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ΠΡΟΘΙΖΖ ΔΘΓΖΙΧΖ ΔΛΓΗΑΦΔΡΟΛΣΟ ΓΗΑ ΣΖΛ ΠΡΟΚΖΘΔΗΑ ΗΑΣΡΗΘΧΛ ΑΛΑΙΧΗΚΧΛ 2/2021 

 

Έρνληαο ππόςε:  

Α) Σηο δηαηάμεηο όπσο απηέο ηζρύνπλ ζήκεξα:  

1. Σνπ Ν. 2955/2001 «Πξνκήζεηεο Ννζνθνκείσλ θαη ινηπψλ κνλάδσλ πγείαο ησλ Πε..Τ. θαη άιιεο δηαηάμεηο».  

2. Σνπ Ν. 3329/2005 «Δζληθφ ζχζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο».  

3. Σνπ Ν. 3580/2007 «Πξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο θαη άιιεο δηαηάμεηο».  

4. Σνπ Ν. 3918/2011 «Γηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην χζηεκα Τγείαο & άιιεο δηαηάμεηο».  

5. Σνπ Ν. 4238/2014 (Α΄38) «Πξσηνβάζκην Δζληθφ Γίθηπν Τγείαο (Π.Δ.Γ.Τ.), αιιαγή ζθνπνχ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. θαη 

ινηπέο δηαηάμεηο».  

6. Σνπ Π.Γ. 80/2016 (Α΄145) «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο».  

7. Σνπ Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΔΚ 147/Α/2016) πεξί Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ.  

8. Σνπ Ν. 4486/2017 (ΦΔΚ 115/07.08.2017) «Μεηαξξχζκηζε ηεο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο, επείγνπζεο 

ξπζκίζεηο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο».  

9. H παξ.4 ηνπ αξ.9 ηνπ  ΠΓ 80/2016. 

 

Β) Σα έγγξαθα θαη ηηο απνθάζεηο: 

 1. Η ππ. αξηζκ. πξση. 2535/24-02-2021 Απφθαζε Γηνηθεηή κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε δηελέξγεηα ηνπ 

δηαγσληζκνχ  απφ ην Ννζνθνκείν. 

 

ΠΡΟΘΖΡΤΔΗ 

Πξφζθιεζε εθδήισζεο κε ζέκα «ΠΡΟΚΖΘΔΗΑ ΗΑΣΡΗΘΧΛ ΑΛΑΙΧΗΚΧΛ 2/2021» κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο 

ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο, ζε βάξνο ηνπ ΚΑΔ 1311ΑΝ, φπσο αλαιπηηθά 

πεξηγξάθνληαη παξαθάησ:  
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Α. ΑΛΣΗΘΔΗΚΔΛΟ ΣΖ ΠΡΟΘΙΖΖ 

Αληηθείκελν ηεο πξφζθιεζεο είλαη ε «ΠΡΟΚΖΘΔΗΑ ΗΑΣΡΗΘΧΛ ΑΛΑΙΧΗΚΧΛ 2/2021», κε θξηηήξην 

θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο, σο αθνινχζσο: 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ Α 

 
 ΠΗΛΑΘΑ ΚΔ ΣΑ ΕΖΣΟΤΚΔΛΑ ΔΗΓΖ 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟΤ Κ/Κ ΠΟΟΣΖ
ΣΑ 

ΠΡΟΤΠΟΙΟ
ΓΗΘΔΗΑ 
ΣΗΚΖ 

Φ.Π.Α. ΓΑΠΑΛΖ ΠΡΟ 
Φ.Π.Α. 

ΓΑΠΑΛΖ ΚΔ 
Φ.Π.Α. 

1 ΘΟΤΣΟΤΚΗΑ ΥΔΗΡΟΤΡΓΔΗΟΤ         
Μηαο ρξήζεο, αδηάβξνρα, 
θαηαζθεπαζκέλα απφ 
αεξνδηαπεξαηφ πιηθφ κε 
ζπκπεξηθνξά πθάζκαηνο, 
αλζεθηηθά ζην ζρίζηκν, αδηαθαλή. 
Σν παληειφλη λα θέξεη ιάζηηρν 
ζηελ κέζε ή εχρξεζην θνξδφλη, ε 
κπινχδα λα έρεη θνληά καλίθηα 
(θαηά πξνηίκεζε κε 
καληθνθφιιεζε) θαη κηα 
ηνπιάρηζηνλ ηζέπε. Μέγεζνο 
Large 

