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ΔΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                                          

ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ                                           
6ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ                             Α ΓΟ ΗΛ ΗΝ ,      0 3 - 07 - 2020                             

ΓΡΗΘΖΠ ΔΙΙΑΓΑΠ                                              Αξ. Ξξση.10944 
ΓΔΛΗΘΝ  ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΗΡΥΙ/ΛΗΑΠ                                                                      

ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖ ΚΝΛΑΓΑ ΑΓΟΗΛΗΝ         

ΓΗΔΘΛΠΖ : ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ                                             ΞΟΝΠ:ΘΑΘΔ ΔΛΓΗΑΦΔΟΝΚΔΛΝ 
ΡΚΖΚΑ :  ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ                                           

Ραρ. Γ/λζε : 3ν ρικ ΔΝ ΑΓΟΗΛΗΝ-ΑΛΡΗΟΗΝ                                 
Ξιεξνθνξίεο : Καληδαθίλε Σξπζάλζε                                         

Ρει. : 26413-61230,233  
 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ  ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ  

  
Πρεη. 

 1.Ζ ππ.αξηζκ.10762/01/07/2020 απφθαζε ηνπ  Γηνηθεηή ηνπ λνζνθνκείνπ ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ζθνπηκφηεηαο   
θαη ρξεκαηνδφηεζεο  γηα ηελ  πξνκήζεηα  «ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΩΝ  ΔΡΓΑΛΔΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ 

ΤΛΙΚΩΝ» 

2. Tα ζρεηηθά αηηήκαηα απφ δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ λνζνθνκείνπ ηνπ Λνζνθνκείνπ  
2. Νη δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4412/2016.  

 
  Ξαξαθαινχκε φπσο απνζηείιεηε θιεηζηή νηθνλνκηθή πξνζθνξά κέρξη ηελ Ξαξαζθεπή  10/07/2020  θαη ψξα 

14:00 ζην νηθνλνκηθφ ηκήκα (γξαθείν πξνκεζεηψλ-δηαρείξηζε) ηνπ γεληθνχ Λνζνθνκείνπ Αγξηλίνπ γηα ηελ 
πξνκήζεηα ησλ παξαθάησ:  

 

Α/Α ΝΛΝΚΑΠΗΑ Κ. M. ΞΝΠΝΡΖΡΔΠ 
ΡΗΚΖ 
ΚΝΛΑΓΝΠ Φ.Ξ.Α   

1 
Θεξκηθφ θαηαγξαθηθφ ραξηί 12 θαλαιίσλ 
210mm γηα  SE-1201 ΡΔΚ. 100 2,55 € 24% 

Ξξνέθπςε αλάγθε, 
κε ηελ αγνξά ελφο 
λένπ θαξδηνγξάθνπ 
γηα ηα Ρ.Δ.Η.  ηνπ 
Λνζνθνκείνπ. 

2 

ΑΡΝΚΑΡΝ ΞΗΠΡΝΙΗ ΒΗΝΤΗΑΠ ΞΟΝΠΡΑΡΝ                                                 
1.Λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ ρεηξνπξγηθφ 
αλνμείδσην ράιπβα                2.Λα είλαη 
εμνπιηζκέλν απφ ζχζηεκα δηαδνρηθήο 
εηζαγσγήο ηεο θάλνπιαο θαη ηνπ ζηεηιενχ 
ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε αθξηβήο θαη 
εχθνιε εηζαγσγή ζε εζσηεξηθέο ηλψδεο θαη 
αζζβεζηψδεηο αιινηψζεηο                               

