ανοίγει παράλληλα με την πλαϊνή ραφή και να αποκολλάται ομαλά
χωρίς να αφήνει υπολείμματα (ινίδια και χνούδι) ώστε να
εξασφαλίζεται η άσηπτη παραλαβή του υλικού.• Να γίνεται αναφορά
στο χρόνο διατήρησης αποστείρωσης του περιεχομένου σε
ελεγχόμενες συνθήκες αποστείρωσης.• Να αναγράφεται ευκρινώς η
ημερομηνία παρτίδα παραγωγής και λήξης.• Να αναγράφεται η
παρτίδα παραγωγής για εύκολο εντοπισμό κατασκευαστικού
λάθους.Να διατίθεται στις διαστάσεις, 100cm x 100 m, 150cm x 100
m, 200cm x 100 m, 250cm x 100 m, 300cm x 100 m
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ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ

TIMH
ΜΟΝΑΔΟΣ

α

250 Χ 100 m., περίπου

ΡΟΛΛΑ

20

19,10 €

β

300 Χ 100 m., περίπου

ΡΟΛΛΑ

4

22,20 €
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α

ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΠΛΕΣ
• Να είναι κατασκευασμένες, σύμφωνα με τις διεθνείς
προδιαγραφές.• Να υπάρχουν μεγάλου μεγέθους δείκτες για
αποστείρωση και να είναι κατάλληλες για αποστείρωση ατμού και
οξειδίου του αιθυλενίου.• Οι δείκτες να έχουν ευδιάκριτη χρωματική
μεταβολή. Να είναι τοποθετημένοι μεταξύ των δύο στρωμάτων,
εξαλείφοντας τελείως τον κίνδυνο να έρθουν σε επαφή οι χημικές
ουσίες του δείκτη με το προς αποστείρωση υλικό.• Η χάρτινη
πλευρά να είναι ανθεκτική.• Κατά τη διάρκεια του ανοίγματος να
διαχωρίζεται τέλεια το πλαστικό από το χαρτί, χωρίς να σκίζεται το
χαρτί, εκμηδενίζοντας τον κίνδυνο να περάσουν μικρόβια από έξω
προς τα μέσα.• Η πλαϊνή συγκολλητική επιφάνεια να είναι μεγίστης
αντοχής, έτσι ώστε να μην ανοίγει από την πίεση του βάρους των
εργαλείων και να μην αφήνει ίχνη κατά το άνοιγμα.• Να
προσφέρονται σε διαστάσεις, ώστε να καλύπτονται οι αντίστοιχες
ανάγκες μας ανά χρονική περίοδο.
350 Χ 630

ΤΜΧ

500

0,180 €

β

300 Χ 100 m., περίπου

ΡΟΛΛΑ

4

22,20 €
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ΚΛΙΠ-ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΓΙΑ ΚΟΥΤΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ
• Να είναι κατασκευασμένα από υλικό αντοχής στον κύκλο
αποστείρωσης σε κλίβανο ατμού.• Να είναι κατασκευασμένα από
ανθεκτικό πλαστικό ιατρικής ποιότητας με δυνατότητα έλεγχου της
διαδικασίας αποστείρωσης σε κλίβανο ατμού (με ενσωματωμένο
δείκτη).• Να είναι λεπτά και εύχρηστα.• Να μπορούν να
χρησιμοποιούνται σε όλους τους τύπους container.

ΤΜΧ

30

0,0500 €
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ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
• Βούρτσες καθαρισμού ενδοαυλικών εργαλείων (λαπαροσκόπια,
αναρροφήσεις, ορθοπεδικά εργαλεία, κ.λ.π)• Να είναι πολλαπλών
χρήσεων.• Να προσφέρονται σε διάφορες διαστάσεις.

