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ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ ΔΘΓΖΙΩΠΖΠ ΔΛΓΗΑΦΔΟΝΛΡΝΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΗΑΡΟΗΘΩΛ ΑΛΑΙΩΠΗΚΩΛ 3/2021 

 

Έρνληαο ππόςε:  

Α) Ρηο 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) Ρα έγγξαθα θαη ηηο απνθάζεηο: 

 1. Η ππ. αξηζκ. 8ε 30/03/2021 ΘΔΜΑ 3ν Απφθαζε ηνπ Γ κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ  

απφ ην Ννζνθνκείν. 

 

ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ 

Πξφζθιεζε εθδήισζεο κε ζέκα «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΗΑΡΟΗΘΩΛ ΑΛΑΙΩΠΗΚΩΛ 3/2021» κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο 

ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο,  φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάησ:  
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Α. ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΖΠ ΞΟΝΠΘΙΖΠΖΠ 

Αληηθείκελν ηεο πξφζθιεζεο είλαη ε «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΗΑΡΟΗΘΩΛ ΑΛΑΙΩΠΗΚΩΛ 3/2021», κε θξηηήξην 

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

 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α 

 
 ΞΗΛΑΘΑΠ ΚΔ ΡΑ ΕΖΡΝΚΔΛΑ ΔΗΓΖ   

 
Α/Α ΝΛΝΚΑΠΗΑ Κ. M. ΞΝΠΝ

ΡΖΡΔ
Π 

ΡΗΚΖ 
ΚΝΛΑΓΝ
Π 

Φ.Ξ.Α ΓΑΞΑΛΖ 
ΞΟΝ ΦΞΑ 

ΓΑΞΑΛΖ  
ΚΔ ΦΞΑ 

1 Δλδνζθνπηθό εξγαιείν 
επζείαο ζπξξαθήο,δηαηνκήο 
θαη αλαζηόκσζεο κε ζηπιεφ 
κήθνπο 16cm ,ην νπνίν κπνξεί λα 
δερηεί θεθαιέο κε ελζσκαησκέλν 
εληζρπηηθφ 
ζπξξαθήο,επζείεο,αξζξνχκελεο,θ
εθακέλεο θαη 
θπξηέο ζε κεγέζε ζπξξαθήο 
30mm,45mm θαη 60mm,γηα 
απμεκέλε ιεηηνπξγηθφηεηα.Με 
δηαθνξεηηθφ χςνο θιηπ ζε θάζε 
γξακκή ζπξξαθήο θαη λέα 
θνπηηθή ιάκα ζε θάζε 
επαλαθφξηηζε γηα απμεκέλε 
αζθάιεηα. 

ΣΔΜ. 2 450,00 24% 900,00 1.116,00 

2 Θεθαιέο αληαιιαθηηθέο θαη 
αξζξνύκελεο κε κήθε 30mm, 
45 mm θαη 60 mm θαη κε ηξία 
δηαθνξεηηθά κεγέζε θιηπ ζε θάζε 
ηξηπιή γξακκή ζπξξαθήο θαη 
δηάθνξα κεγέζε θιηπ γηα φινπο 
ηνπο ηχπνπο ηζηψλ, θαη κε λέα 
θνπηηθή ιάκα ζε θάζε 

επαλαθφξηηζε γηα ηα εξγαιεία 
επζείαο ζπξξαθήο – δηαηνκήο θαη 
αλαζηφκσζεο ζπκβαηέο κε ηα 
παξαπάλσ εξγαιεία.1. Κεθαιέο 
45mm γηα αγγεηαθνχο/θαλνληθνχο 
ηζηνχο 

 

