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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 

1Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»  
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΥΠΟ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Αναρτητέα στο Μητρώο  
Αναρτητέα στο ∆ιαδίκτυο 

Ταχ. ∆/νση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 22/3/2016 
Τ.Κ.: 115 27 Αρ. ∆ιακήρυξης: Φ36/16 (α/α 22403ΕΣΗ∆ΗΣ) 
Πληροφορίες: Πολυχρονίδου Ιωάννα  
Τηλέφωνο:  213 208 8226     ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ 
Φαξ:  213 208 8716   
Email: polyxronidou@hippocratio.gr   

 
ΘΕΜΑ: «∆ιακήρυξη Ανοικτής Ηλεκτρονικής ∆ιαπραγµάτευσης για την προµήθεια «ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ- 
ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ» (CPV: 33141420-0 & 18424300-0) για επτά µήνες, προϋπ/σας δαπάνης 98.948,95€ 
συµπ/νου ΦΠΑ µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή, στο πλαίσιο εκτέλεσης του ΠΠΥΥ 2014» 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
Το Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 

 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τα άρθρα 134-138, 157 και 201 του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/08.08.2014) «Μέτρα στήριξης και 
ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις». 
2. Την υπ’ αρ. Υ10β/Γ.Π.οικ. 109729/17.12.2013 (ΦΕΚ 644/ΥΟ∆∆/24.12.13) Απόφαση του Υπουργού Υγείας 
σχετικά µε το διορισµό του Νικόλαου Τουρούτσικα ως Αναπληρωτή ∆ιοικητή του Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», 
αρµοδιότητας της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής. 
3. Την υπ. αρ. Υ4α/11974 (ΦΕΚ 299/Β/14.02.2013) ΚΥΑ σχετικά µε τον «Οργανισµό του Γ.Ν.Α. 
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», όπως ισχύει. 
4. Τα άρθρα 129-135 του ν. 4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α΄/2014). 
5. Το Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α΄/29.05.2013) «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και 
άλλες διατάξεις» 
6. Το Ν.4205/2013 (ΦΕΚ 242/Α΄/06.11.2013) «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων ….. και άλλες διατάξεις» 
άρθ. 9, παρ. 4β 

7. Τα άρθρα 1-11 του ν. 4013/2011 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων. Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 
3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
204/Α΄/2011), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
8. Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» 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. 3548/2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό τύπο 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68/Α'/2007), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
11. Το Ν.3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφηµερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 
131/Α'/2006). 
12. Το Ν.3329/05 (ΦΕΚ 81/Α΄/04.04.2005) «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές 
διατάξεις» όπως ισχύει. 
13. Το Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45/Α'/1999), 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
14. Tο Π.∆. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ 194/Α’/22.11.2010).  
15. Το Π∆ 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» (ΦΕΚ 150/Α’/01.07.2007) όπως ισχύει. 

16. Το Π.∆. 60/07 «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 
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17. Την Υ.Α. Π1/2390/16.10.2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» 
18. Την υπ. αρ. Π1/2380/18.12.2012 (ΦΕΚ 3400/Β/20.12.2012) ΚΥΑ «Ρύθµιση των ειδικότερων θεµάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Υπουργείου 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων».  
19. Την υπ΄ αρ. 6484 (ΦΕΚ 3693/Β/31.12.14) Απόφαση του Υπουργού Υγείας «Ορισµός Φορέων διενέργειας 
για την υλοποίηση του Προγράµµατος Προµηθειών, Υπηρεσιών και Φαρµάκων Υγείας (Π.Π.Υ.Φ.Υ.), έτους 2014, 
πιστώσεις 2015, εξουσιοδότηση για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων για τη διεξαγωγή των διαγωνισµών − 
Παράταση του Προγράµµατος Προµηθειών και Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Υ.), των ετών 2010,2011 και 2013.» 