ΤΜΧ

1

5,00 €
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ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ • Να προσφέρονται σε πολλά και διάφορα
χρώματα.• Να έχουν φάρδος περίπου 0,5 cm.• Να αντέχουν στις
συνθήκες κλιβανισμού.• Να μην ξεκολλάνε εύκολα.ΣΕ ΜΟΡΦΗ
ΡΟΛΟΥ

ΡΟΛΛΑ

5

12,90 €
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ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
• Τα ειδικά προστατευτικά υλικά να είναι πολλαπλών χρήσεων.• Να
είναι ειδικά σχεδιασμένα για να προστατεύουν τα άκρα των
χειρουργικών εργαλείων από την φθορά κατά τη διάρκεια της
αποστείρωσης.• Να έχουν οπές, ώστε να επιτρέπουν την εύκολη
διείσδυση του αποστειρωτικού μέσου (ατμός, αέριο, πλάσμα).

ΤΜΧ

100

0,15 €

7

ΚΟΥΒΕΡΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (ΕΝΗΛΙΚΩΝ).3
στρωμάτων Βαμβακερό –Αλουμίνιο –Πλαστικό, με βαμβακερή
επένδυση, για να μην ενοχλείται ο ασθενής . Με επένδυση
αλουμινίου, για την αντιμετώπιση της υποθερμίας, με ειδική
βαμβακερή, μη υφασμένη, επίστρωση από μονωτικό υλικό μηαγώγιμο, αντιστατικό και ακτινοδιαπερατό, για την ασφάλεια του
ασθενούς κατά τη διάρκεια της ανάνηψης. Να προσφέρεται σε
διαστάσεις 210x 120 cm περίπου

ΤΜΧ

150

0,48 €
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ΛΑΜΑ – ΝΥΣΤΕΡΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ.Μιας χρήσης, από ανοξείδωτο
ατσάλι, αποστειρωμένες σε ατομική συσκευασία, να φέρουν
ημερομηνία λήξης, να προσφέρονται στα μεγέθη 11-15-22.

ΤΜΧ

9000

0,0215 €
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ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΣΤΙΚΟΥ ΚΡHΜΝΟΥ. Αποτελούμενο
από 2 στρογγυλές παράλληλες πλάκες τιτανίου, με ενσωμάτωση του
εργαλείου τοποθέτησής του, Διαμέτρου 12mm (12χ32) 8τεμ, 16
mm 2 τεμ & 22 mm (22χ32) 2 τεμ

ΤΜΧ

12

60,00 €

2
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ΦΡΕΖΕΣ ΓΙΑ ΚΡΑΝΙΟΤΡΥΠΑΝΟ ANSPACH μ.Χ.,
ΚΡΑΝΙΟΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 14/11mm
ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΛΕΣ.Μιας χρήσης, από υλικό NONWOVEN με συμπεριφορά υφάσματος, πυκνό, αδιαφανές,
αεροδιαπερατό, υδρόφοβο, με μακριά μανίκια με λάστιχο ή μανσέτα
στην άκρη. Να δένουν στη μέση ή να κουμπώνουν καλύπτοντας όλο
το πίσω μέρος του σώματος
ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ Μιας χρήσης, μεγάλο μέγεθος, με
λάστιχο περιμετρικά, αδιάβροχα, από μαλακό πλαστικό υλικό,
μεγάλης αντοχής, εύκολα στο άνοιγμά τους.

ΤΜΧ

5

168,00 €

ΤΜΧ

15.000

0,2748 €

ΤΜΧ

30000

0,0056 €
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ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΑΔΙΑΦΑΝΗ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ
ΤΑΙΝΙΑ (ΧΩΡΙΣ ΟΠΗ).Χειρουργικά πεδία μιας χρήσης, αδιαφανή,
με αυτοκόλλητη ταινία 4-5cm στην μία διάσταση, χωρίς οπή. Να
είναι τριών στρωμάτων, να μην είναι διαπερατά από υγρασία και
βακτηρίδια, να έχουν απορροφητική ικανότητα, να είναι
αποστειρωμένα ανά τεμάχιο και να αναγράφουν ημερομηνία
αποστείρωσης και λήξης. Να μην σκίζονται ή αλλοιώνονται όταν
βραχούν, στις διαστάσεις:75 x 90εκ, περίπου.

