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                                                                ΑΔΑ: ΩΜΠ646907Π-ΡΙ                                                                                        
ΔΙΙΖΛΗΘΖ   ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ                                                       ΑΓΑΚ: 21PROC009118242 
ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ & ΘΝΗΛΥΛΗΘΥΛ ΑΠΦΑΙΗΠΔΥΛ                    

6ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ                                                    
ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ  ΑΗΡΥΙ/ΛΗΑΠ                                                     

ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖ ΚΝΛΑΓΑ ΚΔΠΝΙΝΓΓΗΝ                         ΚΔΠΝΙΝΓΓΗ, 24/08/2021 

                                           Αξηζκ. Ξξση. 8602                                                                         
ΓΗΔΘΛΠΖ : ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ                                                   

ΡΚΖΚΑ :  ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ                                             
Ραρ. Γ/λζε : Λαππάθηνπ                                                  

Ρει. : 26313-60185                                                       
Ξιεξνθνξίεο :Ξιαζηήξα Ξαλ. 

                       

 
 

ΓΗΑΘΖΟΜΖ  ΠΛΝΞΡΗΘΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ  
  

 Γηα ηελ  ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ  «ΑΛΑΙΥΠΗΚΝ ΙΗΘΝ ΣΔΗΟΝΟΓΔΗΝ»  CPV: (33162100-4) κε θξηηήξην 

θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο. 
 

ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ – ΠΛΝΞΡΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ 

ΑΛΑΘΔΡΝΠΑ ΑΟΣΖ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΗΡΥΙΝΑΘΑΟΛΑΛΗΑΠ-ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖ ΚΝΛΑΓΑ ΚΔΠΝΙΝΓΓΗΝ 

ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ  

ΞΟΝΚΖΘΔΗΑΠ- 

ΞΖΟΔΠΗΑΠ 

ΑΛΑΙΥΠΗΚΝ ΙΗΘΝ ΣΔΗΟΝΟΓΔΗΝ» φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην 
παξάξηεκα Β ηεο παξνχζεο 

ΘΥΓΗΘΝΠ CPV 33162100-4      

ΔΗΓΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΛΝΞΡΗΘΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝΠ  

ΘΟΗΡΖΟΗΝ 

ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ 

Ζ ΞΙΔΝΛ ΠΚΦΔΟΝΠΑ ΑΞΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΑΞΝΤΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑ  ΒΑΠΔΗ ΡΖΠ 

ΡΗΚΖΠ. 

ΞΟΝΧΞΝΙΝΓΗΠΘΔΗΠΑ 

ΓΑΞΑΛΖ 

 

Ξξνυπνινγηζκφο γηα 1 έηνο γηα ηε Λ.Κ. Κεζνινγγίνπ  εμήληα ρηιηάδεο εθαηφλ 
εβδνκήληα δχν επξψ θαη ηέζζεξα ιεπηά ( 60.172,04€) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

Φ.Ξ.Α  . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΞΟΝΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΞΝ 

ΒΑΟΛΔΗ 

ΘΑΔ:1311 
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ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΗΡΥΙΝΑΘΑΟΛΑΛΗΑΠ-ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖ ΚΝΛΑΓΑ ΚΔΠΝΙΝΓΓΗΝ 

ΣΟΝΛΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡξΫηε 07/09/2021 Ώξα: 10.00 π.κ. 

ΡΔΣΛΗΘΔΠ 

ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 

ΛΑΗ (ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Β) 

ΣΟΝΛΝΠ ΞΑΟΑΓΝΠΖΠ Ρκεκαηηθά, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Λνζνθνκείνπ 

ΣΟΝΛΝΠ ΗΠΣΝΠ 

ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 

Νη Ξξνζθνξέο ηζρχνπλ γηα ηξηαθφζηεο εμήληα (360) εκεξνινγηαθέο εκέξεο, πξνζεζκία 

πνπ αξρίδεη απφ ηελ επφκελε ηεο εκέξαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΡΖΠ 

ΠΚΒΑΠΖΠ 

1 έηνο . 

ΝΗ ΘΟΑΡΖΠΔΗΠ ΝΗ 

ΝΞΝΗΔΠ ΒΑΟΛΝΛ ΡΝΛ 

ΞΟΝΚΖΘΔΡΖ/ΑΛΑΓΝΣ

Ν  ΔΗΛΑΗ ΝΗ 

ΑΘΝΙΝΘΔΠ: 

α) πέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ 0,07%. Πηελ 

παξαπάλσ θξάηεζε παξαθξαηείηε επίζεο ην αλαινγνχλ Σαξηφζεκν 3% ππέξ 

Γεκνζίνπ θαη ΝΓΑ ραξηνζήκνπ 20% επί ηνπ ραξηνζήκνπ. 

β)0,06% ππέξ ΑΔΞΞ (ΦΔΘ 969/Β΄/22-3-2017) επί ηεο παξαπάλσ θξάηεζεο 

επηβάιιεηαη ηέινο  Σαξηνζήκνπ  3% ππέξ Γεκνζίνπ θαη ΝΓΑ ραξηνζήκνπ 20% επί 

ηνπ ραξηνζήκνπ. 

γ) πέξ Νξγαληζκψλ Τπρηθήο γείαο (ΦΔΘ 545 Β’ /24-3-’09) : 2,00 % (δχν ηνηο 

εθαηφ). 

γ)Ξαξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο 4% ή 8%, ζχκθσλα κε ην άξζξν 64 ηνπ 

Λ.4172/13 

ΔΓΓΖΡΗΘΖ ΔΞΗΠΡΝΙΖ 

ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ 

Γελ απαηηείηαη 

ΔΓΓΖΡΗΘΖ ΔΞΗΠΡΝΙΖ 

ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ 

Ίζε κε ην 4% ηεο πξν ΦΞΑ αμίαο ηεο ζχκβαζεο. 

ΓΖΚΝΠΗΔΠΖ  Πηελ ηζηνζειίδα ηνπ Λνζνθνκείνπ www.hospital-agirnio.gr, ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ 

ΘΖΚΓΖΠ θαη ηεο ΓΗΑΓΔΗΑ 

 

Ρν Γεληθφ Λνζνθνκείν ΑITΥΙΝΑΘΑΟΛΑΛΗΑΠ-ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖ ΚΝΛΑΓΑ ΚΔΠΝΙΝΓΓΗΝ έρνληαο ππφςε: 

 

1. Ρηο δηαηΨμεηο, όπσο απηΩο ηζρύνπλ : 

Ρνπ Λ. 2955/2001 «Ξξνκήζεηεο Λνζνθνκείσλ θαη ινηπψλ κνλάδσλ πγείαο ησλ Ξε.Π.. θαη  άιιεο δηαηάμεηο» 

(ΦΔΘ Α’ 256 /2-11-2001), φπσο ηζρχεη ζήκεξα  

1.2  Ρνπ Λ. 3329/2005 «Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο   δηαηάμεηο» (ΦΔΘ 

Α’ 81 /4-4-2005), φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 

1.3  Ρνπ Λ. 3580/2007 «Ξξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην πνπξγείν γείαο θαη Θνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΘ Α’ 134 /18-6-2007), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ζήκεξα. 

1.4  Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη 

πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Ξξφγξακκα Γηαχγεηα» 

θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Θ. 112 Α ́/2010), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

http://www.hospital-agirnio.gr/
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1.5 Ρνπ Λ. 3886/2010 «Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ηε ζχλαςε Γεκφζησλ ζπκβάζεσλ − Δλαξκφληζε ηεο 

ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ Νδεγία 89/665/ΔΝΘ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 21εο Ηνπλίνπ 1989 (L395) θαη ηελ 

Νδεγία 92/13/ΔΝΘ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 25εο Φεβξνπαξίνπ 1992 (L 76), φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ 

Νδεγία 2007/66/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 2007 (L 335)» 

(ΦΔΘ Α΄ 173/30.9.2010). 

1.6  Ρηο  δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4013/ 2011: «Πχζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ θαη 

Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ - Αληηθαηάζηαζε ηνπ έθηνπ θεθαιαίνπ ηνπ N. 

3588/2007 (πησρεπηηθφο θψδηθαο ) - Ξξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο » (Φ.Δ.Θ.204 

Α ́/2011), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  

1.7   Ρνπ Λ. 4025/11 (ΦΔΘ. 228/Α/2011) «Αλαζπγθξφηεζε θνξέσλ Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, Θέληξα 

Απνθαηάζηαζεο, Αλαδηάξζξσζε Δ.Π. θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

1.8  Ρνπ Λ. 4072/2012 «Βειηίσζε επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο. ….. θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΘ Α΄ 

86/11.4.2012).   

1.9 Ρεο παξ.Ε ηνπ Λ. 4152/2013 (Φ.Δ.Θ. 107/ Α΄/9-05-2013) Δπείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ησλ λφκσλ 

4046/2012, 4093/2012 θαη 4127/2013. 

1.10 Ρνπ Λ. 4250/26-3-2014 (ΦΔΘ 74/Α΄/26-3—14) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο – Θαηαξγήζεηο, 

Ππγρσλεχζεηο Λνκηθψλ Ξξνζψπσλ θαη πεξεζηψλ ηνπ Γεκφζηνπ Ρνκέα – Ρξνπνπνηήζεηο Γηαηάμεσλ ηνπ Ξ.Γ. 

318/1992 (Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο». 

1.11     Ρνπ Λ.4272/2014(ΦΔΘ 145/Α/11-7-2014 Άξζξν 47 Ξαξαηεξεηήξην ηηκψλ (πεξί λνκηκνπνίεζεο 

δαπαλψλ). 

1.12   Ρνπ Λ. 4412/2016 «Γεκφζηεο Ππκβάζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο 

Νδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη  ζήκεξα.  

1.13   Ρνπ Λ.4738/2020 «Οπζκίζεηο νθεηιψλ θαη παξνρήο δεχηεξεο επθαηξίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α΄207) 

(ηξνπνπνίεζε   ζην αξζ. 73 ηνπ Λ.4412/2016). 

1.14 Ρνπ Λ. 4497/2017 «Άζθεζε ππαίζξησλ εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, εθζπγρξνληζκφο ηεο 

επηκειεηεξηαθήο λνκνζεζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

1.15  Ρνπ Λ. 4610/2019 « Ππλέξγεηεο Ξαλεπηζηεκίσλ θαη Ρ.Δ.Η., πξφζβαζε ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, 

πεηξακαηηθά ζρνιεία, Γεληθά Αξρεία ηνπ Θξάηνπο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» (φπσο ηξνπνπνηείηαη κε ηηο ηειεπηαίεο 

αιιαγέο ηνπ Λ.4763/2020). 

1.16  Ρνπ Λ. 4605/2019 (ΦΔΘ A 52 - 01.04.2019) «Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ Νδεγία 

(ΔΔ) 2016/943 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ……. - Κέηξα γηα ηελ επηηάρπλζε ηνπ 

έξγνπ ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο θαη άιιεο δηαηάμεηο.» 

1.17 Ρνπ Λ. 4608/2019 «Διιεληθή Αλαπηπμηαθή Ρξάπεδα θαη πξνζέιθπζε Πηξαηεγηθψλ Δπελδχζεσλ θαη 

άιιεο δηαηάμεηο». 

1.18 Ρνπ Λ. 4609/2019 (ΦΔΘ A 67 - 03.05.2019) "Οπζκίζεηο Κέξηκλαο Ξξνζσπηθνχ Δλφπισλ Γπλάκεσλ, 

Πηξαηνινγίαο, Πηξαηησηηθήο Γηθαηνζχλεο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

1.19 Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Ξ.Γ. 80/2016  ―Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο‖(ΦΔΘ 145/ηεχρνο Α΄). 

1.20 Ρνπ Λ.2859/2000(α΄248)¨Θχξσζε θψδηθα πξνζηηζέκελεο αμίαο¨. 
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1.21 Ρελ κε αξ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απφθαζεο ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο «Οχζκηζε 

εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ 

Ππκβάζεσλ (ΘΖΚΓΖΠ) ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο» 

1.21 Ρελ ππ. αξηζ.20246/28-12-2018 απφθαζε Γηνηθεηή Γ.Λ. Αηησι/λίαο, εθρψξεζεο αξκνδηνηήησλ ζηνλ 

Ξαπαδφπνπιν Δ. Ξαλαγηψηε, Αλ. Γηνηθεηή ηεο Λνζειεπηηθήο Κνλάδαο Κεζνινγγίνπ «ΣΑΡΕΖΘΥΠΡΑ». 

