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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’: Οικονομική Προσφορά
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’: Όροι (Πίνακας) Συμμόρφωσης Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’: Σχέδιο Σύμβασης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’: Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών

ΓΕΝΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Δημόσιο  ανοικτό  διαγωνισμό,  με  κριτήριο  κατακύρωσης  τη  χαμηλότερη  τιμή,  για  την  προμήθεια
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ  ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ  ΥΛΙΚΟΥ,  όπως  αναφέρεται  στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄,  το  οποίο  αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Διακήρυξης.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η  προμήθεια  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ  ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ  ΥΛΙΚΟΥ σύμφωνα  με  τα  αναφερόμενα  στις  Γενικές  Τεχνικές
Προδιαγραφές του Παραρτήματος Β’ της  παρούσας διακήρυξης. 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Μεταξύ του  Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ως Αναθέτουσα Αρχή και του αναδόχου (Οικονομικού φορέα) θα υπογραφεί
σύμβαση ενός έτους με δικαίωμα μονομερούς τρίμηνης παράτασης. 
Ο  διαγωνισμός  για  την  σύναψη  σύμβασης  θα  πραγματοποιηθεί  σε  όλα  τα  στάδιά  του  σύμφωνα  με  τους
διαδικαστικούς κανόνες που ορίζονται στο Π.Δ 118/2007 (Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου), στο Π.Δ 60/2007 στην
Οδηγία  2004/18/ΕΚ  άρθρο  32  και  τον  Ν.4038/2012  άρθρο  9  ο   (ΦΕΚ  14/Α/2-2-2012),  σχετικά  με  τις  ‘’Επείγουσες  
ρυθμίσεις που αφορούν στην εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015’’.

ΤΙΤΛΟΙ - ΟΡΙΣΜΟΙ:

                                                                    

 
1.    Αναθέτουσα Αρχή : Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
2. Φορέας  Διενέργειας  Διαγωνισμού :  Φορέας  του  άρθρου 9  Ν.3580/2007  και  στην  προκειμένη  περίπτωση το
ΓΕΝΙΚΟ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  ΑΘΗΝΩΝ  «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»  το  οποίο  θα  διενεργήσει  τον  διαγωνισμό,  για  την  κάλυψη  των
αναγκών του 
3.  Υποψήφιος(οι)  Ανάδοχος(χοι) /  Προμηθευτής(ές)  (Οικονομικός(οι)  Φορέας(εις):   Οποιοσδήποτε  από  τους
προαναφερθέντες χαρακτηρισμούς που στο εξής θα αναφέρεται  ως ‘’οικονομικός φορέας’’,  ανταποκρίνεται  στην
παρούσα Διαγωνιστική Διαδικασία, υποβάλλοντας Προσφορά, με σκοπό τη σύναψη σύμβασης με την Αναθέτουσα
Αρχή. 
4. Ανάδοχος(οι) / Οικονομικός(οι) Φορέας(εις) : Ο διαγωνιζόμενος οικονομικός φορέας στον οποίο κατακυρώθηκε η
προμήθεια των ειδών και ο οποίος θα κληθεί να υπογράψει την αντίστοιχη ξεχωριστή Εκτελεστική Σύμβαση 
5. Σύμβαση:  Η Εκτελεστική Σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και ενός Οικονομικού Φορέα
που του ανατίθεται οποιοδήποτε μέρος του διαγωνισμού με σκοπό να προμηθεύσει το νοσοκομείο με τα συμβατικά
είδη. 
6. Ο όρος  “οικονομικός  φορέας”  στη  συνέχεια  της  παρούσας  διακήρυξης  αφορά  όλες  τις  προαναφερθείσες
παραπάνω κατηγορίες.
7.  Συμβατικό τεύχος : το τεύχος της Εκτελεστικής σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Οικονομικού
Φορέα του έργου και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος :
α. τη σύμβαση, β. την διακήρυξη και το τεύχος με τους όρους της διακήρυξης, γ. την Οικονομική Προσφορά του
Οικονομικού Φορέα) και δ. την Τεχνική Προσφορά του Οικονομικού Φορέα).
8.    Επίσημη γλώσσα των συμβάσεων είναι η ελληνική. 
9.  Η Εκτελεστική Σύμβαση θα καταρτιστεί με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στα τεύχη  του διαγωνισμού
και θα διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για θέματα που δεν θα ρυθμίζονται από την σύμβαση θα έχουν ανάλογη
εφαρμογή οι διατάξεις των κοινοτικών Οδηγιών περί δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών.
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
Αναθέτουσα Αρχή είναι το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
Διεύθυνση έδρας:  Βασιλίσσης Σοφίας 104 Αθήνα
Τ.Κ: 115 27
Τηλέφωνο: 213 2088715 
fax : 2132088530 
e-mail : polyxronidou@hippocratio.gr, 
Αρμόδιος υπάλληλος : κα Πολυχρονίδου Ιωάννα

Φορέας Διενέργειας – Διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
Διεύθυνση έδρας:  Βασιλίσσης Σοφίας 104 Αθήνα
Τ.Κ: 115 27
Τηλέφωνο: 213 2088715 
fax : 2132088530 
e-mail : polyxronidou@hippocratio.gr, 
Αρμόδιος υπάλληλος : κα Πολυχρονίδου Ιωάννα

Η παρούσα διακήρυξη διατίθεται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, όπως περιγράφεται κατωτέρω:
Παραλαβή εγγράφων Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών.
Προς  διευκόλυνση  των  ενδιαφερομένων,  το  πλήρες  κείμενο  της  Διακήρυξης  διατίθεται  μόνο  σε  ηλεκτρονική
μορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής   http://www.  hippocratio  .  gr  , και θα αναρτηθεί την 27.06.2014  

H κα. Πολυχρονίδου Ιωάννα παρέχει σχετικές με το διαγωνισμό πληροφορίες (τηλέφωνο επικοινωνίας 213
2088715,   Αριθμ.  Μηχ.  τηλεομοιοτυπίας:  2132088530,  όλες  τις  εργάσιμες  ημέρες  9:30-14:00).   e-mail:
polyxronidou@hippocratio  .  gr  

1. Σε περίπτωση που ο προσφέρων επιλέξει  το ως άνω  ηλεκτρονικό μέσο για την ενημέρωσή του και κατ’
επέκταση την εκδήλωση ενδιαφέροντός του, με δική του ευθύνη, μπορεί να ενημερώνει, μέσω αριθμ. Μηχ.
Τηλεομοιοτυπίας, επιστολής, e-mail, κ.τ.λ., με τα στοιχεία του (π.χ. Επωνυμία, Διεύθυνση, αριθμ. Τηλεφώνου,
αριθμ.  Μηχ.  Τηλεομοιοτυπίας,  e-mail  account.κ.τ.λ.)  την  αναθέτουσα  αρχή.  Τυχόν  απαντήσεις  σε
διευκρινιστικά ερωτήματα ενδιαφερόμενων προμηθευτών θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας
Αρχής.   

2. Σε περίπτωση που οι παραλήπτες της Διακήρυξης διαπιστώσουν ότι το κείμενο της προκήρυξης δεν είναι
πλήρες, δικαιούνται να ζητήσουν από την Υπηρεσία Διενέργειας, νέο πλήρες αντίγραφο. 

3. Ενστάσεις κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος
αντιγράφου της Διακήρυξης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

4. Ειδικότερα σε  περίπτωση που ζητηθούν από τους  ενδιαφερόμενους  συμπληρωματικές  πληροφορίες  (Π.Δ
118/2007 άρθρο 10 παρ.γ) σχετικές με όρους της διακήρυξης μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της
προθεσμίας  άσκησης  της  ένστασης  του  άρθρου  15  παρ.  2  περ.  α  του  ΠΔ  118/07,  αυτές  παρέχονται  το
αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται
από τους ενδιαφερόμενους οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι
(6)  ημερών πριν  από την  ημερομηνία  υποβολής των προσφορών,  χωρίς  ο  προσφέρων να έχει  δικαίωμα
ένστασης δυνάμει του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του Π.Δ.118/2007.

προσαρτώνται ξεχωριστά σε αντίστοιχα κείμενα ‘’ pdf ’’,  στην παρούσα διακήρυξη και     αποτελούν αναπόσπαστα
κείμενα της παρούσης διακήρυξης.

Άρθρο 1
Νομοθετικό Πλαίσιο

Η διαδικασία του διαγωνισμού διέπεται από τα παρακάτω: 

1. Το  Ν.4155/2013  (ΦΕΚ  120/Α΄/29.05.2013)  «Εθνικό  Σύστημα  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  και  άλλες
διατάξεις» 

2. Το άρθρο 26 του ν.4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις,  ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο εργασιακή εφεδρεία και
άλλες  διατάξεις  εφαρμογής  του  µμεσοπρόθεσμου  πλαισίου  δημοσιονομικής  στρατηγικής  2012-2015»  (ΦΕΚ
226/Α’/27.10.2011). 

3. Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός
κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». 
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4. Το Ν.3918/2011 (ΦΕΚ 31/τ.Α’/02-03-2011) «Διαρθρωτικές Αλλαγές στο Σύστημα Υγείας και Άλλες διατάξεις» όπως
ισχύει

5. Το α. 21 του Ν.3897/2010 (ΦΕΚ 208/Α΄/10.12.2010) «Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας και Γενικής
Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας, εποπτεία και βελτίωση του θεσμού του τεχνικού ελέγχου οχημάτων για την προαγωγή
της Οδικής Ασφάλειας και την προστασία του περιβάλλοντος, κύρωση Σύμβασης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και
Ο.Α.Σ.Θ. και άλλες διατάξεις.»

6. Το  Ν.3886/2010  «Δικαστική  προστασία  κατά  τη  σύναψη  δημόσιων  συμβάσεων  -  Εναρμόνιση  της  ελληνικής
νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του
Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)» (ΦΕΚ 173/Α΄/03.09.2010) όπως ισχύει.

7. Το  Ν.3867/2010  ά.27  παρ.11  (ΦΕΚ  128/Α΄/03.08.2010)  «Εποπτεία  ιδιωτικής  ασφάλισης,  σύσταση  εγγυητικού
κεφαλαίου  ιδιωτικής  ασφάλισης  ζωής,  οργανισμοί  αξιολόγησης  πιστοληπτικής  ικανότητας  και  άλλες  διατάξεις
αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών.»

8. Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,
διοικητικών  και  αυτοδιοικητικών  οργάνων  στο  διαδίκτυο  ‘Πρόγραμμα  Διαύγεια”  και  άλλες  διατάξεις»  (ΦΕΚ
112/Α΄/13.07.2012).

9. το  Ν.3580/2007  (ΦΕΚ  134/τ.Α’/18.06.07)  «Προμήθειες  Φορέων  εποπτευόμενων  από  το  Υπουργείο  Υγείας  και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.

10. Το Ν.3329/05 (ΦΕΚ 81/Α΄/04.04.2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»
όπως ισχύει.

11. Το Ν.2955/2001 (Φ.Ε.Κ. 256/τ.Α’/02-11-2001) «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και
άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.

12. το Ν.2889/2001 (Φ.Ε.Κ.  37/τ.Α’/02-03-2001) «Βελτίωση και  εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος  Υγείας  και
Άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.

13. Το Ν.2859/2000 «περί Φ.Π.Α.», (ΦΕΚ 248/Α΄/07.11.2000) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
14. Το Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45/Α΄/09.03.1999) όπως

ισχύει.
15. Το  Ν.  2362/1995  «Περί  ∆ηµοσίου  Λογιστικού  ,  Ελέγχου  Δαπανών  του  Κράτους  και  άλλες  διατάξεις»  (ΦΕΚ

247/Α’/27.11.1995), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
16. Το Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/Α΄/01.02.1995), «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως

ισχύει.
17. Το αρθ.  24  του  Ν.2198/1994  σχετικά  µε  την  «Παρακράτηση  φόρου  εισοδήµατος» στο  εισόδηµα από  εµπορικές

επιχειρήσεις (ΦΕΚ 43/Α’/22.03.1994).
18. Tο Π.∆. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ 194/Α’/22.11.2010). 
19. Το ΠΔ 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ 150/Α’/01.07.2007) όπως ισχύει.
20. Το ΠΔ 166/2003 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 29.06.2000 για την καταπολέμηση

των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» (ΦΕΚ 138/Α΄/05.06.2003).
21. Το Π.Δ. 82/1996 (ΦΕΚ 66/Α΄/11.04.1996) «Ονομαστικοποίηση των μετοχών των Ελληνικών Ανώνυμων Εταιρειών που

μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων και προμηθειών του Δημοσίου και των νομικών προσώπων του ευρύτερου
δημόσιου τομέα».

22. Το ΠΔ 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ ≪περί συντονισμού

των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών≫, όπως τροποποιήθηκε με την

Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
16ης Νοεμβρίου 2005» (ΦΕΚ 64/Α’/16.03.2007) όπως ισχύει.

23. Την  υπ.  αρ.  ΑΠ:  2024709/601/0026/08.04.1998  Απόφαση  του  Υπουργού  Οικονομικών  «Καθορισμός  των
δικαιολογητικών των δαπανών του Δημοσίου για προμήθειες και υπηρεσίες» (ΦΕΚ 431/Β/07.05.1998).

24. Την υπ. αριθ. 5572/24.10.2013 (ΦΕΚ 2809/Β’ / 05.11.2013) Απόφαση του Υπουργού Υγείας σχετικά με την «Παράταση
του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας (ΠΠΥΥ) των ετών 2011 και 2012».

25. Την με αριθμ. Π1/ 2380/18.12.2012 (ΦΕΚ 3400/Β/20.12.2012) ΚΥΑ «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας
και  διαχείρισης  του  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων  του  Υπουργείου  Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων». 

26. Την  υπ’  αριθ.  5805/08.08.2012  (ΦΕΚ  2309/Β/08.08.2012)  Απόφαση  του  Υπουργού  Υγείας  «Ορισμός  φορέων
διενέργειας για την υλοποίηση του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας (ΠΠΥΥ) 2012 πιστώσεις 2012 ή
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2013  και  εξουσιοδότηση  για  την  συγκρότηση  συλλογικών  οργάνων  για  την  διεξαγωγή  των  διαγωνισμών»,  όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

27. Την  υπ.  αριθ.  3567/2012  (ΦΕΚ  1585/Β΄/09.05.12)  Κοινή  Απόφαση  του  Υφυπουργού  Υγείας  και  Κοινωνικής
Αλληλεγγύης  και  του  Υπουργού  Οικονομικών  περί:  «Έγκρισης  Προγράμματος  Προμηθειών,  Υπηρεσιών  και
Φαρμάκων  των  Μονάδων  Υγείας  και  Κοινωνικής  Αλληλεγγύης,  έτους  2012,  με  χρηματοδότηση  από  τον  τακτικό
προϋπολογισμό, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τις λοιπές πηγές».

28. Την υπ. αριθ.  ΑΠ:14313/31.05.2013 Απόφαση του Διοικητή της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής σχετικά με τον ορισμό φορέα
διενέργειας ενιαίων διαγωνισμών με το ΠΠΥΥ’2012. 

29. Την υπ’ αριθ. 29/19.03.2013 Απόφαση της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας, σχετικά με την έγκριση Τροποποιήσεων του
ΠΠΥΥ’ 2012.

30. Την  υπ’ αριθ.  6881/03.10.2012  (ΑΔΑ:  Β437Θ-ΡΧΓ)  Εγκύκλιο  της  Επιτροπής  Προμηθειών  Υγείας,  περί  Οδηγιών
εκτέλεσης & εφαρμογής του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας (ΠΠΥΥ) έτους 2012, πιστώσεις 2012
και 2013».