TMX 100 0,96 € 24% 96,00 € 119,04 € 

2 ΙΑΣΗΥΟ ΗΙΗΘΟΛΖ 
ΑΠΟΣΔΗΡΧΚΔΛΟ 8Υ1,5 CM 

ΜΔΣΡΑ 25 0,708 € 24% 17,70 € 21,95 € 

3 σιελάξηα πιαζηηθά 3-5 ml  
RIA απνζηεηξσκέλα θαη κε κε ηα 
αληίζηνηρα πψκαηα 

TMX 15.000 0,0159 € 24% 238,50 € 295,74 € 

4 Trasntert Pack αηκνπεηαιίσλ 
κε 10 ππνδνρέο 

TMX 200 8,43 € 24% 1.686,00 € 2.090,64 € 

5 Φηαιίδηα θιεηζηνύ 
ζπζηήκαηνο αηκνιεςηώλ γηα 
βηνρεκηθνχο & αλνζνινγηθνχο 
πξνζδηνξηζκνχο  κε επηηαρπληή 
πήμεο & gel ησλ 8,5 ml 

TMX 5.000 0,16 € 24% 800,00 € 992,00 € 

6 ΣΡΧΚΑΣΟΘΖΘΔ ΚΟΛΔ 
ΛΑΤΙΟΛ Αδηάβξνρεο, 
θαηαζθεπαζκέλεο απφ 
πνιπαηζπιέλην κε ιάζηηρν γχξσ 
γχξσ γηα θάιπςε ηηο πάλσ 
πιεπξάο θαη ησλ πιατλψλ ηνπ 
ζηξψκαηνο. Να είλαη καιαθέο, 
εχθακπηεο γηα λα 
πξνζαξκφδνληαη ηηο θακπχιεο 
ηνπ ζψκαηνο γηα απνθπγή 
θαηαθιίζεσλ. Να κπνξνχλ λα 
πιέλνληαη εχθνια κε ηα θνηλά 
λνζνθνκεηαθά θαζαξηζηηθά. 

TMX 1.100 0,246 € 24% 270,60 € 335,54 € 

7 ΓΟΥΔΗΑ ΑΠΟΡΡΗΦΖ 
ΚΟΙΤΚΑΣΗΘΟΤ ΤΙΗΘΟΤ ΘΑΗ 

ΒΔΙΟΛΧΛ  Απφ εηδηθφ ζθιεξφ 
πιαζηηθφ, αδηάηξεηα,λα 
επηηξέπνπλ ηελ αθίλδπλε 
απνκάθξπλζε ηεο βειφλαο απφ 
ηε ζχξηγγα, λα θέξνπλ πψκα 
αζθαιείαο θιεηζίκαηνο, λα είλαη 
απιά ζηε ρξήζε, λα θέξνπλ ηελ 
έλδεημε CE, λα θιείλνπλ 
εξκεηηθά, ζε δηαζηάζεηο : 

            

7α 5-5,5 ιίηξσλ ΣΜΥ 240 0,55 € 24% 130,80 € 162,19 € 



8 ΦΖΦΗΑΘΑ ΘΔΡΚΟΚΔΣΡΑ  
Φεθηαθά Θεξκφκεηξα γηα 

αθξηβείο θαη γξήγνξεο κεηξήζεηο, 
λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα ιήςεο 
ζεξκνθξαζίαο ηνπ αζζελνχο 
κέζα ζε 10 δεπηεξφιεπηα 
πεξίπνπ, λα δηαζέηεη ερεηηθή 
έλδεημε νινθιεξσκέλεο ιήςεο 
ζεξκνθξαζίαο, λα δηαζέηεη 
εχθακπηε άθξε, λα είλαη 
αδηάβξνρν, λα δηαζέηεη ςεθηαθή 
επαλάγλσζηε νζφλε LCD, λα 
δηαζέηεη θιίκαθα κέηξεζεο ηηο 
ζεξκνθξαζίαο 32.0ν C ζε 42.0ν 
C, αθξίβεηα κέηξεζεο   ± 0.1 0C, 
ζπλαγεξκφο ερεηηθψλ ζεκάησλ 
γηα ηνλ ππξεηφ, λα δηαζέηεη 

έλδεημε άδεηαο κπαηαξίαο, ην 
ζεξκφκεηξν λα ζβήλεη απηφκαηα 
φηαλ δελ ρξεζηκνπνηείηαη, λα 
δηαηίζεληαη κέζα ζε δηαθαλή, 
πιαζηηθή, πξνζηαηεπηηθή ζήθε, 
λα θέξεη ζήκαλζε CE θαη λα είλαη 
εγθεθξηκέλν απφ FDA. 

