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ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ ΔΘΓΖΙΩΠΖΠ ΔΛΓΗΑΦΔΟΝΛΡΝΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ «ΑΟΘΟΝΠΘΝΞΗΘΑ ΙΗΘΑ» 

Έρνληαο ππόςε:  

Α) Ρηο δηαηάμεηο όπσο απηέο ηζρύνπλ ζήκεξα:  

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

2. Ρνπ Λ. 3329/2005 «Δζληθό ζύζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγύεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο».  

3. Ρνπ Λ. 3580/2007 «Ξξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπόκελσλ από ην πνπξγείν γείαο θαη Θνηλσληθήο 

Αιιειεγγύεο θαη άιιεο δηαηάμεηο».  

4. Ρνπ Λ. 3918/2011 «Γηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην Πύζηεκα γείαο & άιιεο δηαηάμεηο».  

5. Ρνπ Λ. 4238/2014 (Α΄38) «Ξξσηνβάζκην Δζληθό Γίθηπν γείαο (Ξ.Δ.Γ..), αιιαγή ζθνπνύ Δ.Ν.Ξ... θαη 

ινηπέο δηαηάμεηο».  

6. Ρνπ Ξ.Γ. 80/2016 (Α΄145) «Αλάιεςε ππνρξεώζεσλ από ηνπο Γηαηάθηεο».  

7. Ρνπ Λ. 4412/8-8-2016 (ΦΔΘ 147/Α/2016) πεξί Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ Έξγσλ, Ξξνκεζεηώλ θαη πεξεζηώλ.  

8. Ρνπ Λ. 4486/2017 (ΦΔΘ 115/07.08.2017) «Κεηαξξύζκηζε ηεο Ξξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο γείαο, επείγνπζεο 

ξπζκίζεηο αξκνδηόηεηαο πνπξγείνπ γείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο».  

9. H παξ.4 ηνπ αξ.9 ηνπ  ΞΓ 80/2016. 

10. Λ. 4782/21 (ΦΔΘ 36 Α/9-3-2021): Δθζπγρξνληζκόο, απινπνίεζε θαη αλακόξθσζε ηνπ ξπζκηζηηθνύ πιαηζίνπ 

ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, εηδηθόηεξεο ξπζκίζεηο πξνκεζεηώλ ζηνπο ηνκείο ηεο άκπλαο θαη ηεο αζθάιεηαο θαη 

άιιεο δηαηάμεηο γηα ηελ αλάπηπμε, ηηο ππνδνκέο θαη ηελ πγεία. 

 

 

Β) Ρα έγγξαθα θαη ηηο απνθάζεηο: 

 1. Ζ ππ. αξηζκ. 34ε 25/11/2021 ΘΔΚΑ 5ν Απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε 

δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνύ  από ην Λνζνθνκείν. 

2. Ρελ ππ. αξηζκ. 1440 δέζκεπζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο ηνπ λνζνθνκείνπ κε ΑΓΑ: ΥΖΞΙ46904Κ-Η14. 
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ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ 

   Ξξόζθιεζε εθδήισζεο κε ζέκα «ΑΟΘΟΝΠΘΝΞΗΘΑ ΙΗΘΑ» θαη κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ 

ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο,  όπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάησ:  

 

CPV ΑΟΘΟΝΠΘΝΞΗΘΑ 

ΙΗΘΑ 

1 ΔΡΝΠ  ΞΟΝΑΗΟΔΠΖ 1 
ΔΜΑΚΖΛΝ 

ΠΛΝΙΗΘΝΠ 
ΞΟΝΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ 

ΘΑΔ 

 
33141700-7 

ΠΛΝΙΗΘΝΠ ΔΡΖΠΗΝΠ 
ΞΟΝΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΞΟΝ 
ΦΞΑ 

37.016,80 € 18.508,40 € 55.525,20 € 1313 

ΠΛΝΙΗΘΝΠ ΔΡΖΠΗΝΠ 
ΞΟΝΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΚΔ  
ΦΞΑ 

44.851,32 € 22.425,66 € 67.276,98 €  

 

Ρν εθηηκώκελν πνζό ησλ ππό πξνκήζεηα εηδώλ αλέξρεηαη ζπλνιηθά ζην ύςνο ησλ 55.525,20 € ρσξίο ΦΞΑ θαη  

67.276,98 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ  Φ.Ξ.Α. , ηα νπνία ζα θαιύςνπλ ηηο αλάγθεο ηνπ Γεληθνύ Λνζνθνκείνπ 
Αηησιναθαξλαλίαο - ηεο Λνζειεπηηθήο Κνλάδαο Αγξηλίνπ γηα έλα (1) έηνο, [κε απνθιεηζηηθό δηθαίσκα ηνπ 

λνζνθνκείνπ γηα άζθεζε εμάκελεο παξάηαζεο (πξναίξεζε)], όπνην εθ ησλ δύν νξίσλ –πνζό ή ρξόλνο- επέιζεη 

πξώην. Πην αλσηέξσ πνζό ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ν πξνϋπνινγηζκόο γηα ηελ παξάηαζε, εθόζνλ απηή αζθεζεί. 
Δπηζεκαίλεηαη όηη ε αλάζεζε ηεο ζύκβαζεο γηα έλα (1) έηνο δελ ζπλεπάγεηαη όηη ην λνζνθνκείν, ζα αζθήζεη 

ππνρξεσηηθά ην δηθαίσκα ηνπ γηα ηελ εμάκελε παξάηαζε. 
Αλάιπζε ηνπ ζπλνιηθνύ εθηηκώκελνπ πνζνύ έρεη σο εμήο:  

Ξξνϋπνινγηζκόο Σσξίο ΦΞΑ: 55.525,20 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ δηθαηώκαηνο ηπρόλ άζθεζεο παξάηαζεο 
(πξναίξεζε), (37.016,80 € Ξ/ ελόο έηνπο + 18.508,40 € ε εμάκελε παξάηαζε) 

Ξξνϋπνινγηζκόο κε ΦΞΑ : 67.276,98 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ δηθαηώκαηνο ηπρόλ άζθεζεο παξάηαζεο 

(πξναίξεζε), (44.851,32 € Ξ/ γηα έλα έηνο + 22.425,66 € ε εμάκελε παξάηαζε). 
 

Δπηζεκαίλεηαη όηη, ζε πεξίπησζε άζθεζεο ηνπ δηθαηώκαηνο πξναίξεζεο από ην λνζνθνκείν, ε λέα ζύκβαζε, ε 
νπνία ζα πξνθύςεη, ζα αθνξά ηα είδε θαη ηηο αληίζηνηρεο εμακεληαίεο πνζόηεηεο πνπ αθνξνύλ ζην πξώην έηνο, 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α, ΞΗΛΑΘΑΠ ΚΔ ΡΑ ΕΖΡΝΚΔΛΑ ΔΗΓΖ ηεο πξόζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο. 

 

Νη πξνζθνξέο δύλαηαη λα ππνβάιινληαη γηα κέξνο ησλ εηδώλ αιιά  επί ηεο  ζπλνιηθήο πνζόηεηαο  ηνπο. 