31. Την υπ. αρ. 6507/11.12.2013 Απόφαση της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας σχετικά με την διαδικασία δημόσιας
διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών.

32. Τις με αρ. πρωτ. 14280/19-07-2012 υποβληθείσες τεχνικές προδιαγραφές της Επιτροπής που ορίστηκε με την υπ’ αρ.
7548/09-04-12 & 9701/10-05-12 Αποφάσεις του Διοικητή του Νοσοκομείου.

33. Το υπ. αρ. 31618/23.12.2013 έγγραφο της Διοίκησης της 1ης Υ.ΠΕ.
34. Η υπ’ αρ. 4/11-03-2014 (Θέμα 5ο) Απόφαση ΔΣ περί έγκρισης διενέργειας δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την

προμήθεια  Υγειονομικού Υλικού συνολικής  προυπολογισθείσας  δαπάνης 750.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ,  με κριτήριο
κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

35. Τις  υπ’ αρ  5503/28.03.14  και  9777/30.05.2014  Ανακοινώσεις  διενέργειας  δημόσιας  διαβούλευσης  των  τεχνικών
προδιαγραφών και το υπ’ αρ. 9508/27.05.14 έγγραφο της Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών.

36. Την υπ. αρ. Υ10β/Γ.Π.οικ. 118213/19.12.2013 (ΦΕΚ 649/ΥΟΔΔ/30.12.13) Απόφαση του Υπουργού Υγείας σχετικά με
το διορισμό της Καρά Μαρίας ως Διοικήτριας στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», αρμοδιότητας της
1ης Υ.ΠΕ. Αττικής.

37. Την υπ. αρ. Υ4α/11974 (ΦΕΚ 299/Β/14.02.2013) ΚΥΑ σχετικά με τον «Οργανισμό του Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ».
38. Το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλείται δαπάνη, η οποία θα ανέρχεται συνολικά έως του ποσού των 750.000,00€

συμπεριλαμβανομένου  του  αναλογούντος  Φ.Π.Α.  και  θα  καλυφθεί  από  τον  τακτικό  προϋπολογισμό  του  Γενικού
Νοσοκομείου  Αθηνών  «Ιπποκράτειο»  και  συγκεκριμένα  τους  ΚΑΕ  1311  &  1439,  σύμφωνα  με  την  υπ’  αρ.
1163/27.06.14 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ:7ΥΘΓ4690ΩΣ-5Υ2).

Άρθρο 2  ο  
Δικαίωμα Συμμετοχής

2.1Δικαίωμα  συμμετοχής  στο  διαγωνισμό  έχουν  φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα  ή  ενώσεις/κοινοπραξίες  αυτών  ή
συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της προμήθειας των ειδών,  που λειτουργούν νόμιμα
στην Ελλάδα ή σε  άλλο κράτος μέλος  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης (Ε.Ε.)  ή  του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού
Εμπορίου,  η  οποία  κυρώθηκε  με  το  Ν.2513/1997  και  των  πολυμερών  διαπραγματεύσεων  του  Γύρου  της
Ουρουγουάης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ (αρ. 4 Π.Δ. 60/2007) ή προερχόμενα από τρίτες
χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. και τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται
στην συνέχεια της παρούσας.

2.2Οι  ενώσεις  προσώπων  δεν  υποχρεούνται  να  περιβληθούν  ορισμένη  νομική  μορφή  για  την  υποβολή  της
προσφοράς τους.  Ωστόσο, σε  περίπτωση που η διακηρυσσόμενη με την παρούσα Υπηρεσία κατακυρωθεί  σε
ένωση  προσώπων  η  Αναθέτουσα  Αρχή  δικαιούται,  εφ’  όσον  το  θεωρήσει  αναγκαίο  για  την  ικανοποιητική
εκτέλεση της Σύμβασης, να ζητήσει από την ένωση να περιβληθεί ορισμένη νομική μορφή και η ένωση, στην
περίπτωση αυτή, υποχρεούται να το πράξει.

2.3Τα  εγκατεστημένα  στην  Ελλάδα  φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα  πρέπει  να  είναι  εγγεγραμμένα  στα  οικεία
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα και να προσκομίζουν ανάλογο πιστοποιητικό. Οι υποψήφιοι που δεν έχουν
εγκατάσταση στην Ελλάδα πρέπει να αποδεικνύουν την εγγραφή τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο του
κράτους εγκατάστασής τους ή να προσκομίζουν ανάλογη ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό, κατά τα οριζόμενα
στο άρθρο 44 του Π.Δ. 60/2007.

2.4Στη  συνέχεια  της  παρούσας  διακήρυξης,  ο  όρος  “οικονομικός  φορέας”  αφορά  όλες  τις  προαναφερθείσες
παραπάνω κατηγορίες.

Άρθρο 3  ο  
Προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής
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Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους,  επί ποινή απόρριψης  τα
παρακάτω δικαιολογητικά. Κάθε δικαιολογητικό θα πρέπει να έχει συνεχή αρίθμηση (ανά σελίδα, π.χ 1,ή 2 ή 3
κ.λ.π) και μονογραφή του εκπροσώπου της εταιρείας σε κάθε σελίδα Επί Ποινή Απόρριψης :

      
Α.  ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
3.1 Παραστατικά εκπροσώπησης, εάν η συμμετοχή γίνεται δια αντιπροσώπου - ων (άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ΄ του Π.Δ.
118/2007). Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με
την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης 
3.2 Εγγύηση συμμετοχής σύμφωνα με το Άρθρο 5 της παρούσης. 
3.3Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του 1559/1986, στην οποία θα δηλώνεται:

3.3.1Θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν οι προσφέροντες. 
3.3.2.Ότι  μέχρι  και  την  ημέρα  υποβολής  της  προσφοράς  τους  δεν  έχουν  καταδικαστεί  με  αμετάκλητη
δικαστική απόφαση :

• Για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ.60/2007, δηλαδή για κάποιο από τα
ακόλουθα:

- συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης
της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου  (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1).

- δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997
(EE C 195 της 25. 6.1997, σελ. 1)  και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου
(EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2).

- απάτη, κατά  την  έννοια  του  άρθρου  1  της  σύμβασης  σχετικά  με  την  προστασία  των  οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27. 11.1995, σελ. 48).

- νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/
EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης  του χρηματοπιστωτικού συστήματος
για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία
τροποποιήθηκε  από  την  Οδηγία  2001/97/ΕΚ  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου,  EE  L  344  της
28.12.2001, σελ. 76), η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α΄173) και τροποποιήθηκε με το Ν. 3424/2005
(Α΄305).

• Για  κάποιο  από  τα  αδικήματα  της  υπεξαίρεσης,  εκβίασης,  πλαστογραφίας,  ψευδορκίας,  δωροδοκίας,
δόλιας χρεοκοπίας 

• Για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους
δραστηριότητας 
3.3.3.Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι δεν τελούν:

• σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α΄ της παρ.2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007
καταστάσεις,  δηλαδή  σε  πτώχευση  ή  σε  διαδικασία  κήρυξης  πτώχευσης  ή  ανάλογη  κατάσταση που
προκύπτει  από  παρόμοια  διαδικασία,  που προβλέπεται  από  τις  διατάξεις  της  χώρας  εγκατάστασης  του
προσφέροντος
3.3.4.Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι δεν τελούν:

- Σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε
αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικού συμβιβασμού ή σε διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικού
συμβιβασμού ή ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, που προβλέπεται από τις διατάξεις της
χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος

3.3.5.Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι είναι: 

- ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης   
      (κύριας και επικουρικής) και να αναφέρονται οι φορείς ασφάλισης του προσωπικού.

- φορολογικά ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις
3.3.6.Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να καταθέσουν    Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου,  με το  
οποίο     θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα  
διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της
επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

     
Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από
αρμόδια αρχή του Δημοσίου ή του οικείου ΟΤΑ. 
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3.3.7.Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι η επιχείρησή τους δεν τελεί
σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007
καταστάσεις, δηλαδή υπό κοινή εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση και, επίσης, ότι η επιχείρηση δεν τελεί
υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό ανάλογες καταστάσεις καθώς
και  δεν  έχουν  καταδικασθεί  με  αμετάκλητη  απόφαση  για  αδίκημα  σχετικό  με  την  άσκηση  της
επαγγελματικής  τους  δραστηριότητας  και  δεν  τελούν  σε  αποκλεισμό  από  διαγωνισμούς  με  βάση
αμετάκλητη απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης.

3.3.8.Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών του δημοσίου
3.3.9.Να δηλώνεται ότι αναλαμβάνεται η υποχρέωση  για την προσήκουσα και έγκαιρη προσκόμιση των
δικαιολογητικών  της  παρ.  2  του  άρθρου  6  του  Π.Δ.  118/2007,  που  απαιτούνται  κατά  το  στάδιο  της
κατακύρωσης, και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.Δ. 118/2007 και του
άρθρου 12 της παρούσας εφόσον κατακυρωθεί υπέρ του η προμήθεια των ειδών
3.3.10.Να δηλώνεται ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή
ειδική  εκκαθάριση  του  Ν.1892/1990  (A΄101),  όπως  εκάστοτε  ισχύει,  (ή  άλλες  ανάλογες  καταστάσεις,  η
τελευταία περίπτωση για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης
απόφασης  κοινής  ή  ειδικής  εκκαθάρισης  των  ανωτέρω  νομοθετημάτων (ή  υπό  άλλες  ανάλογες
καταστάσεις, η τελευταία περίπτωση για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).
3.3.11.Να δηλώνεται ότι δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς.
3.3.12.Να δηλώνεται ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμό.
3.3.13.Να δηλώνεται ότι είναι συνεπείς στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών τους υποχρεώσεων όσο
και των υποχρεώσεων εν γένει προς το Δημόσιο τομέα.
3.3.14.Να δηλώνεται ότι δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών
που ζητούνται από το Νοσοκομείο και ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και
ακριβή.
3.3.15.Να  δηλώνεται  ότι  αποδέχονται  πλήρως  και  ανεπιφύλακτα  όλους  τους  όρους  της  παρούσας
διακήρυξης.
3.3.16.Να δηλώνεται το ύψος, ο αριθμός της εγγυητικής επιστολής και το πιστωτικό ίδρυμα έκδοσης αυτής 
3.3.17.Να δηλώνεται ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης κι
έχουν λάβει πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση αυτών.
3.3.18.Να  δηλώνεται  ότι  παραιτείται  από  κάθε  δικαίωμα  αποζημίωσης του  σχετικά  με  οποιαδήποτε
απόφαση του Νοσοκομείου για αναβολή ή ακύρωση ή ματαίωση του παρόντος διαγωνισμού.
3.3.19.Να δηλώνεται ότι συμμετέχει με μία μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού 

             3.3.20  Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να καταθέσουν Πιστοποιητικό από ανεξάρτητο διαπιστευμένο
φορέα για τη διαχείριση της ποιότητας με βάση το άρθρο 47 του π.δ 60/2007 και συμπληρωματικά το άρθρο 9 του
π.δ 118/2007,  σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο EN ISO 9001:2000 ή ισοδύναμο.

Όπου ανωτέρω αναφέρεται η υποχρέωση του συμμετέχοντος για την κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης, ή η
αναφορά  «Να  δηλώνεται»,  νοείται  η  κατάθεση  Υπεύθυνης  δήλωσης  της  παρ.  4  του  άρθρου  8  του
Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, Επί Ποινή Απόρριψης, στην οποία θα δηλώνονται τα αιτούμενα
ένα προς ένα.

Β. ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ

3.1Παραστατικά εκπροσώπησης, εάν η συμμετοχή γίνεται δια αντιπροσώπων. (άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ΄ του Π.Δ.
118/2007).

3.2Εγγύηση συμμετοχής σύμφωνα με το Άρθρο 5 της παρούσης. 
Όλα τα αναφερόμενα ως ανωτέρω δικαιολογητικά στο άρθρο 3 της παρούσης διακήρυξης, από την παράγραφο

3.1 έως και 3.3.20, που αφορούν τους «Α. Έλληνες Πολίτες».

Γ. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

3.1 Εγγύηση συμμετοχής σύμφωνα με το Άρθρο 5 της παρούσης.
Όλα τα αναφερόμενα ως ανωτέρω δικαιολογητικά στο άρθρο 3 της παρούσης διακήρυξης, από την παράγραφο

3.1 έως και 3.3.20, που αφορούν τους «Α. Έλληνες Πολίτες» και « Β.Αλλοδαποί Πολίτες» .

Διευκρινίζεται ότι οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από τους διαχειριστές,
στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο, στις περιπτώσεις Α.Ε.

3.2Όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος για  την απόδειξη των ανωτέρω ιδιοτήτων και  της
εξουσίας έκδοσης παραστατικού εκπροσώπησης, Συγκεκριμένα:
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3.2.1 Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ανωνύμου Εταιρείας (Α.Ε.) ή Εταιρείας Περιορισμένης
Ευθύνης (Ε.Π.Ε.):

• ΦΕΚ σύστασης της εταιρείας 

• ΦΕΚ εκπροσωπήσεως της εταιρίας

• Πρόσφατο κωδικοποιημένο καταστατικό, θεωρημένο από την αρμόδια αρχή ή βεβαίωση
της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να προκύπτουν οι
τυχόν  μεταβολές,  που  έχουν  επέλθει  στο  καταστατικό  του  νομικού  προσώπου  και,  εφόσον
υπάρχουν  μεταβολές,  τα  σχετικά  ΦΕΚ  (για  την  περίπτωση  των  Α.Ε.)  ή  τις  σχετικές
συμβολαιογραφικές πράξεις (για την περίπτωση των Ε.Π.Ε.). 

• Υπεύθυνη  Δήλωση  της  παρ.  4  του  άρθρου  8  του  ν.  1599/1986  (Α’  75)  του  νομίμου
εκπροσώπου  ότι  τα  όργανα  εκπροσώπησης  της  εταιρείας  είναι  αυτά  που  αναφέρονται  στο
υποβαλλόμενο ΦΕΚ εκπροσώπησης.  

3.2.2 Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας (Ο.Ε. ή Ε.Ε.):

• Επίσημο  αντίγραφο  ή  επικυρωμένο  φωτοαντίγραφο  του  συμφωνητικού  σύστασης  της
εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και του τελευταίου σε ισχύ καταστατικού
της εταιρίας.

• Πιστοποιητικό περί  μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή

3.2.3 Για Αλλοδαπά νομικά πρόσωπα:

• Ανάλογα με  τη  μορφή τους,  αντίστοιχα  νομιμοποιητικά  έγγραφα και  πιστοποιητικά  με
αυτά που αναφέρονται  ανωτέρω υπό παραγράφους 3Α ή 3Β,  τα οποία προβλέπονται  από το
δίκαιο της χώρας της έδρας ή λειτουργίας τους και από τα οποία αποδεικνύεται η νόμιμη σύσταση
και λειτουργία τους, η εγγραφή στα προβλεπόμενα μητρώα εταιριών και το τελευταίο σε ισχύ
καταστατικό,  και  οι  λοιπές  πληροφορίες  και  στοιχεία,  που  ζητούνται  ανωτέρω  για  τους
ημεδαπούς.

• Σε περίπτωση που η χώρα προέλευσης δεν εκδίδει κάποιο αντίστοιχο πιστοποιητικό, αυτό
αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του υποψηφίου, από την οποία
προκύπτει  ότι:  (α) δεν εκδίδεται τέτοιο πιστοποιητικό,  και  (β) ο Υποψήφιος πληροί  το σχετικό
νομιμοποιητικό όρο.

Δ. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 

3.1Εγγύηση συμμετοχής σύμφωνα με το Άρθρο 5 της παρούσης.