3. Λα έρεη δηαβάζκηζε αλά εθαηνζηφ ψζηε 
λα επηηξέπεη ηε κέηξεζε ηνπ βάζνπο 
εηζαγσγήο                                                                            
4. Λα είλαη ζηαζεξή ζπζθεπή ειαθξηνχ 
ηχπνπ                                   
5.Γπλαηφηεηα ιήςεο δείγκαηνο κε κία κφλν 
ππξνδφηεζε                           6. Λα είλαη 
εθνδηαζκέλε ε ζπζθεπή κε θνκβίν 
ελεξγνπνίεζεο επηηξέπνληαο ζην ρξήζηε ην 
ρεηξηζκφ ηεο κε ην έλα ρέξη                             
7.Λα είλαη κηαο ρξήζεο                                                                           
8.Λα ελδείθλπηαη  γηα βηνςίεο πξνζηάηε                                                      
9.Λα δηαηίζεηαη ζε δηάκεηξν 18g θαη κήθνο 
20cm  ΡΔΚ. 150 35,00 24% 

Γελ είλαη  ζπρλή ε 
ρξήζε ηνπ 
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Clips αλεπξχζκαηνο εγθεθάινπ,ζπκβαηά κε 
ηηο ήδε ππάξρνπζεο ιαβίδεο rebstock.                                                                                                                                                                           

Κφληκν clip αγγείσλ εγθεθάινπ απφ 
θνβάιηην,επζχ, κε σθέιηκν κήθνο 9.0mm 
θαη άλνηγκα ζηΑΓΏΛΥΛ 7.0mm  ΡΔΚ. 2 250,00 24% 

απαξαίηεηα  γηα 

αληηκεηψπηζε 
εμαηξεηηθά επείγνληνο 
Λ/Σ πεξηζηαηηθνχ 

4 

Clips αλεπξχζκαηνο εγθεθάινπ,ζπκβαηά κε 
ηηο ήδε ππάξρνπζεο ιαβίδεο rebstock.                                                                                               
Κφληκν clip αγγείσλ εγθεθάινπ απφ 
θνβάιηην ,επζχ, κε σθέιηκν κήθνο 11.0 mm 
θαη άλνηγκα ζηαγψλσλ 7.8 mm ΡΔΚ. 2 250,00 24% 

απαξαίηεηα  γηα 
αληηκεηψπηζε 
εμαηξεηηθά επείγνληνο 
Λ/Σ πεξηζηαηηθνχ 

5 

Clips αλεπξχζκαηνο εγθεθάινπ,ζπκβαηά κε 
ηηο ήδε ππάξρνπζεο ιαβίδεο rebstock.                                                                                              
Κφληκν clip αγγείσλ εγθεθάινπ απφ 
θνβάιηην θπξηφ, κε σθέιηκν κήθνο 9.0 mm 
θαη άλνηγκα ζηαγψλσλ 6.8 mm ΡΔΚ. 1 250,00 24% 

απαξαίηεηα  γηα 
αληηκεηψπηζε 
εμαηξεηηθά επείγνληνο 
Λ/Σ πεξηζηαηηθνχ 

6 

Clips αλεπξχζκαηνο εγθεθάινπ,ζπκβαηά κε 
ηηο ήδε ππάξρνπζεο ιαβίδεο rebstock.                                                                                              
Κφληκν clip αγγείσλ εγθεθάινπ απφ 

θνβάιηην bayonet, κε σθέιηκν κήθνο 7.0 
mm θαη άλνηγκα ζηαγψλσλ 7.9 mm ΡΔΚ. 1 250,00 24% 

απαξαίηεηα  γηα 
αληηκεηψπηζε 

εμαηξεηηθά επείγνληνο 
Λ/Σ πεξηζηαηηθνχ 

7 

Clips αλεπξχζκαηνο εγθεθάινπ,ζπκβαηά κε 
ηηο ήδε ππάξρνπζεο ιαβίδεο rebstock.                                                                                              
Κφληκν clip αγγείσλ εγθεθάινπ απφ 
θνβάιηην ινμφ, κε σθέιηκν κήθνο 7.0 mm 
θαη άλνηγκα ζηαγψλσλ 5.7 mm ΡΔΚ. 1 250,00 24% 