1.22 Ρνπ Λ. 4782/2021 (ΦΔΘ 36A /09.03.2021) δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ γηα πξνκήζεηεο θαη Γεληθέο ππεξεζίεο. 

1.23 Ρσλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, ησλ ινηπψλ δηαηάμεσλ πνπ 

αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο,  θαζψο θαη ηνπ 

ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, θνηλσληθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ δηθαίνπ 

πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά 

παξαπάλσ. 

2.  Ρηο απνθΨζεηο: 

2.1 Ζ αξηζκ. Ξξάμεο 11ε/27-04-2021 (ζέκα 10ν) ΑΓΑ:6ΑΞΟ46904Κ-4ΦΙ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ   απφ ην Λνζνθνκείν θαη νη ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο  . 

2.3. Ζ  αξηζκ. Ξξση.6827/29-06-2021 Απφθαζε  Αλάιεςεο πνρξέσζεο  ΑΓΑ:Τ3ΔΗ46907Ξ-Α5Ζ θαη αξ. 

δεζκ.809/0  γηα ηε Λ.Κ. Κεζνινγγίνπ 

 

ΞΟΝΘΖΟΠΠΝΚΔ ΠΛΝΞΡΗΘΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ 

Ππλνπηηθφ Γηαγσληζκφ γηα ηελ πξνκήζεηα: «ΑΛΑΙΥΠΗΚΝ ΙΗΘΝ ΣΔΗΟΝΟΓΔΗΝ» CPV: (33162100-4) 

γηα ηε Λνζειεπηηθή Κνλάδα Κεζνινγγίνπ κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή 

άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο. 

 

 Νη πξνζθνξέο δχλαηαη λα ππνβάιινληαη γηα κέξνο ησλ εηδψλ αιιά  επί ηεο  ζπλνιηθήο πνζφηεηαο  

ηνπο. 

 Ζ ηζρχο ησλ ζπκβάζεσλ ζα είλαη  έλα (1) έηνο .  

Θξηηήξην θαηαθχξσζεο ζα είλαη Ζ ΞΙΔΝΛ ΠΚΦΔΟΝΠΑ ΑΞΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΑΞΝΤΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΒΑΠΔΗ 

ΡΖΠ ΡΗΚΖΠ (ρακειφηεξε ηηκή).   

ΡΝΞΝΠ - ΣΟΝΛΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ  

ΡΝΞΝΠ 

ΞΝΒΝΙΖΠ 

ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 

ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΙΖΜΖΠ 

ΞΟΝΘΔΠΚΗΑΠ 

ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 

ΡΝΞΝΠ 

ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ 

ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ 

ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ 

ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ 

ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ 

Γξαθείν Ξξνκεζεηψλ 

Λνζνθνκείνπ 

 

     ΖκεξνκελΫα: 06/09/2021 

 ΖκΩξα ΓεπηΩξα  Ώξα: 14:00 κ.κ 

Γξαθείν Ξξνκεζεηψλ 

Λνζνθνκείνπ 

ΖκεξνκελΫα: 

 ΖκΩξα ΡξΫηε 07/09/2021 

Ώξα: 10.00 π.κ. 

 

Ν δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζην Γξαθείν Ξξνκεζεηψλ ηεο Λνζειεπηηθήο Κνλάδαο, ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο 

Δπηηξνπήο ε νπνία έρεη νξηζηεί γηα ην ζθνπφ απηφ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 221 ηνπ 4412/2016 κε ζέκα 

«φξγαλα δηελέξγεηαο δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ». 
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Ξξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα, είλαη εθπξφζεζκεο θαη δελ γίλνληαη 

απνδεθηέο. 

Ζ ππνβνιή κφλν κίαο πξνζθνξάο δελ απνηειεί θψιπκα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη 

ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο 

Ξέξαλ ηεο θχξηαο πξνζθνξάο δελ γίλνληαη δεθηέο ελαιιαθηηθέο   πξνζθνξέο. 

Γηα  πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηε δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη 

ζην Γξαθείν Ξξνκεζεηψλ ηνπ Λνζνθνκείνπ φιεο  ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο ζην ηειέθσλν: 2631-

360185. 

Ν Γηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε σο θαη ηα 

παξαξηήκαηά ηεο, ηα νπνία απνηεινχλ εληαίν θαη αλαπφζπαζην κέξνο απηήο.  

1. ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α΄ «ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ» 

2. ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Β΄ «ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ-ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ » 

3. ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Γ΄  «ΠΣΔΓΗΝ ΠΚΒΑΠΖΠ» 

4. ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Γ΄ «ΔΟΥΞΑΦΘΝ ΔΛΗΑΗΝ ΈΓΓΟΑΦΝ ΠΚΒΑΠΖΠ (ΔΔΔΠ) / ΡΞΝΞΝΗΖΚΔΛΝ ΈΛΡΞΝ  

ΞΔΘΛΖΠ ΓΖΙΥΠΖΠ (ΡΔΓ) 1 ». 

 

πνρξεσηηθά ζα πξέπεη λα θαηαηεζνύλ δεΫγκαηα. Δθ’ φζνλ απαηηείηαη θαηάζεζε δεηγκάησλ ηζρχνπλ ηα 

αλαθεξφκελα ζην άξζξν 214 ηνπ Λ. 4412/2016 

 

Γηα φηη δελ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξνχζα Γηαθήξπμε εθαξκφδνληαη νη πεξί πξνκεζεηψλ δηαηάμεηο ηνπ 

Γεκνζίνπ, φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά.  

 

   

                  Ζ ΑΛ.ΓΗΝΗΘΖΡΟΗΑ  

 

            ΦΗΙΗΞΞΝΞΝΙΝ ΔΙΔΛΖ 

 

 

 

 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ  Α΄ «ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ»  

 

ΑΟΘΟΝ 1ν : ΓΗΘΑΗΥΚΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ  

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκφ ζχκθσλα κε ην αξ. 25 ηνπ Λ. 4412/20156 έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά 

πξφζσπα ή Δλψζεηο θπζηθψλ ή/θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ, Ππλεηαηξηζκνί, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε: 

α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο,  

β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ (Δ.Ν.Σ.),  

Νη ελψζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο δελ ππνρξενχληαη λα ιακβάλνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα 

ππνβάινπλ ηελ πξνζθνξά. Ζ επηιεγείζα έλσζε ή θνηλνπξαμία ππνρξενχηαη λα πξάμεη ηνχην εάλ 
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θαηαθπξσζεί ζε απηή ε ζχκβαζε εθ φζνλ ε ιήςε νξηζκέλεο λνκηθήο κνξθήο είλαη αλαγθαία γηα ηελ 

ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

 

ΑΟΘΟΝ 2ν: ΞΝΒΝΙΖ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 

Όζνη επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζην Γηαγσληζκφ πξέπεη λα θαηαζέζνπλ έγγξαθε ζθξαγηζκέλε πξνζθνξά 

ζηo αξκφδην Γξαθείν Ξξνκεζεηψλ ηoπ Γεληθνχ Λνζνθνκείνπ Αηησιναθαξλαλίαο Λνζειεπηηθή Κνλάδα 

Κεζνινγγίνπ ηελ θαλνληζκέλε ψξα.  

Ν ρξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ εΫλαη ηξηαθόζηεο εμΪληα (360) εκεξνινγηαθΩο εκΩξεο, 

πξνζκεηξνύκελεο από ηελ επνκΩλε ηεο εκΩξαο δηελΩξγεηαο   ηνπ δηαγσληζκνύ. ΞξνζθνξΨ πνπ 

νξΫδεη ρξόλν ηζρύνο  κηθξόηεξν ηνπ παξαπΨλσ αλαθεξνκΩλνπ  απνξξΫπηεηαη σο απαξΨδεθηε. 

 

Ζ πξνζθνξά ππνβάιιεηαη ζπληαγκέλε ή κεηαθξαζκέλε επηζήκσο ζηελ ειιεληθή γιψζζα (ελεκεξσηηθά θαη 

ηερληθά θπιιάδηα κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη θαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα ρσξίο λα ζπλνδεχνληαη απφ 

κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή), ζε δχν αληίηππα, έλα πξσηφηππν θαη έλα αληίγξαθν, θαη κέζα ζε θαιά 

ζθξαγηζκέλν θάθειν (θπξίσο θάθεινο), ζηνλ νπνίν ζα αλαγξάθνληαη επθξηλψο ηα εμήο: 

1.3.1 - Ζ ιέμε  ΞΟΝΠΦΝΟΑ ή ΑΗΡΖΠΖ ζπκκεηνρήο. 

1.3.2 – Ζ επσλπκία ηεο αξκφδηαο πεξεζίαο (Αλαζέηνπζαο Αξρήο) πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ.  

1.3.3-Ν αξηζκφο  ηεο δηαθήξπμεο. 

1.3.4-Ν ηίηινο ηεο δηαθήξπμεο. 

1.3.5- Ζ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

1.3.6-Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία (εκεξνκελία ιήμεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ 

ζπκκεηνρήο). 

1.3.7-Ρα ζηνηρεία ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. 

ΞΟΝΠΝΣΖ: Λα ΚΖΛ απνζθξαγηζζεΫ από ηελ ΡαρπδξνκηθΪ πεξεζΫα & ην Ξξσηόθνιιν. 

Κέζα ζην θάθειν ηεο πξνζθνξάο (θπξίσο θάθεινο), ηνπνζεηνχληαη φια ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά 

ζηνηρεία  θαηά πξνηίκεζε θαη πξνο δηεπθφιπλζε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο ζε μερσξηζηνχο ζθξαγηζκέλνπο 

θαθέινπο σο εμήο: 

ΦΑΘΔΙΝΠ Α κε ηελ έλδεημε ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ: 

Ξεξηιακβάλεη ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 3 Α ηεο παξνχζαο. 

ΦΑΘΔΙΝΠ Β  κε ηελ έλδεημε ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ: 

Ξεξηιακβάλεη ηερληθά ζηνηρεία πξνζθνξάο  ηνπ άξζξνπ 3 Β ηεο παξνχζαο. 

ΦΑΘΔΙΝΠ Γ  κε ηελ έλδεημε ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ 

Ξεξηιακβάλεη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία πξνζθνξάο ηνπ άξζξνπ 3 Γ ηεο παξνχζαο. 

Νη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μΩζκαηα, ζβεζΫκαηα, πξνζζΪθεο, δηνξζώζεηο. Δάλ ππάξρεη ζηελ 

πξνζθνξά νπνηαδήπνηε πξνζζήθε ή δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε 

απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ην δε αξκφδην φξγαλν παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ηνλ 

έιεγρν, κνλνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη ηελ ηπρφλ δηφξζσζε ή πξνζζήθε. Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη, φηαλ 
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ππάξρνπλ ζε απηήλ δηνξζψζεηο πνπ ηελ θαζηζηνχλ αζαθή, θαηά ηελ θξίζε ηνπ νξγάλνπ αμηνιφγεζεο ησλ 

πξνζθνξψλ. 

Νη πξνζθέξνληεο κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην Γηαγσληζκφ ζεσξείηαη φηη απνδέρνληαη πιήξσο θαη 

αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. 

Ν ηξφπνο ππνβνιήο ησλ ηδησηηθψλ εγγξάθσλ ζα γίλεηαη  είηε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4250/2014 

(Α΄ 94)  είηε ζε απιή θσηνηππία, εθφζνλ ζπλππνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε,  ζηελ νπνία βεβαηψλεηαη ε 

αθξίβεηά ηνπο θαη ε νπνία θέξεη ππνγξαθή  έσο θαη δέθα (10) εκέξεο,  πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 

ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ (Λ.4605/19 άξζξν 43 παξ. 7Αε, 8). 

 

ΑΟΘΟΝ 3ν:  

Α: ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ 

Δληφο ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο ηνπνζεηνχληαη ππνρξεσηηθά (επί πνηλή απφξξηςεο) ηα 

αλαθεξφκελα θαησηέξσ : 

1.«ΔΟΥΞΑΦΘΝ ΔΛΗΑΗΝ ΈΓΓΟΑΦΝ ΠΚΒΑΠΖΠ (ΔΔΔΠ) / ΡΞΝΞΝΗΖΚΔΛΝ ΈΛΡΞΝ ΞΔΘΛΖΠ 

ΓΖΙΥΠΖΠ (ΡΔΓ) 1 πνπ επηζπλάπηεηαη ζπκπιεξσκέλν απφ ηνλ ζπκκεηέρνληα. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε 

εκεξνκελία ηεο αλσηέξσ δήισζεο ζα πξέπεη λα θέξεη εκεξνκελία εληφο ησλ ηειεπηαίσλ δέθα (10) 

εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξν ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ θαη δελ απαηηείηαη 

βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ππνγξαθήο απφ αξκφδηα Γηνηθεηηθή Αξρή ή ηα ΘΔΞ.  