3.2Κατά  περίπτωση,  τα  δικαιολογητικά  που  προβλέπονται  αντιστοίχως  ανωτέρω,  υπό  στοιχ.  3Α,  3Β  και  3Γ .
Διευκρινίζεται ότι :

• το προσκομιζόμενο απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμο έγγραφο αφορά τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του
συνεταιρισμού και 

• οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται απ’ αυτόν.

Ε. ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

3.1  Εγγύηση συμμετοχής   σύμφωνα με το Άρθρο 5 της παρούσης.

3.2  Τα παραπάνω κατά περίπτωση   δικαιολογητικά, για τον κάθε πάροχο υπηρεσιών, που συμμετέχει στην ένωση.

• Επισημαίνεται ότι  η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να περιλαμβάνει τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις
υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης. 

• Δήλωση  σύστασης  ένωσης  προμηθευτών,  νόμιμα  θεωρημένη  για  το  γνήσιο  της  υπογραφής  των  
δηλούντων, στην οποία θα φαίνεται το αντικείμενο των εργασιών του καθενός από τους συμμετέχοντες, ή
το μέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα εξ αυτών επί του συνόλου της προσφοράς, ο εκπρόσωπος της
ένωσης έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και το πρόσωπο που ενδεχομένως τον αναπληρώνει.

Άρθρο 4  ο  
Προσφορά ενώσεων υποψήφιων αναδόχων (οικονομικών φορέων) 

4.1Η ένωση υποψήφιων αναδόχων (οικονομικών φορέων) υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται
υποχρεωτικά,  είτε  από  όλους  τους  αναδόχους  που  αποτελούν  την  ένωση,  είτε  από  εκπρόσωπό  τους
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εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η
έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης υποψήφιων αναδόχων.

4.2Με  την  υποβολή  της  προσφοράς,  κάθε  μέλος  της  ένωσης  ευθύνεται  εις  ολόκληρο.  Σε  περίπτωση
κατακύρωσης  ή  ανάθεσης  της  υπηρεσίας,  η  ευθύνη  αυτή  εξακολουθεί  μέχρι  πλήρους  εκτέλεσης  της
σύμβασης. 

4.3Σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρα βία, μέλος της ένωσης δεν
μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα
υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η
παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν
να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της
ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση, η οποία εγκρίνεται από το Δ.Σ. του
Νοσοκομείου.

Άρθρο 5  ο  
Εγγυήσεις

5.1 Εγγύηση  συμμετοχής στο διαγωνισμό. 

5.1.1 Η κάθε  μία εγγύηση πρέπει  να  ισχύει  τουλάχιστον  για  ένα  έτος από την επομένη της  διενέργειας  του
διαγωνισμού.

5.1.2 Προσφορές  χωρίς  εγγύηση  ή  χωρίς  την  προσήκουσα  κατά  την  παρούσα  εγγύηση  για  το  Νοσοκομείο
απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη.

5.1.3 Η  κάθε  μία  εγγυητική  συμμετοχής  θα  πρέπει  να  είναι  σύμφωνη  με  το  συνημμένο  υπόδειγμα  στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’  και να περιέχει όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σ’ αυτό. Η εγγύηση εκδίδεται υπέρ του
συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης των
προσφερόμενων ειδών συμπ/νου ΦΠΑ

5.2.1 Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης Εκτελεστικής Σύμβασης 

5.2.2 Ο  οικονομικός  φορέας  υποχρεούται  να  καταθέσει  ξεχωριστή  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  των  όρων  της
‘’εκτελεστικής’’  σύμβασης,  το  ύψος  θα  αντιστοιχεί  σε  ποσοστό  10%  της  συνολικής  συμβατικής  αξίας,
αφαιρουμένου του Φ.Π.Α. και θα ισχύει για όσο διαρκεί η σύμβαση. Η κάθε μία εγγύηση κατατίθεται με την
υπογραφή  της  σύμβασης  και  θα  πρέπει  να  είναι  απόλυτα  σύμφωνη  με  το  συνημμένο  υπόδειγμα  στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄

Οι  εγγυήσεις  που  αναφέρονται  στη  Διακήρυξη,  εκδίδονται  από  πιστωτικά  ιδρύματα  ή  άλλα  νομικά
πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή
του  Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.)  ή  σε  τρίτες  χώρες  που έχουν  υπογράψει  τη  Συμφωνία
Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το Ν.2513/1997 και
έχουν, σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωμα. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε
άλλο  κράτος  εκτός  της  Ελλάδας,  θα  συνοδεύονται  υποχρεωτικά  από  επίσημη  μετάφρασή  τους  στην
Ελληνική γλώσσα.
Οι εγγυήσεις πρέπει να περιέχουν, τα στοιχεία του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ’ της παρούσας Διακήρυξης. Στην
περίπτωση ένωσης υποψήφιων οικονομικών φορέων οι  εγγυήσεις  περιλαμβάνουν και  τον  όρο  ότι  η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.  
Κατά τα λοιπά, σχετικά με τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 25 του Π.Δ. 118/2007.

Άρθρο 6  ο  
Χρόνος και τόπος υποβολής προσφορών – Περιεχόμενο Προσφορών

6.1Οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν την προσφορά τους με τα
απαραίτητα δικαιολογητικά το αργότερο μέχρι την 26η/08/2014 και ώρα 14.00 μ.μ, στην Γραμματεία του
Νοσοκομείου 

6.2Οι προσφορές θα υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα, στην Ελληνική γλώσσα μέσα στον σφραγισμένο κυρίως
φάκελο, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς: 

6.2.1 Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα. 

6.2.2 Η ένδειξη «ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ».
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6.2.3 Ο αριθμός και ο τίτλος της διακήρυξης 

6.2.4 Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

6.2.5 Τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου (συμπεριλαμβανομένων Ταχυδρομικής Διεύθυνσης, Ταχυδρομικού
Κώδικα, Τηλεφώνων Επικοινωνίας και Fax). Σημειώνεται ότι τα αναγραφόμενα στοιχεία θα αποτελούν
τα στοιχεία επικοινωνίας  με τον διαγωνιζόμενο.

6.3Εντός του παραπάνω κυρίως φακέλου  της προσφοράς τοποθετούνται τα παρακάτω:  

6.3.1 Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής με την ένδειξη “ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ” ο οποίος
θα περιέχει: 

• Την εγγύηση συμμετοχής 

• Ένα (1) Πρωτότυπο και ένα (1) φωτοαντίγραφο του κάθε δικαιολογητικού του άρθρου 3 της παρούσας. Τα
πρωτότυπα  δικαιολογητικά  συμμετοχής  και  τα  αντίγραφα  αυτών  θα  είναι  χωριστά,  με  τη  σειρά  που
ζητούνται στην παρούσα διακήρυξη 

6.3.2 Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς με την ένδειξη “ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ” ο οποίος θα περιέχει: 

• Ένα (1) Πρωτότυπο και ένα (1) Αντίγραφο για το Παράρτημα Β΄ «Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές»

•    Η  Τεχνική  Προσφορά και  στις  δύο  προαναφερθείσες  περιπτώσεις  θα  πρέπει  να  έχει  τη  μορφή που
αναλύεται στο Παράρτημα Β΄. 

• Σε  περίπτωση  που  τα  τεχνικά  στοιχεία  της  προσφοράς  δεν  είναι  δυνατόν,  λόγω  μεγάλου  όγκου,  να
τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο
με την ένδειξη «Παράρτημα Τεχνικής Προσφοράς» για το Παράρτημα Β’  ‘’Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές’’
και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

• Δικαιολογητικά που αφορούν τα προσφερόμενα είδη (πιστοποιητικά ISO, CE Mark κ.λ.π.), τοποθετούνται στο
φάκελο Τεχνικής Προσφοράς.

6.3.3 Φάκελος  Οικονομικής  Προσφοράς με  την  ένδειξη  “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ”  ο  οποίος  θα
περιέχει:

• Έναν ΥΠΟΦΑΚΕΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ, με ένα (1) Πρωτότυπο
και ένα (1) Αντίγραφο 

Η Οικονομική Προσφορά θα πρέπει να έχει τη μορφή που αναλύεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’, περιλαμβάνει δε, επί
ποινή απορρίψεως, όλα τα υποβληθέντα οικονομικά στοιχεία.

6.4Οι παραπάνω φάκελοι (6.3.1, 6.3.2. και 6.3.3) θα είναι εντός του κυρίως φακέλου και θα είναι σφραγισμένοι
καλά. 

6.5Και οι τρεις επιμέρους φάκελοι πέρα των ανωτέρω ενδείξεων θα πρέπει να φέρουν και τις ενδείξεις του
κυρίως φακέλου που αναφέρονται στην παράγραφο 6.2. 

6.6Δε θα ληφθούν υπόψη προσφορές που υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα είτε
ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφτασαν στην Επιτροπή έγκαιρα.

6.7Προσφορές, που υποβάλλονται μετά την ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών που ορίζονται
στην παρούσα διακήρυξη  θεωρούνται ως εκπρόθεσμες και δεν λαμβάνονται υπόψη. 

6.8Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της  προσφοράς ή  πρόταση που κατά την κρίση της  αρμόδιας Επιτροπής
εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη. 

6.9Αντιπροσφορές  και  εναλλακτικές  προσφορές  δε  γίνονται  δεκτές.  Σε  περίπτωση  υποβολής  τους
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

6.10 Σ'  ένα  από  τα  αντίτυπα  που  ορίζεται  ως  πρωτότυπο και  σε  κάθε  σελίδα  του,  πρέπει  να
αναγράφεται ευκρινώς η λέξη “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ”. Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από τα
άλλα αντίτυπα, σε περίπτωση ασυμφωνίας αυτών με το πρωτότυπο. 

6.11 Κατά την αποσφράγιση των προσφορών, το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης, δεν είναι υποχρεωμένο
να  ελέγχει  την  συμμόρφωση  των  διαγωνιζομένων  ή  των  προσφορών  τους  ως  προς  τους  όρους  της
διακήρυξης. 

6.12 Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην
προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη
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από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον
έλεγχο,  μονογράφει  και  σφραγίζει  την  τυχόν  διόρθωση  ή  προσθήκη.  Η  προσφορά  απορρίπτεται,  όταν
υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των
προσφορών. 

6.13 Συμπληρωματικές πληροφορίες δίνονται μόνο σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 10 του Π.Δ.
118/2007.

6.14 Οι  προσφορές  ισχύουν  και  δεσμεύουν  τους  προμηθευτές  για  εκατόν  ογδόντα  (180)
ημερολογιακές  ημέρες.  Η  έναρξη  της  προθεσμίας  αυτής  αρχίζει  από  την  επόμενη  διενέργειας  του
διαγωνισμού. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους ή μέρος της
μετά την κατάθεση της. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί ο διαγωνιζόμενος υπόκειται
σε κυρώσεις και ειδικότερα: i) Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση, ii) Κατάπτωση της
εγγύησης συμμετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια.

6.15 Προσφορά  που  ορίζει  χρόνο  ισχύος  μικρότερο  του  προβλεπόμενου  από  τη  διακήρυξη,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

6.16 Η  ισχύς  της  προσφοράς  μπορεί  να  παρατείνεται  εγγράφως,  εφόσον  τούτο  ζητηθεί  από  την
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο
από  τη  διακήρυξη.  Μετά  τη  λήξη  και  του  παραπάνω  ανώτατου  ορίου  χρόνου  παράτασης  ισχύος  της
προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή
κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον,
οπότε οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους,
εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου, παράταση της προσφοράς τους, είτε
όχι.  Στην  τελευταία  περίπτωση,  η  διαδικασία  του  διαγωνισμού  συνεχίζεται  με  όσους  παρέτειναν  τις
προσφορές τους.                                                                                     

6.17 Όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του διαγωνισμού και όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του Φακέλου
Προσφοράς θα πρέπει να είναι συνταγμένα ή επίσημα μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση
αυστηρά τεχνικούς όρους για τους οποίους δεν υπάρχει αντίστοιχη δόκιμη μετάφραση στην Ελληνική και
που μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα. Εξαίρεση αποτελούν και τα συνημμένα στην τεχνική προσφορά
έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα.

6.18 O προσφέρων υποχρεούται  να  προσκομίσει  όλα  τα  ζητούμενα  στοιχεία,  σύμφωνα με  τις  κατά
περίπτωση οδηγίες. Παραπομπές σε έγγραφα επιτρέπονται εφόσον αυτά προσαρτώνται στην προσφορά και
εφόσον δίνεται ο συγκεκριμένος αριθμός παραγράφου και σελίδας

6.19 Για την εύκολη αξιολόγηση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η
σειρά των όρων της διακήρυξης. Οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα της διακήρυξης πρέπει να είναι
σαφείς.  Παραπομπές  σε  τεχνικά έντυπα ή εκδόσεις  των κατασκευαστικών οίκων επιτρέπονται  μόνον
εφόσον προσαρτώνται στην προσφορά και δίνεται ο συγκεκριμένος αριθμός παραγράφου και σελίδας.
Προσφορά η οποία, κατά την κρίση της Επιτροπής, περιλαμβάνει γενικές και  ασαφείς απαντήσεις θα
αποκλείεται από τη συνέχεια της αξιολόγησης.

6.20 Διευκρινίσεις που δίνονται από τους υποψηφίους οποτεδήποτε μετά τη λήξη χρόνου κατάθεσης
των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινίσεις δίδονται μόνον
επί  νομίμως  υποβληθέντων  δικαιολογητικών  και  όταν  αυτές  ζητούνται  από  αρμόδιο  όργανο  του
Νοσοκομείου, είτε ενώπιον του είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση
του οργάνου. Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται
υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.

6.21 Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως, την ένσταση του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α
του Π.Δ. 118/2007 κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται
ότι  αποδέχεται  πλήρως  και  ανεπιφυλάκτως  όλους  τους  όρους  της  διακήρυξης  ή  πρόσκλησης  και  δεν
δύναται,  με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει,  ευθέως ή εμμέσως, τους
ανωτέρω όρους. Η άσκηση ενστάσεως κατά της διακηρύξεως δεν κωλύει τη συμμετοχή στον διαγωνισμό.
Στους διαγωνισμούς, οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου, οι ρυθμίσεις της
παρούσης παραγράφου δεν θίγουν τις ειδικές διατάξεις του Ν. 2522/1997. 

Άρθρο 7
Διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών 
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7.1Η  αποσφράγιση  των  προσφορών  θα  πραγματοποιηθεί  σε  ανοικτή  συνεδρίαση  από  την  Επιτροπή  του
Διαγωνισμού  παρουσία  των  υποψηφίων  οικονομικών  φορέων  που  υπέβαλαν  προσφορά  ή
εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, την ημέρα και ώρα που ορίζεται στη διακήρυξη.

7.2Όλοι οι παρευρισκόμενοι λαμβάνουν γνώση μόνο των συμμετασχόντων στον διαγωνισμό.

7.3Τυχόν απουσία υποψηφίου ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του δεν κωλύει το άνοιγμα  της αντίστοιχης
Προσφοράς.  