20. Την υπ΄ αρ. πρωτ. 29057/23.07.2015 Απόφαση ∆ιοικητή 1ης Υ.Πε Αττικής περί ορισµού φορέων διενέργειας 
διαγωνισµών για την υλοποίηση του Π.Π.Υ.Φ.Υ. 2014 
21. Το Ν. 4146/2013 (ΦΕΚ 90 Α΄/18-04-2013), περί σύµφωνης γνώµης της Ενιαίας Αρχής ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων   η οποία απαιτείται µόνο,  εφ’ όσον οι συµβάσεις εµπίπτουν, λόγω της εκτιµούµενης αξίας τους, στο 
πεδίο εφαρµογής των προεδρικών διαταγµάτων 59/2007 και 60/2007, όπου το κατώτατο όριο σύµφωνα µε τον 
κανονισµό µε αριθµ. 1251/2011 είναι διαµορφωµένο στο ποσό των 207.000,00 € πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 
22. Την εγκύκλιο 2891/24.07.15 της Ε.Π.Υ. «Υποχρεωτική διαδικασία σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για 
όλους τους δηµόσιους φορείς» και την 3512/14.09.2015: «∆ιευκρινίσεις αναφορικά µε τη διαδικασία και τις 
απαιτήσεις της σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων» 
23. Την υπ’ αρ. 3/05.02.2015 (Θέµα 3ο) Απόφαση ∆.Σ. του Νοσοκοµείου µε την οποία εγκρίθηκαν οι Τεχνικές 
Προδιαγραφές  
24. Την υπ. αρ. 54/05.01.2016 (Α∆Α ΩΨΦΖ4690ΩΣ-ΙΛΑ) Απόφαση Συγκρότησης Επιτροπής ∆ιενέργειας και 
Αξιολόγησης. 

25. Την υπ’ αρ. 38/19.11.2015 (Θέµα 9ο) Απόφαση του ∆Σ του Νοσοκοµείου (Α∆Α: 7ΟΞΕ4690ΩΣ-8Χ2) µε 
την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια της εν λόγω διαπραγµάτευσης 
26. Την υπ’ αρ. 8/29.02.2016 (Θέµα 12ο) Απόφαση του ∆Σ του Νοσοκοµείου (Α∆Α: 7ΒΛΞ4690ΩΣ-920) µε την 
οποία εγκρίθηκε το πρακτικό αξιολόγησης ενστάσεως και η επαναπροκήρυξη της εν λόγω διαπραγµάτευσης 
27. Το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλείται δαπάνη, η οποία θα ανέρχεται συνολικά έως του ποσού των 
98.948,95€, συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί από τον Τακτικό Προϋπολογισµό 
του Γενικού Νοσοκοµείου Αθηνών «Ιπποκράτειο» σύµφωνα µε την υπ’ αρ. 561/22.03.16 Απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης (Α∆Α: 7ΜΒΑ4690ΩΣ-8ΥΚ). 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 
1. Ηλεκτρονική Ανοικτή  ∆ιαπραγµάτευση  για την προµήθεια των ειδών που αναφέρονται στο Παράρτηµα Ε΄ 
της παρούσας και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτής, µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή.  
2. Ο συνολικός προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των ενενήντα οκτώ χιλιάδων 
εννιακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτών (98.948,95€) συµπεριλαµβανοµένου του 
αναλογούντος ΦΠΑ. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισµού του Νοσοκοµείου. 
3. Η διάρκεια της προµήθειας ορίζεται σε επτά (7) µήνες από την υπογραφή της σύµβασης. 
4. Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήµατος 
5. Οι υποβαλλόµενες στο διαγωνισµό προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες για εκατόν 
ογδόντα (180) ηµέρες προσµετρούµενες από την εποµένη της καταληκτικής ηµεροµηνίας ηλεκτρονικής υποβολής. 
Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παραταθεί εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν 
από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο εκατόν ογδόντα (180) ηµερών. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο 
του παραπάνω αναφεροµένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
6. Τόπος – Χρόνος ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΕΝΑΡΞΗ  ΛΗΞΗ 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ 
WWW.PROMITHEUS.GOV.GR 