Α. ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΖΠ ΞΟΝΠΘΙΖΠΖΠ 

Αληηθείκελν ηεο πξόζθιεζεο είλαη ε «ΑΟΘΟΝΠΘΝΞΗΘΑ ΙΗΘΑ», κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα 

από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο, σο αθνινύζσο: 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α 

 ΞΗΛΑΘΑΠ ΚΔ ΡΑ ΕΖΡΝΚΔΛΑ ΔΗΓΖ   
 

Α/
Α 

Θαηεγνξία Σεηξνπξγείνπ Κ/Κ Ξνζ
όηεη
α 

ΘΩΓΗΘ
ΝΠ 
ΞΑΟΑΡ
ΖΟΖΡΗ
Ν 
ΡΗΚΩΛ 

ΡΗΚΖ 
ΞΑΟΑΡ
ΖΟΖΡ
ΖΟΗΝ 

ΔΛΓΔΗΘΡΗΘ
Ζ 
ΞΟΝΫΞΝΙΝ
ΓΗΠΘΔΗΠΑ 
ΡΗΚΖ 
ΔΞΔΚΒΑΠΖ
Π 

ΓΑΞΑΛΖ 
ΞΟΝ Φ.Ξ.Α 

Φ.Ξ.
Α. 

ΓΑΞΑΛΖ 
ΚΔ Φ.Ξ.Α 

1 Αξζξνζθόπεζε Γόλαηνο ΔΞΔ
ΚΒΑ
ΠΖ  

14     472,80 € 6.619,20 € 24% 8.207,81 € 

α Ξξνζηαηεπηηθό θάιπκκα 
αξζξνζθνπηθήο θάκεξαο, 
Αλαιώζηκν θάιπκκα 
αξζξνζθνπηθήο θάκεξαο  ζπκβαηό 
κε ηνλ ππάξρνληα εμνπιηζκό ηνπ 
ρεηξνπξγείνπ   

    40.8.131 76,80 €     24%   



β Αλαιώζηκα Αληιίαο, Αλαιώζηκα 
αξζξνζθνπηθήο αληιίαο ζε ζεη   
ησλ δπν (2) ηεκαρίσλ, κηαο  
ρξήζεσο εηζξνήο – εθξνήο 
αληίζηνηρα, κε δπλαηόηεηα 
επηινγήο ηαπηόρξνλνπ ειέγρνπ 
ησλ ηηκώλ ηεο αλαξξόθεζεο, 
κέζσ δεύηεξεο ζπζθεπήο 
(shaver), γηα δηαηήξεζε ζηαζεξήο 
ελδαξζξηθήο πίεζεο, Λα δηαζέηεη 
βαιβίδα αζθάιεηαο, ώζηε λα 
επηηπγράλεηαη ν ειεθηξνληθόο 
έιεγρνο, πίεζεο (max 
2000ml/min) θαη ξνήο (max 
200Hg) θαη λα δύλαηαη ε πιύζε 
ηεο άξζξσζεο θαζώο θαη ε 
αηκόζηαζε από πνδνδηαθόπηε 
ρεηξηδόκελν από ηνλ ρεηξνπξγό  

    40.8.94 59,00 €     24%   

γ Αλαξξόθεζε Γαπέδνπ , Δηδηθή 
αλαιώζηκε θνξεηή ζπζθεπή 
αλαξξόθεζεο πγξώλ δαπέδνπ 
ρεηξνπξγείνπ κηαο ρξήζεσο, πνπ 
λα δύλαηαη λα κεηαθηλεζεί κε 
επθνιία όπνπ ρξεηάδεηαη.Λα 
δηαζέηεη πνιιαπιά ζεκεία επαθήο 
κε ην πάησκα ηεο ρεηξνπξγηθήο 
αίζνπζαο γηα κέγηζηε απόδνζε 
αλαξξόθεζεο θαη λα ζπλνδεύεηαη 
από ελζσκαησκέλε ζσιήλα 
αλαξξόθεζεο θαη λα δύλαηαη λα 
ζπιιέμεη θαηά κέζνλ όξν 700ml 
πγξώλ αλά ιεπηό. 

    40.8.125 57,00 €     24%   

δ Θνπηηθό Shaver, Θνπηηθά – 
Γιύθαλα Shaver καιαθώλ 
κνξίσλ, θπξηά θαη θπξηνύκελα 
,Θνπηηθά Shaver κίαο ρξήζεο 
όισλ ησλ αξζξώζεσλ, 
απινθόξα, από stainless steel, κε 
ρξσκαηηθό δηαρσξηζκό, επζεία θαη 
θπξηά 15°, ιηγόηεξν ή 
πεξηζζόηεξν επηζεηηθά γηα ρξήζε 
ζε καιαθά κόξηα , ρόλδξν ή 
νζηηθά ηκήκαηα ,από 1.000 έσο 
15.000rpm ιεηηνπξγίαο ζε θίλεζε 
κίαο θνξάο , θαζώο θαη ζε 
παιηλδξνκηθή θίλεζε από 500 έσο 
3.000 rpm., Λα έρνπλ κήθνο 
εξγαζίαο από 70 σο 180mm θαη 
δηάθνξεο δηακέηξνπο, όπσο 
2.5,3.5, 4.2,4,5 5.5, 6.5 mm. 
Όιεο νη ιεηηνπξγίεο ζα πξέπεη λα 
είλαη δηαζέζηκεο από ηνλ 
ρεηξνπξγό κέζσ πνδνδηαθόπηε. 

    40.8.115 106,00 €     24%   

ε Ζιεθηξόδην Γηαζεξκίαο, 
Ζιεθηξόδηα εμάρλσζεο – 
ζπξξίθλσζεο ηζηώλ, δηαθόξσλ 
γσληώλ θαη δηακέηξσλ ρσξίο 
αλαξξόθεζε, Ζιεθηξόδηα γηα 
εμάρλσζε ζπξξίθλσζε ηζηώλ 
ηύπνπ RF κε πνιιαπιά 
ειεθηξόδηα θαη γσλίεο θιίζεο. Ρα 
ειεθηξόδηα λα δηαζέηνπλ: εηδηθό 
αηζζεηήξα ζεξκνθξαζίαο ώζηε λα 
δηαηεξείηαη ε ζεξκνθξαζία ηεο 
άξζξσζεο ζηα επίπεδα πνπ 
επηζπκεί ν ρεηξνπξγόο, θαζώο. 
Δπίζεο λα δηαηίζεληαη κε ρεηξηζκό 
από πνδνδηαθόπηε 

    40.8.88 174,00 €     24%   

 

2 Αξζξνζθόπεζε Γόλαηνο 
Οήμε Κελίζθσλ 

ΔΞΔ
ΚΒΑ
ΠΖ  

2     868,80 € 1.737,60 €   2.093,46 € 

α Ξξνζηαηεπηηθό θάιπκκα 
αξζξνζθνπηθήο θάκεξαο (βι. 1α) 

    40.8.131 76,80 €     24%   

β Αλαιώζηκα Αληιίαο (βι. 1β)     40.8.94 59,00 €     24%   

γ Αλαξξόθεζε Γαπέδνπ (βι. 1γ)     40.8.125 57,00 €     24%   



δ Θνπηηθό Shaver (βι. 1δ)     40.8.115 106,00 €     24%   

ε Ζιεθηξόδην Γηαζεξκίαο (βι. 1ε)     40.8.88 174,00 €     24%   

ζη Πύζηεκα Ππξξαθήο Κελίζθνπ 
4 άγθπξεο, Πύζηεκα ζπξξαθήο 
κελίζθνπ, κε ηέζζεξα 
εκθπηεύκαηα πξν-θνξησκέλα ζε 
θαηάιιειν εηζαγσγέαΠύζηεκα 
ζπξξαθήο κελίζθνπ  πνπ λα 
δηαηίζεηαη ζε δηάθνξνπο ηύπνπο 
κε  ηξία , ηέζζεξα  εκθπηεύκαηα 
από πιηθό PEEK θαη κε 
απνξξνθήζηκν ξάκκα 
πνιπαηζπιελίνπ πςεινύ κνξηαθνύ 
βάξνπο . 