Η διαδικασία αξιολόγησης πραγματοποιείται στα ακόλουθα στάδια:

Α’  ΣΤΑΔΙΟ  –   Αποσφράγιση του Κυρίως Φακέλου,  του Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής,  του κάθε ενός
συμμετέχοντος οικονομικού φορέα, έλεγχος και αξιολόγηση των Δικαιολογητικών συμμετοχής.
Η αποσφράγιση ολοκληρώνεται την ίδια ημέρα και  αν δεν επαρκέσει ο χρόνος σε επόμενη-ες συνεδριάσεις της
Επιτροπής του Διαγωνισμού,  με την εξής διαδικασία:
Στο  Στάδιο  αυτό  η  Επιτροπή του Διαγωνισμού αριθμεί,  μονογράφει  και  αποσφραγίζει  τον  κυρίως  φάκελο  κάθε
προσφοράς και ελέγχει αν υπάρχουν, σε κάθε κυρίως φάκελο, τρεις υποφάκελοι με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»,  «ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  και  «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ».  Εάν  δεν  υπάρχουν  και  οι  τρεις
υποφάκελοι,  ο  προσφέρων  αποκλείεται  από  την  περαιτέρω  διαδικασία  αξιολόγησης  και  οι  υποβληθέντες
υποφάκελοι παραμένουν κλειστοί στην Υπηρεσία. 
Κατά την διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης μπορεί να γίνεται χρήση μηχανικού μέσου (διάτρηση), με το
οποίο θα αποτυπώνεται η ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης.
Κατά την ίδια πρώτη συνεδρίαση, η  Επιτροπή του Διαγωνισμού αποσφραγίζει και τους φακέλους δικαιολογητικών
συμμετοχής, μονογράφει όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό ανά φύλλο και καταγράφει
στο πρακτικό της τα στοιχεία που περιέχονται σ’ αυτούς. 
Οι φάκελοι των τεχνικών και οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται από το παραπάνω
όργανο, προκειμένου να αποσφραγισθούν κατά την ημερομηνία και την ώρα που θα ορισθεί από την πρόσκληση. 
Κατά την  αποσφράγιση των προσφορών η  Επιτροπή του Διαγωνισμού δεν είναι  υποχρεωμένη να ελέγχει  τη
συμμόρφωση των διαγωνιζόμενων, δηλαδή των προσφορών τους, προς τους όρους της Διακήρυξης. 
Η Επιτροπή του Διαγωνισμού ελέγχει το σύνολο των κατατεθειμένων δικαιολογητικών συμμετοχής των οικονομικών
φορέων  και  εισηγείται  τον  αποκλεισμό  από  τα  επόμενα  στάδια  αξιολόγησης  των  διαγωνιζομένων,  που  έχουν
υποβάλει ελλιπή στοιχεία (δικαιολογητικά συμμετοχής) ή των οποίων τα υποβληθέντα στοιχεία δεν ικανοποιούν τους
σχετικούς όρους της παρούσας Διακήρυξης. 
Η  Επιτροπή του  Διαγωνισμού  μπορεί  κατά  τη  διάρκεια  του  σταδίου  αυτού  να  ζητήσει  διευκρινίσεις  από  τους
διαγωνιζομένους επί των υποβληθέντων στοιχείων. 
Μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας συντάσσεται Πρακτικό αποδοχής ή αιτιολογημένης απόρριψης των
δικαιολογητικών συμμετοχής για τις συμμετέχουσες εταιρείες. 

Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής κοινοποιείται στους συμμετέχοντες.

Β’ ΣΤΑΔΙΟ  –  Αποσφράγιση φακέλων Τεχνικών Προσφορών, έλεγχος και αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών
των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων.  

Μετά την άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής προσφυγών ή την εξέταση τυχόν υποβληθεισών προσφυγών ή
παρατηρήσεων  κατά  το  προηγούμενο  στάδιο,  ορίζεται  η  ημερομηνία  και  ώρα  αποσφράγισης  των  Τεχνικών
Προσφορών και ενημερώνονται εγγράφως με τηλεομοιοτυπία (fax) - τρεις (3) ημέρες προ της ημερομηνίας έναρξης
της διαδικασίας - οι συμμετέχοντες που δεν αποκλείσθηκαν κατά το στάδιο αυτό και η Επιτροπή του Διαγωνισμού
ελέγχει και αξιολογεί τις τεχνικές προσφορές.
Κατά την διαδικασία  της  αποσφράγισης μπορεί  να  γίνεται  χρήση μηχανικού μέσου (διάτρηση),  με  το  οποίο  θα
αποτυπώνεται η ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης. Η αποσφράγιση λαμβάνει χώρα σε ανοικτή συνεδρίαση, στην
οποία μπορούν να παρίστανται αυτοπροσώπως ή δια του νομίμου εκπροσώπου τους ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο
πρόσωπο όλοι  οι  συμμετέχοντες  σε  αυτό το  στάδιο  του Διαγωνισμού.  Μετά την αποσφράγιση,  η  Επιτροπή του
Διαγωνισμού μονογράφει κατά φύλλο και εξετάζει τις Τεχνικές Προσφορές ξεχωριστά, ανά οικονομικό φορέα και ανά
προσφερόμενο αριθμημένο Νοσοκομείο του Παραρτήματος Ε’.
Η  Επιτροπή του  Διαγωνισμού  μπορεί  κατά  τη  διάρκεια  του  σταδίου  αυτού  να  ζητήσει  διευκρινίσεις  από  τους
διαγωνιζομένους επί των υποβληθέντων στοιχείων. 

Μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας συντάσσεται Πρακτικό τεχνικής αξιολόγησης με την αιτιολογημένη
αποδοχή  ή  απόρριψη  των  Τεχνικών  Προσφορών  των  συμμετεχόντων  οικονομικών  φορέων   Η  απόφαση  της
Αναθέτουσας Αρχής κοινοποιείται στους συμμετέχοντες.
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Γ’  ΣΤΑΔΙΟ  –  Αποσφράγιση φακέλου και  υποφακέλων Οικονομικής Προσφοράς,  έλεγχος  και  αξιολόγηση των
οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων.  

Μετά την άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής προσφυγών ή την εξέταση τυχόν υποβληθεισών προσφυγών ή
παρατηρήσεων  κατά  το  προηγούμενο  στάδιο,  ορίζεται  η  ημερομηνία  και  ώρα  αποσφράγισης  των  Οικονομικών
Προσφορών  και  ενημερώνονται  εγγράφως  με  τηλεομοιοτυπία  (fax)  -  τρεις  (3)  ημέρες  προ  της  ημερομηνίας
αποσφράγισης του φακέλου - οι συμμετέχοντες που δεν αποκλείσθηκαν κατά το στάδιο αυτό.  

Κατά την διαδικασία  της  αποσφράγισης μπορεί  να  γίνεται  χρήση μηχανικού μέσου (διάτρηση),  με  το  οποίο  θα
αποτυπώνεται η ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης. Η αποσφράγιση λαμβάνει χώρα σε ανοικτή συνεδρίαση, στην
οποία μπορούν να παρίστανται αυτοπροσώπως ή δια του νομίμου εκπροσώπου τους ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο
πρόσωπο όλοι  οι  συμμετέχοντες  σε  αυτό το  στάδιο  του Διαγωνισμού.  Μετά την αποσφράγιση,  η  Επιτροπή του
Διαγωνισμού μονογράφει κατά φύλλο και εξετάζει τις Οικονομικές Προσφορές και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση
των οικονομικών στοιχείων. Οι Φάκελοι και οι υποφάκελοι των Οικονομικών Προσφορών που απορρίφθηκαν κατά
την αξιολόγηση των Τεχνικών και λοιπών στοιχείων δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται στους συμμετέχοντες.  

Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά παράβαση των άρθρων 138 και
182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανήλικους κάτω των 15 ετών. 

Για να ολοκληρώσει το έργο της, η Επιτροπή του Διαγωνισμού μπορεί να επικοινωνεί γραπτά με τους υποψηφίους
και  να  θέτει  διευκρινιστικές  ερωτήσεις.  Διευκρινίσεις  που  δίδονται  αυτοβούλως  από  τους  συμμετέχοντες
οποτεδήποτε μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των Προσφορών τους δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. 
Στο τέλος της διαδικασίας και με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών, η Επιτροπή του
Διαγωνισμού  συντάσσει  πρακτικό  οικονομικής  αξιολόγησης,  στο  οποίο  αναδεικνύει  την  προσφορά  με  τη
χαμηλότερη τιμή

Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής κοινοποιείται στους συμμετέχοντες.

Δ’ ΣΤΑΔΙΟ  –  Αποσφράγιση φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, έλεγχος και αξιολόγηση των δικαιολογητικών
κατακύρωσης των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων.
Μετά την ολοκλήρωση όλων των προαναφερομένων διαδικασιών και  μετά την άπρακτη παρέλευση του χρόνου
υποβολής προσφυγών ή την εξέταση από την Επιτροπή Ενστάσεων τυχόν υποβληθεισών προσφυγών ή ενστάσεων
κατά το προηγούμενο στάδιο και εφόσον υπάρχουν, ο προσφέρον οικονομικός φορέας  στον οποίο πρόκειται να γίνει
η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτούς, με βεβαίωση παραλαβής, οφείλουν να υποβάλλουν σε
σφραγισμένο  φάκελο,  τα  έγγραφα  και  δικαιολογητικά  που  ορίζονται  στη  Διακήρυξη  (άρθρο  12)  τα  οποία
αποσφραγίζονται και ελέγχονται από το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης του φακέλου σε ημερομηνία
και ώρα, που ορίζεται από σχετική πρόσκληση.
Αποσφράγιση και έλεγχος του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης από την Επιτροπή του Διαγωνισμού  μετά
από σχετική πρόσκληση -  τρεις (3)  ημέρες προ της ημερομηνίας αποσφράγισης του φακέλου -  σε  όλους όσους
δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών κατακύρωσης που κατατέθηκαν και παρουσία αυτών.
Στο τέλος της διαδικασίας και με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης, η Επιτροπή
του Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό αξιολόγησης, στο οποίο αναδεικνύει  τον οικονομικό φορέα στον οποίο
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.

Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής κοινοποιείται στους συμμετέχοντες.

Ε’ ΣΤΑΔΙΟ -  ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Μετά από όλα τα προαναφερόμενα και  την παρέλευση του χρόνου υποβολής προσφυγών ή την εξέταση τυχόν
υποβληθεισών προσφυγών ή παρατηρήσεων κατά το  προηγούμενο στάδιο,  η  Αναθέτουσα Αρχή θα καλέσει  τον
επιτυχόντα οικονομικό φορέα σε καθορισμένη ημέρα και ώρα για να υπογράψουν εντός δέκα (10) ημερών από την
σχετική ειδοποίηση, την Εκτελεστική Σύμβαση 
Ο επιτυχόν οικονομικός φορέας αναμένεται να έχει προσκομίσει όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά και πιστοποιητικά
όπως προσδιορίζονται στους όρους και προϋποθέσεις της παρούσης διακήρυξης (Δικαιολογητικά Κατακύρωσης). Οι
όροι  και  προϋποθέσεις  εκάστης  Εκτελεστικής  Σύμβασης  καθορίζονται  στο  Παράρτημα  Β΄  των  Γενικών  Τεχνικών
Προδιαγραφών, των Ειδικών Τεχνικών Προδιαγραφών και των όρων και υποχρεώσεων  της παρούσης διακήρυξης. Οι
όροι αυτοί δεν είναι διαπραγματεύσιμοι και δεν μπορούν να αγνοηθούν ή να αντικατασταθούν από οποιουσδήποτε
όρους προτείνονται από τους προσφέροντες, οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας υποβολής
προσφορών ή κατά τη διάρκεια ισχύος εκάστης Συμφωνίας.
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Η  Εκτελεστική  Σύμβαση  θα  αποτελεί  ανεξάρτητο  κείμενο.  Η  Προσφορά  ή/και  οποιοδήποτε  άλλο  έγγραφο  ή
πληροφορίες που ανταλλάσσονται πριν από τη λήξη της Προθεσμίας Υποβολής Προσφορών, δεν περιλαμβάνονται σε
αυτή.
Η  συμμετοχή  στην  Εκτελεστική  Σύμβαση  και  οποιοδήποτε  όφελος  απορρέει  από  το  γεγονός  αυτό,  ανακαλείται
αμέσως, στην περίπτωση που ο Προσφέρων  έχει κληθεί αλλά δεν έχει προσέλθει για να την υπογράψει εντός της
τακτής προθεσμίας ή/και δεν έχει υποβάλει τα ζητούμενα αποδεικτικά ή/και πιστοποιητικά που αναφέρονται στο
σχετικό άρθρο  επιφυλασσομένων των κυρώσεων που αναφέρονται στη παρούσα διακήρυξη. Σε αυτή την περίπτωση
η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να αναθέσει το σχετικό μέρος του διαγωνισμού στον επόμενο  Υποψήφιο Οικονομικό
Φορέα, σύμφωνα με τους κανονισμούς.
Σύμφωνα  με  τις  ισχύουσες  διατάξεις  του  Π.Δ  60/2007  (ΦΕΚ  64/Α/16-3-2017)  κατά  την  σύναψη  Εκτελεστικής
Σύμβασης με έναν οικονομικό φορέα, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να διαβουλευθεί γραπτώς με τον φορέα αυτό,
ζητώντας εν ανάγκη, να ολοκληρώσει την προσφορά του (άρθρο 26 παρ.3). 

Άρθρο 8  ο  
Διοικητικές Προσφυγές

8.1Διοικητικές προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 15 του
Π.Δ.  118/2007  και   του  Ν.3886/30-9-2010.  Οι  διοικητικές  προσφυγές  υποβάλλονται  εγγράφως  στο  Τμήμα
Γραμματείας (Κεντρικό Πρωτόκολλο) της Αναθέτουσας Αρχής προκειμένου να πρωτοκολληθούν και να κατατεθεί
το οικείο παράβολο, όπου απαιτείται.

8.2Διοικητικές προσφυγές που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους εκτός από τους λόγους που αναφέρονται
στα ανωτέρω νομοθετήματα δεν γίνονται δεκτές, ούτε εξετάζονται.  

8.3Οι προσφεύγοντες λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα. 

Άρθρο 9  ο  
Προσφερόμενη τιμή – Νόμισμα 

9.1  Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ για παράδοση του εμπορεύματος ελεύθερου, όπως αναφέρεται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α, θα αναγράφονται δε ολογράφως και αριθμητικώς 

9.2 Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ σε ξένο νόμισμα εκτός Ευρωπαϊκής
Ένωσης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

9.3 Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή για
ολόκληρη την ποσότητα ανά είδος, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

9.4 Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
9.5 Οι τιμές θα δίδονται ως εξής:

Ι .Τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α.
ΙΙ. Ποσοστό Φ.Π.Α επί τοις % στο οποίο υπάγεται το είδος. (Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α θα
διορθώνεται από την Υπηρεσία).
Η τιμή με κρατήσεις και χωρίς Φ.Π.Α θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών.

9.6 Σε περίπτωση που το προσφερόμενο είδος συγκροτείται από περισσότερα του ενός μέρη που υπόκεινται σε
διαφορετικό ποσοστό Φ.Π.Α., θα δίδεται υποχρεωτικά τιμή χωριστά για κάθε μέρος από αυτά.
Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται ανά είδος

9.7 Εάν  στο  διαγωνισμό  οι  προσφερόμενες  τιμές  είναι  υπερβολικά  χαμηλές  θα  εξετάζονται  λεπτομερώς  οι
προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να
παρασχεθούν  εγγράφως  οι  αναγκαίες  διευκρινίσεις  σχετικά  με  τον  οικονομικό  χαρακτήρα  της  διαδικασίας
κατασκευής  ή  τις  τεχνικές  λύσεις  που  έχουν  επιλεγεί  ή  τις  εξαιρετικά  ευνοϊκές  συνθήκες  που  διαθέτει  ο
προσφέρων  για  την  προμήθεια  των  ειδών  ή  την  πρωτοτυπία  των  προτεινομένων  προμηθειών  τις  οποίες
επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς.

9.8 Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση
των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.