ΤΟΥ Ε.Σ.Η.∆Η.Σ 

23.03.2016 
ΗΜΕΡΑ:ΤΕΤΑΡΤΗ 

11.04.2016 
ΗΜΕΡΑ: ∆ΕΥΤΕΡΑ 
 ΚΑΙ ΩΡΑ 17:00 ΜΜ 

15.04.2016  
ΗΜΕΡΑ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

ΏΡΑ 11:00ΠΜ 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα 
διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν. 4155/13 
(ΦΕΚ/Α/29-5-2013) όπως ισχύει και στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21.10.2013) «Τεχνικές 
λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα 
υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα. 
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του συστήµατος βεβαιώνεται 
αυτόµατα από το Σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στηνπαρ.3 του άρθρου 6 του 
Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». 
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Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται, όπως περιγράφεται στο Παράρτηµα Β’ της παρούσης. 
7. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν οι αναφερόµενοι κατωτέρω, εφόσον ασκούν δραστηριότητα 
συναφή µε το αντικείµενο του έργου και πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της ∆ιακήρυξης: 

 α) Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της ηµεδαπής ή αλλοδαπής. 

 β) Ενώσεις φυσικών ή/ και νοµικών προσώπων που υποβάλουν κοινή προσφορά. 

 γ) Συνεταιρισµοί 

 δ) Κοινοπραξίες 

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική µορφή προκειµένου να 
υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε 
αυτή η σύµβαση εφόσον η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύµβασης.  
 
8. Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς (Προµηθευτές) απαιτείται να 
διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής. O 
κατάλογος των Αρχών που παρέχουν ψηφιακή υπογραφή και έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα, αναφέρεται στην 
ιστοσελίδα της Αρχής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (http:www.eett.gr/ opencms/ opencms/EETT/ 
ElectronicCommunications/DigitalSignatures/SupervisedList.html). Στη συνέχεια εγγράφονται στο ηλεκτρονικό 
σύστηµα (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. - ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία 
εγγραφής. 
 8.1Οι οικονοµικοί φορείς - χρήστες αιτούνται µέσω του συστήµατος την εγγραφή τους σε αυτό 
παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόµενοι τους όρους χρήσης του ταυτοποιούµενοι ως εξής: 
 8.1.1Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται 
µε χρήση των διαπιστευτηρίων (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστηµα 
TAXIS Net της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η 
εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της 
Γεν. ∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών. 
 8.1.2Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν 
διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συµπληρώνοντας τον 
αριθµό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων που 
κατέχουν από το αντίστοιχο σύστηµα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το 
Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης 
Κρατικών Προµηθειών. 
 8.1.3Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από 
τη ΓΓΕ αποστέλλοντας: 
- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική. 
- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε µορφή αρχείου .pdf µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά 
προσδιορίζονται στο Παράρτηµα IX Α για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, στο Παράρτηµα IX Β για τις δηµόσιες 
συµβάσεις προµηθειών και στο Παράρτηµα IX Γ για τις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών του Π.∆. 60/2007, και 
σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους όρους στο κράτος µέλος εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, στα οποία να 
δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο, προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) 
εργασίµων ηµερών καισε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία. 
 8.2Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά µέσω του 
Συστήµατος. 
 8.3 Ο υποψήφιος χρήστης ενηµερώνεται από το Σύστηµα ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σχετικά µε 
την εξέλιξη του αιτήµατος εγγραφής του. Εφόσον το αίτηµα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαµβάνει 
σύνδεσµο ενεργοποίησης λογαριασµού ως πιστοποιηµένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του 
λογαριασµού του. 
9.Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός, θα γίνει σύµφωνα µε τα παρακάτω παραρτήµατα που επισυνάπτονται στην 
παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής: 
 

9.1 «ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 
9.2 «ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 
9.3 «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 
9.4 «ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ » ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆’ 
9.5 «ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙ∆Η ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ E’ 
9.6 «ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ 
9.7 «ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄ 
9.8 «ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η΄ 

 

16PROC004063957 2016-03-23

ΑΔΑ: 7Λ8Ε4690ΩΣ-2ΜΙ



∆ιακήρυξη 36/2016 ΓΑΝΤΙΑ Σελίδα | 4 Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 

Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές συµπληρωµατικές πληροφορίες, σχετικές µε 
τα έγγραφα του διαγωνισµού µέχρι και οχτώ (8) ηµέρες προ της εκπνοής της προθεσµίας άσκησης της ένστασης 
του άρθρου 15 παρ.2 περ. α του Π.∆.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 προµηθευτές οι ως άνω 
συµπληρωµατικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ηµερών πριν από την ηµεροµηνία 
υποβολής των προσφορών, εφόσον έχουν ζητηθεί εµπρόθεσµα, ήτοι µέχρι την ηµεροµηνία εκπνοής της 
προθεσµίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15. παρ. 2 περ. α του Π∆ 118/07, χωρίς ο προσφέρων να έχει 
δικαίωµα άσκησης της εν λόγω ένστασης. Τα ανωτέρω αιτήµατα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο 
του συγκεκριµένου διαγωνισµού µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. και 
φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Αιτήµατα παροχής πληροφοριών υποβάλλονται από εγγεγραµµένους Προµηθευτές. 
Αιτήµατα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσµιών δεν εξετάζονται. 
10. Η τελική επιλογή του Προµηθευτή θα πραγµατοποιηθεί µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 
Νοσοκοµείου κατόπιν σχετικής γνωµοδότησης της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης, βασιζόµενη στο 
οριζόµενο δια της παρούσης κριτήριο αξιολόγησης. 
11. Τα έξοδα δηµοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν το ∆ηµόσιο. Η προκήρυξη του 
διαγωνισµού θα σταλεί µε ηλεκτρονικά µέσα στα Επιµελητήρια και η διακήρυξή του θα αναρτηθεί στην 
ιστοσελίδα του Γενικού Νοσοκοµείου Αθηνών «Ιπποκράτειο» στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
http://www.hippocratio.gr, στην ∆ΙΑΥΓΕΙΑ και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 
12. Κάθε θέµα που δεν αναφέρεται στη ∆ιακήρυξη αυτή ρυθµίζεται από τις διατάξεις περί προµηθειών δηµοσίου, 
όπως αυτές ισχύουν. 

Ο ΑΝΑΠΛ. ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 
 
 
 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥΡΟΥΤΣΙΚΑΣ 
Ακριβές Αντίγραφο 
Η Προϊσταµένη 

Τµήµατος Γραµµατείας 
ΙΩΑΝΝΑ ΜΕΛΑΝΙΤΟΥ 

 
 
 
 
 
 
 
Συνηµµένα: 
- Αναλυτικό Τεύχος ∆ιακήρυξης 
Εσωτ. ∆ιανοµή: 
- Τµήµα Προµηθειών 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
1Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ  
 
 

«ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ &  ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ» 
 

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ CPV: 33141420-0 &  18424300-0 
 
 

ΑΡ. Φ36/16 
 
 
 

Α/Α ΕΣΗ∆ΗΣ 22403 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΘΗΝΑ, 2016 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ  Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 

∆ιοικητική – Οικονοµική Υπηρεσία 
Υποδιεύθυνση Οικονοµικού / Τµήµα Προµηθειών 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ ΚΩ∆ΙΚΟ CPV 33141420-0 & 18424300-0 

 
ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ Ηλεκτρονική  Ανοικτή ∆ιαπραγµάτευση 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Χαµηλότερη τιµή 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
Επτά µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 98.948,95€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Τακτικός Προϋπολογισµός  

ΚΑΕ 1311 
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ Ναι 

Κατάθεση ικανοποιητικού αριθµού δειγµάτων για έλεγχο εντός 
προθεσµίας τριών εργάσιµων ηµερών από την καταληκτική ηµεροµηνία 
της ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ηλεκτρονική υποβολή: 11.4.2016 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 17:00µ.µ. 
Έντυπη προσφορά: Τα στοιχεία και δικαιολογητικά της προσφοράς που 
υποβάλλονται ηλεκτρονικά προσκοµίζονται, κατά περίπτωση, σε έντυπη 
µορφή εντός προθεσµίας τριών εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία 
της ηλεκτρονικής υποβολής .  