ΣΜΥ 150 0,59 € 24% 87,90 € 109,00 € 

9 ΘΖΘΔ ΑΠΟΣΔΗΡΧΖ 
ΑΠΙΔ                                                                                
• Να είλαη θαηαζθεπαζκέλεο, 
ζχκθσλα κε ηηο δηεζλείο 
πξνδηαγξαθέο.  
• Να ππάξρνπλ κεγάινπ 
κεγέζνπο δείθηεο γηα 

απνζηείξσζε θαη λα είλαη 
θαηάιιειεο γηα απνζηείξσζε 
αηκνχ  θαη  νμεηδίνπ ηνπ 
αηζπιελίνπ.  
• Οη δείθηεο λα  έρνπλ επδηάθξηηε 
ρξσκαηηθή κεηαβνιή. Να είλαη 
ηνπνζεηεκέλνη κεηαμχ ησλ δχν 
ζηξσκάησλ, εμαιείθνληαο 
ηειείσο ηνλ θίλδπλν λα έξζνπλ 
ζε επαθή νη ρεκηθέο νπζίεο ηνπ 
δείθηε κε ην πξνο απνζηείξσζε 
πιηθφ. 
• Η ράξηηλε πιεπξά λα είλαη 
αλζεθηηθή. 
• Καηά 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. 
• Η πιαζηηθή πιεπξά λα είλαη  
αλζεθηηθή, καιαθή θαη λα κελ 
δαξψλεη κεηά ηνλ θιηβαληζκφ. 
• Η 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.  
• Να πξνζθέξνληαη ζε 
δηαζηάζεηο, ψζηε λα θαιχπηνληαη 
νη αληίζηνηρεο αλάγθεο καο αλά 
ρξνληθή πεξίνδν.   

            

                

9a 200 X 340 TMX 300 0,0478 € 24% 14,34 € 17,78 € 



10 ΤΓΡΟ ΘΑΘΑΡΗΚΟΤ ΥΔΡΗΧΛ 
ΘΑΗ ΓΔΡΚΑΣΟ Τγξφ 

θαιιπληηθφ θξεκνζάπνπλν. Να 
έρεη θαζαξηζηηθή θαη 
αληηκηθξνβηαθή δξάζε κε 
νπδέηεξν PH, λα κελ πεξηέρεη 
ζάπσλεο θαη ρξσζηηθέο νπζίεο θαη 
λα έρεη ελπδαηηθά, πξνζηαηεπηηθά 
ζπζηαηηθά γηα ην δέξκα θαη 
απνζκεηηθή δξάζε.Να δηαηίζεηαη 
ζε ζπζθεπαζίεο έσο 1000ml 

ΛΙΣ 225 0,78 € 24% 175,50 € 217,62 € 

11 ΠΑΛΣΔΙΟΛΗΑ ΚΗΑ ΥΡΖΖ 
ΘΟΙΟΛΟΘΟΠΖΖ Να 
θαιχπηνπλ ηνλ αζζελή θαηά ηελ 
θνινλνζθφπεζε, κε εξγνλνκηθφ 
ζρεδηαζκφ, λα δηαζέηνπλ άλνηγκα 
θαη λα δηαηίζεληαη ζε κεγέζε 

large θαη x-large. Να είλαη 
θαηαζθεπαζκέλα απφ non-woven 
πιηθφ. 

ΣΜΥ 1.000 0,70 € 24% 700,00 € 868,00 € 

12 Γεξκαηηθέο έιμεηο ελειίθσλ ΣΜΥ 100 1,51 € 13% 151,00 € 170,63 € 

13 Αινηθή 250gr γηα ξηληθή ρξήζε ΣΜΥ 2 67,70 € 13% 135,40 € 153,00 € 

14 Θάληζηξν λαηξάζβεζηνπ κηαο 
ρξήζεο 

ΣΜΥ 20 15,00 € 24% 300,00 € 372,00 € 

15 Λαηξάζβεζηνο ΚΤΣΙΑ  3 3,00 € 24% 9,00 € 11,16 € 

16 ΑΙΗΑΡΔ. Να είλαη εξγνλνκηθά 
ζρεδηαζκέλεο κε απηνθφιιεηεο 
ηαηλίεο ζηήξημεο θαη εηδηθφ 
πξνζηαηεπηηθφ ηειείσκα/ζήθε. 
Να είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ 

ππεξαπνξξνθεηηθφ non-woven 
πιηθφ, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 
αξξψζησλ. 