9.9 Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προμηθευτή μέχρι τη λήξη της σύμβασης που θα υπογραφεί.
9.10 Αποκλείεται  αναθεώρηση  των  τιμών  προσφοράς  και  οποιαδήποτε  επί  πλέον  οικονομική  αξίωση  του

προμηθευτή, πέραν των τιμών κατακύρωσης.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Φ. 325/2014 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ Σελίδα 14

ΑΔΑ: 74184690ΩΣ-ΤΡΓ



9.11 Οι προσφερόμενες τιμές που θα προκύψουν κατά τη διενέργεια του υπ’ όψη τακτικού διαγωνισμού, με την
κατακύρωση του αποτελέσματος αυτού, θα εναρμονίζονται υποχρεωτικά με τις τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών
της Ε.Π.Υ. Οι συμμετέχοντες στην προσφορά τους, θα πρέπει υποχρεωτικά να δηλώνουν την αντιστοίχιση με το
Παρατηρητήριο Τιμών της Ε.Π.Υ.

Άρθρο 10  ο  
Αξιολόγηση προσφορών - Κατακύρωση Διαγωνισμού

Κριτήριο για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού είναι η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 
Για την επιλογή της χαμηλότερης τιμής αξιολογούνται μόνον οι προσφορές που έχουν κριθεί ως τεχνικά αποδεκτές
και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της Διακήρυξης. 

Σε περίπτωση που υπάρχουν ισότιμες  ή ισοδύναμες  προσφορές  τελικός  Ανάδοχος   επιλέγεται  βάσει  του (ΠΔ
118/2007 Άρθρο 21 παρ. β)

Σε περίπτωση που υποβληθεί μία μόνο προσφορά ή τελικά γίνεται αποδεκτή μία μόνο προσφορά και εφόσον δεν
υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία τιμών είτε προηγούμενων διαγωνισμών είτε της αγοράς που να επιβεβαιώνονται με
παραστατικά, ο διαγωνισμός ματαιώνεται και επαναλαμβάνεται υποχρεωτικά (Αρθρο 21 παρ. η Π.Δ.118/2007).

Στον  επαναληπτικό  διαγωνισμό  και  εφόσον  συντρέχουν  εκ  νέου  οι  παραπάνω  περιστάσεις,  ο  διαγωνισμός
ολοκληρώνεται με διαπραγμάτευση της τιμής.

Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης προμήθειας μεγαλύτερης της προϋπολογισθείσας έως και 15%
και έως 50% σε περίπτωση μικρότερης ποσότητας 

Στους ανοικτούς διαγωνισμούς, όταν ο συμμετέχων, ο οποίος προσφέρει την χαμηλότερη τιμή, δεν προσκομίζει ένα ή
περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07 ή,
εφόσον τούτο προβλέπεται στην διακήρυξη, στο άρθρο 8α του ιδίου Διατάγματος,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στις
διατάξεις αυτές, η κατακύρωση γίνεται στον συμμετέχοντα με  την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή. Σε περίπτωση
που και αυτός δεν προσκομίζει ένα ή  περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα
ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον συμμετέχοντα με  την  αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή και ούτω καθ΄ εξής.
Αν κανένας από τους συμμετέχοντες δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω
διατάξεων, ένα ή  περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός
ματαιώνεται.

Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση της παρ. 1 του άρθρου 6
ή/και της παρ. 3 του άρθρου 8α  του Π.Δ. 118/07 ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν προσκομίσει εγκαίρως και
προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 2 του
άρθρου 6 και, εφόσον έχουν ζητηθεί από την διακήρυξη, των περιπτώσεων α, β, και ζ της παρ. 2 του άρθρου 8 του
ιδίου Δ/τος, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του ανάδοχου. 

Επίσης,  καταπίπτει  υπέρ  του  Δημοσίου  η  εγγύηση  συμμετοχής  του  ανάδοχου,  εφόσον  από  τα  υποβληθέντα
δικαιολογητικά  προκύπτει  ότι  δεν  πληρούνται  τα  στη  διακήρυξη  καθοριζόμενα  ελάχιστα  αναγκαία  όρια  των
οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων  του άρθρου 8α του ΠΔ 118/07.
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, απορρίπτεται προσφορά που:

• είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτιμήσεως, περιέχει ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία ή/και αιρέσεις, 

• αποτελεί αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της Επιτροπής του
Διαγωνισμού εξομοιώνεται με αντιπροσφορά,

• αποτελεί εναλλακτική προσφορά, στα επιμέρους είδη

• δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα σχετικά κεφάλαια της παρούσας,

• δεν  περιλαμβάνει  τα  προβλεπόμενα  δικαιολογητικά  και  δεν  συνοδεύεται  από  τη  νόμιμη  εγγυητική
επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό,

• δεν περιλαμβάνει με σαφήνεια τη προσφερόμενη τιμή, ή/και εμφανίζει τιμές σε οποιοδήποτε σημείο της
τεχνικής προσφοράς,

• η οικονομική προσφορά υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της παρούσας διακήρυξης,

• η οικονομική προσφορά δεν είναι μέσα στα σχετικά όρια που ορίζονται από το Παρατηρητήριο τιμών της
Ε.Π.Υ κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,

• ο  χρόνος  ισχύος  της  ορίζεται  μικρότερος  των  εκατόν  ογδόντα  (180)  ημερών  από  την  καταληκτική
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ημερομηνία υποβολής των προσφορών,

• δεν είναι σύμφωνη με τους επί μέρους υποχρεωτικούς όρους της παρούσας.

• Ως απαράδεκτες απορρίπτονται, επίσης, οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές
προδιαγραφές της διακήρυξης. 

Άρθρο 11  ο  
Κρίση αποτελεσμάτων διαγωνισμού

11.1 Η Αναθέτουσα Αρχή  μπορεί να αποφασίσει για : 

11.1.1Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού συνολικά και επανάληψη του με τροποποίηση ή μη
των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. 

11.1.2Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης,
όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας. 

11.1.3Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 10 της παρούσας.

11.1.4Οριστική ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στις εξής περιπτώσεις: 

• Όταν το Νοσοκομείο δεν χρειάζεται πλέον την προμήθεια είτε λόγω διακοπής ή περιορισμού της
δραστηριότητάς του. 

• Όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος που επιβάλλουν την ματαίωση. 

Άρθρο  12ο
Δικαιολογητικά Κατακύρωσης

12.1 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και  τα αναφερόμενα στο άρθρο 7  της  παρούσης,  ο  οικονομικός
φορέας στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση
της  σχετικής  έγγραφης  ειδοποίησης  σ’  αυτόν,  οφείλει  να  υποβάλει,  σε  σφραγισμένο  φάκελο  στο  Τμήμα
Γραμματείας  (Κεντρικό  Πρωτόκολλο)  τα κάτωθι  έγγραφα και  δικαιολογητικά,  τα οποία  αποσφραγίζονται  και
ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο ίδιο ως ανωτέρω άρθρο. 

12.1.1 Οι Έλληνες πολίτες: 
12.1.1.1 Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου   πριν από την κοινοποίηση της ως

άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει,  ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη
δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ 60/2007, για
κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους
δραστηριότητας,  εφόσον  αυτό  ορίζεται  στη  διακήρυξη  ή  για  κάποιο  από  τα  αδικήματα  της
υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της
δόλιας χρεοκοπίας. 

12.1.1.2 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου  , πριν από
την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι  δεν τελούν σε
πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 

12.1.1.3 Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή,   από το οποίο να προκύπτει ότι κατά
την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν
τις  εισφορές  κοινωνικής  ασφάλισης  (κύριας  και  επικουρικής)  και  ως  προς  τις  φορολογικές
υποχρεώσεις τους. 

12.1.1.4 Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή,   τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων
12.1.1.2 και 12.1.1.3 εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι,
από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

12.1.1.5 Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου    με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε
αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και αφετέρου ότι
εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
Για  όσους  ασκούν  γεωργικό  ή  κτηνοτροφικό  επάγγελμα,  απαιτείται  σχετική  βεβαίωση  άσκησης
επαγγέλματος από αρμόδια υπηρεσία του δημοσίου ή του οικείου ΟΤΑ 

                12.1.1.5  Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), όπου θα αναφέρεται ότι
δεν έχει εκδοθεί οριστική καταδικαστική απόφαση κατά την έννοια του άρθρου 3 του Ν.3310/2005
«Μέτρα για την διασφάλιση της διαφάνειας και την ανατροπή καταστρατηγήσεων κατά την διαδικασία
σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν.3414/2005.

12.1.1.6.  Τα  ανωτέρω  δικαιολογητικά  θα  κατατεθούν,  ενημερωμένα,  από  την  ανακηρυχθείσα  ανάδοχο
εταιρεία, πριν από την υπογραφή της σχετικής  σύμβασης.
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12.1.2 Οι αλλοδαποί: 
Όλα τα αναφερόμενα ως ανωτέρω δικαιολογητικά στο άρθρο 12 της  παρούσης διακήρυξης,  από την
παράγραφο 12.1.1.1 έως και 12.1.1.8, που αφορούν τους «Έλληνες Πολίτες».

12.1.2.1 Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής
αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της
ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη
δικαστική  απόφαση  για  κάποιο  από  τα  αδικήματα  της  περίπτωσης  της  παραγράφου  12.1.1.1  του
παρόντος άρθρου. 

12.1.2.2 Πιστοποιητικό  της  κατά  περίπτωση  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής  της  χώρας
εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι  δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις της
παραγράφου   12.1.1.2  ή  υπό  άλλη  ανάλογη  κατάσταση  ή  διαδικασία  και  ότι  πληρούνται  οι
προϋποθέσεις της παραγράφου 12.1.1.3 του παρόντος άρθρου. 

12.1.2.3 Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει
ότι  ήταν  εγγεγραμμένοι  στα  μητρώα  του  οικείου  Επιμελητηρίου  ή  σε  ισοδύναμες  επαγγελματικές
οργανώσεις,  κατά  την  ημέρα  διενέργειας  του  διαγωνισμού  και  εξακολουθούν  να  παραμένουν
εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Εάν δεν υπάρχουν τότε από το
αρμόδιο Υπουργείο.

12.1.3 Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά: 
Όλα τα αναφερόμενα ως ανωτέρω δικαιολογητικά στο άρθρο 12 της παρούσης διακήρυξης, από την
παράγραφο 12.1.1.1 έως και 12.1.2.4 που αφορούν τους  «Έλληνες Πολίτες» και « Αλλοδαποί Πολίτες»
.

12.1.3.1 Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων 12.1.1 και 12.1.2 αντίστοιχα. Ειδικότερα, τα
ανωτέρω  νομικά  πρόσωπα  πρέπει  να  προσκομίζουν  για  τους  διαχειριστές,  στις  περιπτώσεις  των
εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)  και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον
πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή
άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το
οποίο  να  προκύπτει  ότι  τα  ανωτέρω  πρόσωπα  δεν  έχουν  καταδικαστεί  με  αμετάκλητη  δικαστική
απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης 12.1.1.1. του παρόντος άρθρου.  

12.1.3.2 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου,
πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης της παραγράφου 12.1 από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική
εκκαθάριση  του  Ν.1892/1990  (A΄101),  όπως  εκάστοτε  ισχύει,  ή  άλλες  ανάλογες  καταστάσεις  (η
τελευταία περίπτωση για  αλλοδαπά νομικά  πρόσωπα)  και,  επίσης,  ότι  δεν  τελούν  υπό  διαδικασία
έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες
καταστάσεις (η τελευταία περίπτωση για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).

12.1.3.3  Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης της
περίπτωσης 12.1.3.2, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της
Νομαρχιακής  Αυτοδιοίκησης,  στο  μητρώο  Ανωνύμων  Εταιρειών  της  οποίας  είναι  εγγεγραμμένη  η
συμμετέχουσα στο διαγωνισμό A.E., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια΄ και 7β.12 του Κ.Ν.
2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του Ν.1892/1990, όπως
εκάστοτε ισχύει,  από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική
εκκαθάριση. 

12.1.3.4 Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το
πιστοποιητικό της  εκκαθάρισης,  εκδίδεται  από το  αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της
συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης. 

12.1.4 Οι Συνεταιρισμοί: 
Κατά  περίπτωση,  τα  δικαιολογητικά  που  προβλέπονται  αντιστοίχως  ανωτέρω,  υπό  στοιχ.  «Έλληνες
Πολίτες», « Αλλοδαποί Πολίτες» και «νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά».

12.1.4.1 Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως
άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της
χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν
έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης
της παραγράφου 12.1.1.1 του παρόντος άρθρου. 
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12.1.4.2 Τα  δικαιολογητικά  των  περιπτώσεων  12.1.1.2  και  12.1.1.3  εφόσον  πρόκειται  για
ημεδαπούς  συνεταιρισμούς  και  της  περίπτωσης  12.1.2.2.  εφόσον  πρόκειται  για  αλλοδαπούς
συνεταιρισμούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης 12.1.3.2 του παρόντος άρθρου. 

12.1.4.3 Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

12.1.5 Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: 

12.1.5.1 Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε ανάδοχο που συμμετέχει στην ένωση.

Σε περίπτωση μη υποβολής των αναφερόμενων πιο πάνω δικαιολογητικών,  η προσφορά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.

Όλα τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά υποβάλλονται νομίμως μεταφρασμένα. Η μη συμμόρφωση με τα παραπάνω
(πχ μη αναφορά, ασαφής ή εσφαλμένη αναφορά) μπορεί να επιφέρει την ποινή του αποκλεισμού.
Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό, από τα απαιτούμενα ή που
αυτό δεν καλύπτει όλες τις παραπάνω περιπτώσεις , αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του
ενδιαφερόμενου ή στα κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον
αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,  συμβολαιογράφου  ή  αρμόδιου  επαγγελματικού  οργανισμού  του
κράτος καταγωγής ή προέλευσης. Η υποχρέωση αφορά όλες τις παραπάνω κατηγορίες υποψηφίων σύμφωνα και
με  τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 6 του Π.Δ. 118/2007.
Τυχόν  Πιστοποιητικά  εκδιδόμενα  από  ανεξάρτητους  οργανισμούς,  τα  οποία  να  βεβαιώνουν  την  τήρηση  εκ
μέρους του αναδόχου ορισμένων προτύπων εξασφάλισης της ποιότητας, τα οποία πρέπει να παραπέμπουν σε
συστήματα εξασφάλισης της ποιότητας βασιζόμενα στη σχετική σειρά ευρωπαϊκών προτύπων για πιστοποίηση
καθώς επίσης και πιστοποιητικά που εκδίδονται από επίσημα γραφεία ποιοτικού ελέγχου ή αρμόδιες Υπηρεσίες,
αναγνωρισμένων ικανοτήτων, που να βεβαιώνουν την καταλληλότητα των υλικών. 
Τα  ως  άνω  δικαιολογητικά  περιλαμβάνονται  στον  φάκελο  της  τεχνικής  προσφοράς.  Στην  περίπτωση  που
υποβάλλεται προσφορά από προμηθευτή που δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής του τελικού προϊόντος, τα ως
άνω δικαιολογητικά προσκομίζονται και για τον κατασκευαστή.
Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών του άρθρου 12 της παρούσας διακήρυξης συνιστά
λόγο αποκλεισμού του αναδόχου  από τον διαγωνισμό. 
Τα ως άνω δικαιολογητικά θα τοποθετούνται με τη σειρά που ζητούνται στο άρθρο 12 της παρούσας διακήρυξης
σε  καλά  σφραγισμένο  φάκελο  και  θα  φέρουν  ευκρινώς  στην  άνω  δεξιά  γωνία  τον  Αύξοντα  Αριθμό  που
αναγράφεται για καθένα δικαιολογητικό στο παρόν άρθρο. Στον εν λόγω φάκελο θα αναγράφονται ευκρινώς :

• Η  ένδειξη  «ΦΑΚΕΛΟΣ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  της  εταιρείας  με  τη  διακριτική  επωνυμία
“ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ”».