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Ηλεκτρονική Υποβολή:  Στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr 
του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ) (ηλεκτρονική µορφή)  
Έντυπα δικαιολογητικά κατά περίπτωση:  
Στην έδρα του Γενικού Νοσοκοµείου Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 
Λεωφ. Βασ. Σοφίας 114, Τµήµα Γραµµατείας 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Η αποσφράγιση των προσφορών των υποψηφίων προµηθευτών θα γίνει 
µέσω του ηλεκτρονικού συστήµατος του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ την 15.04.2016, 
ηµέρα Παρασκευή και ώρα Ελλάδας 11:00 π.µ. 
 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΑΣ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΕΥΧΟΥΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 
www.promitheus.gov.gr 
www.hippocratio.gr �Γραφείο Προµηθειών �∆ιαγωνισµοί –
∆ιαπραγµατεύσεις 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
1 Αντικείµενο της Προµήθειας 
Στο πλαίσιο του Προγράµµατος Προµηθειών Υπηρεσιών Υγείας (ΠΠΥΥ) έτους 2014, το Γενικό Νοσοκοµείο 
Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» προκηρύσσει για τις ανάγκες του ανοικτή ηλεκτρονική διαπραγµάτευση για την 
προµήθεια των ειδών «ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ & ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ» (CPV: 33141420-0 & 18424300-0), µε 
κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή. Τα ζητηθέντα είδη µε τις τεχνικές προδιαγραφές τους παρατίθενται 
αναλυτικά στο Παράρτηµα Ε΄ της παρούσης. 
1.1∆ιάρκεια Προµήθειας 
Η διάρκεια της προµήθειας ορίζεται σε επτά (07) µήνες από την υπογραφή της σύµβασης µε τον Προµηθευτή  
1.2Προϋπολογισµός της Προµήθειας και Τρόπος Πληρωµής Προµηθευτή 
O συνολικός προϋπολογισµός του παρόντος ∆ιαγωνισµού ανέρχεται στο ποσό των ενενήντα οκτώ χιλιάδων 
εννιακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτών (98.948,95€) συµπεριλαµβανοµένου του 
αναλογούντος Φ.Π.Α. Η δαπάνη θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισµό του Νοσοκοµείου κι ειδικότερα τον ΚΑΕ 
1311.  

Στο ανωτέρω ποσό του προϋπολογισµού της προµήθειας, περιλαµβάνεται το σύνολο των προβλεποµένων 
επιβαρύνσεων και δαπανών του Προµηθευτή για την πλήρη εκτέλεση αυτού. Κατά την πληρωµή ο Ανάδοχος 
επιβαρύνεται µε τις προβλεπόµενες από το νόµο κρατήσεις, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν και την παρακράτηση 
του φόρου εισοδήµατος. Οι νόµιµες κρατήσεις αφορούν: 

α)  Ε.Α.Α.: 0,10% 
β) Υπέρ Ψυχικής Υγείας: 2% 
γ) Φόρος : 1% (υγρά καύσιµα), 4% (λοιπά αγαθά), 8% (υπηρεσίες) 

Τα δικαιολογητικά πληρωµής είναι τα αναφερόµενα στο Άρθρο 35 του Κανονισµού Προµηθειών του ∆ηµοσίου 
(Π.∆. 118/2007), καθώς και στην υπ’ αριθ.2024709/601/0026/1998 απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών (ΦΕΚ 
431/Β/7.5.1998), όπως ισχύει. Η πληρωµή θα γίνει µε την προσκόµιση των παραστατικών και δικαιολογητικών 
που προβλέπονται από τις ανωτέρω διατάξεις, τα ορισθέντα στο Π∆ 113/2010 καθώς και κάθε άλλου 
δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 
πληρωµή.  
2.Πλαίσιο Υλοποίησης της Προµήθειας 
2.1Θεσµικό Πλαίσιο 
Για την ανάθεση και εκτέλεση της σύµβασης εφαρµόζονται οι διατάξεις που αναφέρονται στο προοίµιο της 
απόφασης διενέργειάς του, όπως ισχύουν κατά τον χρόνο δηµοσίευσης της παρούσας προκήρυξης.  
2.2Γλώσσα ∆ιαδικασίας 
Επίσηµη γλώσσα της διαδικασίας είναι η ελληνική γλώσσα. Κάθε έγγραφο ή απόφαση τα οποία θα εκδίδονται από 
την Αναθέτουσα Αρχή θα συντάσσεται στην ελληνική γλώσσα. 
Κάθε συνεννόηση µεταξύ της αναθέτουσας αρχής και των ενδιαφεροµένων, των διαγωνιζοµένων και του 
Προµηθευτή/Αναδόχου, καθώς και κάθε ένσταση ή υπόµνηµα των εν λόγω προσώπων που απευθύνονται στην 
Αναθέτουσα Αρχή θα υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 
2.3∆ηµοσιότητα - Τρόπος Λήψης Εγγράφων ∆ιαγωνισµού 
Το παρόν τεύχος ∆ιακήρυξης διατίθεται από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής www.hippocratio.gr, την 
∆ΙΑΥΓΕΙΑ http://et.diavgeia.gov.gr/f/hippocratio/ και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr/.  

Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται για την ορθότητα, πληρότητα και την ακρίβεια των εγγράφων του παρόντος 
διαγωνισµού που θα αναρτηθούν στο διαδίκτυο. Σε περίπτωση εντοπισµού οποιασδήποτε παράλειψης ή 
σφάλµατος, υπερτερούν τα αντίτυπα των εν λόγω εγγράφων τα οποία τηρούνται στο χώρο της Αναθέτουσας 
Αρχής. 
2.4∆ικαίωµα Συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό 

∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν οι αναφερόµενοι κατωτέρω, εφόσον ασκούν δραστηριότητα συναφή 
µε το αντικείµενο του έργου και πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της ∆ιακήρυξης: 

 α) Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της ηµεδαπής ή αλλοδαπής. 

 β) Ενώσεις φυσικών ή/ και νοµικών προσώπων που υποβάλουν κοινή προσφορά. 
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 γ) Συνεταιρισµοί 
 δ) Κοινοπραξίες 
Και: 
• είναι εγκατεστηµένα στα κράτη – µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή  
• είναι εγκατεστηµένα στα κράτη – µέλη της Συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο (ΕΟΧ) ή  
• είναι εγκατεστηµένα στα κράτη – µέλη που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

(Σ.∆.Σ.) του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα µε το Ν. 2513/97 
(ΦΕΚ Α΄139) υπό τον όρο ότι η σύµβαση καλύπτεται από την Σ.∆.Σ. – ή  

• είναι εγκατεστηµένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συµφωνίες µε την Ε.Ε. ή 
• έχουν συσταθεί µε τη νοµοθεσία κράτους – µέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους – µέλους που έχει 

υπογράψει τη Σ.∆.Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συµφωνία µε την Ε.Ε. και έχουν την 
κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του ή την έδρα τους στο εσωτερικό µιας εκ των 
ανωτέρω χωρών 

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική µορφή προκειµένου να 
υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε 
αυτή η σύµβαση, εφόσον η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύµβασης.  
 
Στο διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτοί: 

• Όσοι δεν ασκούν το επάγγελµα όπως ορίζεται ανωτέρω. 

• Όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, κατά την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς δεν πληρούν όλες τις 
προϋποθέσεις και δεν καλύπτουν τα κριτήρια επιλογής που περιγράφονται στα άρθρα 6 και 8 του Π∆ 
118/2007 σε συνδυασµό µε το άρθρο 43 του Π∆ 60/2007 κατά περίπτωση. 

• Όσοι αποκλείστηκαν, κατά την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς, από διαγωνισµούς για 
προµήθειες του ∆ηµοσίου µε αµετάκλητη απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης. 

• Όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες µε τις παραπάνω κυρώσεις. 

• Όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δεν είναι εγκαταστηµένα σε κράτη-µέλη της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή δεν 
δικαιούται να συµµετέχουν στο διαγωνισµό εξαιτίας της νοµοθεσίας τρίτων χωρών, στις οποίες είναι 
εγκαταστηµένα, που δεν έχουν κυρώσει τη Συµφωνία περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων του ΠΟΕ. 