ΤΜΧ

2000

0,39390 €
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ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΑΔΙΑΦΑΝΗ, ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ
ΤΑΙΝΙΑ (ΧΩΡΙΣ ΟΠΗ).Χειρουργικά πεδία μιας χρήσης, αδιαφανή,
χωρίς οπή. Να είναι δύο ή τριών στρωμάτων, να μην είναι
διαπερατά από υγρασία και τα βακτηρίδια, να έχουν απορροφητική
ικανότητα, να είναι αποστειρωμένα ανά τεμάχιο και να αναγράφουν
ημερομηνία αποστείρωσης και λήξης, να μην σκίζονται ή
αλλοιώνονται όταν βραχούν, στις διαστάσεις:

α

150 x 240εκ. περίπου.

ΤΜΧ

2000

0,97990 €
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SET ΚΑΛΥΨΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. Να αποτελείται
από:Αδιάβροχο κάλυμμα χειρουργικής τράπεζας με απορροφητική
επίστρωση μεγέθους ικανού για πλήρη κάλυψη. Προαιρετικά:
Υποσέντονο μεταφοράς του ασθενούς με αντοχές κατάλληλες για
την μεταφορά ασθενών αυξημένου σωματικού βάρους, Ζεύγος
επικαλυμμένων πλευρικών προεκτάσεων χειρουργικής τράπεζας,
Ιμάντες πρόσδεσης και συγκράτησης άνω άκρων στις προεκτάσεις
της χειρουργικής τράπεζας.

ΤΜΧ

1000

7,80 €

4

ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
(ΑΜΠΟΥΛΕΣ)
• Οι βιολογικοί δείκτες να είναι φιαλίδια με θρεπτικό υγρό και πληθυσμό
σπόρων ανά λωρίδα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.• Να φέρουν ένδειξη με
την αναμενόμενη αλλαγή του δείκτη μετά την έκθεση στο μέσο
αποστείρωσης. Η αλλαγή του χρωματισμού να είναι εμφανής και ευδιάκριτη.•
Να είναι συμβατοί με τον κλίβανο πλάσματος STERRAD του νοσοκομείου
μας. Να παρέχουν αποτέλεσμα σε σύντομο χρονικό διάστημα (ο
συντομότερος χρόνος θα προτιμηθεί).• Να προσφέρεται, αν και εφ’ όσον
ζητηθεί, δωρεάν η συσκευή του επωαστήρα για τους βιολογικούς δείκτες και
να διατίθενται τουλάχιστον με 6 θέσεις επώασης, με προστατευτικό καπάκι
και ενδείξεις λειτουργίας.• Τόσο στην ατομική συσκευασία όσο και εξωτερικά
να αναγράφεται η ημερομηνία λήξεως και ο κωδικός παραγωγής.• Η ετικέτα
τεκμηρίωσης να αντέχει στις συνθήκες κλιβανισμού χωρίς να φθείρεται και να
ξεκολλάει εύκολα• Κάθε πακέτο δεικτών να συνοδεύεται από τεχνικές οδηγίες
–πληροφορίες όπως: βασικές παραμέτρους που έχει σχεδιαστεί να ανιχνεύει,
αναμενόμενη αλλαγή μετά την έκθεση στο μέσο αποστείρωσης, ημερομηνία
παραγωγής και λήξεως, κωδικός παραγωγής, συνθήκες αποθήκευσης, οδηγίες
χρήσεως στην ελληνική γλώσσα.