2.ΞΑΟΑΠΡΑΡΗΘΝ ΔΘΞΟΝΠΥΞΖΠΖΠ, εθφζνλ ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε αληηπξφζσπφ/ εθπξφζσπφ 

ηνπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 93 πεξ. δδ ηνπ Λ. 4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Άξζξν 35 ΛΝΚΝΠ 

4782/2021 κε ηζρχ ηελ 1/6/2021 ζχκθσλα κε ηελ Ξαξ.3 Άξζξν 142 ΛΝΚΝΠ 4782/2021 

3.  ΞΔΘΛΖ ΓΖΙΥΠΖ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Λ.1599/1986 (Α'75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, φπνπ 

λα δειψλεηαη φηη  : 

α) Απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο.  

β) Ζ πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο, ησλ νπνίσλ νη     

πξνζθέξνληεο έιαβαλ πιήξε θαη αλεπηθχιαθηε γλψζε.  

γ) Ρα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά είλαη αιεζή θαη αθξηβή.  

δ) Ξαξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπ ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο γηα αλαβνιή ή αθχξσζε – καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ.  

ε) Ππκκεηέρεη ζε κηα κφλν πξνζθνξά ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ. 

δ) δελ είλαη έθπησηνη ζπκβάζεσλ έξγνπ κε ην Γεκφζην θαη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία πηψρεπζεο 

4. ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΡΗΘΑ  πνπ λα ππνδεηθλχνπλ ηελ ζπκκφξθσζε ζηελ δηάζεζε ησλ πξντφλησλ κε ηελ 

Γ8δ/Γ.Ξ.νηθ.130648, (ΦΔΘ 2198/Β/2-10-2009)  Θνηλή πνπξγηθή Απφθαζε «Ξεξί Δλαξκφληζεο ηηο Διιεληθήο 

Λνκνζεζίαο ηηο ηελ Νδεγία 93/42/ΔΝΘ/14-6-93 ηνπ Ππκβνπιίνπ ηηο Δπξσπατθήο Έλσζεο, πνπ αθνξά ηα 

Ηαηξνηερλνινγηθά Ξξντφληα θαη εηδηθφηεξα ,λα θαηαηεζνχλ πηζηνπνηεηηθά ηεο εηαηξείαο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ 

νίθνπ ηνπ πξνζθεξφκελνπ είδνπο απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη ν Δπξσπατθφο αληηπξφζσπνο ζε πεξίπησζε πνπ 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
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ν θαηαζθεπαζηηθφο νίθνο έρεη έδξα εθηφο Δ.Δ. 

Ζ αλσηέξσ ππεχζπλε δήισζε λα θέξεη εκεξνκελία εληφο ησλ ηειεπηαίσλ δέθα (10) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ 

πξν ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ θαη δελ απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο 

ππνγξαθήο απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή ή ηα ΘΔΞ, αθφκα θαη αλ άιισο νξίδεηαη ζηελ εθάζηνηε πξνθήξπμε.  

 

Β: ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ 

Πην θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ» ηνπνζεηνχληαη ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο 

ζε δχν αληίγξαθα πνπ πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ παξαξηήκαηνο Β.   

Δπίζεο λα αλαθέξεηαη  ε ρψξα θαηαγσγήο  ηνπ ηειηθνχ πξνζθεξφκελνπ πξντφληνο, αλ ην θαηαζθεπάδεη 

ν ίδηνο,  λα δειψζεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ,  ηελ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα θαηαζθεπήο θαη ηνλ ηφπν 

εγθαηάζηαζήο ηεο. 

Αλ δελ ην θαηαζθεπάδεη ν ίδηνο  λα δειψλεηαη  ε επηρεηξεκαηηθή κνλάδα θαηαζθεπήο ν ηφπνο 

εγθαηάζηαζήο ηεο,  λα επηζπλάπηεηαη /Γ  φηη ε θαηαζθεπή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο ζα γίλεη απφ ηελ Δηαηξεία 

ΑΑΑ ζηε κνλάδα θαηαζθεπήο ΒΒΒ θαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο/  ν επίζεκνο αληηπξφζσπνο  έρεη απνδερζεί ηελ 

εθηέιεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνκήζεηαο, ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο  ζηνλ πξνζθέξνληα. 

 Ξξνζθνξά ζηελ νπνία δελ ζα ππάξρνπλ  νη αλσηέξσ δειψζεηο  ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

 

Γ: ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ 

Πην θάθειν ηνπνζεηνχληαη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία, κε ηελ ηηκή ηεο πξνζθνξάο ζε Δπξψ.  

Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.  

Ξξνζθνξέο πνπ ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.  

Νη ηηκέο ησλ Ξξνζθνξψλ δελ ππφθεηληαη ζε κεηαβνιή θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο Ξξνζθνξάο. Πε 

πεξίπησζε πνπ δεηεζεί παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηεο Ξξνζθνξάο, νη ππνςήθηνη Αλάδνρνη δελ δηθαηνχληαη, 

θαηά ηε γλσζηνπνίεζε ηεο ζπγθαηάζεζήο ηνπο γηα ηελ παξάηαζε απηή, λα ππνβάιινπλ λένπο πίλαθεο ηηκψλ 

ή λα ηνπο ηξνπνπνηήζνπλ. 

Θα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ε αληηζηνηρία ηνπ θσδηθνχ είδνπο ζε ζρέζε κε ηνλ θσδηθφ ηνπ 

ΞαξαηεξεηεξΫνπ Ρηκώλ. 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). 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 φηη δελ ππάξρεη αληηζηνίρηζε κε ην Ξ.Ρ.(άξζξν 

8 παξ. 4 Λ.1599/1986)  θαη 

 λα ππάξρνπλ ζπγθξηηηθά ζηνηρεία ηηκψλ απφ πξφζθαηνπο δηαγσληζκνχο (ηειεπηαία ζπλαθζείζα 

ζχκβαζε κε άιιε λνζειεπηηθή κνλάδα)  πνπ λα επηβεβαηψλεηαη κε παξαζηαηηθά, (ζχκβαζε κε 

νπνηνλδήπνηε δεκφζην θνξέα)  
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Πε πεξίπησζε αζπλήζηζηα ρακειήο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, εθαξκφδνληαη ηα πξνβιεπφκελα απφ ην άξζξν 

88 ηνπ λ. 4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Άξζξν 32 ΛΝΚΝΠ 4782/2021 κε ηζρχ ηελ 1/6/2021 

ζχκθσλα κε ηελ Ξαξ.3 Άξζξν 142 ΛΝΚΝΠ 4782/2021 

 

ΑΟΘΟΝ 4ν: ΗΠΣΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ  

Ν ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ είλαη ηξηαθφζηεο εμήληα (360) εκεξνινγηαθέο εκέξεο, πξνζκεηξνχκελεο 

απφ ηελ επνκέλε ηεο εκέξαο δηελέξγεηαο   ηνπ δηαγσληζκνχ. Ξξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο  κηθξφηεξν 

ηνπ παξαπάλσ αλαθεξνκέλνπ  απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, 

αξ. 97 ηνπ Λ. 4412/2016, (φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Άξζξν 39 ΛΝΚΝΠ 4782/2021 κε ηζρχ ηελ 1/6/2021 

ζχκθσλα κε ηελ Ξαξ.3 Άξζξν 142 ΛΝΚΝΠ 4782/2021) πξηλ ηε ιήμε ηεο, θαη΄ αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ 

δηάζηεκα ίζν κε ην πξνβιεπφκελν απφ ηε δηαθήξπμε. Κεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ 

ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηα απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ ππνρξεσηηθά καηαηψλνληαη, 

εθηφο εάλ ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη, θαηά πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα φηη ε ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνχ 

εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, νπφηε νη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα επηιέμνπλ, είηε λα 

παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ αλσηέξσ αλσηάηνπ νξίνπ, 

παξάηαζε ηεο πξνζθνξάο ηνπο είηε φρη. Πηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ 

ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο.   

ΑΟΘΟΝ 5ν: ΑΞΝΟΟΗΤΖ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ  

Ζ αλαζέηνπζα αξρή κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, 

απνξξίπηεη, ζε θάζε πεξίπησζε, πξνζθνξά γηα ηνπο ιφγνπο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 91 ηνπ Λ. 4412/2016.  

Δλαιιαθηηθέο Ξξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

Δάλ ηπρφλ ππνβιεζνχλ ελαιιαθηηθέο Ξξνζθνξέο, δελ ζα ιεθζνχλ ππφςε. Ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο, ν νπνίνο 

ζα ππνβάιιεη ηέηνηαο θχζεο πξνηάζεηο, δελ δηθαηνχηαη ζε θακία πεξίπησζε λα δηακαξηπξεζεί γηα ηελ 

απφξξηςε ησλ πξνηάζεσλ απηψλ. 

 

ΑΟΘΟΝ 6ν: ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ – ΑΞΝΠΦΟΑΓΗΠΖ - ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ  ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ   

Ν Γηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ηελ θαζνξηζκέλε εκέξα θαη ψξα ζην Γξαθείν Ξξνκεζεηψλ ηνπ  Λνζνθνκείνπ 

απφ ηελ νξηζζείζα Δπηηξνπή δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο  ηνπ Γηαγσληζκνχ, ε νπνία, αθνχ παξαιάβεη ηηο 

ππνβιεζείζεο πξνζθνξέο ζα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ απνζθξάγηζε θαη ηνλ έιεγρν απηψλ. 

1.1 Ζ απνζθξάγηζε ησλ θαθέισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ησλ ηερληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ 

πξνζθνξψλ γίλεηαη δεκφζηα θαη ζε κία ζπλεδξίαζε, παξνπζία ησλ πξνζθεξφλησλ ή ησλ λνκίκσο 

εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ ηνπο.   

Ζ αξκφδηα Δπηηξνπή δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ζε επφκελε θιεηζηή ζπλεδξίαζε, ηελ ίδηα 

ή ζε δηαθνξεηηθή κέξα, πξνβαίλεη ζηελ θαηαρψξηζε, αμηνιφγεζε ησλ αλσηέξσ ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξψλ ζε 

πξαθηηθφ ην νπνίν ζπληάζζεη θαη πξνηείλεη ηελ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ.   

Ρν αλσηΩξσ πξαθηηθό εγθξΫλεηαη κε απόθαζε ηεο ΑλαζΩηνπζαο ΑξρΪο ηνπ λνζνθνκεΫνπ θαη 

θνηλνπνηεΫηαη ζηνπο ζπκκεηΩρνληεο. 

1.2 Ξξόζθιεζε γηα πνβνιΪ Γηθαηνινγεηηθώλ Θαηαθύξσζεο  
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Κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ην γξαθείν πξνκεζεηψλ  εηδνπνηεί εγγξάθσο ηνλ πξνζθέξνληα 

ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ αλάδνρν») γηα λα ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο 

δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ, ηα πξσηφηππα ή 

αληίγξαθα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4250/2014, ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 

απνδεηθλχνπλ ηα φζα δειψζεθαλ ζην «ΔΟΥΞΑΦΘΝ ΔΛΗΑΗΝ ΈΓΓΟΑΦΝ ΠΚΒΑΠΖΠ (ΔΔΔΠ) / ΡΞΝΞΝΗΖΚΔΛΝ 

ΈΛΡΞΝ  ΞΔΘΛΖΠ ΓΖΙΥΠΖΠ (ΡΔΓ). Ρα δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη εκπξφζεζκα ζε ζθξαγηζκέλν 

θάθειν, ν νπνίνο παξαδίδεηαη ζηελ αξκφδηα επηηξνπή. 

Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά 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 εηδνπνίεζεο ζε απηφλ. Ζ Αξρή κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ σο 

άλσ πξνζεζκία, εθφζνλ αηηηνινγείηαη απηφ επαξθψο θαη θαη’ αλψηαην φξην γηα πέληε (5) επηπιένλ εκέξεο. 