    35.6.53 278,00 €     13%   

δ Θνπηηθό Οακκάησλ, Θνπηηθό 
ξακκάησλ ζπκβαηό κε ηα 
δεηνύκελα ζπζηήκαηα  ζπξξαθήο 
κελίζθνπ 

    35.6.55 118,00 €     24%   

 

3 Οήμεηο Σηαζηώλ 
Ππλδέζκσλ 

ΔΞΔ
ΚΒΑ
ΠΖ  

5     1.544,80 € 7.724,00 €   9.226,31 € 

α Ξξνζηαηεπηηθό θάιπκκα 
αξζξνζθνπηθήο θάκεξαο (βι. 1α) 

    40.8.131 76,80 €     24%   

β Αλαιώζηκα Αληιίαο (βι. 1β)     40.8.94 59,00 €     24%   

γ Αλαξξόθεζε Γαπέδνπ (βι. 1γ)     40.8.125 57,00 €     24%   

δ Θνπηηθό Shaver (βι. 1δ)     40.8.115 106,00 €     24%   

ε Ζιεθηξόδην Γηαζεξκίαο (βι. 1ε)     40.8.88 174,00 €     24%   

ζη Οάκκαηα ζπξξαθήο 
κνζρεύκαηνο, Δηδηθό κε 
απνξξνθήζηκν ξάκκα γηα 
ζπξξαθή κνζρεπκάησλ, 
θαηαζθεπαζκέλν από 
πνιπαηζπιέλην πςεινύ κνξηαθνύ 
βάξνπο ηδηαίηεξα πςειήο αληνρήο 
ζηελ ηάζε. Λα δηαζέηεη εηδηθή 
επηθάιπςε ώζηε λα είλαη θαηά  
50%  ιηγόηεξν αηξαπκαηηθό, Mε 
κία βειόλε, 3/8 θύθινπ 
ζηξνγγπιή 

    49.13.1 34,00 €     13%   

δ Πύζηεκα θαζήισζεο 
κνζρεύκαηνο ¨θνπκπί¨, 
Πύζηεκα Θαζήισζεο ΞΣΠ κε ηελ 
ρξήζε θνπκπηνύ ηηηαλίνπ κε 
ζπλερήο ινύπα από αηξαπκαηηθό 
πιηθό Πύζηεκα θαζήισζεο 
κνζρεύκαηνο ρηαζηνύ ζπλδέζκνπ,  
πνπ λα είλαη κε ρξήζε 
εκθπηεύκαηνο ηύπνπ «θνκβίνπ» 
ρακεινύ πξνθίι, κε ζπλερή 
ινύπα από ζπλζεηηθέο ίλεο  θαη 
ηνπιάρηζηνλ δύν (2) πξν-
θνξησκέλα ξάκκαηα γηα ηελ 
αλάηαμε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη λα 
δηαηίζεηαη ζε δηάθνξα κεγέζε  
πςειήο αληνρήο   

    35.3.33 370,00 €     13%   

ε Βίδα θαζήισζεο ηζηώλ, Δηδηθέο 
βίδεο γηα ηνπνζέηεζε - 
ζπγθξάηεζε κνζρεπκάησλ 
ζπλδέζκσλ (ζπλδεζκνπιαζηηθήο) 
γόλαηνο, Γηάθνξα ζπζηήκαηα 
θαζήισζεο πξνζζίνπ ρηαζηνύ 
ζπλδέζκνπ, Πύζηεκα εηδηθήο  
βίδαο θαζήισζεο ηζηώλ, 
θαηαζθεπαζκέλε από κείγκα  
ηύπνπ  microTCP θαη  96L/4D PLA 
ή ηζνδύλακνπ, πνπ  λα επλνεί ηελ 
αλαδόκεζε ηνπ νζηνύ.Λα 
δηαζέηεη αηξαπκαηηθό ζπείξακα 
γηα απνθπγή  θαηαπόλεζεο ηνπ 
κνζρεύκαηνο θαη λα δηαηίζεηαη ζε 
δηακέηξνπο από 5 έσο 11 mm θαη 
κήθε από 15 έσο 35 mm. 

    35.3.3 235,00 €     13%   



ζ Νδεγόο κε κάηη, Νδεγνί - 
βειόλεο απνζπώκελνη κε εγθνπέο, 
θαηά ηελ αλαθαηαζθεπή ρηαζηνύ 
ζπλδέζκνπ, Νδεγόο  βειόλαο  κε 
κάηη γηα αξζξνζθνπηθή ρξήζε  

    35.2.17 115,00 €     24%   

η Νδεγόο βίδαο nitinol, 
Δύθακπηνη νδεγνί γηα ηνπνζέηεζε 
βίδαο, θαηά ηελ αλαθαηαζθεπή 
ρηαζηνύ ζπλδέζκνπ, Άθακπηνο 
νδεγόο ηύπνπ Nitinol,  γηα βίδεο  
αλαθαηαζθεπήο πξνζζίνπ θαη 
νπηζζίνπ ρηαζηνύ. 

    40.5.32 40,00 €     24%   

θ Δηδηθέο βαζκνλνκεκέλεο 
θξέδεο, Απινθόξεο θξέδεο 
ηξππαληζκνύ γηα αλαθαηαζθεπή 
ρηαζηνύ ζπλδέζκνπ, πιάγηαο 
θνπήο, Βαζκνλνκεκέλεο 
απινθόξεο θξέδεο γηα 
αλαθαηαζθεπή ρηαζηνύ 
ζπλδέζκνπ ζε δηάθνξα κεγέζε 

    35.3.43 278,00 €     24%   

 

4 Σόλδξηλεο Βιάβεο ΔΞΔ
ΚΒΑ
ΠΖ  

2       925,00 € 13% 1.045,25 € 

α Απνξν/κεο  Θαξθίδεο, Πεη 
απνξξνθεζίκσλ θαξθίδσλ 
απηόκαηεο ζπξξαθήο κελίζθσλ, 
Πεη απνξξνθήζηκσλ θαξθίδσλ 
θαηάιιεισλ γηα ηελ θαζήισζε  
ηθξησκάησλ απνθαηάζηαζεο 
νζηενρόλδηλσλ βιαβώλ  

  5 35.6.29 185,00 € 925,00 €       

 