• Η ένδειξη «ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ».

• Ο πλήρης τίτλος της Αναθέτουσας Αρχής : ………………….  

• Ο ΑΡΙΘΜΟΣ και ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ και η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 

• Τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου Οικονομικού Φορέα (συμπεριλαμβανομένων Ταχυδρομικής Διεύθυνσης,
Ταχυδρομικού Κώδικα, Τηλεφώνων Επικοινωνίας και Fax). Σημειώνεται ότι τα αναγραφόμενα στοιχεία θα
αποτελούν τα στοιχεία επικοινωνίας  με τον διαγωνιζόμενο.

Άρθρο 13ο

Ανακοίνωση  κατακύρωσης

13.1 Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση του Δ.Σ της Αναθέτουσας Αρχής. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του
Διαγωνισμού γίνεται  εγγράφως προς τον  επιλεγέντα,  σύμφωνα με  τα οριζόμενα  στο  άρθρο 23 του ΠΔ
118/2007. Από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον Οικονομικό Φορέα, η σύναψη της
Εκτελεστικής Σύμβασης θεωρείται ότι έχει συναφθεί το δε έγγραφο (Σύμβαση) που ακολουθεί έχει μόνον
αποδεικτικό χαρακτήρα.

13.2 Ο Οικονομικός Φορέας στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει σε
δέκα  (10)  ημέρες  από  την  ημερομηνία  κοινοποίησης  της  σχετικής  ανακοίνωσης,  για  την  υπογραφή της
σχετικής  σύμβασης,  προσκομίζοντας  την  προβλεπόμενη  εγγύηση καλής  εκτέλεσης  αυτής,  ασφαλιστήριο
συμβόλαιο σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 11 της παρούσης και τα βιβλιάρια υγείας των εργαζομένων που θα
απασχοληθούν στην νέα σύμβαση.
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13.3 Εάν ο Οικονομικός Φορέας στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση,
κηρύσσεται  έκπτωτος  με  απόφαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  Αναθέτουσας  Αρχής,  ύστερα  από
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του Π.Δ. 118/2007 

13.4 Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει  κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται,  όπως προσφορά,
διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών. 

13.5 Σε  αντικειμενικά  δικαιολογημένες  περιπτώσεις,  εφόσον  συμφωνήσουν  προς  τούτο  και  τα  δύο
συμβαλλόμενα μέρη, μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από αίτημα της Υπηρεσίας και έγκριση
του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναθέτουσας Αρχής.

Άρθρο 14  ο  
Κήρυξη Αναδόχου Οικονομικού φορέα ως έκπτωτου

14.1 Ο ανάδοχος οικονομικός φορέας που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε παραπάνω
για να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που
έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου,
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. 

14.2 Στον ανάδοχο οικονομικό φορέα που κηρύσσεται  έκπτωτος από την κατακύρωση,  ανάθεση ή σύμβαση,
επιβάλλονται,  με απόφαση του Δ.Σ.  του Νοσοκομείου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το
οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω
κυρώσεις: 

14.2.1 Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση. 

14.2.2 Προμήθεια  του  υλικού  σε  βάρος  του  εκπτώτου  προμηθευτή  είτε  από  τους  υπόλοιπους
προμηθευτές  που  είχαν  λάβει  μέρος  στον  διαγωνισμό  ή  είχαν  κληθεί  για  διαπραγμάτευση,  είτε  με
διενέργεια διαγωνισμού, είτε με διαπραγμάτευση, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 22 του
Π.Δ. 118/2007. Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία του δημοσίου ή τυχόν διαφέρον που θα
προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου προμηθευτή. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και
στην περίπτωση που δεν πραγματοποιείται νέα προμήθεια του υλικού, κατά τα παραπάνω οριζόμενα.
Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισμός του καταλογιζόμενου ποσού γίνεται με βάση κάθε στοιχείο, κατά
την κρίση του αρμοδίου οργάνου και με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 

14.2.3 Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του προμηθευτή/αναδόχου από το σύνολο των προμηθειών
των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2286/1995. 

14.2.4 Καταλογισμός  στον  προμηθευτή  ποσού  ίσου  με  το  10%  της  αξίας  των  υλικών,  για  τα  οποία
κηρύχθηκε έκπτωτος, όταν του δόθηκε το δικαίωμα να παραδώσει τα υλικά μέχρι την προηγούμενη της
ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, ανεξάρτητα εάν τελικά έκανε ή όχι χρήση του δικαιώματος
αυτού. Στην περίπτωση αυτή, έχουν εφαρμογή και τα αναφερόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 32 του
Π.Δ.118/07

14.2.5 Είσπραξη  εντόκως  της  τυχόν  προκαταβολής  που  χορηγήθηκε  στον  έκπτωτο  από  τη  σύμβαση
προμηθευτή/ανάδοχο, είτε από ποσόν που τυχόν δικαιούται να λάβει, είτε με κατάθεση του ποσού από
τον ίδιο, είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την
ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον προμηθευτή/ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της
απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από
δικαιοπραξία,  από την ημερομηνία δε  αυτή και  μέχρι  της  επιστροφής της,  με  το  ισχύον κάθε φορά
επιτόκιο για τόκο υπερημερίας. 

14.2.6 Σε περίπτωση που η προμήθεια υλικού σε βάρος εκπτώτου αναδόχου γίνεται με τροποποίηση όρων
ή τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της σύμβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε
έκπτωτος, κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισμό του διαφέροντος σε βάρος του, λαμβάνεται υπόψη η
διαφορά που τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η
οποία συμψηφίζεται με το προς καταλογισμό ποσό. 

Άρθρο 15  ο  
Κυρώσεις-Ποινικές Ρήτρες

15.1 Ο κάθε ανάδοχος οικονομικός φορέας υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τους όρους και τις απαιτήσεις οι
οποίες  αναγράφονται  στην  παρούσα  διακήρυξη  (περιλαμβανομένων  και  των  παραρτημάτων  της),  τους
όρους  της  προσφοράς  του,  καθώς  και  τις  υποχρεώσεις  της  σύμβασης  που  θα  υπογραφεί  μετά  την
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κατακύρωση της προμήθειας ειδών. Στην αντίθετη περίπτωση, θα υπάρχουν κυρώσεις όπως αναφέρεται
σχετικά παρακάτω   

15.2 Όλες οι κυρώσεις επιβάλλονται από το Δ.Σ. του Νοσοκομείου μετά από προηγούμενη κλήση προς απολογία
του αναδόχου και αφού έχει διαπιστωθεί κατά τρόπο επαρκή την παράβαση.  

15.3 Η κήρυξη κατά τα ανωτέρω του αναδόχου οικονομικού φορέα ως εκπτώτου γίνεται από το Νοσοκομείο
αζημίως για αυτό

Άρθρο 16  ο  
Ισχύς της σύμβασης

16.1  Η  Εκτελεστική  Σύμβαση  που  θα  υπογραφεί  θα  έχει  διάρκεια  ενός  (1)  έτους  με  μονομερές  δικαίωμα
τρίμηνης παράτασης. Η σύμβαση θα μπορεί να παραταθεί για 9 επιπλέον μήνες με τη σύμφωνη γνώμη του
προμηθευτεί

16.2  H δαπάνη για την δημοπρατούμενη προμήθειας θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε 1311 του προϋπολογισμού εξόδων
του Νοσοκομείου.

16.3 Σε περίπτωση που το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή Περιβάλλοντος Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής η Ε.Π.Υ, ή αρμόδια Υ.Πε, ή άλλος φορέας χορηγήσει είδη στο Ίδρυμα με οποιοδήποτε
τρόπο (δωρεά, σύμβαση, κ.λ.π.) που καλύπτει στο σύνολο ή κατά ένα μέρος τις ανάγκες του, μονομερώς το
Νοσοκομείο  και  χωρίς  δικαίωμα  για  αποζημίωση  από  μέρους  του  αναδόχου  μπορεί  να  μειώσει  τις
συμβατικές ποσότητες μέχρι και του συνόλου αυτών.  

16.4 Τα παραρτήματα αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της Διακήρυξης και της οικείας Σύμβασης. 

Άρθρο 17  ο     
Ζητήματα Κυριότητας και Πνευματικής Ιδιοκτησίας

17.1 Όλες οι εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία,  όπως διαγράμματα, σχέδια,  προδιαγραφές,  πλάνα, στατιστικά
στοιχεία,  υπολογισμοί  και  κάθε  άλλο  σχετικό  έγγραφο  ή  υλικό  που  αποκτάται,  συγκεντρώνεται  ή
καταρτίζεται  από  τον  Ανάδοχο  κατά  την  εκτέλεση  της  Σύμβασης,  είναι  εμπιστευτικά  και  ανήκουν  στην
απόλυτη ιδιοκτησία του Νοσοκομείου.

17.2 Ο Ανάδοχος, μόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύμβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία στο
Νοσοκομείο.  Ο  Ανάδοχος  μπορεί  να  κρατά  αντίγραφα  αυτών  των  εγγράφων  και  στοιχείων,  αλλά  δεν
επιτρέπεται να τα χρησιμοποιεί για σκοπούς άλλους από της Σύμβασης, χωρίς την προηγούμενη γραπτή
συναίνεση του Νοσοκομείου. 

Άρθρο 18  ο     
Εμπιστευτικότητα

18.1  Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του Νοσοκομείου, ο Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει εμπιστευτικές
πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την προμήθεια των ειδών, ούτε κοινοποιεί
στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση, υποχρεούται  δε
να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση.
Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να
απαιτήσει  την  αποκατάσταση  τυχόν  ζημίας  της  και  την  παύση  κοινοποίησης  των  εμπιστευτικών
πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον. 

18.2  Ο Ανάδοχος οικονομικός φορέας δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις χωρίς την προηγούμενη
συναίνεση του Νοσοκομείου, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του
απέναντι  στο  Νοσοκομείο  και  δεν  δεσμεύει  το  Νοσοκομείο,  με  κανένα  τρόπο,  χωρίς  την  προηγούμενη
γραπτή της συναίνεση.

18.3 Οι προαναφερόμενοι όροι περί εμπιστευτικότητας δεσμεύουν τον ανάδοχο και μετά την ολοκλήρωση του
έργου του εις το διηνεκές.

Άρθρο 19  ο  
Τρόπος Πληρωμής

19.1 Η πληρωμή της αξίας του είδους στον προμηθευτή θα γίνεται σε ΕΥΡΩ μετά την έκδοση του τιμολογίου και

την  σύνταξη  πρωτοκόλλου  ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ  και  ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ  παραλαβής  των  προμηθευόμενων  ειδών  από  τις
αρμόδιες  επιτροπές  και  μετά  την  έκδοση  και  θεώρηση  των  σχετικών  χρηματικών  ενταλμάτων  από  το
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Ελεγκτικό Συνέδριο. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται
στο άρθρο 35 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/2007).

Άρθρο 20  ο  
Κρατήσεις

Η προμήθεια των ειδών βαρύνεται με τις παρακάτω κρατήσεις:
20.1 ΜΤΠΥ 1,5% επί της συνολικής καθαρής αξίας
20.2 ΟΓΑ ΧΑΡΤ/ΜΟΥ 20% επί κρατ. ΜΤΠΥ
20.3 ΧΑΡΤ/ΜΟ 2% επί ΜΤΠΥ
20.4 ΥΠΕΡ ΨΥΧ.ΥΓΕΙΑΣ 2% (Άρθρο 3 Ν. 3580/07)
20.5 ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 0,10% (Άρθρο 4 Ν. 4013/11)
20.6 ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 4% επί του πληρ. ποσού
Τα έξοδα δημοσίευσης της Διακήρυξης βαρύνουν το Νοσοκομείο.  Κατ΄  εφαρμογή των διατάξεων της  με αριθμό
1113309/1303/ΔΤ & Ε.Φ πολ. 1300/13-12-2000 εγκυκλίου του Υπ. Οικονομικών, οι συμβάσεις κρατικών προμηθειών
δεν υπόκεινται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμανσης. Το Νοσοκομείο επιβαρύνεται με τον αναλογούντα  Φ.Π.Α.

Άρθρο 21  ο  
Γενικοί Όροι

21.1. Έλεγχος εγκαταστάσεων προσφέροντος ή υποκατασκευαστού.
Εφόσον αρμοδίως κριθεί απαραίτητη η διενέργεια επιτόπιου ελέγχου στις εγκαταστάσεις του προσφέροντος ή των
υποκατασκευαστών του προσφερόμενου προϊόντος, τα έξοδα της προς τούτο συσταθεισομένης τριμελούς επιτροπής
βαρύνουν τον προσφέροντα ή τους προσφέροντες κατ΄ αναλογία.
Η καταβολή των εν λόγω εξόδων, το ύψος των οποίων καθορίζεται με βάση τις ισχύουσες διατάξεις περί εξόδων
μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του Δημοσίου και στρατιωτικών, διενεργείται εντός πέντε (5) ημερών από της
ενημερώσεως του υπόχρεου. Σε περίπτωση μη καταβολής των εξόδων εντός της ανωτέρω προθεσμίας η προσφορά
του υπόχρεου δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν αξιολογείται’’.
21.2. Χαρακτηρισμός στοιχείων ή πληροφοριών κατά την προσφορά ως εμπιστευτικών.
"Σε  περίπτωση  συνυποβολής  με  την  προσφορά  στοιχείων  και  πληροφοριών  εμπιστευτικού  χαρακτήρα  η
γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε  τα έννομα συμφέροντά του,  τότε  ο προσφέρων
οφείλει να σημειώνει επ΄αυτών την ένδειξη ‘’πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα’’. Στην αντίθετη περίπτωση θα
δύναται  να  λαμβάνουν  γνώση  αυτών  των  πληροφοριών  οι  συνδιαγωνιζόμενοι.   Η  έννοια  της  πληροφορίας
εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα
της επιχείρησης του ενδιαφερομένου’’
21.3. Dumping – εξαγωγικές επιδοτήσεις.
‘’Η προσφορά απορρίπτεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται πολιτική τιμών πώλησης κάτω του
κόστους κατασκευής ή εμπορίας του προϊόντος (τιμή  Dumping)  ή ότι  το προσφερόμενο προϊόν είναι  αποδέκτης
εξαγωγής  επιδότησης.  Οι  προσφέροντες  οφείλουν  να  είναι  γνώστες  των  προαναφερθεισών  μέτρων  της  χώρας
προέλευσης του προϊόντος ή της κατασκευάστριας εταιρείας’’.
Στην περίπτωση που διαπιστώνεται υπερβολικά χαμηλή τιμή για την προμήθεια, θα εξετάζονται με λεπτομέρεια οι
προσφορές πριν αποφασιστεί η κατακύρωση της προμήθειας. Για τον σκοπό αυτό θα ζητούνται να υποβάλλονται
εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινήσεις σχετικά με τα οικονομικά στοιχεία, που να τεκμηριώνουν ότι το κόστος των
προς  προμήθεια  ειδών  δεν  αποτελεί  πολιτική  πώλησης  κάτω  του  συνολικού  κόστους  που  περιλαμβάνει  τα
προσφερόμενα προϊόντα, τις υπηρεσίες (τεχνική και επιστημονική υποστήριξη) και τη χρηματοδότηση του συνοδού
εξοπλισμού.
Στην περίπτωση που τα στοιχεία αποδεικνύουν πολιτική DUMPING, η προσφορά θα απορρίπτεται και ο φάκελος με
τα στοιχεία θα διαβιβάζεται στην Επιτροπή Ανταγωνισμού.
21.4. Για ό,τι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι περί προμηθειών διατάξεις του Δημοσίου,
όπως ισχύουν κάθε φορά.