Αλ, θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ είλαη 

ςεπδή ή αλαθξηβή ή ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο δελ ππνβάιεη ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα 

απαηηνχκελα πξσηφηππα ή αληίγξαθα ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ ή αλ απφ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά 

πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ απνδεηθλχεηαη ε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ 

ησλ κεξψλ ΗΗΗ.Α, ΗΗΗ.Β θαη ΗΗΗ.Γ ηνπ ΡΔΓ ή ε πιήξσζε κηαο ή πεξηζζφηεξσλ απφ ηηο απαηηήζεηο ησλ 

θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο ηνπ IV.A, ηφηε εθαξκφδνληαη, θαηά πεξίπησζε, νη δηαηάμεηο ησλ παξ. 3 έσο 5 

ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ Λ. 4412/2016 φπσο απηά ηξνπνπνηήζεθαλ κε ην άξζξν 107 ηνπ Λ. 4497/2017, φπσο 

ηξνπνπνηήζεθαλ κε ην Άξζξν 43 ΛΝΚΝΠ 4782/2021 κε ηζρχ ηελ 1/6/2021 ζχκθσλα κε ηελ Ξαξ.3 Άξζξν 

142 ΛΝΚΝΠ 4782/2021 

Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ απφ ηελ 

αξκφδηα επηηξνπή θαη ηνπ ζην ΓΠ  γηα ηε ιήςε απφθαζεο είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο (ζχκθσλα κε 

ηηο θείκελεο δηαηάμεηο) είηε γηα ηελ θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ. Ρα απνηειέζκαηα ηνπ 

ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, επηθπξψλνληαη κε ηελ ελ ιφγσ απφθαζε θαηαθχξσζεο (Ξξβι. 

άξζξν 105 ηνπ Λ. 4412/2016) φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 107 ηνπ Λ. 4497/2017, φπσο 

ηξνπνπνηήζεθαλ κε ην Άξζξν 45 ΛΝΚΝΠ 4782/2021 κε ηζρχ ηελ 1/6/2021 ζχκθσλα κε ηελ Ξαξ.3 Άξζξν 

142 ΛΝΚΝΠ 4782/2021. 

Ρν αλσηέξσ πξαθηηθφ εγθξίλεηαη κε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ηνπ λνζνθνκείνπ θαη θνηλνπνηείηαη 

ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. 

 

1.2.1. ΓηθαηνινγεηηθΨ Θαηαθύξσζεο (ΑπνδεηθηηθΨ ΚΩζα) γηα ηα νπνΫα ηζρύνπλ νη δηαηΨμεηο ηνπ 

Λ. 4605/19 Ψξζξν 43 παξ.7αδ   

Ρα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο (απνδεηθηηθά κέζα) πνπ θαιείηαη λα ππνβάιεη ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο 

ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε λα ππνβάιιεη ζε θιεηζηφ θάθειν είλαη ηα εμήο: 

Α)Γηα ηα φζα δειψζεθαλ ζην  (ΔΔΔΠ) /ΡΔΓ(Ιφγνη απνθιεηζκνχ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο), 

απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ (έθδνζεο ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ απφ ηελ έγγξαθε πξφζθιεζε)  ή ειιείςεη 

απηνχ, ηζνδχλακν εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή, απφ ην νπνίν 

πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη απηέο νη πξνυπνζέζεηο. Ρν παξφλ δηθαηνινγεηηθφ εθδίδεηαη γηα θαζέλα απφ ηα 

πξφζσπα πνπ ππνγξάθνπλ ην (ΔΔΔΠ) /ΡΔΓ.  
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Β)Γηα ηα φζα δειψζεθαλ ζην  (ΔΔΔΠ) /ΡΔΓ (Ιφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή 

εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο) : 

Η)  γηα ηελ θαηαβνιή θφξσλ, απνδεηθηηθά ελεκεξφηεηαο (ΦΝΟΝΙΝΓΗΘΖ ΔΛΖΚΔΟΝΡΖΡΑ) γηα ρξέε πξνο 

ην ειιεληθφ δεκφζην θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο. 

ΗΗ)γηα ηελ θαηαβνιή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο (ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΖ ΔΛΖΚΔΟΝΡΖΡΑ), πηζηνπνηεηηθά 

πνπ εθδίδνληαη απφ ηελ αξκφδηα, θαηά πεξίπησζε, αξρή ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο, πεξί ηνπ φηη έρνπλ 

εθπιεξσζεί νη ππνρξεψζεηο ηνπ θνξέα, φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, 

ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα ειιεληθή λνκνζεζία (ζα αθνξά ηελ θχξηα θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε) θαηά ηελ 

εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο. 

Ρα παξφληα δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη γηα ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα –πξνζσξηλφ αλάδνρν θαη ζηελ 

πεξίπησζε πνπ είλαη έλσζε γηα θάζε θνξέα – κέινο ηεο άξζξν 80 λ. 4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε 

ην Άξζξν 29 ΛΝΚΝΠ 4782/2021 κε ηζρχ ηελ 1/6/2021 ζχκθσλα κε ηελ Ξαξ.3 Άξζξν 142 ΛΝΚΝΠ 

4782/2021. 

Ρα πηζηνπνηεηηθά αζθαιηζηηθήο θαη θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο δελ θαιχπηνπλ πξνγελέζηεξν ηεο 

έθδνζήο ηνπο ρξνληθφ δηάζηεκα. Ιφγσ ηνπ ζχληνκνπ, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ρξφλνπ ηζρχνο απηψλ ησλ 

πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνληαη απφ εκεδαπνχο θνξείο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξέπεη λα κεξηκλνχλ λα 

απνθηνχλ εγθαίξσο πηζηνπνηεηηθά ηα νπνία λα θαιχπηνπλ θαη ηνλ ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ή αίηεζεο 

ζπκκεηνρήο, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 104 ηνπ λ. 4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε 

κε ην Άξζξν 44 ΛΝΚΝΠ 4782/2021 κε ηζρχ ηελ 1/6/2021 ζχκθσλα κε ηελ Ξαξ.3 Άξζξν 142 ΛΝΚΝΠ 

4782/2021, πξνθεηκέλνπ λα ηα ππνβάινπλ, εθφζνλ αλαδεηρζνχλ πξνζσξηλνί αλάδνρνη.  

Γ) Γηα ηα φζα δειψζεθαλ ζην Κέξνο ΗΗΗ.Γ ηνπ (ΔΔΔΠ) /ΡΔΓ (Ιφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπφηεηα 

ή επαγγεικαηηθφ παξάπησκα).  

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. 

Ρα παξφληα δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη γηα ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα – πξνζσξηλφ αλάδνρν θαη ζηελ 

πεξίπησζε πνπ είλαη έλσζε γηα θάζε θνξέα – κέινο ηεο.   

Ζ Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν λα ππνβάιιεη καδί κε ηα ππφινηπα 

δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη φζα ή φπνηα πηζηνπνηεηηθά αλαθέξνληαη ζηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο γηα ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη δεηνχληαη ζην 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Β΄ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

 

ΑΟΘΟΝ 7ν: ΘΑΡΑΘΟΥΠΖ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ  
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Ζ θαηαθχξσζε γίλεηαη κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο αξκφδηαο 

επηηξνπήο ζηνλ πξνκεζεπηή κε ηε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά πνπ 

πξνζδηνξίδεηαη βάζεη ηεο ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή), εθ ησλ ππνςεθίσλ ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο έρνπλ 

θξηζεί απνδεθηέο, κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ  Λ.4272/2014(ΦΔΘ 145/Α/11-7-

2014 Άξζξν 47 Ξαξαηεξεηήξην ηηκψλ) θαη αθνχ έρεη νινθιεξσζεί ε θαηάζεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ .  

Ζ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ γίλεηαη εγγξάθσο απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζχκθσλα κε 

ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 105 ηνπ Λ. 4412/216, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Άξζξν 45 ΛΝΚΝΠ 4782/2021 κε 

ηζρχ ηελ 1/6/2021 ζχκθσλα κε ηελ Ξαξ.3 Άξζξν 142 ΛΝΚΝΠ 4782/2021.   

 

ΑΟΘΟΝ 8ν: ΚΑΡΑΗΥΠΖ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ  

Ζ 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. 

 

ΑΟΘΟΝ 9ν: ΘΑΡΑΟΡΗΠΖ ΠΚΒΑΠΖΠ - ΓΔΛΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΠΚΒΑΠΖΠ   

Κεηά ηελ επέιεπζε ησλ ελλφκσλ απνηειεζκάησλ ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή 

πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο πξφζθιεζεο. 

 Αλ πεξάζεη ε πξνζεζκία ησλ αλσηέξσ πέληε (5) εκεξψλ ρσξίο ν Αλάδνρνο λα έρεη παξνπζηαζηεί γηα 

λα ππνγξάςεη ηε Πχκβαζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ 

ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. Αλ θαλέλαο 

απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο 

καηαηψλεηαη, ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε δ' ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ Λ. 4412/2016, φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ην Άξζξν 46 ΛΝΚΝΠ 4782/2021 κε ηζρχ ηελ 1/6/2021 ζχκθσλα κε ηελ Ξαξ.3 

Άξζξν 142 ΛΝΚΝΠ 4782/2021. 

 

 Αλ πεξάζεη ε πξνζεζκία ησλ αλσηέξσ πέληε (5) εκεξψλ ρσξίο ν Αλάδνρνο λα έρεη παξνπζηαζηεί γηα 

λα ππνγξάςεη ηε Πχκβαζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ 

ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. Αλ θαλέλαο 

απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο 

καηαηψλεηαη, ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε δ' ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ Λ. 4412/2016. 
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 Ζ δηάξθεηα ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο ζα είλαη γηα 1 έηνο κε δηθαίσκα κνλνκεξνχο εηήζηαο παξάηαζεο 

(πξναίξεζε). 

 Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο λα θαηαγγείιεη 

ηε ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηεο ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 133 ηνπ Λ. 

4412/2016. 

 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). 

 Ζ Πχκβαζε δχλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 132  θαη 201 ηνπ Λ.4412/2016 θαη 

χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ. 

 Ζ ππεξεζία  δηαηεξεί ην δηθαίσκα  λα απμνκεηψλεη ηηο ππφ  πξνκήζεηα πνζφηεηεο ησλ εηδψλ, επίζεο 

λα απμνκεηψλεη ηηο πνζφηεηεο ησλ εηδψλ κε ηηο πνζφηεηεο δηαθνξεηηθψλ εηδψλ ηφζνλ θαηά ην 

ζηάδην  ηεο θαηαθχξσζεο  ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ φζνλ θαη κεηά ηελ θαηαθχξσζε 

θαηά ην ζηάδην ηεο δηάξθεηαο ηζρχνο ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ, εληφο ηεο πξνυπνινγηζζείζεο 

δαπάλεο  αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ  Λνζνθνκείνπ. 

 Πε πεξίπησζε πνπ ηπρφλ ν επφκελνο εηήζηνο δηαγσληζκφο απνπεξαησζεί πξηλ ηε ιήμε ηεο παξνχζαο 

ζχκβαζεο ή πξνθεξπρζεί δηαγσληζκφο θαη ππνγξαθεί ζχκβαζε απφ αλσηέξα αξρή ή ηελ Δ.ΘΑ.Ξ.. 

ή ηελ αξκφδηα .ΞΔ ε ζχκβαζε απηή ζα ιχεηαη θαη δελ ζα παξάγεη θαλέλα έλλνκν απνηέιεζκα απφ 

ηελ εκεξνκελία ηζρχνο ηεο λέαο ζχκβαζεο. 

 

 

ΑΟΘΟΝ 10ν: ΡΟΝΞΝΠ ΞΙΖΟΥΚΖΠ-ΘΟΑΡΖΠΔΗΠ  

Ζ πιεξσκή ζα γίλεη κε ρξεκαηηθφ έληαικα βάζεη ησλ λνκίκσλ δηθαηνινγεηηθψλ, φπσο  απηά πξνβιέπνληαη  

ζην άξζξν 200 ηνπ Λ.4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Άξζξν 102 ΛΝΚΝΠ 4782/2021 κε ηζρχ ηελ 

9/3/2021, γηα ην ζχλνιν ηεο αμίαο κείνλ ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ην λφκν θξαηήζεη νη νπνίεο βαξχλνπλ ηνλ 

αλάδνρν  θαη είλαη νη αθφινπζεο: 

α) πέξ Νξγαληζκψλ Τπρηθήο γείαο (ΦΔΘ 545 Β’ /24.3.2009) : 2,00 %.  