• Τα ανωτέρω ισχύουν και για οποιοδήποτε από τα µέλη της ένωσης. 
 
3. Κατάρτιση και Υποβολή Προσφορών 

∆ιευκρίνιση: Σε ό,τι αφορά το σύνολο των απαιτούµενων για προσκόµιση εγγράφων και αναφορικά µε την 
επικύρωση των αντιγράφων αυτών ισχύουν τα διαλαµβανόµενα στο άρθρο 1 του Ν. 4250/2014. Σε ό,τι αφορά δε 
στις Υπεύθυνες ∆ηλώσεις και αναφορικά µε το χρόνο υποβολής και θεώρησής των ισχύουν οµοίως τα 
διαλαµβανόµενα στο άρθρο 3 του Ν.4250/2014. 

Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόµενοι παρέχουν 
διευκρινίσεις µόνο όταν αυτές ζητούνται από αρµόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιόν του διαδικασία, είτε κατόπιν 
εγγράφου της Υπηρεσίας, µετά την σχετική γνωµοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες 
παρέχονται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία για τα 
οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτηµα από το αρµόδιο όργανο. 
 

3.1Τρόπος Υποβολής Προσφορών 

Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήµατος. Αναλυτικότερα: 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά και ψηφιακά υπογεγραµµένες, µέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που 
ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο 
Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/2013(ΦΕΚ/Α/2677/21-102013) «Τεχνικές 
λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» και στο Π.∆. 118/07 (Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου). 
Τα κατά περίπτωση προσκοµιζόµενα στοιχεία και δικαιολογητικά, όπως περιγράφονται κατωτέρω, θα πρέπει 
επίσης να υποβληθούν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή σε ενιαίο σφραγισµένο 
φάκελο, ο οποίος θα φέρει την ένδειξη:  
 

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  

«Φ140/2015 Ανοικτή Ηλεκτρονική ∆ιαπραγµάτευση για την Προµήθεια  Γαντιών Χειρουργικών & Γαντιών µίας 
χρήσης (CPV: 33141420-0 & 18424300-0),  µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή, προϋπολογισθείσας 
δαπάνης 98.948,95€  συµπ/νου ΦΠΑ, για επτά µήνες στο πλαίσιο εκτέλεσης ΠΠΥΥ 2014» 

AΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ............. 

 
Ο φάκελος θα πρέπει να αναγράφει την επωνυµία και διεύθυνση, αριθµό τηλεφώνου, φαξ και διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του υποψήφιου Ανάδοχου, τον τίτλο του ∆ιαγωνισµού και τον τίτλο του φακέλου. 
Σε περίπτωση Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυµία και διεύθυνση, καθώς και 
αριθµός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου όλων των µελών της. 
 
3.2 Περιεχόµενο Προσφορών 
Τα περιεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:  
(α) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά» και  
(β) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά». 
*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόµενων αρχείων στο σύστηµα. 
 
3.2.1 Περιεχόµενα (υπο)Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά» 
Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται η ΕΓΓΥΗΣΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ και όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς. Συγκεκριµένα, στον προαναφερόµενο 
(υπο)φάκελο περιλαµβάνονται: 
 
3.2.1.1 ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής 
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή 
αποκλεισµού, τα ακόλουθα δικαιολογητικά, σε µορφή αρχείου *.pdf σύµφωνα µε το άρθρο 5α.Β.1α του Π.∆. 
118/2007, το Ν.4155/13(ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», όπως 
αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω.  

α/α Περιγραφή ∆ικαιολογητικών 
1 Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής στο διαγωνισµό κατά το άρθρο 157 του Ν. 4281/14 ύψους 2% της 

προϋπολογισθείσας δαπάνης της ∆ιακήρυξης εκτός ΦΠΑ (η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει 
τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς) και την παράγραφο 
1.2.3 του άρθρου 11 της ΥΑ Π1/2390/13. Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής υποβάλλεται από τον 
προσφέροντα ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου *.pdf και προσκοµίζεται από αυτόν στην Αρµόδια Υπηρεσία 
∆ιεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την 
ηλεκτρονική υποβολή. (Υπόδειγµα της Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής στο Παράρτηµα Ζ΄ της 
παρούσης). 