απαξαίηεηα  γηα 
αληηκεηψπηζε 
εμαηξεηηθά επείγνληνο 
Λ/Σ πεξηζηαηηθνχ 

8 

Clips αλεπξχζκαηνο εγθεθάινπ,ζπκβαηά κε 
ηηο ήδε ππάξρνπζεο ιαβίδεο rebstock.                                                                                              
Κφληκν clip αγγείσλ εγθεθάινπ απφ 
θνβάιηην ινμφ, κε σθέιηκν κήθνο 11.0 mm 
θαη άλνηγκα ζηαγψλσλ 8.0 mm ΡΔΚ. 1 250,00 24% 

απαξαίηεηα  γηα 
αληηκεηψπηζε 
εμαηξεηηθά επείγνληνο 
Λ/Σ πεξηζηαηηθνχ 

9 

Clips αλεπξχζκαηνο εγθεθάινπ,ζπκβαηά κε 
ηηο ήδε ππάξρνπζεο ιαβίδεο rebstock.                                                                                              
Κφληκν clip αγγείσλ εγθεθάινπ απφ 
θνβάιηην, γσληψδεο,κε σθέιηκν κήθνο51.0 

mm θαη άλνηγκα ζηαγψλσλ 5.6 mm ΡΔΚ. 1 250,00 24% 

απαξαίηεηα  γηα 
αληηκεηψπηζε 
εμαηξεηηθά επείγνληνο 

Λ/Σ πεξηζηαηηθνχ 

10 

Ιαπαξνζθνπηθή δηαδεξκηθή ιαβίδα 
ζχιιεςεο ηχπνπ Alligator,δηακέηξνπ 
2,4mm,απνζηεηξσκέλε,κηαο ρξήζεσο ,λα 
θέξεη άθξν βειφλεο ηχπνπ Verres γηα ηε 
δηαηήξεζε ηνπ θνηιηαθνχ ηηνρψκαηνο,έηζη 
ψζηε λα ρξεζηκνπνηείηαη δηεγρεηξεηηθά 
ρσξίο trocar. Λα  είλαη  κεγάιεο αληνρήο θαη 
ζπιιεπηηθήο ηθαλφηεηαο, ν ζηπιεφο ηεο λα 
είλαη κεκνλβσκέλνο,νη ζηαγψλεο ηεο 
ιαβίδαο λα θιείλνπλ απφ  έμσ πξνο ηα 
κέζα,λα δηαζέηεη εξγνλνκηθή ιαβή κε 
κεραληζκφ θιεηδψκαηνο γηα ζηαζεξνπνίεζε 
ηεο ιαβίδαο ηφζν ζε γσλία φζν θαη ζε 
βάζνο. ΡΔΚ. 4 225,00 24% 

Ζ ιαπαξνζθνπηθή 
δηαδεξκηθή ιαβίδα 
ζχιιεςεο ηχπνπ 
ALLIGATOR δχλαηαη 
λα ρξεζηκνπνηεζεί 
δηεγρεηξεηηθά ρσξίο 
trocar,γεγνλφο πνπ 
εμαζθαιίδεη 
ηαρπηάηνπο 
ρεηξηζκνχο ζε 
πεξίπησζε πνπ 
ρξεηάδεηαη λα 
ειεγρζεί αηκνξξαγία 
δηεγρεηξεηηθά.Υο εθ 
ηνχηνπ ε πξνκήζεηά 
ηεο, θξίλεηαη 
αλαγθαία γηα ηελ 
αζθάιεηα ησλ 
αζζελψλ ηεο 
ρεηξνπξγηθήο θιηληθήο 
πνπ ππφθεηληαη ζε 
ιαπαξνζθνπηθέο 
επεκβάζεηο. 