β) Ν πξνβιεπφκελνο απφ ην άξζξν 64 Θεθ. Β, παξαγ.2 ηνπ Λ. 4172/2013 θφξνο εηζνδήκαηνο, ν νπνίνο 

παξαθξαηείηαη θαηά ηελ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο. (ΦΔΘ 167Α’ /23.7.2013) 

γ) πέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ: θξάηεζε 0,06% επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο 

πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ (Λ. 4146/2013 -ΦΔΘ 90/18.4.2013 θαη Λ. 4013/2011 - ΦΔΘ 204/Α΄/15.9.2011- Λ. 

4412/2016 - ΦΔΘ 147/Α΄/8.8.2016). 

δ) Ρέινο ραξηνζήκνπ πνζνζηνχ 3% επί ηνπ πνζνχ ηεο αλσηέξσ θξάηεζεο, πιένλ εηζθνξάο ππέξ Ν.Γ.Α. 

πνζνζηνχ 20%. 

Ν αλαινγνχλ ΦΞΑ επί ηνηο εθαηφ (%) γηα ηηο δεηνχκελεο ππεξεζίεο βαξχλεη ην Λνζνθνκείν θαη ζα 

ππνινγίδεηαη ρσξηζηά. 

 

ΑΟΘΟΝ 11ν: ΔΓΓΖΠΔΗΠ 
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 Γελ απαηηεΫηαη εγγύεζε ζπκκεηνρΪο.  

Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο Πχκβαζεο, νη πξνκεζεπηέο είλαη ππνρξεσκέλνη λα θαηαζέηνπλ 

εγγπεηηθή επηζηνιή Θαιήο Δθηέιεζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 4% ηνπ ζπλνιηθνχ 

ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Ξ.Α 

 

ΑΟΘΟΝ 12ν: ΔΛΠΡΑΠΔΗΠ 

Δλζηάζεηο ππνβάιινληαη γηα ηνπο ιφγνπο θαη κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 127 ηνπ Λ. 

4412/2016 θαη ην άξζξν 43 παξ.20Λ.4605/2019, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ην Άξζξν 8 ΛΝΚΝΠ 

4782/2021 κε ηζρχ ηελ 9/3/2021.  

 

ΑΟΘΟΝ 13ν: ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΔΞΗΙΠΖΠ ΓΗΑΦΝΟΥΛ 

Ζ Πχκβαζε δηέπεηαη απφ ην Διιεληθφ Γίθαην. Πε πεξίπησζε δηαθνξψλ ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία ή ηελ 

εθηέιεζε ή ηελ εθαξκνγή ηεο Πχκβαζεο ή εμ' αθνξκήο ηεο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ν Αλάδνρνο 

θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα ηε θηιηθή επίιπζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο θαιήο πίζηεο θαη 

ησλ ρξεζηψλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ. Γηα θάζε δηαθνξά πνπ δελ είλαη δπλαηφ λα επηιπζεί ζχκθσλα κε ηα 

παξαπάλσ νξηδφκελα, αξκφδηα ζα είλαη ηα ειιεληθά δηθαζηήξηα, εθαξκνζηέν δε δίθαην είλαη πάληνηε ην 

Διιεληθφ θαη ην Θνηλνηηθφ δίθαην. 

 

ΑΟΘΟΝ 14ν ΣΟΝΛΝΠ ΞΑΟΑΓΝΠΖΠ ΙΗΘΥΛ 

  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 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 ηεζζάξσλ  (4) 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, φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ην Άξζξν 104 ΛΝΚΝΠ 4782/2021 κε ηζρχ ηελ 1/6/2021 ζχκθσλα κε ηελ Ξαξ.3 Άξζξν 

142 ΛΝΚΝΠ 4782/2021. 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, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Άξζξν 22 ΛΝΚΝΠ 4441/2016 κε ηζρχ ηελ 

6/12/2016. 

 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. 
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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 ηξεηο (3) 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 ην άξζξν 206 λ.4412/16 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Άξζξν 104 ΛΝΚΝΠ 

4782/2021 κε ηζρχ ηελ 1/6/2021 ζχκθσλα κε ηελ Ξαξ.3 Άξζξν 142 ΛΝΚΝΠ 4782/2021, θαη ηνπ άξζξνπ 

207 λ.4412/16 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Άξζξν 22 ΛΝΚΝΠ 4441/2016 κε ηζρχ ηελ 6/12/2016. 

            

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Β΄ 

«ΦΠΗΘΝ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ -ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ» 

Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο  είλαη ε πξνκήζεηα «ΑΛΑΙΥΠΗΚΝ ΙΗΘΝ ΣΔΗΟΝΟΓΔΗΝ» CPV: 

(33162100-4) γηα ην Γεληθφ Λνζνθνκείν Αηησιναθαξλαλίαο -Λνζειεπηηθή κνλάδα Κεζνινγγίνπ κε θξηηήξην 

θαηαθχξσζεο ηε πιένλ ζπκθέξνπζα  απφ νηθνλνκηθήο  άπνςεο  πξνζθνξά βάζεη  ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή). 

Αλάιπζε ηνπ ζπλνιηθνχ εθηηκψκελνπ πνζνχ γηα έλα έηνο έρεη σο εμήο:  

CPV ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ 

ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ 

ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΝΠ 

ΔΡΖΠΗΝΠ 

ΞΟΝΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ 

ΑΛΔ  Φ.Ξ.Α 

ΡΔΙΗΘΝΠ 

ΞΟΝΞΝΙΝΓΗΚΝΠ 

ΚΔ Φ.Ξ.Α 

ΘΑΔ 

33162100-4 «ΑΛΑΙΥΠΗΚΝ ΙΗΘΝ 

ΣΔΗΟΝΟΓΔΗΝ»    

 

 

48.525,84€ 

 

60.172,04€ 1311 

 

Ρν εθηηκψκελν πνζφ ηεο  πξνκήζεηα  αλέξρεηαη ζπλνιηθά ζην χςνο ησλ 60.172,04€ γηα έλα έηνο  

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ  Φ.Ξ.Α. 24% , ηα νπνία ζα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ηνπ Γεληθνύ ΛνζνθνκεΫνπ 

ΑηησιναθαξλαλΫαο-ΛνζειεπηηθΪ ΚνλΨδα ΚεζνινγγΫνπ γηα έλα (1) έηνο.  

Αλάδεημε Αλαδφρνπ πξνκεζεπηή «ΑΛΑΙΥΠΗΚΝ ΙΗΘΝ ΣΔΗΟΝΟΓΔΗΝ»   γηα ηελ  Λνζειεπηηθή 

Κνλάδα  Κεζνινγγίνπ  κε Θξηηήξην Αμηνιφγεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 

κφλν βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή). 

Νη πξνζθνξέο δχλαηαη λα ππνβάιινληαη γηα κέξνο ησλ εηδψλ αιιά  επί ηεο  ζπλνιηθήο πνζφηεηαο  ηνπο. 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
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Νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη νη πνζφηεηεο ζρεηηθά κε ηελ πξνκήζεηα «ΑΛΑΙΥΠΗΚΝ ΙΗΘΝ 

ΣΔΗΟΝΟΓΔΗΝ»   νξίδνληαη     ΑΛΑΙΡΗΘΑ: 

ΔΗΓΖ-ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ-ΞΝΠΝΡΖΡΔΠ 

 

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 

A/A ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΔΗΓΝΠ Κ.Κ. ΞΝΠΝ

ΡΖΡΑ 

ΔΛΓΔΗ

ΘΡΗΘΖ 

ΡΗΚΖ 

ΚΝΛΑΓΑΠ ΦΞΑ 

1 ΠΟΑΞΡΗΘΑ ΓΔΟΚΑΡΝΠ ΦΑΟΓΗΑ ΡΔΚ. 800 2,040€ 24% 

2 ΠΑΘΝΗ ΑΛΑΟΟΝΦΖΠΖΠ 3 LIT 

(Ππλνδφ εμνπιηζκφ-θάληζηξα) 

 

TEM. 500 1,868€ 24% 

3 ΠΑΘΝΗ ΑΛΑΟΟΝΦΖΠΖΠ 2 LIT 

(Ππλνδφ εμνπιηζκφ-θάληζηξα) 

ΡΔΚ. 200 1,239€ 24% 

4 ΙΑΠΡΗΣΑ ΑΛΑΟΟΝΦΗΠΖΠ ΚΔ ΟΓΣΝΠ ΑΘΟΝ 

ΔΙΑΗΑΠ ΚΖΘΝΠ 3 ΚΔΡΟΑ 

TEM. 500 1,1280€ 24% 

5 ΙΑΠΡΗΣΑ ΑΛΑΟΟΝΦΗΠΖΠ ΣΥΟΗΠ ΟΓΣΝΠ  

ΚΖΘΝΠ 180CM 

TEM. 200 0,579€ 24% 

6 ΟΓΣΝΗ ΑΛΑΟΟΝΦΗΠΖΠ ΚΔ  ΑΘΟΝ ΔΙΑΗΑΠ  ΡΔΚ. 50 0,925€ 24% 

7 ΠΥΙΖΛΔΠ  ΞΑΟΝΣΔΡΔΠΖΠ  ΠΗΙΗΘΝΛΖΠ ΔΘΑΚΡΝΗ ΚΔ ΡΝ ΚΔΡΟΝ 

Λν4,5,6,7 

 ΑΞΝ 3 ΚΔΡΟΑ ΡΝ ΘΑΘΔ ΛΝΚΔΟΝ 

7.1 No 4 ΚΔΡΟΑ 10 0,79€ 24% 

7.2 No 5 ΚΔΡΟΑ 10 0,79€ 24% 

7.3 No 6 ΚΔΡΟΑ 10 0,70€ 24% 

7.4 No 7 ΚΔΡΟΑ 10 1,18€ 24% 

8  

ΞΑΟΝΣΔΡΔΠΔΗΠ PEΕΕER  ΓΗΑΦΝΟΑ NOYMERA 

 

 

TEM. 

 

 

30 

2,70€ 24% 
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9 ΞΑΟΝΣΔΡΔΠΔΗΠ ΒΗLLAU  ΚΝΛΖΠ ΦΗΑΙΖΠ ΚΔ 

ΞΔΟΗΔΘΡΗΘΝΡΖΡΑ 2ΙΗΡΟΑ 

ΡΔΚ. 20

0 

16,90€ 24% 

10 ΡRΝCΑR ΘΥΟΑΘΝΠ ΓΗΑ BILLAU ΓΗΑΦΝΟΑ 

NOYMEΟA 

TEM.  

200 

3,90€ 24% 

11 ΞΑΟΝΣΔΡΔΠΔΗΠ ΘΔΛΝ ΡΞΝ PORTO-VAC 

ΚΔ ΞΔΟΗΔΘΡΗΘΝΡΖΡΑ ΞΔΟΗΞΝ   500  CC No12 

 

No16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

TEM. 

 

 

500 

2,38€ 24% 

12 ΙΑΚΔΠ ΣΔΗΟΝΟΓΔΗΝ Λν11.15.22. Κ.Σ. ΑΞΝ 

ΑΛΥΜΔΗΓΥΡΝ ΑΡΠΑΙΗ ΑΞΝΠΡΔΗΟΥΚΔΛΔΠ ΠΔ 

ΑΡΝΚΗΘΖ ΠΠΘΔΑΠΗΑ ΚΔ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΙΖΜΔΥΠ 

ΡΔΚ. 10.000 0,0191€ 24% 

13 ΘΔΦΑΙΖ ΜΟΗΠΡΗΘΖΠ ΚΖΣΑΛΖΠ ΓΔΛ/ΘΖΠ 

ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΖΠ (ΛΑ ΞΟΝΠΦΔΟΔΡΔ  Ζ ΚΖΣΑΛΖ) 

ΡΔΚ. 200 12,3500€ 24% 

14 ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΝ ΞΔΓΗΝ ΝΟΘΝΞΔΓΗΘΝ ΘΑΘΔΡΖΠ 

ΑΞΝΚΝΛΥΠΖΠ 

 320Σ210 ΔΘ. ΞΔΟΗΞΝ ΚΔ ΡΔΚΛΝΚΔΛΝ 

ΦΗΙΚ ΘΑΗ ΠΑΘΝΙΑ ΠΙΙΝΓΖΠ ΓΟΥΛ  

ΡΔΚ. 200 9,7990€ 24% 

15 ΑΛΡΗΚΗΘΟΝΒΗΑΘΝΗ ΡΑΞΖΡΔΠ 120Σ45 ΔΘΑΡ. ΦΙΙΑ  

7.000 

 

0,1750€ 24% 

16 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. ΡΚΣ 600 

0,38€ 24% 

17 ΝΦΘΑΙΚΝΙΝΓΗΘΑ STICK, 

 καιαθά, κε απνζηεηξσκέλα, λα κελ αθήλνπλ 

ρλνχδη.  ΡΚΣ. 