ΣΔΜ. 1 320,00 24% 320,00 396,80  

3 ΠΠΘΔΔΠ ΝΟΩΛ ΚΔ 
ΚΗΘΟΝΠΡΑΓΝΛΔΠ ΡΞΝ 
DIAL-A-FLO 

ΣΔΜ. 5.000 0,366 24% 1.830,00   2.269,20   

4 ΚΑΠΘΔΠ ΝΜΓΝΛΝ 
ΔΞΑΛΔΗΠΞΛΝΖΠ 

ΣΔΜ. 600 0,62 24% 372,00   461,28  

5 ΠΔΡ ΑΟΘΟΝΠΘΝΞΖΠΖΠ 
ΓΝΛΑΡΝΠ. Απνζηεηξσκέλν, κηαο 
ρξήζεσο. Απφ εμαηξεηηθήο 
πνηφηεηαο πιηθφ ηξηψλ ζηξψζεσλ 
γηα ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο 
κεγάιεο δηάξθεηαο κε παξαγσγή 
κεγάιεο πνζφηεηαο πγξψλ. Σν 
ζεη λα πεξηέρεη φιν ηνλ 
απαξαίηεην εμνπιηζκφ γηα ηελ 
θάιπςε ηνπ αζζελή, φπσο 
ελδεηθηηθά:  
1 θάιπκκα ηξαπεδηνχ 
ρεηξνπξγηθψλ εξγαιείσλ, κε 

ΣΔΜ. 50 8,098 24% 404,90   502,08   



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 
Καη πξναηξεηηθά 
1 θάιπκκα ηξαπεδηνχ 
εξγαιεηνδνζίαο (mayo), 
δηαζηάζεσλ  πεξίπνπ80 x 145 cm 
Υεηξνπεηζέηεο, δηαζηάζεσλ  

πεξίπνπ, 33 x 33 cm 
ρεηξνπξγηθή ξφκπα, αδηαπέξαηε 
ζηα πγξά 

6 ΑΡΝΘΝΙΙΖΡΑ ΖΙΔΘΡΟΝΓΗΑ 
ΖΘΓ (MONITOR) Δλειίθσλ      
Να έρνπλ αθξψδεο ππφζηξσκα, 
κε δειέ γηα θαιχηεξε επαθή κε ην 
δέξκα θαη γηα λα κελ θάλνπλ 
παξάζηηα κε ηηο θηλήζεηο ησλ 
αζζελψλ, ππναιιεξγηθά, ην 
θνχκπσκα λα έρεη επέλδπζε 
Ag/Agcl. Η απηνθφιιεηε 
επηθάλεηα λα επηηξέπεη ηνλ 
αεξηζκφ ηνπ δέξκαηνο θαη ηελ 
εμάηκηζε ηνπ ηδξψηα .Να κπνξεί 
λα κέλεη ζην δέξκα πάλσ απφ 24 
ψξεο ρσξίο λα απνθνιιάηαη, λα 
είλαη αδηαπέξαζην απφ πγξά. Η 
ζπζθεπαζία ηνπ λα είλαη 
επελδεδπκέλε κε πιηθά πνπ λα 
δηαηεξνχλ ηα ειεθηξφδηα ζε 
αξίζηε θαηάζηαζε, 
πξνζηαηεπκέλα απφ ην θσο, ην 
θξχν ή ηε δέζηε έζησ θαη αλ 
έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί κεξηθά απφ 
ηε ζπζθεπαζία γηα πεξηζζφηεξνπο 
απφ 15 κήλεο. Σν απηνθφιιεην 
ειεθηξφδην λα κελ πεξηέρεη ηνμηθά 
πιηθά ή θανπηζνχθ θαη λα κελ 
ηξαπκαηίδεη ην δέξκα θαηά ηελ 
απνθφιιεζε ηνπ . Να θέξνπλ 
εηδηθή ζήκαλζε ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο CE. Ο δειέο αγσγήο λα 
δίλεη ηζρπξφ ζήκα ζην ΗΚΓ, λα 
είλαη εκηζηεξεάο κνξθήο θαη ε 

επηθάλεηά ηνπ λα δηαζέηεη 
ζπγθνιιεηηθή ηθαλφηεηα, 
παξφκνηα κε απηήλ ηεο ππφινηπεο 
επηθάλεηαο ηνπ. 