ΣΜΥ 1.000 1,10 € 13% 1.100,00 € 1.243,00 € 

17 Καληειάθη απνζηείξσζεο λα 
είλαη εκπνηηζκέλα κέζα ζε 
απνιπκαληηθφ δηάιπκα κεγάισλ 
δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 
180Υ200mm.Nα είλαη θαηάιιεια 
γηα γξήγνξε απνιχκαλζε θαη 
θαζαξηζκφ επηθαλεηψλ. 

ΠΑΚΔΣΟ 10 8,00 € 6% 80,00 € 84,80 € 

18 Καληειάθηα εκπνηηζκέλα ζε 
δηάιπκα αηζπιηθήο αιθνόιεο 

ΣΜΥ 2.000 0,40 € 6% 800,00 € 848,00 € 

19 Πνδόκαθηξν κε βηνθηφλν 
παξάγνληα ηφλησλ αξγχξνπ γηα 
πξφιεςε ελδνλνζνθνκεηαθψλ 
ινηκψμεσλ πηζηνπνηεκέλν θαηά 
ηνπ COVID-19. 

ΠΑΚΔΣΟ 15 37,00 € 24% 555,00 € 688,20 € 

20 Γηάιπκα έθπιπζεο ηξαύκαηνο 
θαηάιιειν γηα δηεγρεηξεηηθή 
ρξήζε (αληηζεςία εθηεζεηκέλσλ 
ηζηψλ). Δκπνδίδεη ηνλ 
πνιιαπιαζηαζκφ GRAM+ θαη 
GRAM- βαθηεξίσλ, κπνξεί λα 
παξακείλεη ζηελ πιεγή (ειεχζεξν 
κηθξνβίσλ, κε νπδέηεξν PH, κε 
θπηηαξνζηαηηθφ, κε εξεζηζηηθφ). 
Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε 
ηζηνχο ηνπ ΚΝ, ρφλδξνπο θαη 
νζηά. Πξνζθέξεηαη ζε 
ζπζθεπαζία 1Lit. 

ΛΙΣ 40 60,00 € 24% 2.400,00 € 2.976,00 € 



21 SET  ΑΛΑΙΧΗΚΧΛ ΓΗΑ 
ΘΙΗΒΑΛΟ ΠΙΑΚΑΣΟ  

STERRAD                                              
• Φίιηξα (vaporizer plate) γηα 
θιίβαλν πιάζκαηνο 
• Μειάλε γηα θιίβαλν πιάζκαηνο 
• Καηαγξαθηθφ ραξηί ζε ξνιφ  
• Υάξηηλν θνπηί απφξξηςεο 
θαζεηψλ 

ΣΜΥ 1 185,00 € 24% 185,00 € 229,40 € 

22 ΘΑΔΣΔ ΑΠΟΣΔΗΡΧΖ ΓΗΑ 
ΘΙΗΒΑΛΟ ΠΙΑΚΑΣΟ                                            
• Οη θαζέηεο λα είλαη ζπκβαηέο 
κε ηνλ θιίβαλν πιάζκαηνο 
STERRAD.  
• Να πεξηέρνπλ ππεξνμείδην ηνπ 
πδξνγφλνπ (Η2Ο2) ζε ππθλφηεηα 

πεξίπνπ 58%. 
• Κάζε θαζέηα λα δηαζθαιίδεη ηελ 
ειάρηζηε απαξαίηεηε θαη ηζφπνζε 
θαηαλάισζε Η2Ο2.  
• Οη θαζέηεο λα είλαη ζε 
ζπζθεπαζία θαη κέζα ζε 
ραξηνθηβψηηα γηα αζθαιέζηεξε 
θχιαμε θαη απνζήθεπζε.  
• Η ζπζθεπαζία λα παξέρεη ηε 
κέγηζηε αζθάιεηα ζην ρξήζηε.  
• Σφζν ζηελ αηνκηθή ζπζθεπαζία 
φζν θαη εμσηεξηθά λα 
αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία 
ιήμεσο, ν θσδηθφο παξαγσγήο θαη 
ε ζήκαλζε CE.  