 

300 

0,057€ 24% 

18 ΚΑΠΘΔΠ ΣΔΗΟΝΟΓΔΗΝ 

Κε δηάθαλε νθζαικηθή θαιχπηξα, 

αληηζακβσηηθέο, ππναιιεξγηθέο, ηξηψλ ζηξσκάησλ, 

κε καιαθφ επηξξίλην έιαζκα ζε φιν ην κήθνο ην 

νπνίν λα κελ απνζπάηαη εχθνια, κε εηδηθή 

ΡΚΣ. 50 0,5680€ 24% 
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ζπνγγψδε ηαηλία ζην άλσ κέξνο πξνο ζπγθξάηεζε 

ησλ πδξαηκψλ ηεο εθπλνήο, λα κελ αθήλνπλ 

ρλνχδη. Γεηέο κε θνξδφληα. 

19 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. ΡΚΣ 100    

1,5930€ 24% 

20 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 ΠΔΡ 50     

1,7370€ 24% 

21 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. 

ΡΚΣ 400 

0,4370€ 24% 

22 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 1300         

0,8160€ 24% 

23 ΓΔΟΚΑΡΗΘΝΠ ΚΑΟΘΑΓΝΟΝΠ, 

ΑΞΝΠΡΔΗΟΥΚΔΛΝΠ,ΚΗΑΠ ΣΟΖΠΔΥΠ.  

Απνζηεηξσκέλνο αλεμίηεινο καξθαδφξνο 
ΡΚΣ 200 

0,5050€ 24% 
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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. 

24 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   

24.1 50cmΣ200 m., πεξίπνπ ΟΝΙΙΑ 20 19,10€ 24% 

 75Σ200 m., πεξίπνπ ΟΝΙΙΑ 20 7,86€ 24% 

24.2 100Σ 200 m., πεξίπνπ ΟΝΙΙΑ 20 9,47€ 24% 

24.3 150 Σ 200 m., πεξίπνπ ΟΝΙΙΑ 40  14,42€ 24% 

24.4 200 Σ 200 m., πεξίπνπ ΟΝΙΙΑ 20   19,26€ 24% 

24.5 250 Σ 200 m., πεξίπνπ ΟΝΙΙΑ 20 23,89€ 24% 
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24.6 

300 Σ 200 m., πεξίπνπ 

ΟΝΙΙΑ   

15 

29,82€ 24% 

24.7 400 Σ 200 m., πεξίπνπ ΟΝΙΙΑ  2 37,72€ 24% 

25 ΡΔΚΛΝΚΔΛΑ ΝΘΝΛΗΑ. απνζηεηξσκέλα. 

 Γηαζη. Ππλνιηθά 66εθ.Σ45εθ.(πεξίπνπ) 

Ρεκλφκελε επηθάλεηα:  

56Σ45εθ. (πεξίπνπ) 

ΡΔΚ. 150 1,99 € 24% 

26 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. ΡΚΣ 

 

400       

1,09€ 24% 

27 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 ΡΚΣ 40.000   

0,2748€ 24% 

28 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. ΡΚΣ 

 

1000   

0,088€ 

 

24% 

29 ΒΗΝΙΝΓΗΘΝΗ ΓΔΗΘΡΔΠ. 

 Ραρείαο εξκελείαο πνπ δίλνπλ 

απνηέιεζκα ζε 1h έσο 3h. Λα δηαζέηνπλ 

επσαζηήξα Auto-Reader Attest 3m. 

Λα δηαηίζεηαη δσξεάλ ν αλάινγνο 

επσαζηήξαο. 

ΡΔΚ. 1000 3,28€ 24% 
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30 

ΓΔΗΥΠΔΗΠ ΓΗΑΘΔΟΚΗΑΠ COMMED ΓΝ 

ΚΔΟΥΛ 

ΡΔΚ. 1500 0,72  24% 

31 ΠΔΡ ΗΚΑΡΗΠΚΝ γεληθήο ρεηξνπξγηθήο  

απνηεινχκελν απφ: 

-Απηνθφιιεην ρεηξνπξγηθφ νζφλην (δχν 

ηεκ.) 100Σ75 εθ. 

-Απηνθφιιεην ρεηξνπξγηθφ ζεληφλη (δχν 

ηεκ.) 250Σ150εθ. 

-Θάιππκκα ηξαπεδηνχ mayo (έλα ηεκ.) 

- Θάιππκκα ηξαπεδηνχ εξγαιείσλ (έλα 

ηεκ.) 

 

ΠΔΡ 60 11,89€ 24% 

32 ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΑ ΞΔΓΗΑ ΑΓΗΑΦΑΛΖ, ΣΥΟΗΠ ΑΡΝΘΝΙΙΖΡΖ ΡΑΗΛΗΑ (ΣΥΟΗΠ ΝΞΖ). 

Σεηξνπξγηθά πεδία κηαο ρξήζεο, αδηαθαλή, ρσξΫο νπΪ. 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: 

 

32.1 75 x 90εθ, πεξίπνπ. ΡΚΣ 3.500 

 

 

0,95€ 24% 

32.2 75 x 75εθ, πεξίπνπ. ΡΚΣ 500 0,1796€ 24% 

33 ΘΑΙΚΑ ΡΟΑΞΔΕΗΝ ΡΞΝ  MAYO 

ΑΞΝΠΡΔΗΟΥΚΔΛΝ Κ.Σ.. γξναπσζεηηθφ, non-

woven, 80cmx145cm πεξίπνπ. 

ΡΚΣ 500 0,645€ 

 

24% 

34 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. 

ΡΚΣ 500 0,2390€ 

 

24% 

35 ΠΔΡ ΘΑΙΚΚΑΡΝΠ ΑΘΡΗΛΝΠΘΝΞΗΥΛ    C-

ARM , 3 ΡΔΚΑΣΗΥΛ, ΓΗΑ ΚΖΣΑΛΖΚΑ SIEMENS.   

Λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ αληηζηαηηθφ 

ΠΔΡ 200 2,7€ 24% 
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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. 

 36 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.  

        

36.1 Κέγεζνο Σ L. ΡΚΣ 200  0,96€ 24% 

36.2 Κέγεζνο L. ΡΚΣ 200  0,96€ 24% 

36.3 Κέγεζνο Κ. ΡΚΣ 100 0,96€ 24% 

37 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 ζηηο θάησζη δηαζηάζεηο 

37.1 75 Σ 75cm. ΦΙΙΑ 5.000 0,10€ 24% 

37.2 100 X 100cm. ΦΙΙΑ 5.000 0,167€ 24% 

37.3 120 Σ 120 cm. ΦΙΙΑ 3.000 0,256€ 24% 

38 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. 
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• 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 

πεξίνδo. 

38.1 15 Σ 30cm ΡΚΣ 5.000 0,0225€ 24% 

39 ΘΑΞΔΙΑ ΣΔΗΟΝΟΓΔΗΝ 

39.1 Αληξηθό, 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. 

ΡΚΣ   

2.000 

0,0228€ 24% 

39.2 ΓπλαηθεΫν, 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. 

ΡΚΣ 21.000 0,0246€ 24% 

40 ΡΩζη“bowie-dick“ ΡΔΚ. 150 0,8800 € 24% 

41 Κπινύδεο ρεηξνπξγεΫνπ.Mηαο ρξήζεο 

απνζηεηξσκέλεο απφ non-woven  πιηθφ, κεγάιεο 

αληνρήο, καθξηέο κε αλαγξαθή εκεξνκελίαο 

απνζηείξσζεο θαη ιήμεο, ζπζθεπαζκέλεο  ψζηε λα 

κπνξνχλ λα θνξεζνχλ κε άζεπηε ηερληθή, λα είλαη 

πγξναπσζεηηθέο αιιά αεξνδηαπεξαηέο,λα έρνπλ 

εληζρχζεηο ζην ζψξαθα θαη καλίθηα λα έρνπλ καλζέηα 

ζην άθξν ησλ καληθηψλ.Λα πεξηέρνπλ πεηζέηα. 

ΡΔΚ. 800 0,8130€ 24% 

42 ΚΨζθεο ρεηξ/εΫνπ απιέο δεηέο κε θνξδφληα, 

ππναιιεξγηθέο ηξηψλ ζηξσκάησλ κε καιαθφ επηξξίλην 

έιαζκα ζε φιν ην κήθνο. 

ΡΔΚ. 10.000 0,0123 € 

 

24% 

43 ΚΨζθεο ρεηξνπξγεΫνπ κε ιάζηηρν, 

ππναιιεξγηθέο ηξηψλ ζηξσκάησλ κε καιαθφ επηξξίλην 

έιαζκα . 

ΡΔΚ.  

105.000 

0,0117 

 

24% 

44 ΞνδνλΨξηα ρεηξνπξγεΫνπ κηαο ρξήζεο κεγάιν 

κέγεζνο κε ιάζηηρν γχξσ, αδηάβξνρα, πιαζηηθά απφ 

καιαθφ πιηθφ κεγάιεο αληνρήο. 

ΡΔΚ.  

55.000 

 

 

0,0054€ 

 

24% 

45 STRIPPER  ΘΗΟΠΥΛ ΡΔΚ. 6 11,05€ 24% 
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46 LOOPS αγγείσλ απφ ζηιηθφλε απνζηεηξσκέλεο 

ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία  

ΡΔΚ. 50 1,76€ 24% 

47 ΓΔΗΘΡΔΠ ΑΞΝΠΡΔΗΟΥΠΖΠ γηα θιηβάλνπο 

αηκνχ. Λα αλαγξάθνπλ εκεξνκελία παξαγσγήο θαη 

ιήμεο  1,5εθ.Σ20εθ. 

ΡΔΚ. 6000 0,0186€ 24% 

48 ΠΡΟΥΚΑΡΝΘΖΘΔΠ ΡΔΚ. 1500 0,2460€ 24% 

49 ΡΑΗΛΗΔΠ ΠΓΘΙΗΠΖΠ ΓΔΟΚΑΡΝΠ ΡΔΚ. 1.000 0,44€ 24% 

50 ΞΙΑΘΔΠ ΓΔΗΥΠΖΠ ΚΗΑΠ ΣΟΖΠΖΠ  

ΓΝ ΚΔΟΥΛ 

ΡΔΚ. 1500 0,72 24% 

 

πνρξεσηηθΨ ζα πξΩπεη λα θαηαηεζνύλ δεΫγκαηα. Δθ’ όζνλ απαηηεΫηαη θαηΨζεζε δεηγκΨησλ 

ηζρύνπλ ηα αλαθεξόκελα ζην Ψξζξν 214 ηνπ Λ. 4412/2016. 

 

 

 

 

          ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Γ΄ : ΠΣΔΓΗΝ ΠΚΒΑΠΖΠ 

 

                             
ΔΙΙΖΛΗΘΖ   ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ                                                           
ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ & ΘΝΗΛΥΛΗΘΥΛ ΑΠΦΑΙΗΠΔΥΛ   

6ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ   
ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ  ΑΗΡΥΙ/ΛΗΑΠ                                                          

ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖ ΚΝΛΑΓΑ ΚΔΠΝΙΝΓΓΗΝ       

 
 

ΠΚΒΑΠΖ ππ’αξηζκ.           /2021 

ΓΗΑ ΡΖΛ πξνκήζεηα  

Ππκβαηηθνχ Ρηκήκαηνο                           ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Ξ.Α. 

ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΥΛ  

ΑΟΘΟΝ 1 ΝΟΗΠΚΝΗ  

ΑΟΘΟΝ 2 ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΖΠ ΞΑΟΝΠΑΠ ΠΚΒΑΠΖΠ - TIMΖΚΑ 
ΑΟΘΟΝ 3 ΔΛΑΟΜΖ ΗΠΣΝΠ - ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ 

ΑΟΘΟΝ 4 ΡΟΝΞΝΠ ΞΙΖΟΥΚΖΠ – ΘΟΑΡΖΠΔΗΠ 
ΑΟΘΟΝ 5 ΔΓΓΖΠΖ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ  

ΑΟΘΟΝ 6 ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΞΟΝΚΖΘΔΡΖ 
ΑΟΘΟΝ 7 ΑΛΥΡΔΟΑ ΒΗΑ  

ΑΟΘΟΝ 8 ΑΛΑΠΡΝΙΖ – ΘΑΡΑΓΓΔΙΗΑ ΘΑΗ ΙΠΖ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ  

ΑΟΘΟΝ 9 ΔΘΡΔΙΔΠΖ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ  
ΑΟΘΟΝ 10 ΙΝΗΞΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ  

ΑΟΘΟΝ 11 ΔΦΑΟΚΝΠΡΔΝ ΓΗΘΑΗΝ – ΔΞΗΙΠΖ ΓΗΑΦΝΟΥΛ  
 

Πην ΚΔΠΝΙΝΓΓΗ  ζήκεξα ηελ ……….., νη πην θάησ ζπκβαιιφκελνη:  

Αθελόο 
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Ρν Γ. Λ. Αηη/λίαο- Λνζειεπηηθή Κνλάδα Κεζνινγγίνπ πνπ εδξεχεη ζην Κεζνιφγγη, έρεη Α.Φ.Κ. 999224339 θαη 

εθπξνζσπείηαη λφκηκα γηα ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο απφ ηνλ θ. ΦΗΙΗΞΞΝΞΝΙΝ ΔΙΔΛΖ ΡΝ 

ΞΑΛΑΓΗΥΡΖ   ΑΛ.ΓΗΝΗΘΖΡΟΗΑ ΡΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΚΔΠΝΙΝΓΓΗΝ, θαη ην νπνίν ζην εμήο ζα αλαθέξεηαη 

ζηελ παξνχζα ζχκβαζε σο « ε Αλαζέηνπζα Αξρή »  

θαη αθεηΩξνπ 

Ζ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία ……………………………………..πνπ εδξεχεη ……………………νδφο………………Ρ.Θ 

……………………………….Ρειέθ.: ……………………………, Φαμ : ……………………………έρεη αξηζκφ θνξνινγηθνχ 

κεηξψνπ ………………, ππάγεηαη ζηε ………………….θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηνλ θν …………………….., 

…………………….. ηεο εηαηξείαο, ζχκθσλα κε ην ............. θαη ε νπνία ζην εμήο ζα αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα 

ζχκβαζε σο «ν Αλάδνρνο πξνκεζεπηήο»,  

ΙακβΨλνληαο ππόςε : 

1) Ρελ ππ. αξηζ. ………….. δηαθήξπμε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.  

2) Ρελ απφ …………………. πξνζθνξά ηνπ Αλάδνρνπ, πνπ ππνβιήζεθε ζην πιαίζην ηνπ δηαγσληζκνχ ηεο 

πξναλαθεξφκελεο δηαθήξπμεο.  

3) Ρελ ππ. αξηζ. ………………………………απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, κε ηελ νπνία θαηαθπξψζεθε ην 

απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ ηεο πξναλαθεξφκελεο δηαθήξπμεο, ζηνλ Αλάδνρν. 

  

Ππκθώλεζαλ θαη Ωθαλαλ ακνηβαΫα απνδεθηΨ ηα αθόινπζα: 

ΑΟΘΟΝ 1. ΝΟΗΠΚΝΗ  

ΓηνηθεηηθΪ εληνιΪ: νπνηαδήπνηε νδεγία ή εληνιή δίδεηαη γξαπηψο απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζηνλ 

ΑΛΑΓΝΣΝ ζρεηηθά κε ηελ πινπνίεζε ηεο ζχκβαζεο.  

Έγγξαθν: θάζε ρεηξφγξαθε, δαθηπινγξαθεκέλε ή έληππε εηδνπνίεζε, εληνιή ή νδεγία ή πηζηνπνηεηηθφ 

πνπ εθδίδεηαη βάζεη ηεο Πχκβαζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηειεηππηψλ, ησλ ηειεγξαθεκάησλ θαη ησλ 

ηειενκνηνηππηψλ.  

ΞξνκΪζεηα: ……………., φπσο εμεηδηθεχεηαη ζηε Πχκβαζε.  

ΖκεξνκελΫα Ωλαξμεο ηζρύνο ηεο ζύκβαζεο: Ζ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο Πχκβαζεο.  

ΖκΩξα: ε εκεξνινγηαθή εκέξα. 

ΔπηηξνπΪ ΞαξαιαβΪο : Ρν αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν πνπ νξίδεηαη απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, κε βαζηθέο 

αξκνδηφηεηεο ηελ ηκεκαηηθή – νξηζηηθή παξαιαβή ηεο ππεξεζίαο. 

ΞαξαδνηΩα: Ρα πιηθά  πνπ ν αλάδνρνο ζα παξαδψζεη ή νθείιεη λα παξαδψζεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, 

ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε. 

ΞξνζεζκΫεο: ηα αλαθεξφκελα ζηε Πχκβαζε ρξνληθά δηαζηήκαηα ζε Ζκέξεο, πνπ αξρίδνπλ λα ππνινγίδνληαη 

απφ ηελ επνκέλε ηεο πξάμεο, ελέξγεηαο ή γεγνλφηνο πνπ νξίδεηαη ζηε Πχκβαζε σο αθεηεξία. Όηαλ ε 

ηειεπηαία εκέξα ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ζπκπίπηεη κε κε εξγάζηκε εκέξα, ε πξνζεζκία ιήγεη ζην ηέινο 

ηεο πξψηεο εξγάζηκεο εκέξαο κεηά ηελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο.  

ΞξνζθνξΨ: ε απφ ……………………πξνζθνξά ηνπ Ξξνκεζεπηή πξνο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή.  

Πύκβαζε: ε παξνχζα ζπκθσλία πνπ ζπλάπηνπλ θαη ππνγξάθνπλ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε γηα ηελ εθηέιεζε 

ηεο πξνκεζείαο , φπσο είλαη δπλαηφ λα ηξνπνπνηεζεί ή ζπκπιεξσζεί.  
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ΠπκβαηηθΨ ηεύρε: Ρα ηεχρε ηεο Πχκβαζεο κεηαμχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ ΞΟΝΚΖΘΔΡΖ, θαζψο 

θαη φια ηα ηεχρε πνπ ηε ζπλνδεχνπλ θαη ηε ζπκπιεξψλνπλ θαη πεξηιακβάλνπλ θαηά ζεηξά ηζρχνο : α) ηε 

Πχκβαζε, β) ηε Γηαθήξπμε, γ) ηελ Ξξνζθνξά ηνπ ΞΟΝΚΖΘΔΡΖ.  

Ππκβαηηθό ηΫκεκα: ην ζπλνιηθφ ζπκβαηηθφ αληάιιαγκα γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξνκήζεηαο.  

 

ΑΟΘΟΝ 2. ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΖΠ ΞΑΟΝΠΑΠ ΠΚΒΑΠΖΠ – TIMΖΚΑ  

Κε ηελ παξνχζα, ε Αλαζέηνπζα Αξρή αλαζέηεη θαη ν ΞΟΝΚΖΘΔΡΖΠ  αλαιακβάλεη, έλαληη ηεο ακνηβήο:  

ΡΖΛ πξνκΪζεηα  
ΑλαιπηηθΨ:   

 

ΑΟΘΟΝ 3. ΔΛΑΟΜΖ ΗΠΣΝΠ - ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ  

Ζ δηΨξθεηα ηεο ζύκβαζεο γηα ηελ πξνκΪζεηα ησλ εηδώλ πνπ Ωρνπλ θαηαθπξσζεΫ ηζρύεη γηα έλα (1) 

έηνο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 

ΑΟΘΟΝ 4. ΡΟΝΞΝΠ ΞΙΖΟΥΚΖΠ – ΘΟΑΡΖΠΔΗΠ 

 Νη πιεξσκέο ζα γίλνληαη  κε ρξεκαηηθφ έληαικα βάζεη ησλ λνκίκσλ παξαζηαηηθψλ θαη 

δηθαηνινγεηηθψλ φπσο  απηά πξνβιέπνληαη  ζην άξζξν 200 ηνπ Λ.4412/2016. φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε 

ην Άξζξν 102 ΛΝΚΝΠ 4782/2021 κε ηζρχ ηελ 9/3/2021 

 Ν αλάδνρνο βαξχλεηαη κε ηηο αθφινπζεο λφκηκεο θξαηήζεηο. 

α) πέξ Νξγαληζκψλ Τπρηθήο γείαο (ΦΔΘ 545 Β’ /24.3.2009) : 2,00 %.  

β) Ν πξνβιεπφκελνο απφ ην άξζξν 64 Θεθ. Β, παξαγ.2 ηνπ Λ. 4172/2013 θφξνο εηζνδήκαηνο, ν νπνίνο 

παξαθξαηείηαη θαηά ηελ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο. (ΦΔΘ 167Α’ /23.7.2013) 

γ) πέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ: θξάηεζε 0,06% επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο 

πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ (Λ. 4146/2013 -ΦΔΘ 90/18.4.2013 θαη Λ. 4013/2011 - ΦΔΘ 204/Α΄/15.9.2011- Λ. 

4412/2016 - ΦΔΘ 147/Α΄/8.8.2016). 

δ) Ρέινο ραξηνζήκνπ πνζνζηνχ 3% επί ηνπ πνζνχ ηεο αλσηέξσ θξάηεζεο, πιένλ εηζθνξάο ππέξ Ν.Γ.Α. 

πνζνζηνχ 20%. 

Ν αλαινγνχλ ΦΞΑ επί ηνηο εθαηφ (%) γηα ηηο δεηνχκελεο ππεξεζίεο βαξχλεη ην Λνζνθνκείν θαη ζα 

ππνινγίδεηαη ρσξηζηά. 

 Όια ηα ηηκήκαηα ηεο παξνχζαο Πχκβαζεο (ζπλνιηθά θαη ηηκέο κνλάδνο), παξακέλνπλ ζηαζεξά θαη 

δελ ππφθεηληαη ζε θακία αλαζεψξεζε ή αχμεζε έσο ηελ ζπκβαηηθή εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηεο ζχκβαζεο. 

 

ΑΟΘΟΝ   5.`   ΣΟΝΛΝΠ ΞΑΟΑΓΝΠΖΠ ΙΗΘΥΛ 

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 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 

javascript:void(0);
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επηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο πνπ ζα ζπγθξνηεζεί γηα ην ζθνπφ απηφ θαη ζα εθδίδεη ζρεηηθά 

πξσηφθνιια παξαιαβήο 

 

ΑΟΘΟΝ 6. ΔΓΓΖΠΖ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ  

 Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο παξνχζαο, ν Αλάδνρνο θαηέζεζε ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηε κε αξηζκφ 

…………………………. εγγπεηηθή επηζηνιή ηεο …………….. ΡΟΑΞΔΕΑΠ ……………………, πνζνχ …………………….. 

επξψ (………………. €) (4% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο, ρσξίο ηνλ θφξν πξνζηηζέκελεο αμίαο), ηζρχνο 

κέρξη ηελ επηζηξνθή ηεο, ε νπνία έρεη ζπληαρζεί θαηά ην αληίζηνηρν ππφδεηγκα ηεο Γηαθήξπμεο.  

Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ζα απνδεζκεπηεί άπαμ θαη ζα επηζηξαθεί κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ 

ζπλφινπ ησλ ππεξεζηψλ, χζηεξα απφ ηελ έγγξαθε εθθαζάξηζε ησλ ηπρφλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο δχν 

ζπκβαιιφκελνπο θαη ζχκθσλα κε νξηδφκελα ζηνλ Θαλνληζκφ Ξξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ.  

Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ππέξ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κε ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε 

πξνο ηελ εγγπήηξηα ηξάπεδα θαη θνηλνπνίεζε πξνο ηνλ Αλάδνρν ζε πεξίπησζε παξάβαζεο θάπνηνπ φξνπ ηεο 

παξνχζαο ή/θαη ηεο δηαθήξπμεο θαη ζε δηάζηεκα ηξηψλ εκεξψλ απφ ηελ εηδνπνίεζε απηήο γηα επηθείκελε 

θαηάπησζε. 

 

ΑΟΘΟΝ 7. ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΑΛΑΓΝΣΝ-ΞΟΝΚΖΘΔΡΖ 

Θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ν ΞΟΝΚΖΘΔΡΖΠ ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή, ππνρξενχηαη δε λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ νπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο ηεο ζρεηηθά κε ηελ 

εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.  