5  Prp ΔΞΔ
ΚΒΑ
ΠΖ  

5     649,00 € 3.245,00 € 24% 4.023,80 € 

α Αλαιώζηκα ζεη ζπιινγήο θη 
απόδνζεο Prp ,     Πεη ζπιινγήο 
θαη απόδνζεο απηόινγσλ 
απμεηηθώλ παξαγόλησλ κε 
δπλαηόηεηα απόδνζεο 
ηνπιάρηζηνλ 4ml  PRP(Platelet 
Rich Plasma) πςειήο 
πεξηεθηηθόηεηαο, κε ή ρσξίο 
ιεπθνθύηηαξα.Ρν ζεη λα 
πεξηιακβάλεη  όια ηα απαξαίηεηα 
αλαιώζηκα  γηα ηε  ζπιινγή ηνπ 
αίκαηνο θαη ηελ έγρπζε ησλ 
απηόινγσλ απμεηηθώλ 
παξαγόλησλ ζηνλ αζζελή θαη λα 
επηηξέπεη λα δηαηεξεζεί ε  
άζεπηε δηαδηθαζία κέζσ θιεηζηνύ 
ζπζηήκαηνο κε  
απηναζθαιηδόκελε πύιεο ηύπνπ 
luer-lock ή ηζόδπλακνπ.Λα 
πεξηιακβάλεη θηαιίδηα πνπ λα κελ 
επηηξέπνπλ ηε δεκηνπξγία 
ζηαηηθνύ ειεθηξηζκνύ θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο θπγνθέληξηζεο κε 
εηδηθή νξηδόληηα επεμεξγαζία. 
Δπίζεο, λα παξέρεη ηνλ αζθαιή 
δηαρσξηζκό ηνπ «θησρνύ» θαη 
ηνπ «πινύζηνπ» ζε αηκνπεηάιηα 
πιάζκαηνο  κε εηδηθό ζύζηεκα 
push out.Λα παξαρσξεζεί ν 
ζύλνδνο εμνπιηζκόο , πνπ λα είλαη 
ηαηξηθήο θιάζεο IIa  θαη όια ηα 
εμαξηήκαηα λα δύλαηαη λα 
αθαηξεζνύλ θαη λα 
απνζηεηξσζνύλ γηα ρξήζε ζην 
ρεηξνπξγείν.Ρν ίδην κεράλεκα 
θπγνθέληξηζεο έρεη ηε 
δπλαηόηεηα λα ρξεζηκνπνηεζεί 
ηόζν γηα ηελ παξαγσγή 
απηόινγσλ απμεηηθώλ 
παξαγόλησλ, όζν θαη 

    34.9.1.2  
              
          

          



βιαζηνθπηηάξσλ, είηε κέζσ 
ιήςεο κπεινύ ησλ νζηώλ, είηε 
κέζσ ιήςεο ιηπνθπηηάξσλ κε ηα 
αλάινγα ζεη αλαισζίκσλ. Λα 
παξέρεηαη ζύλνδνο εμνπιηζκόο  
ζπκβαηόο κε ηνλ ππάξρνληα 
εμνπιηζκό ηνπ ρεηξνπξγείνπ 

 

6 BMC ΔΞΔ
ΚΒΑ
ΠΖ  

2     1.400,00 € 2.800,00 € 24% 3.472,00 € 

α Αλαιώζηκν ζεη ζπιινγήο, 
πξνεηνηκαζίαο θαη απόδνζεο 
βιαζηνθπηηάξσλ,                                                                          
κέζσ ιήςεο κπεινύ ησλ νζηώλ, 
κε  ηα  αλάινγα ζεη αλαισζίκσλ. 
Ζ απόδνζε λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 
6ml BMC θαη 10ml PRP γηα  
πεξίπνπ 50ml ΒΚ θαη 12ml BMC 
θαη 20ml PRP γηα πεξίπνπ 100ml 
BM.Ρν ζεη λα πεξηιακβάλεη  όια 
ηα απαξαίηεηα αλαιώζηκα  γηα ηε  
ζπιινγή ηνπ αίκαηνο θαη ηελ 
έγρπζε ησλ απηόινγσλ 
απμεηηθώλ παξαγόλησλ ζηνλ 
αζζελή θαη λα επηηξέπεη λα 
δηαηεξεζεί ε  άζεπηε δηαδηθαζία 
κέζσ θιεηζηνύ ζπζηήκαηνο κε  
απηναζθαιηδόκελε πύιεο ηύπνπ 
luer-lock ή ηζόδπλακνπ.Ρν ζεη λα 
πεξηιακβάλεη θηαιίδηα πνπ λα κελ 
επηηξέπνπλ ηε δεκηνπξγία 
ζηαηηθνύ ειεθηξηζκνύ θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο θπγνθέληξηζεο κε 
εηδηθή νξηδόληηα επεμεξγαζία. 
Δπίζεο, λα παξέρεη ηνλ αζθαιή 
δηαρσξηζκό ηνπ BMC αιιά θαη ηνπ 
«θησρνύ» θαη ηνπ «πινύζηνπ»  
ζε αηκνπεηάιηα πιάζκαηνο , κε 
εηδηθό ζύζηεκα push out. Λα 
παξαρσξεζεί ν ζύλνδνο 
εμνπιηζκόο , πνπ λα είλαη ηαηξηθήο 
θιάζεο IIa θαη όια ηα εμαξηήκαηα 
λα δύλαηαη λα αθαηξεζνύλ θαη λα 
απνζηεηξσζνύλ γηα ρξήζε ζην 
ρεηξνπξγείν.Ρν κεράλεκα λα 
ιεηηνπξγεί ζηηο 2500 
ζηξνθέο/ιεπηό γηα 12 ιεπηά θαη 
λα είλαη απηόκαην θαη 
πξνγξακκαηηζκέλν γηα ηελ 
απνθπγή ησλ όπνησλ ιαζώλ θαηά 
ηελ ρξήζε ηνπ. Ρν ίδην κεράλεκα 
θπγνθέληξηζεο έρεη ηε 
δπλαηόηεηα λα ρξεζηκνπνηεζεί 
ηόζν γηα ηελ παξαγσγή 
βιαζηνθπηηάξσλ  είηε κέζσ 
ιήςεο κπεινύ ησλ νζηώλ, είηε 
κέζσ ιήςεο ιηπνθπηηάξσλ κε ηα 
αλάινγα ζεη αλαισζίκσλ αιιά 
θαη γηα  απηόινγνπο  απμεηηθνύο  
παξάγνληεο 
Λα παξέρεηαη ζύλνδνο εμνπιηζκόο  
ζπκβαηόο κε ηνλ ππάξρνληα 
εμνπιηζκό ηνπ ρεηξνπξγείνπ   

    34.9.2.2           

 

7 Αξζξνζθόπεζε Ωκνπ ΔΞΔ
ΚΒΑ
ΠΖ  

5     743,80 € 3.719,00 € 24% 4.611,56 € 

α Ξξνζηαηεπηηθό θάιπκκα 
αξζξνζθνπηθήο θάκεξαο (βι. 1α) 