• Κάζε ζπζθεπαζία λα 
ζπλνδεχεηαη απφ ηερληθέο νδεγίεο 
θαη πιεξνθνξίεο φπσο : 
εκεξνκελία παξαγσγήο θαη 
ιήμεσο, ν θσδηθφο παξαγσγήο, 
ζπλζήθεο απνζήθεπζεο, νδεγίεο 
ρξήζεσο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

ΣΜΥ 20 102,00 € 24% 2.040,00 € 2.529,60 € 

  ΤΛΟΙΟ         11.972,74 € 14.535,29 € 

 

ΠΡΟΤΠΟΙΟΓΗΚΟΤ ΓΑΠΑΛΖ : 14.535,29 € κε Φ.Π.Α. 

 

ΠΡΟΟΥΖ: 

1) Όια ηα απαηηνχκελα είδε λα θέξνπλ ζήκαλζε CE, λα ελαξκνλίδνληαη ζηα αληίζηνηρα πξφηππα ηεο ΔΔ (εθφζνλ 

πξνβιέπεηαη) θαη λα είλαη καθξάο εκεξνκελίαο ιήμεο. 

2) Οη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ ππνςήθηνη πξνκεζεπηέο, κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά είηε γηα ην 

ζχλνιν ησλ δεηνπκέλσλ εηδψλ, είηε γηα νξηζκέλα κφλν απφ ηα δεηνχκελα είδε, θαη γηα ην ζχλνιν ηεο δεηνχκελεο 

πνζφηεηαο. 

Πξνζθνξέο γηα κέξνο ησλ δεηνχκελσλ πνζνηήησλ ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ δελ γίλνληαη δεθηέο θαη ζα 

απνξξίπηνληαη. 

3) Ο ρξφλνο ηζρχο ησλ πξνζθνξψλ ζα είλαη εθαηφλ είθνζη (120) εκεξνινγηαθέο  εκέξεο. 

4) Κξηηήξην θαηαθχξσζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο 

(ρακειφηεξε ηηκή), αλά είδνο. 

5) Σν Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσµα λα πξνβεί ζηε δηαπξαγκάηεπζε ηεο πξνζθεξφκελεο ηηµήο µε ηε κεηνδφηξηα 

εηαηξεία. ε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ ηζφηηµεο ή ηζνδχλαµεο πξνζθνξέο, ηειηθφο κεηνδφηεο επηιέγεηαη ν κεηνδφηεο 



πνπ πξνθχπηεη θαηφπηλ δηαπξαγκάηεπζεο, αθνχ θιεζνχλ φινη νη πξνζθέξνληεο πνπ είραλ ηζφηηµεο ή ηζνδχλαµεο 

πξνζθνξέο. 

6) Η παξάδνζε ησλ εηδψλ ζα πξέπεη λα γίλεη άκεζα, ην αξγφηεξν εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ παξαγγειία ησλ 

εηδψλ. ε πεξίπησζε αδπλακίαο εθηέιεζεο ησλ παξαγγειηψλ, ε κεηνδφηξηα εηαηξία νθείιεη λα εηδνπνηήζεη εγγξάθσο 

ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή.  

7) ε πεξίπησζε αδπλακίαο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή ζα έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα 

επηιέμεη ηελ ακέζσο επόκελε ζπκθεξόηεξε από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο. 

8) Η δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί εληαία ρσξίο δηάθξηζε ζηαδίσλ/θάζεσλ 

(Αμηνιφγεζε Γηθαηνινγεηηθψλ, Σερληθήο, θαη Οηθνλνκηθήο πξνζθνξάο), θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο θαη ζε εθαξκνγή 

ηφζν ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 117ηνπ Ν.4412/2016 θαη ηνπ ΦΔΚ 42/η. Α΄/25-02-2020. 

9) Η δηαδηθαζία θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ μεθηλά απφ ηελ δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο. 