Πε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο, ε απφδεημε απηήο βαξχλεη εμ’ νινθιήξνπ ηνλ ΑΛΑΓΝΣΝ, ν νπνίνο ππνρξενχηαη 

κέζα ζε είθνζη (20) εξγάζηκεο κέξεο απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα 

βία λα ηα αλαθέξεη εγγξάθσο θαη λα πξνζθνκίζεη ζηελ ππεξεζία ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 204 ηνπ Λ. 4412/2016.  

 

ΑΟΘΟΝ 8. ΑΛΥΡΔΟΑ ΒΗΑ  

Ρα ζπκβαιιφκελα κέξε δελ επζχλνληαη γηα ηε κε εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ, ζην 

κέηξν πνπ ε αδπλακία εθπιήξσζεο νθείιεηαη ζε πεξηζηαηηθά αλσηέξαο βίαο.  

Ν ΞΟΝΚΖΘΔΡΖΠ, επηθαινχκελνο ππαγσγή ηεο αδπλακίαο εθπιήξσζεο ππνρξεψζεψλ ηνπ ζε γεγνλφο πνπ 

εκπίπηεη ζηελ έλλνηα ηεο αλσηέξαο βίαο, νθείιεη λα γλσζηνπνηήζεη θαη επηθαιεζζεί πξνο ηελ Αλαζέηνπζα 

Αξρή ηνπο ζρεηηθνχο ιφγνπο θαη πεξηζηαηηθά εληφο απνζβεζηηθήο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηφηε 

πνπ ζπλέβεζαλ, πξνζθνκίδνληαο ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή ππνρξενχηαη λα 

απαληήζεη εληφο είθνζη (20) πεξαηηέξσ εκεξψλ ζην ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ ΞΟΝΚΖΘΔΡΖ, δηαθνξεηηθά, κε ηελ 

πάξνδν άπξαθηεο ηεο πξνζεζκίαο, ηεθκαίξεηαη απνδνρή ηνπ αηηήκαηνο. 

 

ΑΟΘΟΝ 9. ΑΛΑΠΡΝΙΖ – ΘΑΡΑΓΓΔΙΗΑ ΘΑΗ ΙΠΖ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ  

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αλαζηείιεη ηελ εθαξκνγή κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ ηεο παξνχζαο 

κε έγγξαθε γλσζηνπνίεζε ζηνλ ΑΛΑΓΝΣΝ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνλ Θαλνληζκφ Ξξνκεζεηψλ 

Γεκνζίνπ. Πηελ πεξίπησζε απηή ν ΞΟΝΚΖΘΔΡΖΠ δελ δηθαηνχηαη θακία απνδεκίσζε άιισο παξαηηείηαη 

απηήο. Πηελ γλσζηνπνίεζε απηή πξνζδηνξίδνληαη νη ιφγνη πνπ θαζηζηνχλ αλαγθαία ηελ αλαζηνιή, ε 
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εκεξνκελία έλαξμεο ηεο θαζψο θαη ε πηζαλνινγνχκελε δηάξθεηά ηεο. Απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο 

αλαζηνιήο ν Αλάδνρνο απαιιάζζεηαη εθείλσλ ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ε εθπιήξσζε ησλ νπνίσλ έρεη 

αλαζηαιεί.  

 Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα θαηαγγείιεη/ιχζεη ηε ζχκβαζε κε ηνλ ΑΛΑΓΝΣΝ κεηά απφ 

απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνλ Θαλνληζκφ Ξξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ. Πηε 

πεξίπησζε απηή, ν ΞΟΝΚΖΘΔΡΖΠ πέξαλ ηεο ακνηβήο ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ, πνπ απνδεδεηγκέλα 

έρνπλ πξνεγεζεί ηεο θαηαγγειίαο θαη εθφζνλ απηέο ηειηθψο παξαιεθζνχλ, δελ δηθαηνχηαη άιιν πνζφ.  

 Πε πεξίπησζε ιχζεο ή πηψρεπζεο ηνπ ΞΟΝΚΖΘΔΡΖ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ αξρή ηεο παξνχζαο ή ζέζεο ηεο 

πεξηνπζίαο απηνχ ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, ηφηε ε παξνχζα ζχκβαζε ιχεηαη απηνδίθαηα απφ ηελ εκέξα 

επέιεπζεο ησλ αλσηέξσ γεγνλφησλ. Πε ηέηνηα πεξίπησζε θαηαπίπηνπλ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ε εγγπεηηθή 

επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα.  

 Ρξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο γίλεηαη κφλνλ κε κεηαγελέζηεξε γξαπηή θαη ξεηή 

ζπκθσλία ησλ κεξψλ θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 132 ηνπ Λ. 4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε 

κε ην Άξζξν 22 ΛΝΚΝΠ 4441/2016 κε ηζρχ ηελ 6/12/2016, φπσο πξνζηέζεθε κε ηελ Ξαξ.21 Άξζξν 43 

ΛΝΚΝΠ 4605/2019 κε ηζρχ ηελ 1/4/2019 

ΑΟΘΟΝ 10. ΔΘΡΔΙΔΠΖ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ  

Ζ ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη έρεη εθηειεζηεί, φηαλ νινθιεξσζεί ην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνβιέπνληαη 

ζηελ παξνχζα ζχκβαζε, θαη εθπιεξσζνχλ νη ηπρφλ ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο απφ ηα ζπκβαιιφκελα 

κέξε θαη απνδεζκεπηνχλ νη ζρεηηθέο εγγπήζεηο θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηε ζχκβαζε.  

ΑΟΘΟΝ 11. ΙΝΗΞΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ  

 Ν Λ. 4412/2016 «Γεκφζηεο Ππκβάζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Νδεγίεο 

2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)», θαζψο θαη ηηο ινηπέο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, ε απφ …. δηαθήξπμε 

ηνπ ζρεηηθνχ δηαγσληζκνχ θαη ε απφ ……………θαηαηεζείζα πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή απνηεινχλ 

ζπκπιεξσκαηηθά ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ζπκβαηηθά ηεχρε. Πε πεξίπησζε αζάθεηαο ή δηαθνξεηηθήο 

ξχζκηζεο κεηαμχ ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ, ε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο θαη ηζρχνο είλαη ε αθφινπζε:  

α) Ζ παξνχζα ζχκβαζε  

β) Ν Λ. 4412/2016 

γ) Ζ δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ  

δ) Ζ πξνζθνξά ηνπ ΞΟΝΚΖΘΔΡΖ 

Γηα ηα ζέκαηα πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ παξνχζα, θαλέλα ζπλαθέο θείκελν ή έγγξαθν ή ζηνηρείν πξνυπάξρνλ 

απηήο δελ έρεη νπνηαδήπνηε ηζρχ ή κπνξεί λα ιεθζεί ππφςε γηα ηελ εξκελεία ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο, εθηφο 

αλ ξεηψο θαζνξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηε παξνχζα ζχκβαζε. 

Ν αλάδνρνο πξνκεζεπηήο δειψλεη αλεπηθπιάθησο φηη απνδέρεηαη φινπο ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

παξνχζα ζχκβαζε θαζψο θαη ζε φια ηα ζρεηηθά θαη ζπλεκκέλα εδψ έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ, ησλ νπνίσλ 

φισλ αλεμαηξέησο έιαβε γλψζε θαη κε ηα νπνία ζπκθσλεί. 

Ν αλάδνρνο πξνκεζεπηήο δειψλεη ξεηά φηη αλαιακβάλεη απφ θνηλνχ θαη εμ’ νινθιήξνπ φιεο ηηο ππνρξεψζεηο 

πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε. Φέξεη δε εηο ην νιφθιεξνλ αιιειεγγχσο θαη απεξηνξίζησο ηελ επζχλε γηα 

ηελ επίηεπμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ζθνπνχ κεηά ησλ παξεπνκέλσλ απηνχ ππνρξεψζεσλ. Θαηά ηνλ απηφ ηξφπν 

εγγπάηαη ηελ εθηέιεζε ηεο ππφ αλάζεζε πξνκήζεηαο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη 
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επηβαξχλεηαη κε ηηο ελδερφκελεο θπξψζεηο ή εθπηψζεηο. 

 Γηα φηη δελ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ λ.4412/2016 κε ηηο εθάζηνηε ηξνπνπνηήζεηο 

ηνπο. 

Ρέινο θαη ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε επαλαιακβάλνπλ ηε δήισζε φηη απνδέρνληαη φινπο ηνπο παξαπάλσ 

φξνπο θαη ζπκθσλίεο αλεπηθχιαθηα, ζεσξνχλ ηε ζχκβαζε έγθπξε θαη ηζρπξή. 

 

ΑΟΘΟΝ 12. ΔΦΑΟΚΝΠΡΔΝ ΓΗΘΑΗΝ – ΔΞΗΙΠΖ ΓΗΑΦΝΟΥΛ  

Ν ΞΟΝΚΖΘΔΡΖΠ θαη ε Αλαζέηνπζα Αξρή ζα πξνζπαζνχλ λα ξπζκίδνπλ θάζε δηαθνξά πνπ ηπρφλ ζα 

πξνθχςεη ζηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί, κε βάζε 

ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ.  

 Δπί δηαθσλίαο, θάζε δηαθνξά πνπ δελ είλαη δπλαηφ λα επηιπζεί ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ νξηδφκελα, 

αξκφδηα ζα είλαη ηα Διιεληθά δηθαζηήξηα, εθαξκνζηέν δε δίθαην είλαη πάληνηε ην Διιεληθφ θαη ην Θνηλνηηθφ 

δίθαην. 

Γελ απνθιείεηαη, σζηφζν, γηα νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο εθφζνλ ζπκθσλνχλ θαη ηα δχν κέξε, λα πξνβιεθηεί 

ζηε ζχκβαζε πξνζθπγή ησλ ζπκβαιινκέλσλ, αληί ησλ δηθαζηεξίσλ, ζε δηαηηεζία ζχκθσλα πάληα κε ηελ 

ειιεληθή λνκνζεζία θαη κε φζα κεηαμχ ηνπο ζπκθσλήζνπλ. Αλ δελ επέιζεη ηέηνηα ζπκθσλία, ε αξκνδηφηεηα 

γηα ηελ επίιπζε ηεο δηαθνξάο αλήθεη ζηα ειιεληθά δηθαζηήξηα θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ πξνεγνχκελε 

παξάγξαθν.  

ΠΔ ΞΗΠΡΥΠΖ ΡΥΛ ΑΛΥΡΔΟΥ ζπλεηέζε ην παξφλ ζε ηξία πξσηφηππα. 

                                                        ΡΑ ΠΚΒΑΙΙΝΚΔΛΑ ΚΔΟΖ 

Ζ ΓΗΝΗΘΖΡΟΗΑ ΡΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ                                   Ζ    ΔΡΑΗΟΔΗΑ 

                                                      

              ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Γ΄ : 

ΡΞΝΞΝΗΖΚΔΛΝ ΔΛΡΞΝ ΞΔΘΛΖΠ ΓΖΙΥΠΖΠ  

«ΔΟΥΞΑΦΘΝ ΔΛΗΑΗΝ ΈΓΓΟΑΦΝ ΠΚΒΑΠΖΠ (ΔΔΔΠ) / ΡΞΝΞΝΗΖΚΔΛΝ ΈΛΡΞΝ ΞΔΘΛΖΠ ΓΖΙΥΠΖΠ 
(ΡΔΓ)   

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή έρεη ζπληάμεη ην ΔΔΔΠ κε ηε ρξήζε ηεο λέαο ειεθηξνληθήο ππεξεζίαο Promitheus 
ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/), πνπ πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα ειεθηξνληθήο ζχληαμεο θαη 

δηαρείξηζεο ηνπ Δπξσπατθνχ Δληαίνπ Δγγξάθνπ Πχκβαζεο (ΔΔΔΠ). Ζ ζρεηηθή αλαθνίλσζε είλαη δηαζέζηκε ζηε 
Γηαδηθηπαθή Ξχιε ηνπ ΔΠΖΓΖΠ «www.promitheus.gov.gr» .  

Ρν ΔΔΔΠ ζε επεμεξγάζηκε κνξθή αξρείνπ xml, & pdf είλαη αλαξηεκέλν ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Γ. Λ. 

Αηησι/λίαο  www.hospital-agirnio.gr θαη απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, γηα ηελ 

δηεπθφιπλζε ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πξνθεηκέλνπ λα ζπληάμνπλ κέζσ ηεο ππεξεζίαο eΔΔΔΠ ηε ζρεηηθή 

απάληεζή ηνπο. 
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