ΣΔΜ. 3.000 0,0265 24% 79,50 98,58   

7 ΑΡΝΘΝΙΙΖΡΑ ΖΙΔΘΡΟΝΓΗΑ 
ΖΘΓ (MONITOR) Ξαίδσλ 
απηνθφιιεηα ειεθηξφδηα γηα 
θαξδηναλαπλεπζηηθφ monitor, ην 
κηθξφηεξν κέγεζνο γηα λενγλά   .  
Να έρνπλ αθξψδεο ππφζηξσκα, 
κε δειέ γηα θαιχηεξε επαθή κε ην 
δέξκα θαη γηα λα κελ θάλνπλ 
παξάζηηα κε ηηο θηλήζεηο ησλ 
αζζελψλ, ππναιιεξγηθά, ην 

ΣΔΜ. 1.000 0,052 24% 52,00   64,48  



θνχκπσκα λα έρεη επέλδπζε 
Ag/Agcl. Η απηνθφιιεηε 
επηθάλεηα λα επηηξέπεη ηνλ 
αεξηζκφ ηνπ δέξκαηνο θαη ηελ 

εμάηκηζε ηνπ ηδξψηα .Να κπνξεί 
λα κέλεη ζην δέξκα πάλσ απφ 24 
ψξεο ρσξίο λα απνθνιιάηαη, λα 
είλαη αδηαπέξαζην απφ πγξά. Η 
ζπζθεπαζία ηνπ λα είλαη 
επελδεδπκέλε κε πιηθά πνπ λα 
δηαηεξνχλ ηα ειεθηξφδηα ζε 
αξίζηε θαηάζηαζε, 
πξνζηαηεπκέλα απφ ην θσο, ην 
θξχν ή ηε δέζηε έζησ θαη αλ 
έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί κεξηθά απφ 
ηε ζπζθεπαζία γηα πεξηζζφηεξνπο 
απφ 15 κήλεο. Σν απηνθφιιεην 
ειεθηξφδην λα κελ πεξηέρεη ηνμηθά 
πιηθά ή θανπηζνχθ θαη λα κελ 
ηξαπκαηίδεη ην δέξκα θαηά ηελ 
απνθφιιεζε ηνπ . Να θέξνπλ 

εηδηθή ζήκαλζε ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο CE. Ο δειέο αγσγήο λα 
δίλεη ηζρπξφ ζήκα ζην ΗΚΓ, λα 
είλαη εκηζηεξεάο κνξθήο θαη ε 
επηθάλεηά ηνπ λα δηαζέηεη 
ζπγθνιιεηηθή ηθαλφηεηα, 
παξφκνηα κε απηήλ ηεο ππφινηπεο 
επηθάλεηαο 

8 ΕΔΙΔ ΞΔΟΖΣΩΛ 
 

ΣΔΜ. 200 0,41 24% 82,00   101,68   

9 ΠΑΘΝΙΑΘΗΑ ΓΖΜΔΩΠ 
ΞΑΛΑΟΑΚΗΘΝ 

ΣΔΜ. 1.000 0,09 24% 90,00   111,60   

10 Ξαξνρεηεύζεηο Penrose. 
Λεπηφο πεπιαηπζκέλνο ζσιήλαο 
απφ Latex , απφ καιαθφ εχθακπην 
πιηθφ , πξνθαζνξηζκέλνπ κήθνπο 
, ζε αηνκηθή απνζηεηξσκέλε 
ζπζθεπαζίαο κηαο ρξήζεο κε 
αλαγξαθφκελε ζηελ ζπζθεπαζία 
εκεξνκελίεο απνζηείξσζεο θαη 
ιήμεο . Σν πιηθφ λα έρεη 
ειαζηηθφηεηα ζηελ ηάζε γηα λα 

κελ απνθφπηεηαη ζηα ζεκεία 
ζπξξαθήο – ζηαζεξνπνίεζεο . Να 
πξνζθέξεηαη ζε δηάθνξα 
δηακεηξήκαηα θαη κήθε ζχκθσλα 
κε ηηο αλάγθεο .  1/4 ,3/8 ” 
1/2,7/8 ”,5/8 ”  3/4 ” ,1 ”.Να 
αλαγξάθεηαη εκεξνκελία 
ιήμεο,λα αλαγξάθεηαη ε έλδεημε 
CE 