10) Γηα φιεο ηηο πιεξσκέο ζα εθδίδνληαη ηα απαξαίηεηα λφκηκα παξαζηαηηθά Ι δηθαηνινγεηηθά. Απφ θάζε ηηκνιφγην 

ηνπ Πξνκεζεπηή ζα γίλνληαη φιεο νη λφκηκεο θξαηήζεηο, ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θάζε θνξά Νφκνπο θαη ζρεηηθέο 

Δγθπθιίνπο ησλ αξκφδησλ Τπνπξγείσλ.  

Οη θξαηήζεηο νη νπνίεο βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή είλαη νη αθφινπζεο: 

  α) Τπέξ Οξγαληζκψλ Φπρηθήο Τγείαο (Φ.Δ.Κ. 545 Β’ /24-3-’09) : 2,00 %. 

β) Ο πξνβιεπφκελνο απφ ην άξζξν 64 Κεθ. Β παξ. 2 ηνπ Ν. 4172/13 θφξνο εηζνδήκαηνο, ν νπνίνο 

παξαθξαηείηαη θαηά ηελ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο. 

γ) Τπέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ: θξάηεζε 0,07% επί ηεο αμίαο θάζε 

πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ (Ν. 4146/13 - Ν. 4013/11-Ν. 4412/16). 

δ) Σέινο ραξηνζήκνπ πνζνζηνχ 3% επί ηνπ πνζνχ ηεο αλσηέξσ θξάηεζεο, πιένλ εηζθνξάο ππέξ 

Ο.Γ.Α. πνζνζηνχ 20%. 

ε) Κξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο 

αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε άιιεο ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο ππέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ 

Πξνζθπγψλ (Α.Δ.Π.Π), θαζψο θαη ησλ ινηπψλ ιεπηνκεξεηψλ εθαξκνγήο ηεο παξ. 3 ηνπ αξ. 350 ηνπ λ. 

4412/2016 (Α΄147). ηελ παξαπάλσ θξάηεζε παξαθξαηείηαη επίζεο ην αλαινγνχλ ραξηφζεκν 3% ππέξ 

Γεκνζίνπ θαη ΟΓΑ ραξηνζήκνπ 20%. 

Ο αλαινγνχλ Φ.Π.Α. επί ηνηο εθαηφ (%) βαξχλεη ην Ννζνθνκείν. 

11) Η Αλαζέηνπζα Αξρή, κεηά απφ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ησλ Απνηειεζκάησλ ηνπ 

Γηαγσληζκνχ, δηαηεξεί ην δηθαίσκα: 

α. λα απνθαζίζεη ηε καηαίσζε, αθχξσζε ή δηαθνπή ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, 

ρσξίο λα αλαιακβάλεη νπνηαδήπνηε ππνρξέσζε έλαληη ησλ πξνζθεξφλησλ θαη αλεμάξηεηα απφ ην ζηάδην 

νπνηαδήπνηε δηαδηθαζίαο πνπ νδεγεί ζηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο ή φηαλ έθηαθηεο πεξηζηάζεηο θαζηζηνχλ αδχλαηε ηελ 

θαλνληθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.  

β. λα απνθαζίζεη ηε καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ επαλάιεςή ηνπ κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ φξσλ θαη 

ησλ πξνδηαγξαθψλ ηεο Γηαθήξπμεο 

γ. λα απνθαζίζεη ηε καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη λα πξνζθχγεη ζηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο, εθ’ 

φζνλ ηζρχνπλ νη πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο πεξί δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

Οη πξνζθέξνληεο απηνί δε δηθαηνχληαη λα αμηψζνπλ απνδεκίσζε  δηθαηνχληαη φκσο ηελ άκεζε απνδέζκεπζε ησλ 

εγγπήζεσλ ζπκκεηνρήο. 

 

Β. ΓΗΘΑΗΟΙΟΓΖΣΗΘΑ ΤΚΚΔΣΟΥΖ 



ηελ πξνζθνξά πέξαλ ηεο  ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ζα πξέπεη λα απνζηαινχλ ηα θάησζη 

έγγξαθα: 

1. Τπεύζπλε Γήισζε (φπσο εθάζηνηε ηζρχζεη ζε εθαξκνγή θαη ησλ άξζξσλ 1 θαη 3 ηνπ Ν. 