    40.8.131 76,80 €         



β Αλαιώζηκα Αληιίαο, Αλαιώζηκα 
αξζξνζθνπηθήο αληιίαο ζε ζεη   
ησλ δπν (2) ηεκαρίσλ, κηαο  
ρξήζεσο εηζξνήο – εθξνήο 
αληίζηνηρα, κε δπλαηόηεηα 
επηινγήο ηαπηόρξνλνπ ειέγρνπ 
ησλ ηηκώλ ηεο αλαξξόθεζεο, 
κέζσ δεύηεξεο ζπζθεπήο 
(shaver), γηα δηαηήξεζε ζηαζεξήο 
ελδαξζξηθήο πίεζεο, Λα δηαζέηεη 
βαιβίδα αζθάιεηαο, ώζηε λα 
επηηπγράλεηαη ν ειεθηξνληθόο 
έιεγρνο, πίεζεο (max 
2000ml/min) θαη ξνήο (max 
200Hg) θαη λα δύλαηαη ε πιύζε 
ηεο άξζξσζεο θαζώο θαη ε 
αηκόζηαζε από πνδνδηαθόπηε 
ρεηξηδόκελν από ηνλ ρεηξνπξγό  
Ρν πξνζθεξόκελν ζεη λα 
πεξηιακβάλεη δύν (2) ηεκάρηα 

  2 40.8.94 59,00 € 118,00 €       

γ Αλαξξόθεζε Γαπέδνπ (βι. 1γ)     40.8.125 57,00 €         

δ Θνπηηθό Shaver (βι. 1δ)     40.8.115 106,00 €         

ε Ζιεθηξόδην Γηαζεξκίαο (βι. 1ε)     40.8.88 174,00 €         

ζη Θάλνπια , Kάλνπια 
αξζξνζθόπεζεο, κε ζπείξακα 
κεηαηξεπόκελε ζε ιεία, Θάλνπιεο 
αξζξνζθνπηθέο ώκνπ κηαο 
ρξήζεο, κε ειαζηηθό ζπείξακα 
πνπ λα δίλεη ηε δπλαηόηεηα 
ηνπνζέηεζεο ηεο θάλνπιαο πην 
εύθνια θαη ρσξίο θζνξά ζην 
δέξκα ηνπ αζζελνύο. Λα είλαη 
ειαθξώο δηαθαλείο γηα θαιύηεξε 
νξαηόηεηα ζην ρεηξνπξγείν. Λα 
δηαηίζεληαη ζε δηακέηξνπο από 6 
έσο 8 mm θαη ζε κήθε από 65 
έσο 85 mm 

    40.8.122 113,00 €         

δ Απνζηεηξσκέλε αλάξηεζε 
αληηβξαρίνπ, Απνζηεηξσκέλε 
αλάξηεζε αληηβξαρίνπ γηα 
δηεγρεηξεηηθή έιμε ώκνπ 

    40.8.95 99,00 €         

 

8 Αξζξνζθόπεζε Ωκνπ 
Οήμεηο Ρελόλησλ 

ΔΞΔ
ΚΒΑ
ΠΖ  

5     1.847,80 € 9.239,00 €   10.921,21 
€ 

α Ξξνζηαηεπηηθό θάιπκκα 
αξζξνζθνπηθήο θάκεξαο (βι. 1α) 

    40.8.131 76,80 €     24%   

β Αλαιώζηκα Αληιίαο, Αλαιώζηκα 
αξζξνζθνπηθήο αληιίαο ζε ζεη   
ησλ δπν (2) ηεκαρίσλ, κηαο  
ρξήζεσο εηζξνήο – εθξνήο 
αληίζηνηρα, κε δπλαηόηεηα 
επηινγήο ηαπηόρξνλνπ ειέγρνπ 
ησλ ηηκώλ ηεο αλαξξόθεζεο, 
κέζσ δεύηεξεο ζπζθεπήο 
(shaver), γηα δηαηήξεζε ζηαζεξήο 
ελδαξζξηθήο πίεζεο, Λα δηαζέηεη 
βαιβίδα αζθάιεηαο, ώζηε λα 
επηηπγράλεηαη ν ειεθηξνληθόο 
έιεγρνο, πίεζεο (max 
2000ml/min) θαη ξνήο (max 
200Hg) θαη λα δύλαηαη ε πιύζε 
ηεο άξζξσζεο θαζώο θαη ε 
αηκόζηαζε από πνδνδηαθόπηε 
ρεηξηδόκελν από ηνλ ρεηξνπξγό  
Ρν πξνζθεξόκελν ζεη λα 
πεξηιακβάλεη δύν (2) ηεκάρηα 

  2 40.8.94 59,00 € 118,00 €   24%   

γ Αλαξξόθεζε Γαπέδνπ (βι. 1γ)     40.8.125 57,00 €     24%   

δ Θνπηηθό Shaver (βι. 1δ)     40.8.115 106,00 €     24%   

ε Ζιεθηξόδην Γηαζεξκίαο (βι. 1ε)     40.8.88 174,00 €     24%   

ζη Θάλνπια  (βι. 6ζη)     40.8.122 113,00 €     24%   



δ Απνζηεηξσκέλε αλάξηεζε 
αληηβξαρίνπ (βι. 6δ) 

    40.8.95 99,00 €     24%   

ε Αθξν ζπξξαθήο ηζηώλ ζε 
δηάθνξεο θιήζεηο, Αλαιώζηκν 
άθξν ζπξξαθήο ηζηώλ ζε 
αξζξνζθνπηθή ρξήζε κηαο 
ρξήζεο, ζε δηάθνξεο θιίζεηο κε 
δπλαηόηεηα επηινγήο νδεγνύ 
ξάκκαηνο Γηαπεξαζηέο ξακκάησλ 
κε  εηδηθή εξγνλνκηθή ιαβή γηα 
επθνιόηεξεο δηαπεξάζεηο 
ξακκάησλ από ηζηνύο, πνπ λα 
δηαηίζεληαη ζε δηάθνξεο γσλίεο 
όπσο 0 , 45 ,60 θαη 90 κνηξώλ.  

    35.6.50 131,00 €     24%   

ζ Αγθπξεο Ρηηαλίνπ, Άγθπξεο 
θαζήισζεο ηζηώλ δηακέηξνπ άλσ 
ησλ 2,5mm, κεηαιιηθέο από 
θξάκα ηηηαλίνπ, κε ηξία 
πξνθνξησκέλα ξάκκαηα, Άγθπξα 
θαζήισζεο ηζηώλ από θξάκα 
ηηηαλίνπ  δηακέηξνπ 5 mm κε 3 
πξνθνξησκέλα ξάκκαηα 
δηαθνξεηηθνύ ρξώκαηνο 
πνιπαηζπιελίνπ πςεινύ κνξηαθνύ 
βάξνπο. Ζ άγθπξα λα είλαη 
απηνθόπηνπζα κε νιηθό ζπείξακα 
γηα κεγαιύηεξε αληνρή ζε θνξηία 
θαη λα παξέρεηαη ζε 
απνζηεηξσκέλε ζπζθεπαζία κε ην 
θαηζαβίδη.  

    35.3.42 226,00 €     13%   

η Αγθπξεο απν ξάκκα 
πνιπαηζπιελίνπ, Άγθπξεο 
ξακκάησλ βηδσηέο ή ηύπνπ 
ζθήλαο από PEEK, Άγθπξεο  
ζπγθξάηεζεο καιαθώλ κνξίσλ 
θαηαζθεπαζκέλεο εμ'νινθιήξνπ 
από ξάκκα  πνιπαηζπιελίνπ 
πςεινύ κνξηαθνύ βάξνπο  θαη 
δηακέηξνπ 1.3mm.Λα έρνπλ ηε 
δπλαηόηεηα λα δηακνξθώλνληαη 
ζε ζθαίξα 360 κνηξώλ 
πξνζθέξνληαο θαιύηεξε 
ζπγθξάηεζε εληόο ηνπ νζηνύ. Ν 
εηζαγσγέαο λα  είλαη εύθακπηνο 
πξνζθέξνληαο κεγαιύηεξε 
αθξίβεηα ζηελ ηνπνζέηεζε ηνπο.  