11 

Ιαπαξνζθνπηθή Ιαβίδα ηεο εηαηξείαο 
ACKERMANN.                                                   
Ξξφθεηηαη γηα ηκήκα ιαπαξνζθνπηθήο 
ιαβίδαο ΘΥΓΗΘΝΠ131368CFi ΡΔΚ. 1 200 24% Φπζηνινγηθή θζνξά 

12 

Ιαπαξνζθνπηθή Ιαβίδα ηεο εηαηξείαο 
ACKERMANN.                                                   
Ξξφθεηηαη γηα ηκήκα ιαπαξνζθνπηθήο 
ιαβίδαο ΘΥΓΗΘΝΠ131605CSi ΡΔΚ. 1 180,00 24% Φπζηνινγηθή θζνξά 
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13 

Ιαπαξνζθνπηθή Ιαβίδα ηεο εηαηξείαο 
ACKERMANN.                                                   

Ξξφθεηηαη γηα ηκήκα ιαπαξνζθνπηθήο 
ιαβίδαο ΘΥΓΗΘΝΠ131356CS ΡΔΚ. 1 31,70 24% Φπζηνινγηθή θζνξά 

14 

Ιαπαξνζθνπηθή Ιαβίδα ηεο εηαηξείαο 
ACKERMANN.                                                   
Ξξφθεηηαη γηα ηκήκα ιαπαξνζθνπηθήο 
ιαβίδαο ΘΥΓΗΘΝΠ131318CSi ΡΔΚ. 1 165,10 24% Φπζηνινγηθή θζνξά 

15 

Ιαπαξνζθνπηθή Ιαβίδα ηεο εηαηξείαο 
ACKERMANN.                                                   
Ξξφθεηηαη γηα ηκήκα ιαπαξνζθνπηθήο 
ιαβίδαο ΘΥΓΗΘΝΠ131356Ri ΡΔΚ. 1 30,20 24% Φπζηνινγηθή θζνξά 

16 

Γάληηα εηδηθνχ ηχπνπ (ληηξηιίνπ) 
 
ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 
• Λα είλαη κηαο ρξήζεσο. 
• Λα έρνπλ κήθνο 300 mm πξνθεηκέλνπ λα 
πξνζθέξνπλ πξνζηαζία θαη πάλσ απφ ηνλ 
θαξπφ ηνπ ρεξηνχ. 
• Ρν πιηθφ θαηαζθεπήο ησλ γαληηψλ ζα 
πξέπεη λα είλαη απφ 100% ληηξίιην . 
• Λα είλαη θαηάιιεια γηα ρξήζηεο πνπ 
έξρνληαη ζε επαθή κε βηνινγηθά πγξά ή 
νπνηεζδήπνηε εξγαζίεο πνπ ελέρνπλ 
θίλδπλν απφ επαθή κε βηνινγηθνχο 
παξάγνληεο. 
• Λα είλαη ηθαλά λα πξνζηαηέςνπλ ρέξηα 
πνπ είλαη επαίζζεηα ζε ηαιθ ή πιηθφ latex. 
• Λα κελ ζπγθεληξψλνπλ πνχδξα θαη 
πξσηεΐλε θαη λα είλαη απνδεζκεπκέλα απφ 
ιηπαξέο νπζίεο.  
• Λα έρνπλ πςειή ειαζηηθφηεηα θαη 
κέγηζηε αληνρή. 
• Λα είλαη ηζρπξά θαη αλζεθηηθά  ζηε 
ζξαχζε. 
• Λα είλαη αλζεθηηθά ζηελ επίδξαζε νμέσλ 
θαη πγξψλ απνιχκαλζεο. 
• Λα είλαη ππναιιεξγηθά                                                                                                                                   
• Λα κελ είλαη απνζηεηξσκέλα 
• Λα είλαη πάρνπο ηέηνηνπ πνπ λα κελ 
εκπνδίδεη ηελ άλεηε θίλεζε θαη εξγαζία. 
• Λα θέξνπλ ζήκαλζε CE ζχκθσλα κε ηελ 
νδεγία 93/42 ΔΝΘ. ΡΔΚ. 6000 0,0223 24% 