300

2,7€

11

12

Υποχρεωτικά θα πρέπει να κατατεθούν δείγματα.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ -ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
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α)Τα προσφερόμενα προϊόντα πρέπει να είναι πιστοποιημένα από κοινοποιημένο οργανισμό που βρίσκεται εγκαταστημένος και
λειτουργεί νόμιμα στο έδαφος ενός από τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να φέρουν σε ευκρινή θέση του τελικού
περιέκτη τους την προβλεπόμενη σήμανση CE, η οποία αποδεικνύει την συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις της Οδηγίας
93/42/ΕΟΚ, (ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 130648 - Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ «περί
ιατροτεχνολογικών προϊόντων»- ΦΕΚ 2198/τευχ. Β/02-10-09). Για τον λόγο αυτό θα πρέπει μαζί με την προσφορά να
κατατεθούν τα ανάλογα πιστοποιητικά που αντιστοιχούν στην κατηγορία στην οποία έχει ταξινομηθεί το εν λόγω
προϊόν. Αν κάποιο προϊόν δεν εντάσσεται στη διαδικασία της σήμανσης CE, αυτό θα αναφέρεται ρητά στην
προσφορά. Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που υπάγονται στη ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648, (ΦΕΚ 2198/Β/2-10-2009) Κοινή
Υπουργική Απόφαση «Περί Εναρμόνισης της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ/14-6-93 του Συμβουλίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά τα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα» τόσο κατά τη φάση σύνταξης της διακήρυξης, όσο και κατά
τη φάση σύναψης της αντίστοιχης σύμβασης, πρέπει να διασφαλίζεται με τη διατύπωση κάθε φορά των ανάλογων
ενδεικνυομένων όρων, ότι τα εν λόγω ιατροτεχνολογικά προϊόντα θα είναι σύμφωνα προς τις απαιτήσεις της σχετικής ΚΥΑ κατά
το χρόνο παράδοσης τους, είτε πρόκειται για παράδοση εντός των συμβατικών προθεσμιών , είτε για εκπρόθεσμη, ώστε τα
προϊόντα αυτά να φέρουν οπωσδήποτε την προβλεπόμενη από τη σχετική ΚΥΑ σήμανση CE.
β) Οι προμηθεύτριες εταιρείες θα πρέπει στις προσφορές τους να δηλώνουν ότι συμμορφώνονται με την ΚΥΑ
ΔΥ8δ/ΓΠ/1348/2004 «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων» (ΦΕΚ
32/Β/16-01-2004) ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
γ) Η τοποθέτηση των επισημάνσεων της συσκευασίας, που αναφέρονται παραπάνω και θεωρούνται ουσιώδεις προϋποθέσεις για
την αποδοχή των προσφερομένων προϊόντων, ή όποιων άλλων επισημάνσεων, πρέπει να έχει γίνει αποκλειστικά και μόνον από
το πρόσωπο ή την επιχείρηση που θεωρείται κατασκευαστής των προϊόντων σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ,
(ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 130648 - ΦΕΚ 2198/τευχ. Β/02-10-09). Προσφορές προϊόντων που φέρουν επισημάνσεις πάσης φύσεως που
έχουν τοποθετηθεί, σε οποιοδήποτε μέρος της συσκευασίας τους, από τρίτους, ακόμη και εάν οι τρίτοι αυτοί διαθέτουν την
ιδιότητα του διανομέα, εισαγωγέα ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Τυχόν παράβαση του
όρου αυτού κατά την διάρκεια εκτέλεσης των συμβάσεων θα αποτελεί λόγο μη αποδοχής των παραδιδόμενων υλικών.
Επιπλέον:
1.

2.
3.
4.
5.