Άρθρο 22  ο  
Δημοσίευση

22.1 Περίληψη της παρούσας διακήρυξης έχει σταλεί για δημοσίευση στις παρακάτω εφημερίδες :
22.1.1 ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
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22.1.2 ΕΘΝΟΣ
22.1.3.ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ      
22.1.4 ΣΤΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ
22.1.5 Στην  επίσημη εφημερίδα της Ε.Ε.
22.1.6 Στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων του Φύλλου Εφημερίδας της Κυβερνήσεως,
22.1.7 Στο Πρόγραμμα ‘’ΔΙΑΥΓΕΙΑ’’ της Αναθέτουσας Αρχής
22.1.8 Στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.hippocratio.gr

           Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν την υπηρεσία.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

           
            ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η οικονομική προσφορά θα έχει την ακόλουθη μορφή
Α/Α Περιγραφή Ποσότητα Αξία χωρίς ΦΠΑ (€) Ποσοστό

ΦΠΑ (%)

Σύνολο 
δαπάνης

Αριθμός 
Μητρώου 
Παρατηρητηρίο
υ 

Μονάδα 
μέτρησης

Τιμή 
μονάδος 
(€)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’
ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

(ΤΕΜ)

ΠΡΟΫΠ/ΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ

(συμπ/νου
ΦΠΑ)

1 STOP COCK 3 WAY ΑΠΛΑ 70.000 12.000
2 STOP COCK 3 WAY ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 10cm 25.000 5.600

3
ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΣΚΟΝΗ ΑΜΕΣΗΣ ΕΠΙΣΧΕΣΗΣ ΔΙΑΧΥΤΩΝ  
ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΩΝ

100 1.800

4
ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ 1000ml ΑΠΌ ΣΚΛΗΡΟ 
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΌ ΤΡΑΥΜΑΤΑ

20 1.800

5

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΚΑΙ 
ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΦΛΕΒΩΝ ΑΠΌ 
ΦΙΛΜ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΜΕ ΙΣΧΥΡΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ, 
ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΑ, ΔΙΑΦΑΝΗ ΓΙΑ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, Μ 
Ε ΟΠΕΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ, ΜΧ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 10*25ΕΚ (ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ)

13.500 8.000

6
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ LEVIN ΜΕ ΜΑΝΤΗΛΑΚΙ 
ΙΣΧΥΡΗΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΟΤΑΙΝΙΑ

125 150

7 ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 1.600 550
8 ΒΕΛΟΝΕΣ ΟΣΤΙΚΗΣ ΒΙΟΨΙΑΣ 8Gx10cm 270 3.700
9 ΒΕΛΟΝΕΣ ΟΣΤΙΚΗΣ ΒΙΟΨΙΑΣ 8Gx15cm 160 2.100

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Φ. 325/2014 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ Σελίδα 22

ΑΔΑ: 74184690ΩΣ-ΤΡΓ



10
ΒΕΛΟΝΕΣ ΣΤΕΡΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ-ΜΥΕΛΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 15x 
2,5mm

250 2.000

11
ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ

6.500 2.300

12
ΓΥΑΛΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ 2Μ 
(±10%) ΑΠΌ ΜΑΛΑΚΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ

8.500 2.500

13

ΔΙΑΤΑΤΗΡΕΣ ΙΣΤΩΝ ΕΜΦΥΤΕΥΣΙΜΟΙ ΑΝΑΤΟΜΙΚΟΙ ΣΙΛΙΚ/ΧΟΙ 
ΣΤΑΓΟΝΟΕΙΔΟΥΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΡΑΧΕΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ 
ΔΙΑΦΟΡΟΠ/ΝΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

40 30.400

14 ΕΞΑΣΚΗΤΕΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ ΜΕΓΑΛΟΙ-ΜΙΚΡΟΙ 1.100 3.300

15
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΩΝ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ

60.000 3.900

16 ΖΕΛΕ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ 250ml 200 150
17 ΖΕΛΕ ΥΠΕΡΗΧΩΝ 250ml 1.600 1.400

18
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΓΙΑ ΜΟΝΙΤΟΡ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΑΝΤΙΠΑΡΑΣΙΤΙΚΑ ΜΧ.  
5 cm ΧΕΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

160.000 9.000

19
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΜΧ. 
(ΠΛΗΡΕΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ/ΚΑΛΩΔΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ)

6.250 9.500

20
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ARGON (Να είναι απολύτως 
συμβατά με τη διαθερμία Argon Valleylab ιδιοκτησίας και 
χρήσεως του Νοσοκομείου)

30 2.700

21 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ ΨΗΦΙΑΚΑ 1.100 1.500

22
ΙΜΑΝΤΕΣ ΑΓΓΕΙΩΝ (TOURNIQUET SET) ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΡΔΙΑΣ. 
ΛΕΠΤΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΘΗΛΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΑΡΣΗΣ

600 6.900

23 ΚΑΛΤΣΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΕΜΒΟΛΙΚΕΣ ΜΗΡΟΥ 1.500 6.400

24
ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΛΙΝΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ (ΠΑΝΕΣ) 
60x90cm

60.000 12.000

25
ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΔΙΩΝ MAYO 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 80x145

11.000 12.000

26 ΚΑΠΕΛΑ ΧΑΡΤΙΝΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ 1.500 500

27 ΚΑΠΕΛΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΑΝΔΡΩΝ ΜΧ. ΔΕΤΑ ΠΙΣΩ ΜΕ ΚΟΡΔΕΛΕΣ 30.000 1.400

28 ΚΑΠΕΛΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΜΧ. Μ ΕΛΑΣΤΙΧΟ ΠΙΣΩ 32.000 1.350

29
ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΕΣ (ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΤΟ ΚΑΡΔ/ΚΟ 
ΣΕΝΤΟΝΙ, ΤΟ ΣΕΤ ΛΑΠΑΡΟΤΟΜΙΑΣ, ΤΙΣ ΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟ STERI 
DRAPE)

350 29.000

30 ΚΟΛΑΡΑ ΑΥΧΕΝΙΚΑ ΜΑΛΑΚΑ 100 150

31 ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΧ. ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ LARGE 2.500 2.800

32 ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΧ. ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ MEDIUM 1.200 1.150

33 ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΧ. ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ X-LARGE 1.800 1.900

34 ΚΟΥΤΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΒΕΛΟΝΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 5 ΛΙΤΡΩΝ 12.000 3.000

35
ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ ΣΤΙΣ 
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ

300 850

36 ΛΕΠΙΔΕΣ ΜΙΚΡΟΤΟΜΟΥ ΜΧ. ΓΙΑ ΣΚΛΗΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΟΥΣ ΙΣΤΟΥΣ 100 200

37 ΛΕΠΙΔΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΧ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ 30.000 1.100

38
ΜΑΣΚΕΣ AEROSOL ΜΕ ΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΤΥΠΟΥ WONDER

10.000 5.500

39
ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΑΣΚΟ ΕΠΑΝΕΙΣΠΝΟΗΣ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΑ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

1.600 1.300

40 ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΤΥΠΟΥ VENTURI ΜΕ ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ 7.000 4.200
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41
ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΤΥΠΟΥ VENTURI ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΟΞΥΓΟΝΟΥ

250 200

42 ΜΑΣΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ μ.Χ. 350 700

43 ΜΑΣΚΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΕΛΑΣΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΤΙΑ 400 250

44 ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΜΧ. ΜΕ ΛΑΒΗ ΚΑΙ ΛΑΜΑ ΌΛΑ ΤΑ ΝΟΥΜΕΡΑ 20.000 2.700
45 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ 1,5V ΜΕΣΑΙΕΣ 200 220
46 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ 1,5V ΜΙΝΙ ΜΙΝΙΟΝ 2.000 1.200
47 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ 1,5V ΜΙΝΙΟΝ 8.000 3.600
48 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕ 9V 650 1.600
49 ΜΠΑΤΟΝΕΤΕΣ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΝΙΤΡΙΚΟ ΑΡΓΥΡΟ 400 280

50 ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ Μ.Χ. ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ 24.000 6.100

51
ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ 
ΕΠΕΝΔΥΣΗ Μ.Χ.  EXTRA LARGE

9.000 13.000

52
ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ 
ΕΠΕΝΔΥΣΗ Μ.Χ. LARGE

10.000 18.000

53 ΝΕΦΡΟΕΙΔΗ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΧ. 100.000 10.500
54 ΟΥΡΟΔΟΧΕΙΑ ΑΝΔΡΩΝ ΧΑΡΤΙΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΤΟΠΟΙΗΤΗ 400 160
55 ΟΥΡΟΔΟΧΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 800 500
56 ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ SCALP VEIN ΜΧ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ 19 G 10.000 600
57 ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ SCALP VEIN ΜΧ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ 21 G 14.000 700
58 ΠΙΣΤΟΛΙ ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΒΙΟΨΙΑΣ ΗΠΑΤΟΣ 85 2.900

59
ΠΛΑΚΕΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΡΜΙΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ (ΕΝΗΛΙΚΩΝ). 
ΠΛΑΚΕΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ, ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΆΡΧΟΥΣΑ 
ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΜΧ. VALLEYLAB

3.000 2.100

60 ΠΟΔΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΜΧ. 12.000 400

61 ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ (ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ) Μ.Χ. 40.000 560

62
ΠΟΤΗΡΑΚΙΑ ΟΥΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 100-150ml  ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 
ΔΙΑΦΑΝΗ ΜΕ ΠΩΜΑ

30.000 3.100

63
ΠΟΤΗΡΑΚΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΥΡΩΝ 100-150ml ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 
ΔΙΑΦΑΝΗ ΜΕ ΠΩΜΑ

35.000 2.700

64 ΠΟΤΗΡΑΚΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΧ ΧΩΡΙΣ ΠΩΜΑ 55.000 650

65

ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΙΚΤΕΣ ΔΙΑΤΑΤΕΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΙΛΙΚ/ΧΕΣ 
ΣΤΑΓΟΝΟΕΙΔΟΥΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΡΑΧΕΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΠΌ 
ΟΞΥΑΙΧΜΕΣ ΛΑΧΝΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΛΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ 
ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ

20 20.600

66 ΠΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ LEVIN 800 130

67
ΠΩΜΑΤΑ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΓΙΑ 3-WAY ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ LUER-
LOCK ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΑΝΑ 
ΤΕΜΑΧΙΟ

70.000 2.500

68 ΣΑΚΟΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΧ. ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ -ΒΑΛΒΙΔΑ 9.000 15.500

69
ΣΑΚΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ 
ΑΥΤΟΔΙΑΛΥΟΜΕΝΟΙ 90x100cm

2.500 1.200

70 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΣΚΟΡΑΜΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΥΡΟΔΟΧΕΙΩΝ 2.000 1.100

71
ΣΕΝΤΟΝΙΑ  ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΠΌ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ 
STERI DRAPE ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 
ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

6.000 40.000

72 ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΣΕ ΡΟΛΛΟΥΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΑ  70 εκ. x 50μ 2.500 7.500

73
ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΣΕ ΡΟΛΛΟΥΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ 55εκ. x 
50μ

150 450

74
ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΣΕ ΡΟΛΛΟΥΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ 60εκ. x 
50μ

1.700 4.100

75
ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΣΕ ΡΟΛΛΟΥΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ 75 εκ. x
50μ

3.500 10.500
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76

ΣΕΤ ΒΙΟΨΙΑΣ ΜΑΣΤΟΥ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ RF. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗ
ΒΙΟΨΙΑ ΕΊΝΑΙ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΝ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕ 
ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΙ ΩΣ ΣΥΝΟΔΟ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑ. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΓΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

170 159.600

77
ΣΕΤ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ 
ΤΡΑΠΕΖΙΔΙΩΝ MAYO, ΔΥΟ ΠΛΕΥΡΙΚΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ 95x110cm ΚΑΙ 
ΈΝΑ ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΟΔΙΩΝ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΠΛΕΥΡΑ 190x180cm

4.500 42.000

78
ΣΕΤ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΒΙΟΨΙΑΣ ΗΠΑΤΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 1,6 ΤΥΠΟΥ 
MENGHINI

200 1.500

79
ΣΕΤ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΗ ΝΗΣΤΙΔΑ (ΣΕΤ 
ΝΗΣΤΙΔΟΣΤΟΜΙΑ)

20 1.100

80
ΣΕΤ ΚΟΠΗΣ ΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΛΑΒΙΔΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ, 
ΨΑΛΙΔΙ ΜΥΤΕΡΟ ΓΑΜΨΟ ΚΑΙ ΓΑΖΑ

250 300

81
ΣΕΤ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ Τ ΕΠΙΣΤΟΜΙΟ ΠΟΤΗΡΑΚΙ ΚΑΙ 
ΣΩΛΗΝΑΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

50 100

82 ΣΕΤ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ T-PIECE 1.100 1.600

83

ΣΕΤ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΚΠΛΥΣΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΕ 
ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ LUER LOCK ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΣΟΤΕΙΡΩΜΕΝΑ. ΜΕ 
ΕΥΧΡΗΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΡΦΟΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΕΚΠΛΥΣΗ 
ΜΕ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ 3-WAY ΚΑΙ 
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΘΩς ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 
ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ, LATEX FREE. ΤΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΝΑ 
ΚΟΥΜΠΩΝΟΥΝ ΕΥΚΟΛΑ ΣΤΟΥΣ ΜΟΡΦΟΜΕΤΑΡΟΠΕΙΣ. ΜΟΝΑ

5.500 50.900

84

ΣΕΤ ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΠΕΝΤΕ ΓΑΖΕΣ 
7,5x7,5cm, ΈΝΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΧΕΙΡ/ΚΟ ΠΕΔΙΟ 45x43cm, ΈΝΑ ΜΕ 
ΟΠΗ, ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΥΣ ΣΤΥΛΕΟΥΣ ΜΕ BETADINE, 
ΒΕΛΟΝΟΚΑΤΟΧΟ, ΥΣΤΕΡΙ, ΛΑΒΙΔΕΣ

200 1.300

85 ΣΚΟΡΑΜΙΔΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ 300 520
86 ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ (ΓΛΩΣΣΟΠΙΕΣΤΡΑ) ΜΧ. ΞΥΛΙΝΕΣ 40.000 550
87 ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ (ΣΤΑΤΟ) ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΧ. 3.000 430

88
ΣΤΥΛΕΟΙ ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ ΜΕ ΒΑΜΒΑΚΙ ΣΤΟ ΈΝΑ ΑΚΡΟ ΜΗ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ 150 ΜΜ

65.000 300

89
ΣΤΥΛΕΟΙ ΜΕ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΗΣ 
ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

5.000 1.300

90 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΒΡΟΓΧΙΚΩΝ ΕΚΚΡΙΜΑΤΩΝ ΜΧ. 40ml 600 700

91
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΜΕΣΩ ΑΝΤΛΙΑΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΣΕ 
ΦΙΑΛΗ

1.200 4.200

92
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 
(ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ) ΜΕ ΜΕΖΟΥΡΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ

1.000 4.900

93
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΥΡΩΝ ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ ΜΠΟΥΚΑΛΑ 500cc 
ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΣΑΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ

1.800 7.500

94
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΜΧ. 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ 150ml

1.000 1.100

95
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΕΝΟ ΑΕΡΟΣ 600cc 
(ΣΕΤ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΒΕΛΟΝΑ ΜΠΟΥΚΑΛΑ ) Νο 10

650 2.400

96
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΕΝΟ ΑΕΡΟΣ 600cc 
(ΣΕΤ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΒΕΛΟΝΑ ΜΠΟΥΚΑΛΑ ) Νο 12