Ηαηξηθή γλσκάηεπζε 
γηα αιιεξγία 

17 
Ηλνπηηθφ ιαξπγγνζθφπην κ.ρ. –airtraq γηα 
covid-19 ΡΔΚ. 10 86,90 € 24% 

Αίηεκα απφ ην 
αλαηζζεζηνινγηθφ γηα 
ρξήζε ζε 
πεξηζηαηηθά covid-20 

18 ΘΔΟΚΝΚΔΡΟΑ ΔΜ ΑΞΝΠΡΑΠΔΥΠ ΡΔΚ. 10 35,00 24% ΘΑΚΚΗΑ ΞΟΝΠΦΝΟΑ 

19 

ΚΑΠΘΔΠ  ΞΟΝΠΥΞΝ  ΓΗΑΦΑΛΔΗΠ ΓΗΑ 
ΝΜΓΝΛΥΠΖ ΚΔΠΥ ΘΘΙΥΚΑΡΝΠ Ή AMBU  
ΚΗΑΠ ΣΟΖΠΔΥΠ ΠΔ Λν 3 10 ηεκ. ,Λν 4 -20 
ηεκ. Λν 5-20 ηεκ. ΡΔΚ. 50 1,40 24% 

Γελ είλαη  ζπρλή ε 
ρξήζε ηνπ 

20 
ΞΗΔΠΝΚΔΡΟΑ ΑΞΙΑ ΔΛΖΙΗΘΥΛ ΣΔΗΟΝΠ  ΚΔ 
ΔΘΑΚΞΡΝ ΚΑΙΑΘΝ ΞΝΑΟ ΡΔΚ. 30 8,90 24% Φπζηνινγηθή θζνξά 

21 ΘΟΔΚΑ ΚΑΙΑΜΖΠ ΓΝΣΔΗΝ 5LT ΡΔΚ. 3 56,89 24% Eηήζηα πξνκήζεηα 

22 
Σαξηί θαξδηνγξάθνπ 6020102 ΝΑ Ε-F0ID 
112mm*140mm 144p nν LOGO ΡΔΚ. 50 3,60 24% 

Ξξνέθπςε αλάγθε, 
κε ηελ αγνξά ελφο 
λένπ θαξδηνγξάθνπ 
γηα ηελ νπξνινγηθή   
ηνπ Λνζνθνκείνπ. 

 
Τπνρξεωηηθά ζα πξέπεη λα θαηαηεζνύλ δείγκαηα. 

ΣΔΥΝΙΚΔ -ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 
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       Πηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο  

Α) Ζ ιέμε «ΞΟΝΠΦΝΟΑ» 

Β) Ν πιήξεο ηίηινο ηεο πξνκήζεηαο θαη ν αξηζκφο ηεο πξφζθιεζεο. 

Γ)Ρα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα 

ΞΟΝΠ ΘΑΘΔ ΔΛΓΗΑΦΔΟΝΚΔΛΝ 
1) Λα θαηαηεζεί ππεχζπλε δήισζε φηη ηα είδε δηαζέηνπλ CE.  

2) Θα δηελεξγεζεί ηαπηφρξνλα ην άλνηγκα ησλ ηερληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαζψο θαη ε αμηνιφγεζε 
απηψλ ηελ επφκελε εκέξα ηεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 

3) Νη ηηκέο δελ επηηξέπεηαη λα είλαη αλψηεξεο απφ ηελ αληίζηνηρε πξνυπνινγηδφκελε ηηκή ηεο πξφζθιεζεο. Πε 
πεξίπησζε πνπ ην ππφ πξνκήζεηα είδνο είλαη θαηαρσξεκέλν ζην Ξαξαηεξεηήξην Ρηκψλ λα αλαθέξεηαη ε 

αληηζηνηρία ηνπ θσδηθνχ ηνπ θάζε είδνπο ζε 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).   