Όλα τα προσφερόμενα προϊόντα πρέπει να έχουν τυπωμένο από την κατασκευάστρια εταιρεία, την ονομασία
του καθώς και το όνομα ή το λογότυπο αυτής, όχι μόνο στην εξωτερική τους συσκευασία, αλλά ατομικά σε
κάθε προϊόν (τεμάχιο εντός της συσκευασίας) ξεχωριστά. Όσα προϊόντα έχουν ατομική συσκευασία να είναι
τυπωμένα επ' αυτής.
Όλα τα προϊόντα πρέπει εκτός των παραπάνω να έχουν τυπωμένο από την κατασκευάστρια εταιρεία το
χρόνο παραγωγής τους, το χρόνο διατήρησης των ιδιοτήτων τους ή μόνον το χρόνο που λήγουν αυτές.
Όλα τα προϊόντα που είναι αποστειρωμένα, πρέπει εκτός των παραπάνω να αναγράφουν το χρόνο
αποστείρωσης και το χρόνο λήξης αυτής ή μόνο το χρόνο λήξης αυτής τυπωμένα ή ανάγλυφα από την
κατασκευάστρια εταιρεία, καθώς και τη μέθοδο με την οποία αποστειρώθηκαν
Το εργοστάσιο παραγωγής να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001, ή άλλο ισοδύναμο. Να κατατεθούν
αποδεικτικά έγγραφα με την προσφορά.
O Οικονομικός φορέας, σε περίπτωση που είναι διαφορετικός από τον κατασκευαστή, να είναι
εξουσιοδοτημένος από την κατασκευάστρια εταιρεία για την διακίνηση των προϊόντων της ώστε να
διασφαλίζεται η ορθή/έγκαιρη προμήθεια των προϊόντων στο Νοσοκομείο, η οποία θα γίνεται σύμφωνα με
την ισχύουσα Νομοθεσία, καθώς και η τήρηση όλων των διαδικασιών ιχνηλασιμότητας σε πιθανή
ανάκληση/απόσυρση προϊόντος ή μετά από την συμπλήρωση της «Κάρτας Αναφοράς Περιστατικών Χρηστών
Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων (λευκή κάρτα)» από τον χρήστη.

Στην οικονομική προσφορά να αναγράφονται ευκρινώς
Α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
Β) Ο πλήρης τίτλος της προμήθειας και ο αριθμός της πρόσκλησης.
Γ)Τα στοιχεία του αποστολέα
ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
1) Να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση ότι τα είδη διαθέτουν CE.
2) Θα διενεργηθεί ταυτόχρονα το άνοιγμα των τεχνικών και οικονομικών προσφορών καθώς και η αξιολόγηση
αυτών την επόμενη ημέρα της υποβολής των προσφορών.
3) Οι τιμές δεν επιτρέπεται να είναι ανώτερες από την αντίστοιχη προϋπολογιζόμενη τιμή της πρόσκλησης. Σε
περίπτωση που το υπό προμήθεια είδος είναι καταχωρημένο στο Παρατηρητήριο Τιμών να αναφέρεται η
αντιστοιχία του κωδικού του κάθε είδους σε κωδικό του Παρατηρητηρίου Τιμών. Κατά την ημερομηνία
κατάθεσης των προσφορών, οι τιμές δεν επιτρέπεται να είναι ανώτερες από τις αντίστοιχες τιμές του
Παρατηρητηρίου Τιμών. (Ν. 3918/2011 άρθρο 13, όπως αυτό τροποποιήθηκε με τον Ν. 4052/2012 άρθρο
14).
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4) Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της τιμής
5) Παράδοση υλικών: Τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου.
6) ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ,ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΤΑΛΟΥΝ ΕΙΝΑΙ
ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ.
7) Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75), σε συνδυασμό με τα άρθρα 1 και 3 του
Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014) που να δηλώνει ότι:
Αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.
Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, των οποίων οι προσφέροντες
έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.
Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
Να δηλώνει ότι δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), διαπιστωμένα από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και
δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία.
Να δηλώνει ότι δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα σχετικό με την άσκηση της
επαγγελματικής δραστηριότητας και διαγωγής, ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της
εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.
Να δηλώνει ότι δεν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη απόφαση για:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί
της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των
κρατών μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της
απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της
δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη
νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της
σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316
της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή
εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3
της απόφασης- πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της
τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης
εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. με το ν. 3691/2008 (Α΄166), στ ) παιδική εργασία και άλλες
μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της
εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της
απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε με
το ν. 4198/2013 (Α΄215 ).
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ

Ανδρέας Στ. Τσώλης
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