4250/26.03.2014_ΦΔΚ 74/η. Α/26.03.2014) ηνπ Ν.1599/1986 ζηελ νπνία λα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ 

δηαγσληζκνχ ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο θαη ζχκθσλα κε ηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη:  

-Μέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο πξνζθνξάο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ βξίζθεηαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ησλ 

άξζξσλ 73 θαη 74 ηνπ Ν. 4412/2016, γηα ηηο νπνίεο νη νηθνλνκηθνί θνξείο απνθιείνληαη ή κπνξνχλ λα 

απνθιεηζηνχλ απφ ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζε δηαγσληζκνχο ηνπ Γεκνζίνπ. 

-Απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο. 

-Η πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο ησλ νπνίσλ νη πξνζθέξνληεο 

έιαβαλ πιήξε θαη αλεπηθχιαθηε γλψζε.  

-Σα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά είλαη αιεζή θαη αθξηβή. 

-Παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπ ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα 

αλαβνιή ή αθχξσζε-καηαίσζε ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ. 

-Δάλ ην πξνζθεξφκελν είδνο ππάγεηαη ζην Παξαηεξεηήξην Σηκψλ ηεο ΔΠΤ θαη ζε πνην θσδηθφ. ε πεξίπησζε πνπ 

δελ ππάξρεη , λα αλαθέξεηαη ή κε χπαξμε ηνπ. 

-Γεζκεχεηαη γηα ηελ άκεζε παξάδνζε ησλ εηδψλ, ην αξγφηεξν εληφο ηξηψλ εκεξψλ απφ ηελ παξαγγειία ησλ 

εηδψλ. 

2. Απόζπαζκα Πνηληθνύ Κεηξώνπ, (κε ρξφλν έθδνζεο έσο ηξεηο (30 κήλεο πξηλ ηελ ππνβνιή ηνπο), φπσο ηνπ 

πνηληθνχ κεηξψνπ ή, ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πνπ εθδίδεηαη απφ 

αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο – κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλνο ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016. Η ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά ηδίσο: 

α) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.), ηνπο 

δηαρεηξηζηέο, 

β) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξηψλ (Α.Δ.), ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.  

3. Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα πνπ λα αλαγξάθεη γηα ΚΑΘΔ ΝΟΜΙΜΗ ΥΡΗΗ ΔΚΣΟ ΔΙΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΔΚΣΟ 

ΜΔΣΑΒΙΒΑΗ  ΑΚΙΝΗΣΟΤ 

4. Αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα πνπ λα αλαγξάθεη ΓΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΣΟΤ 

ΓΗΜΟΙΟΤ ΚΑΙ   ΣΧΝ ΝΠΓΓ θαη ΓΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΓΗΜΟΠΡΑΙΔ   

 

Γ. ΣΟΠΟ ΘΑΗ ΥΡΟΛΟ ΤΠΟΒΟΙΖ ΠΡΟΦΟΡΧΛ 

 

ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΙΖ 

ΠΡΟΦΟΡΧΛ 

ΘΑΣΑΙΖΘΣΗΘΖ ΖΚΔΡΟΚΖΛΗΑ ΤΠΟΒΟΙΖ 

ΠΡΟΦΟΡΧΛ 

ΣΟΠΟ 

ΓΗΔΛΔΡΓΔΗΑ  

Λ.Κ.ΑΓΡΗΛΗΟΤ Παξαζθεπή  12/03/2021 

Ώξα 12:00πκ 

Λ.Κ.ΑΓΡΗΛΗΟΤ 

 

 Οη πξνζθνξέο ζα θαηαηίζεληαη ζε θιεηζηφ θάθειν ζην Οηθνλνκηθφ ηκήκα (Γξαθείν Πξνκεζεηψλ) ηνπ Γεληθνχ 

Ννζνθνκείνπ Αηησι/λίαο-Ν.Μ. Αγξηλίνπ, έσο θαη ηελ αλαγξαθφκελε εκεξνκελία θαη ψξα. Πξνζθνξέο πνπ ζα 



θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ πξνζεζκία, δε ζα αμηνινγνχληαη. Η αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη απφ 

ηξηκειή επηηξνπή, ε νπνία ζα νξηζηεί γηα ην ζθνπφ απηφ. 