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 ιόγν απηό ζα πξέπεη καδί κε ηελ πξνζθνξά λα 
θαηαηεζνύλ ηα αλάινγα πηζηνπνηεηηθά πνπ αληηζηνηρνύλ ζηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία έρεη ηαμηλνκεζεί ην ελ ιόγω 
πξνϊόλ. Αλ θάπνην πξνϊόλ δελ εληάζζεηαη ζηε δηαδηθαζία ηεο ζήκαλζεο CE, απηό 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.  

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, ή άιιν ηζνδχλακν. Λα θαηαηεζνχλ 
απνδεηθηηθά έγγξαθα κε ηελ πξνζθνξά. 

5. O Νηθνλνκηθφο θνξέαο, ζε πεξίπησζε πνπ είλαη δηαθνξεηηθφο απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή, λα είλαη 
εμνπζηνδνηεκέλνο απφ ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία γηα ηελ  δηαθίλεζε ησλ πξντφλησλ ηεο ψζηε λα 
δηαζθαιίδεηαη ε  νξζή/έγθαηξε  πξνκήζεηα ησλ πξντφλησλ ζην Λνζνθνκείν,  ε νπνία ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε 
ηελ ηζρχνπζα Λνκνζεζία, θαζψο θαη ε ηήξεζε φισλ ησλ δηαδηθαζηψλ ηρλειαζηκφηεηαο ζε πηζαλή 
αλάθιεζε/απφζπξζε  πξντφληνο ή κεηά απφ ηελ ζπκπιήξσζε ηεο «Θάξηαο Αλαθνξάο Ξεξηζηαηηθψλ Σξεζηψλ 
Ηαηξνηερλνινγηθψλ Ξξντφλησλ (ιεπθή θάξηα)» απφ ηνλ ρξήζηε. 
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4)  Θξηηήξην θαηαθχξσζεο ε πιένλ ζπκθέξνπζα  απφ  νηθνλνκηθήο  άπνςεο  πξνζθνξά  βάζεη  ηεο  ηηκήο 

5) Ξαξάδνζε πιηθψλ: Ρκεκαηηθά, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Λνζνθνκείνπ.  

6) ΚΔΡΑ ΡΖΛ ΑΛΥΡΔΟΥ ΑΛΑΦΔΟΝΚΔΛΖ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΥΟΑ,ΝΗ ΞΟΝΠΦΝΟΔΠ ΞΝ ΘΑ ΠΡΑΙΝΛ ΔΗΛΑΗ 
ΔΘΞΟΝΘΔΠΚΔΠ ΘΑΗ ΔΞΗΠΡΟΔΦΝΛΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΞΖΟΔΠΗΑ ΞΝ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ. 

7) πεχζπλε δήισζε ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986(Α/75), ζε ζπλδπαζκφ κε ηα άξζξα 1 θαη 3 ηνπ 
Λ. 4250/26-03-2014 (ΦΔΘ 74/Α/26-03-2014)  πνπ λα δειψλεη φηη: 

Απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο.  

Ζ πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο, ησλ νπνίσλ νη πξνζθέξνληεο 
έιαβαλ πιήξε θαη αλεπηθχιαθηε γλψζε.  

Ρα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά είλαη αιεζή θαη αθξηβή.  
Λα δειψλεη φηη δελ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο), δηαπηζησκέλα απφ δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη 

δεζκεπηηθή ηζρχ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ή ηελ εζληθή λνκνζεζία. 
Λα δειψλεη φηη δελ έρεη θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα θάπνην αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο  θαη δηαγσγήο, ή γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο 
εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξεσθνπίαο. 

Λα δειψλεη φηη δελ ππάξρεη εηο βάξνο ηνπ ηειεζίδηθε απφθαζε γηα: 
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. 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 κε 

ην λ. 4198/2013 (Α΄215 ). 
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