    35.2.15 307,00 €     13%   

θ Αγθπξεο PEEK, Άγθπξεο 
θαζήισζεο ηζηώλ, ζπλζεηηθέο, κε 
απνξξνθήζηκεο, 
αθηηλνδηαπεξαηνύ πιηθνύ (ΟΔΔΘ ή 
παξόκνην πιηθό) κε ηξία 
πξνθνξησκέλα ξάκκαηα, 
Ππλζεηηθή κε απνξξνθήζηκε 
άγθπξα θαηαζθεπαζκέλε εμ' 
νινθιήξνπ από 
Ξνιπεζεξνεζεξνθεηόλε – PEEK 
θαη κε 3 πξνθνξησκέλα ξάκκαηα, 
Λα είλαη νιηθνύ ζπεηξάκαηνο γηα 
πςειή ζπγθξάηεζε θαη απινθόξα 
ώζηε λα δηαπεξλάηαη από 
απμεηηθνύο παξάγνληεο. Λα 
δηαηίζεηαη ζε ηνπιάρηζηνλ ηξεηο 
(3)  δηακέηξνπο  όπσο 4.5 mm  
5.5 mm θαη  6.5 mm. Δηδηθά ε  
αληνρή ηεο άγθπξαο  4.5mm   ζε 
ηάζεηο εμόδνπ λα είλαη πεξίπνπ 
466Λ ελώ απηήο κε δηάκεηξν 5.5 
mm λα είλαη πεξίπνπ 582Λ, Λα 
πξνζθέξεηαη ζε εηζαγσγέα κηαο 
ρξήζεσο ζε απνζηεηξσκέλε 
αηνκηθή ζπζθεπαζία. 

    35.3.49 440,00 €     13%   

 

9 Θαξπηαίνο Πσιήλαο 
Δλδνζθνπηθά 

ΔΞΔ
ΚΒΑ
ΠΖ  

3     336,00 € 1.008,00 € 24% 1.249,92 € 



α Αξζξνζθνπηθό ζεη  απνζπκπίεζεο 
θαξπηαίνπ ζσιήλα, κε  εηδηθή 
εξγνλνκηθή ιαβή καραηξηδίνπ πνπ 
λα βειηηώλεη ηελ αίζζεζε θαη 
ηνπο ρεηξηζκνύο ηνπ ρεηξνύξγνπ. 
Λα πεξηιακβάλεη θάλνπια 
εηζαγσγήο πνπ λα  παξέρεη 
επηπιένλ πξνζηαζία ζην λεύξν 
απνθιείνληαο πηζαλή βιάβε. Ρν 
ζεξ λα πξνζθέξεη ζην ρεηξνπξγό 
πνιύ θαιή νπηηθή γσλία θνπήο 
ηνπ ζπλδέζκνπ κέζσ 
αζξνζθνπίνπ 4mm, ζπκβαηό κε 
ηνλ ππάξρνληα εμνπιηζκό. 

    39.7 & 
39.8 

          

  ΠΛΝΙΝ           37.016,80 
€ 

  44.851,32 
€ 

 

Γηα όηη δελ πξνβιέπεηαη από ηελ παξνύζα Γηαθήξπμε εθαξκόδνληαη νη πεξί πξνκεζεηώλ δηαηάμεηο ηνπ Γεκνζίνπ, όπσο 

ηζρύνπλ θάζε θνξά. 

 
 

ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝ ΓΑΞΑΛΖΠ :  44.851,32 € κε Φ.Ξ.Α. 

 

ΞΟΝΠΝΣΖ: 

1) Όια ηα απαηηνύκελα είδε λα θέξνπλ ζήκαλζε CE, λα ελαξκνλίδνληαη ζηα αληίζηνηρα πξόηππα ηεο ΔΔ (εθόζνλ 

πξνβιέπεηαη) θαη λα είλαη καθξάο εκεξνκελίαο ιήμεο. 

2) Νη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκό ππνςήθηνη πξνκεζεπηέο, κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά είηε γηα ην 

ζύλνιν ησλ δεηνπκέλσλ εηδώλ, είηε γηα νξηζκέλα κόλν από ηα δεηνύκελα είδε, θαη γηα ην ζύλνιν ηεο δεηνύκελεο 

πνζόηεηαο. 

Ξξνζθνξέο γηα κέξνο ησλ δεηνύκελσλ πνζνηήησλ ησλ ππό πξνκήζεηα εηδώλ δελ γίλνληαη δεθηέο θαη ζα 

απνξξίπηνληαη. 

3) Ν ρξόλνο ηζρύο ησλ πξνζθνξώλ ζα είλαη ηξηαθόζηεο εμήληα (360) εκεξνινγηαθέο  εκέξεο. 

4) Θξηηήξην θαηαθύξσζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κόλν βάζεη ηηκήο 

(ρακειόηεξε ηηκή), αλά είδνο. 

5) Ρν Λνζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσµα λα πξνβεί ζηε δηαπξαγκάηεπζε ηεο πξνζθεξόκελεο ηηµήο µε ηε κεηνδόηξηα 

εηαηξεία. Πε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ ηζόηηµεο ή ηζνδύλαµεο πξνζθνξέο, ηειηθόο κεηνδόηεο επηιέγεηαη ν κεηνδόηεο 

πνπ πξνθύπηεη θαηόπηλ δηαπξαγκάηεπζεο, αθνύ θιεζνύλ όινη νη πξνζθέξνληεο πνπ είραλ ηζόηηµεο ή ηζνδύλαµεο 

πξνζθνξέο. 

6) Ζ παξάδνζε ησλ εηδώλ ζα πξέπεη λα γίλεη άκεζα, ην αξγόηεξν εληόο πέληε (5) εκεξώλ από ηελ παξαγγειία ησλ 

εηδώλ. Πε πεξίπησζε αδπλακίαο εθηέιεζεο ησλ παξαγγειηώλ, ε κεηνδόηξηα 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) Ζ δηαδηθαζία ηεο αμηνιόγεζεο ησλ πξνζθνξώλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί εληαία ρσξίο δηάθξηζε ζηαδίσλ/θάζεσλ 

(Αμηνιόγεζε Γηθαηνινγεηηθώλ, Ρερληθήο, θαη Νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο), θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο θαη ζε εθαξκνγή 

ηόζν ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 117ηνπ Λ.4412/2016 θαη ηνπ ΦΔΘ 42/η. Α΄/25-02-2020. 

9) Ζ δηαδηθαζία θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξώλ μεθηλά από ηελ δεκνζίεπζε ηνπ παξόληνο. 

10) Γηα όιεο ηηο πιεξσκέο ζα εθδίδνληαη ηα απαξαίηεηα λόκηκα παξαζηαηηθά Η δηθαηνινγεηηθά. Από θάζε ηηκνιόγην 

ηνπ Ξξνκεζεπηή ζα γίλνληαη όιεο νη λόκηκεο θξαηήζεηο, ζύκθσλα κε ηνπο ηζρύνληεο θάζε θνξά Λόκνπο θαη ζρεηηθέο 

Δγθπθιίνπο ησλ αξκόδησλ πνπξγείσλ.  