Σπρφλ δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο ηεο πξφζθιεζεο παξέρνληαη απφ ηελ ππεξεζία. Η πξφζθιεζε 

εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο κπνξεί λα παξαιεθζεί απφ ην ηκήκα Πξνκεζεηψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

 

Γ. ΓΔΛΗΘΑ 

Γηα φηη πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε, ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο, φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη 

ζπκπιεξσζεί, ησλ ζρεηηθψλ κε ηηο πξνκήζεηεο λφκσλ θαη Π.Ν.Π. πνπ έρνπλ πξναλαθεξζεί ζηε παξνχζα πξφζθιεζε, 

ηηο νπνίεο ζεσξείηαη φηη γλσξίδνπλ νη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ θαη δελ κπνξνχλ λα επηθαιεζηνχλ άγλνηά ηνπο. 

 

 

α)Σα πξνζθεξφκελα πξντφληα πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλα απφ θνηλνπνηεκέλν νξγαληζκφ πνπ 
βξίζθεηαη εγθαηαζηεκέλνο θαη ιεηηνπξγεί λφκηκα ζην έδαθνο ελφο απφ ηα Κξάηε Μέιε 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 Οδεγίαο 93/42/ΔΟΚ, (ΓΤ8δ/Γ.Π.νηθ. 
130648 - Δλαξκφληζε ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 93/42/ΔΟΚ «πεξί 
ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ» - ΦΔΚ 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 ιόγσ πξντόλ. Αλ θάπνην πξντόλ δελ εληάζζεηαη ζηε 
δηαδηθαζία ηεο ζήκαλζεο CE, απηό ζα αλαθέξεηαη ξεηά ζηελ πξνζθνξά. Σα ηαηξνηερλνινγηθά 
πξντφληα πνπ ππάγνληαη ζηε ΓΤ8δ/Γ.Π.νηθ.130648, (ΦΔΚ 2198/Β/2-10-2009) Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε 
«Πεξί Δλαξκφληζεο ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο πξνο ηελ Οδεγία 93/42/ΔΟΚ/14-6-93 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο, πνπ αθνξά ηα Ιαηξνηερλνινγηθά Πξντφληα» 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 ΚΤΑ 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 ΚΤΑ ζήκαλζε CE.  

β) Οη πξνκεζεχηξηεο εηαηξείεο ζα πξέπεη ζηηο πξνζθνξέο ηνπο λα δειψλνπλ φηη ζπκκνξθψλνληαη κε ηελ 
ΚΤΑ ΓΤ8δ/ΓΠ/1348/2004 «Αξρέο θαη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο νξζήο πξαθηηθήο δηαλνκήο 
ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ» (ΦΔΚ 32/Β/16-01-2004) σο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη.  

γ) Η 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/ΔΟΚ, 
(ΓΤ8δ/Γ.Π.νηθ. 130648 - ΦΔΚ 2198/ηεπρ. Β/02-10-09). Πξνζθνξέο 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. Σπρφλ παξάβαζε ηνπ φξνπ απηνχ θαηά ηελ δηάξθεηα 
εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ ζα απνηειεί ιφγν κε απνδνρήο ησλ παξαδηδφκελσλ πιηθψλ.  

Δπηπιένλ: 

δ.    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.  

ε.    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.  



δ.    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.  

ε.   Σν εξγνζηάζην παξαγσγήο λα είλαη πηζηνπνηεκέλν θαηά ISO 9001, φπσο απηφ  ηζρχεη (ISO 9001-
2003). Να θαηαηεζνχλ απνδεηθηηθά έγγξαθα κε ηελ πξνζθνξά. 

. Οη πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη λα δειψζνπλ επη πνηλή απφξξηςεο : 
  α. Υψξα πξνέιεπζεο ησλ πιηθψλ 
 β. Δξγνζηάζην θαηαζθεπήο θαη ηφπνο εγθαηάζηαζεο απηνχ, ελψ ζε πεξίπησζε πνπ δελ 

θαηαζθεπάδεηαη απφ ηελ ηδία εηαηξεία λα επηζπλάπηεηαη μερσξηζηή Τ.Γ. ε νπνία ζα αλαθέξεη ην 
εξγνζηάζην  πνπ ζα γίλεη ε θαηαζθεπή θαη φηη  ν λφκηκνο εθπξφζσπνο/ επίζεκνο αληηπξφζσπνο έρεη 
απνδερζεί ηελ εθηέιεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνκήζεηαο ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζθέξνληα. 

                                                                                         

Ο ΓΗΟΗΘΖΣΖ ΣΟΤ ΛΟΟΘΟΚΔΗΟΤ 

                                                                         

ΑΛΓΡΔΑ Σ. ΣΧΙΖ  