500 2.200

97
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΕΝΟ ΑΕΡΟΣ 600cc 
(ΣΕΤ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΒΕΛΟΝΑ ΜΠΟΥΚΑΛΑ ) Νο 14

450 1.900

98
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΕΝΟ ΑΕΡΟΣ 600cc 
(ΣΕΤ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΒΕΛΟΝΑ ΜΠΟΥΚΑΛΑ ) Νο 16

400 1.700
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99
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΕΝΟ ΑΕΡΟΣ 600cc 
(ΣΕΤ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΒΕΛΟΝΑ ΜΠΟΥΚΑΛΑ ) Νο 18

40 170

100
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΕΣΩ ΑΝΤΛΙΑΣ Ή 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΑΚΚΟ 1,5 lit

100 730

101
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΔΙΑΛΥΜΜΑΤΩΝ 
(ΜΙΣΚΡΟΣΤΑΓΟΝΩΝ) ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΡΟΗΣ

26.000 27.000

102

ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΩΡΑΚΑ 4 ΘΑΛΑΜΩΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ. Ο ΣΩΛΗΝΑΣ ΝΑ 
ΜΗΝ ΕΊΝΑΙ ΣΚΛΗΡΟΣ, ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΊΝΑΙ 
ΑΘΟΡΥΒΟΣ

500 14.000

103
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΣΕ 
ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΑ ΜΕ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΣΑΠΟΥΝΙ

65.000 8.000

104 ΣΩΛΗΝΕΣ LATEX ΚΙΤΡΙΝΟΙ DRAINAGE 3x1,5mm 200 190
105 ΣΩΛΗΝΕΣ LATEX ΚΙΤΡΙΝΟΙ DRAINAGE 4x1,5mm 1.200 1.300
106 ΣΩΛΗΝΕΣ LATEX ΚΙΤΡΙΝΟΙ DRAINAGE 5x1,5mm 1.000 1.100
107 ΣΩΛΗΝΕΣ LATEX ΚΙΤΡΙΝΟΙ DRAINAGE 6x1,5mm 400 600
108 ΣΩΛΗΝΕΣ LATEX ΚΙΤΡΙΝΟΙ DRAINAGE 7x1,5mm 500 750
109 ΣΩΛΗΝΕΣ LATEX ΚΙΤΡΙΝΟΙ DRAINAGE 8x1,5mm 200 220
110 ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 7mm ΜΕ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΣΕ ΡΟΛΛΑ 22.000 8.400

111
ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΩΝ ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΣΤΑ ΔΥΟ ΑΚΡΑ ΜΧ. 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΑΠΌ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΗΚΟΥΣ 210cm

5.000 4.700

112
ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ PEN-ROSE 1/4'' ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ 18'' 
ΜΧ.

200 130

113
ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ PEN-ROSE 3/4'' ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ 18'' 
ΜΧ.

150 100

114
ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΧ. (ΒΡΑΧΙΟΛΑΚΙΑ) ΑΠΌ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 
ΕΝΗΛΙΚΩΝ

7.000 560

115
ΥΓΡΑΝΤΗΡΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΦΥΓΡΑΝΣΗΣ ΠΡΟΓΕΜΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ 340ml (AQUA PACK)

2.200 5.200

116
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ 45-50x75cm
ΜΕ ΟΠΗ

1.500 500

117
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ 45x75cm 
(±10%) ΔΥΟ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΠΗ

1.600 320

118
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ 75x90cm 
ΔΥΟ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΠΗ

10.000 4.200

119
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΔΥΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ 
ΔΙΑΦΑΝΗ 90x110cm ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΑΕΡΟΔΙΑΠΕΡΑΤΑ

1.500 2.900

120
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΟΠΗ 
50x60 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ

1.500 1.100

121
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ (ΠΕΔΙΑ) ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 100x150cm

3.400 2.900

122
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ (ΠΕΔΙΑ) ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 75x75cm

2.000 500

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΕΕΛΛΗΝΙΚΗΛΛΗΝΙΚΗ ΔΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ
         1         1ΗΗ Υ.ΠΕ. Α Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΉΣΤΤΙΚΉΣ
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ΓΓΕΝΙΚΟΕΝΙΚΟ Ν ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Α ΑΘΗΝΩΝΘΗΝΩΝ  
          «Ι          «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»»
Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 114
Τ.Κ.: 115 27
ΣΣΥΜΒΑΣΗΥΜΒΑΣΗ

ΠΠΟΣΟΎΟΣΟΎ ΧΧΧΧΧΧΧ € Π ΧΧΧΧΧΧΧ € ΠΛΈΟΝΛΈΟΝ ΦΠΑ ΦΠΑ

Για την προμήθεια
«Συσκευών Εγχύσεως Ορού για ένα (1) Έτος και μέχρι Εξάντλησης 
των Συμβατικών Ποσοτήτων»

Στην Αθήνα σήμερα την .... ……….. του έτους ………., οι κατωτέρω συμβαλλόμενοι:
Αφενός

Το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφ. Βασ. Σοφίας 114, ΤΚ:115
27, και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από την κα Μαρία Καρά Διοικήτρια, και το
οποίο στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή»

και αφετέρου
Η  εταιρεία  με  την  επωνυμία  ……………………..  που  εδρεύει  στην  ……………………..,  έχει  αριθμό
φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) ................., υπάγεται στη ΔΟΥ............ και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κο/α
…………………….., …………………….. της εταιρείας, σύμφωνα με το ............. και η οποία στο εξής θα
αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο Προμηθευτής»,

Συμφώνησαν και συναπεδέχθησαν τα ακόλουθα:
Ύστερα από δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό της Φ.ΧΧΧ/2014 Διακήρυξης και την υπ΄ αριθμ. ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ
(Θέμα ΧΧo, ΑΔΑ: ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ) Απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου που κατακυρώνει την προμήθεια ή
εργασία στον δεύτερο από τους  συμβαλλόμενους,  ο  πρώτος  αναθέτει  την Προμήθεια  του άρθρου 2 στον
δεύτερο, που την αναλαμβάνει με τους ακόλουθους όρους, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα, μαζί με
τους όρους της σχετικής διακήρυξης. 

Η διάρκεια της σύμβασης είναι ένα (1) έτος από την υπογραφή της με δικαίωμα μονομερούς παράτασης για
τρεις (3) μήνες κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου.

Άρθρο Πρώτο

1) Τα  είδη  που  περιγράφονται  στο  άρθρο  2  θα  είναι  εντελώς  όμοια  και  απόλυτα  σύμφωνα  με  τα
περιγραφόμενα στην προσφορά του προμηθευτή, το προσπέκτους που τη συνοδεύει και τις τεχνικές
προδιαγραφές  της  σχετικής  διακήρυξης  ή  τα  δείγματα  που  έχουν  κατατεθεί,  που  αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης αυτής, μαζί με τους όρους διενέργειας του διαγωνισμού.

2) Για την καλή εκτέλεση της παρούσης, ο Ανάδοχος/προμηθευτής κατέθεσε στην Αναθέτουσα Αρχή την
με  αριθμό  ………………….  εγγυητική  επιστολή  τηs Τράπεζας   ……………  ποσού
…………………….€, ισχύος ……………………...

3) Σε  περίπτωση  που  τα  ανωτέρω  είδη  δεν  παραδοθούν  έγκαιρα  ή  και  αν  παραδοθούν  δεν  είναι
σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και τα δείγματα και αν η αντικατάστασή τους δεν γίνει μέσα
σε τρεις ημέρες, η προμήθεια των ειδών γίνεται από το ελεύθερο εμπόριο. Στην περίπτωση αυτή η επί
πλέον διαφορά τιμής που πιθανόν υπάρχει βαρύνει καθ’ ολοκληρίαν τον προμηθευτή και η εγγύηση,
καταπίπτει  υπέρ  του  Νοσοκομείου  ως  ποινική  ρήτρα.  Οι  ποινικές  ρήτρες  που  αναφέρονται  στη
διακήρυξη ισχύουν καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης, το ύψος τους δε συνομολογείται ως δίκαιο
και εύλογο.

4) Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται με χρηματικό ένταλμα, μετά την παράδοση και την ποιοτική
και ποσοτική παραλαβή των ειδών ή της εργασίας και αφού προσκομιστούν α) τιμολόγιο σε δύο
αντίγραφα β) πρωτόκολλο παραλαβής και γ) βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας.

5) Απαγορεύεται η εκχώρηση, καθόσον η παρούσα σύμβαση έχει απόλυτα προσωποπαγή χαρακτήρα.

6) Κατ’ εξαίρεση, η εκχώρηση δύναται να επιτραπεί υπό την προϋπόθεση ότι υφίσταται αιτιολογημένο
περί αυτού αίτημα του προμηθευτή και έγγραφη συναίνεση του αρμοδίου οργάνου του Νοσοκομείου
ή του φορέα που διενήργησε το διαγωνισμό, η οποία παρέχεται με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή
του.

Άρθρο Δεύτερο
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1) Οι παραδόσεις των ειδών θα γίνονται τμηματικά. Σε περίπτωση που τα είδη της παρούσας σύμβασης
δεν παραδοθούν ή αν παραδοθούν,  χωρίς  να πληρούν τους όρους της  παρούσας,  εφαρμόζονται  οι
σχετικές διατάξεις της διακήρυξης και του Π.Δ. 118/2007.

2) Ο προμηθευτής οφείλει να παραδίδει στο Νοσοκομείο εντός 48 ωρών από την ημέρα παραγγελίας, τις
ποσότητες και  τα είδη,  που του παραγγέλλονται  (εγγράφως, προφορικά ή τηλεφωνικά)  με δική του
ευθύνη, δικά του μέσα και δικές του δαπάνες, μέσα στις αποθήκες της Διαχείρισης του Νοσοκομείου.

3) Συνομολογείται  ο  χαρακτήρας  της  συμβατικής  αυτής  δέσμευσης  ως  απόλυτα  ακριβόχρονος.  Ο
προμηθευτής  δηλώνει  πάντως  από  και  δια  της  υπογραφής  του  παρόντος  ότι  παραιτείται  του
δικαιώματος υπαναχώρησης.

4) Σημειώνεται ότι η επιτροπή παραλαβής κατά περιόδους και όποτε το θεωρεί σκόπιμο, στέλνει δείγματα
στις κατά τόπους αρμόδιες χημικές κλπ υπηρεσίες για έλεγχο των ειδών, προσδιορίζοντας το είδος του
ελέγχου (φυσικοχημικός έλεγχος κλπ). Τα σχετικά έξοδα βαρύνουν τον προμηθευτή.

5) Αρμόδια για την επίλυση διαφορών που ενδέχεται να προκύψουν κατά την εκτέλεση και εφαρμογή των
διατάξεων του παρόντος είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.

6) Στην τιμή αυτή περιλαμβάνονται όλες οι «υπέρ τρίτων» κρατήσεις και κάθε άλλη σχετική δαπάνη εκτός
Φ.Π.Α.

7) Όλοι  οι  όροι  του  παρόντος  συνομολογούνται  ως  ουσιώδεις,  ενδεχόμενη  δε  τροποποίηση  του
περιεχομένου τους προϋποθέτει τον έγγραφο τύπο.

α/α Περιγραφή Ποσότητα Αξία χωρίς ΦΠΑ (€) Ποσοστό

ΦΠΑ (%)

Σύνολο 
δαπάνηςΜονάδα 

μέτρησης
Τιμή 
μονάδος 
(€)

1.

2.

3.

8) Όλα τα υλικά πρέπει να καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και να είναι σύμφωνα με
την τεχνική προσφορά της εταιρείας.

9) Μετά  την  ανάγνωση  και  βεβαίωση  της  σύμβασης  οι  δύο  συμβαλλόμενοι  υπογράφουν  δύο  όμοια
πρωτότυπα αυτής.

10) Από τα δύο πρωτότυπα το ένα κατατίθεται στο αρμόδιο Γραφείο του Γ.Ν.Α.Ι. και το άλλο λαμβάνει σαν
διπλότυπο ο προμηθευτής.

11) Για ό,τι δεν αναγράφεται στην παρούσα σύμβαση ισχύουν τα αναγραφόμενα στην υπ’ αρ.Φ.ΧΧΧΧ/2014
Διακήρυξη  του  σχετικού  διαγωνισμού,  τους  όρους  της  οποίας  η  ανάδοχος  εταιρεία  αποδέχθηκε
ανεπιφύλακτα και καθ’ ολοκληρίαν.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΓΙΑΙΑ  ΤΟΤΟ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΓΓΙΑΙΑ  ΤΟΝΤΟΝ Π ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΉΡΟΜΗΘΕΥΤΉ

ΜΜΑΡΊΑΑΡΊΑ Κ ΚΑΡΑΑΡΑ

ΔΔΙΟΙΚΗΤΉΣΙΟΙΚΗΤΉΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ)

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ……………………….
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ …………………………………………..
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ)
ΠΡΟΣ ΤΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ……………….
………………..,  Τ.Κ. …………
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ..…………. € υπέρ 
της εταιρείας ………………………………………… για την συμμετοχή της στον διενεργούμενο  διαγωνισμό του …………………..
……………… για την  ανάθεση ……………………………………………………
σύμφωνα με την υπ’ αριθμό …………………………  Διακήρυξή σας.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες  υποχρεώσεις
της εν λόγω Εταιρείας καθ΄ όλο τον χρόνο ισχύος της.    
Το παραπάνω ποσόν τηρούμε στην διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας
αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης  μέσα σε  τρεις (3) ημέρες  από απλή
έγγραφη ειδοποίησή σας.     
Σε  περίπτωση κατάπτωσης της  εγγύησης το  ποσόν της  κατάπτωσης υπόκειται  στο εκάστοτε  ισχύον πάγιο  τέλος
χαρτοσήμου.
Αποδεχόμαστε  να  παρατείνουμε  την  ισχύ  της  εγγύησης  ύστερα  από  απλό  έγγραφο  της  Υπηρεσίας  με  την
προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας  υποβληθεί πριν από  την ημερομηνία λήξης της. 
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ……………………….
(Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως αναφέρεται
στη  Διακήρυξη). 
Βεβαιούται  υπεύθυνα ότι  το  ποσόν των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί  στο Δημόσιο  και  Ν.Π.Δ.Δ.,
συνυπολογίζοντας και το ποσόν της παρούσης, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουν καθοριστεί από το
Υπουργείο Οικονομικών για την τράπεζά μας.  

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
(ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ)

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ……………………….
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ …………………………………………..
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ)
ΠΡΟΣ ΤΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ …………………………
……………………….  Τ.Κ. ………………
Έχουμε  την  τιμή  να  σας  γνωρίσουμε  ότι  εγγυώμεθα  δια  της  παρούσης  εγγυητικής  επιστολής  ανέκκλητα  και
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ..…………. € υπέρ
της εταιρείας ………………………………………… για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης …………………..……………… για
την  προμήθεια ……………………………………………………
σύμφωνα με την υπ’ αριθμό …………………………  Διακήρυξή σας.
Το παραπάνω ποσόν τηρούμε στην διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας
αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης  μέσα σε  τρεις (3) ημέρες  από απλή
έγγραφη ειδοποίησή σας.     
Σε  περίπτωση κατάπτωσης της  εγγύησης το  ποσόν της  κατάπτωσης υπόκειται  στο εκάστοτε  ισχύον πάγιο  τέλος
χαρτοσήμου.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την επιστροφή αυτής
Βεβαιούται  υπεύθυνα ότι  το  ποσόν των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί  στο Δημόσιο  και  Ν.Π.Δ.Δ.,
συνυπολογίζοντας και το ποσόν της παρούσης, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουν καθοριστεί από το
Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.  
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