ΣΔΜ. 1.000 0,88 24% 880,00   1.091,20   

11 ΔΞΗΓΔΠΚΝΠ ΑΘΟΗΙΗΘΖΠ 
ΟΖΡΗΛΖΠ OPTIMACAST 
10cmX3.6cm 

ΣΔΜ. 100 2,32 13% 232,00   262,16  



12 ΙΔΞΗΓΔΠ ΜΟΗΠΡΗΘΖΠ 
ΔΞΑΛΑΦΝΟΡΗΕΝΚΔΛΖΠ 
ΚΖΣΑΛΖΠ ΡΞΝ 
CAREFUSION 5513E( 

SURGICAL BLADE-FEF 4406 
CAREFUSION) 

ΣΔΜ. 1.000 1,678 24% 1.678,00   2.080,72   

13 ΞΑΟΝΣΔΡΔΠΔΗΠ PEZZER Λν 
24 σιήλεο παξνρέηεπζεο ηχπνπ 
Pezzer , κε πεπιαηπζκέλν άθξν 
κε πιάγηεο νπέο , 
θαηαζθεπαζκέλν απφ ηζρπξφ 
εχθακπην πιηθφ , ην ηνίρσκα λα 
είλαη ηζρπξφ , λα κελ ηζαθίδεη θαη 
λα κελ ζπκπίπηεη ν απιφο . Να 
δηαηίζεηαη ζε αηνκηθή 
απνζηεηξσκέλε ζπζθεπαζία.Να 
αλαγξάθεηαη εκεξνκελία 
ιήμεο,λα αλαγξάθεηαη ε έλδεημε 
CE. 

ΣΔΜ. 2 2,70 24% 5,40 6,70 

14 ΞΑΟΝΣΔΡΔΠΔΗΠ PEZZER Λν 
26 σιήλεο παξνρέηεπζεο ηχπνπ 
Pezzer , κε πεπιαηπζκέλν άθξν 
κε πιάγηεο νπέο , 
θαηαζθεπαζκέλν απφ ηζρπξφ 
εχθακπην πιηθφ , ην ηνίρσκα λα 
είλαη ηζρπξφ , λα κελ ηζαθίδεη θαη 
λα κελ ζπκπίπηεη ν απιφο . Να 
δηαηίζεηαη ζε αηνκηθή 
απνζηεηξσκέλε ζπζθεπαζία.Να 
αλαγξάθεηαη εκεξνκελία 
ιήμεο,λα αλαγξάθεηαη ε έλδεημε 
CE. 

ΣΔΜ. 2 2,70 24% 5,40 6,70 

15 Vacutainer θίηξηλα βηνρεκηθά 
κε GEL 
Φηαιίδηα θιεηζηνχ ζπζηήκαηνο 
αηκνιεςηψλ γηα βηνρεκηθνχο & 
αλνζνινγηθνχο πξνζδηνξηζκνχο  
κε επηηαρπληή πήμεο & gel ησλ 5 
ml 

ΣΔΜ. 5.000 0,12 24% 600,00 744,00 

 ΠΛΝΙΝ     7.531,20€ 9.313,17€ 

 

ΞΟΝΞΝΙΝΓΗΠΚΝ ΓΑΞΑΛΖΠ :  9.313,17 € κε Φ.Ξ.Α. 

 

ΞΟΝΠΝΣΖ: 

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) Πε 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. ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ 



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

έγγξαθα: 

1. πεύζπλε 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 Ξνηληθνύ 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. ΡΝΞΝΠ ΘΑΗ ΣΟΝΛΝΠ ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ 

 

ΡΝΞΝΠ ΞΝΒΝΙΖΠ 

ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ 

ΘΑΡΑΙΖΘΡΗΘΖ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΞΝΒΝΙΖΠ 

ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ 

ΡΝΞΝΠ 

ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ  

Λ.Κ.ΑΓΟΗΛΗΝ 

Ξέκπηε  15/04/2021 

Ώξα 12:00πκ Λ.Κ.ΑΓΟΗΛΗΝ 

 

 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. 

                                                                                         

Ν ΓΗΝΗΘΖΡΖΠ ΡΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ 

                                                                         

ΑΛΓΟΔΑΠ ΠΡ. ΡΠΩΙΖΠ  