Νη θξαηήζεηο νη νπνίεο βαξύλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή είλαη νη αθόινπζεο: 

  α) πέξ Νξγαληζκώλ Τπρηθήο γείαο (Φ.Δ.Θ. 545 Β’ /24-3-’09) : 2,00 %. 

β) Ν πξνβιεπόκελνο από ην άξζξν 64 Θεθ. Β παξ. 2 ηνπ Λ. 4172/13 θόξνο εηζνδήκαηνο, ν νπνίνο 

παξαθξαηείηαη θαηά ηελ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο. 

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

πιεξσκήο πξν θόξσλ θαη θξαηήζεσλ (Λ. 4146/13 - Λ. 4013/11-Λ. 4412/16). 

δ) Ρέινο ραξηνζήκνπ πνζνζηνύ 3% επί ηνπ πνζνύ ηεο αλσηέξσ θξάηεζεο, πιένλ εηζθνξάο ππέξ 

Ν.Γ.Α. πνζνζηνύ 20%. 

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

αξρηθήο, θαζώο θαη θάζε άιιεο ζπκπιεξσκαηηθήο ζύκβαζεο ππέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Ξξνδηθαζηηθώλ 

Ξξνζθπγώλ (Α.Δ.Ξ.Ξ), θαζώο θαη ησλ ινηπώλ ιεπηνκεξεηώλ εθαξκνγήο ηεο παξ. 3 ηνπ αξ. 350 ηνπ λ. 

4412/2016 (Α΄147). Πηελ παξαπάλσ θξάηεζε παξαθξαηείηαη επίζεο ην αλαινγνύλ ραξηόζεκν 3% ππέξ 

Γεκνζίνπ θαη ΝΓΑ ραξηνζήκνπ 20%. 

Ν αλαινγνύλ Φ.Ξ.Α. επί ηνηο εθαηό (%) βαξύλεη ην Λνζνθνκείν. 

11) Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή, κεηά από ζρεηηθή γλσκνδόηεζε ηεο Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο ησλ Απνηειεζκάησλ ηνπ 

Γηαγσληζκνύ, δηαηεξεί ην δηθαίσκα: 

α. λα απνθαζίζεη ηε καηαίσζε, αθύξσζε ή δηαθνπή ηνπ δηαγσληζκνύ θαη ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο, 

ρσξίο λα αλαιακβάλεη νπνηαδήπνηε ππνρξέσζε έλαληη ησλ πξνζθεξόλησλ θαη αλεμάξηεηα από ην ζηάδην 

νπνηαδήπνηε δηαδηθαζίαο πνπ νδεγεί ζηε ζύλαςε ηεο ζύκβαζεο ή όηαλ έθηαθηεο πεξηζηάζεηο θαζηζηνύλ αδύλαηε ηελ 

θαλνληθή εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο.  

β. λα απνθαζίζεη ηε καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνύ θαη ηελ επαλάιεςή ηνπ κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ όξσλ θαη 

ησλ πξνδηαγξαθώλ ηεο Γηαθήξπμεο 

γ. λα απνθαζίζεη ηε καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνύ θαη λα πξνζθύγεη ζηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο, εθ’ 

όζνλ ηζρύνπλ νη πξνϋπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο πεξί δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

Νη πξνζθέξνληεο απηνί δε δηθαηνύληαη λα αμηώζνπλ απνδεκίσζε  δηθαηνύληαη όκσο ηελ άκεζε απνδέζκεπζε ησλ 

εγγπήζεσλ ζπκκεηνρήο. 

12) Νη ηηκέο ησλ Ξξνζθνξώλ δελ ππόθεηληαη ζε κεηαβνιή θαηά ηε δηάξθεηα ηζρύνο ηεο Ξξνζθνξάο. Πε πεξίπησζε 

πνπ δεηεζεί παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηεο Ξξνζθνξάο, νη ππνςήθηνη Αλάδνρνη δελ δηθαηνύληαη, θαηά ηε γλσζηνπνίεζε 

ηεο ζπγθαηάζεζήο ηνπο γηα ηελ παξάηαζε απηή, λα ππνβάιινπλ λένπο πίλαθεο ηηκώλ ή λα ηνπο ηξνπνπνηήζνπλ. 

13) Θα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ε αληηζηνηρία ηνπ θσδηθνύ είδνπο ζε ζρέζε κε ηνλ θσδηθό ηνπ Ξαξαηεξεηεξίνπ Ρηκώλ. 

Θαηά ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξώλ, νη ηηκέο δελ επηηξέπεηαη λα είλαη αλώηεξεο από ηηο αληίζηνηρεο 

ηηκέο ηνπ Ξαξαηεξεηεξίνπ Ρηκώλ. (Λ. 3918/2011 άξζξν 13, όπσο απηό ηξνπνπνηήζεθε κε  ηνλ Λ. 4052/2012 άξζξν 

Πε πεξίπησζε πνπ ην ππό πξνκήζεηα είδνο δελ είλαη θαηαρσξεκέλν ζην Ξαξαηεξεηήξην Ρηκώλ ηόηε νη ηηκέο δελ 

επηηξέπεηαη λα είλαη αλώηεξεο από ηελ αληίζηνηρε πξνϋπνινγηδόκελε ηηκή ηεο δηαθήξπμεο, όπσο επίζεο  

 ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη κε ΞΔΘΛΖ ΓΖΙΥΠΖ όηη δελ ππάξρεη αληηζηνίρηζε κε ην Ξ.Ρ.(άξζξν 8 παξ. 

4 Λ.1599/1986)  θαη 

 λα ππάξρνπλ ζπγθξηηηθά ζηνηρεία ηηκώλ από πξόζθαηνπο δηαγσληζκνύο (ηειεπηαία ζπλαθζείζα ζύκβαζε 

κε άιιε λνζειεπηηθή κνλάδα)  πνπ λα επηβεβαηώλεηαη κε παξαζηαηηθά, (ζύκβαζε κε νπνηνλδήπνηε 

δεκόζην θνξέα)  

14) Πε πεξίπησζε αζπλήζηζηα ρακειήο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, εθαξκόδνληαη ηα πξνβιεπόκελα από ην άξζξν 88 

ηνπ λ. 4412/2016. 



  Ζ θαηαθύξσζε γίλεηαη κε απόθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ύζηεξα από γλσκνδόηεζε ηεο αξκόδηαο επηηξνπήο ζηνλ 

πξνκεζεπηή κε ηε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά πνπ πξνζδηνξίδεηαη βάζεη ηεο ηηκήο 

(ρακειόηεξε ηηκή), εθ ησλ ππνςεθίσλ ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο έρνπλ θξηζεί απνδεθηέο, κε βάζε ηνπο όξνπο ηεο 

παξνύζαο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ  Λ.4272/2014(ΦΔΘ 145/Α/11-7-2014 Άξζξν 47 Ξαξαηεξεηήξην ηηκώλ) θαη αθνύ έρεη 

νινθιεξσζεί ε θαηάζεζε ησλ δηθαηνινγεηηθώλ .  

Ζ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθύξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνύ γίλεηαη εγγξάθσο από ηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζύκθσλα κε ηα 

νξηδόκελα ζην άξζξν 105 ηνπ Λ. 4412/216.   

15) Ζ Πύκβαζε δύλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί ππό ηνπο όξνπο ηνπ άξζξνπ 132  θαη 201 ηνπ Λ.4412/2016 θαη ύζηεξα από 

γλσκνδόηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ. 

    Ζ ππεξεζία  δηαηεξεί ην δηθαίσκα  λα απμνκεηώλεη ηηο ππό  πξνκήζεηα πνζόηεηεο ησλ εηδώλ, επίζεο λα 

απμνκεηώλεη ηηο πνζόηεηεο ησλ εηδώλ κε ηηο πνζόηεηεο δηαθνξεηηθώλ εηδώλ ηόζνλ θαηά ην ζηάδην  ηεο θαηαθύξσζεο  

ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνύ όζνλ θαη κεηά ηελ θαηαθύξσζε θαηά ην ζηάδην ηεο δηάξθεηαο ηζρύνο ησλ 

ζρεηηθώλ ζπκβάζεσλ, εληόο ηεο πξνϋπνινγηζζείζεο δαπάλεο  αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ  Λνζνθνκείνπ. 

 

Β. ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ 

Πηελ πξνζθνξά πέξαλ ηεο  ΡΔΣΛΗΘΖΠ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ ζα πξέπεη λα απνζηαινύλ ηα θάησζη 

έγγξαθα: 

1. πεύζπλε Γήισζε (όπσο εθάζηνηε ηζρύζεη ζε εθαξκνγή θαη ησλ άξζξσλ 1 θαη 3 ηνπ Λ. 

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

δηαγσληζκνύ ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο θαη ζύκθσλα κε ηελ νπνία ζα δειώλεηαη όηη:  

-Κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο πξνζθνξάο ν νηθνλνκηθόο θνξέαο δελ βξίζθεηαη ζε κία από ηηο θαηαζηάζεηο ησλ 

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

απνθιεηζηνύλ από ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζε δηαγσληζκνύο ηνπ Γεκνζίνπ. 

-Απνδέρεηαη αλεπηθύιαθηα ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο. 

-Ζ πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο ησλ νπνίσλ νη πξνζθέξνληεο 

έιαβαλ πιήξε θαη αλεπηθύιαθηε γλώζε.  

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

-Ξαξαηηείηαη από θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπ ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε απόθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα 

αλαβνιή ή αθύξσζε-καηαίσζε ηνπ παξόληνο δηαγσληζκνύ. 

-Δάλ ην πξνζθεξόκελν είδνο ππάγεηαη ζην Ξαξαηεξεηήξην Ρηκώλ ηεο ΔΞ θαη ζε πνην θσδηθό. Πε πεξίπησζε πνπ 

δελ ππάξρεη , λα αλαθέξεηαη ή κε ύπαξμε ηνπ. 

-Γεζκεύεηαη γηα ηελ άκεζε παξάδνζε ησλ εηδώλ, ην αξγόηεξν εληόο ηξηώλ εκεξώλ από ηελ παξαγγειία ησλ 

εηδώλ. 

2. Απόζπαζκα Ξνηληθνύ Κεηξώνπ, (κε ρξόλν έθδνζεο έσο ηξεηο (30 κήλεο πξηλ ηελ ππνβνιή ηνπο), όπσο ηνπ 

πνηληθνύ κεηξώνπ ή, ειιείςεη απηνύ, ηζνδύλακνπ εγγξάθνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πνπ εθδίδεηαη από 

αξκόδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο – κέινπο ή ηεο ρώξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρώξαο όπνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλνο ν ελ ιόγσ νηθνλνκηθόο θνξέαο, από ην νπνίν πξνθύπηεη όηη πιεξνύληαη νη πξνϋπνζέζεηο ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Λ.4412/2016. Ζ ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνύκελνπ εδαθίνπ αθνξά ηδίσο: 

α) ζηηο πεξηπηώζεηο εηαηξηώλ πεξηνξηζκέλεο επζύλεο (Δ.Ξ.Δ.) θαη πξνζσπηθώλ εηαηξηώλ (Ν.Δ. θαη Δ.Δ.), ηνπο 

δηαρεηξηζηέο, 

β) ζηηο πεξηπηώζεηο αλσλύκσλ εηαηξηώλ (Α.Δ.), ηνλ Γηεπζύλνληα Πύκβνπιν, θαζώο θαη όια ηα κέιε ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ.  



3. Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα πνπ λα αλαγξάθεη γηα ΘΑΘΔ ΛΝΚΗΚΖ ΣΟΖΠΖ ΔΘΡΝΠ ΔΗΠΞΟΑΜΖΠ ΘΑΗ ΔΘΡΝΠ 

ΚΔΡΑΒΗΒΑΠΖΠ  ΑΘΗΛΖΡΝ 

4. Αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα πνπ λα αλαγξάθεη ΓΗΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖ ΠΔ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΡΝ 

ΓΖΚΝΠΗΝ ΘΑΗ   ΡΥΛ ΛΞΓΓ θαη ΓΗΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖ ΠΔ ΓΖΚΝΞΟΑΠΗΔΠ   

Γ. ΡΝΞΝΠ ΘΑΗ ΣΟΝΛΝΠ ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ 

 

ΡΝΞΝΠ ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ 
ΘΑΡΑΙΖΘΡΗΘΖ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΞΝΒΝΙΖΠ 

ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ 

ΡΝΞΝΠ 

ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ  

Λ.Κ.ΑΓΟΗΛΗΝ 

ΞΔΚΞΡΖ 09/12/2021 

Ώξα 10:00πκ Λ.Κ.ΑΓΟΗΛΗΝ 

 Νη πξνζθνξέο ζα θαηαηίζεληαη ζε θιεηζηό θάθειν ζην Νηθνλνκηθό ηκήκα (Γξαθείν Ξξνκεζεηώλ) ηνπ Γεληθνύ 

Λνζνθνκείνπ Αηησι/λίαο-Λ.Κ. Αγξηλίνπ, έσο θαη ηελ αλαγξαθόκελε εκεξνκελία θαη ώξα. Ξξνζθνξέο πνπ ζα 

θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ πξνζεζκία, δε ζα αμηνινγνύληαη. Ζ αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη από 

ηξηκειή επηηξνπή, ε νπνία ζα νξηζηεί γηα ην ζθνπό απηό. 

Ρπρόλ δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ηνπο όξνπο ηεο πξόζθιεζεο παξέρνληαη από ηελ ππεξεζία. Ζ πξόζθιεζε 

εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο κπνξεί λα παξαιεθζεί από ην ηκήκα Ξξνκεζεηώλ ηνπ Λνζνθνκείνπ. 

Γ. ΓΔΛΗΘΑ 

Γηα όηη πξνβιέπεηαη ζηελ παξνύζα πξόζθιεζε, ηζρύνπλ νη δηαηάμεηο, όπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη 

ζπκπιεξσζεί, ησλ ζρεηηθώλ κε ηηο πξνκήζεηεο λόκσλ θαη Ξ.Λ.Ξ. πνπ έρνπλ πξναλαθεξζεί ζηε παξνύζα πξόζθιεζε, 

ηηο νπνίεο ζεσξείηαη όηη γλσξίδνπλ νη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκό θαη δελ κπνξνύλ λα επηθαιεζηνύλ άγλνηά ηνπο. 
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