2 Παραστατικό εκπροσώπησης, κατά το άρθρο 6 παρ.1 περ. γ. του Π.∆. 118/07, εφόσον οι προµηθευτές 
συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους. 

3 Υπεύθυνη δήλωση 1  της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, 
υπογεγραµµένη ψηφιακά από τον προσφέροντα (φυσικό πρόσωπο) ή σε περίπτωση που ο προσφέρων 
είναι νοµικό πρόσωπο, την υπεύθυνη δήλωση υποβάλλουν: 

α) οι ∆ιαχειριστές, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε. 
β) ο Πρόεδρος του ∆.Σ. και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Α.Ε. 
γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου, οι νόµιµοι εκπρόσωποί του. 
δ) Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισµός η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον Πρόεδρο 

του συνεταιρισµού 
Στην Υπεύθυνη ∆ήλωση θα αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισµού και θα δηλώνεται ότι 
µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους οι προσφέροντες: 

Α. ∆εν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα στην 
περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 άρθρου 6 του Π.∆.118/07, ήτοι: 

- ι) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής 
δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1), 
ii) 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), 
iii) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών 
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C316 της 27.11.1995, σελ. 48), 
iv) 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), 

                                                
1
∆εν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής 
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v) Κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 
vi) για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας. 
vii)  δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα συναφές µε το αντικείµενο του διαγωνισµού ή 
σε σχέση µε την επαγγελµατική του ιδιότητα. 
viii)  Η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης, της οποίας έλαβε γνώση 
και αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 

Β. ∆εν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 άρθρου 6 του 
Π.∆.118/07 καταστάσεις, ήτοι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης 
πτώχευσης. 
-Τα αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη 
κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

- ∆εν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ.2 του άρθρου 6 του Π.∆. 
118/07 κατάσταση, δηλ. ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, 
ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό 
διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες 
καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). 

- ∆εν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική 
διαχείριση. Τα αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση 
ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη 
ανάλογη διαδικασία. 

- Είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας 
και επικουρικής), αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλουν εισφορές κύριας και 
επικουρικής ασφάλισης, καθώς και ότι είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

- Είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο, ορίζοντας ρητά την επωνυµία του Επιµελητηρίου και το 
αντικείµενο των δραστηριοτήτων που ασκούν (ρητά κατονοµαζόµενες), προκειµένου για νοµικά πρόσωπα 
ή το ειδικό επάγγελµά τους, προκειµένου για φυσικά πρόσωπα, µε το οποίο είναι εγγεγραµµένοι στο 
Επιµελητήριο ή ότι ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα, κατά περίπτωση (δεν αφορά 
συνεταιρισµούς). 
Τα αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, δηλώνουν ότι είναι εγγεγραµµένα στα µητρώα του οικείου 
Επιµελητηρίου της χώρας εγκατάστασης τους ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις, οµοίως της 
χώρας εγκατάστασής τους, ορίζοντας ρητά την επωνυµία του Επιµελητηρίου ή των επαγγελµατικών 
οργανώσεων αντίστοιχα, καθώς και το αντικείµενο των δραστηριοτήτων που ασκούν, προκειµένου για 
νοµικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελµά τους, 
προκειµένου για φυσικά πρόσωπα. 

- ∆εν είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται κατ' 
εφαρµογή του Π.∆.60/2007 και ότι δεν έχουν αρνηθεί να παράσχουν τις πληροφορίες αυτές. 

- ∆εν τελούν σε αποκλεισµό από διαγωνισµούς µε βάση αµετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, 
κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Π.∆. 118/07 κατά την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς. 

- ∆εν έχουν τεθεί σε διαδικασία εξυγίανσης του αρ.99 του Ν.3588/2007 (Α΄153) 
- Ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα (αφορά µόνο συνεταιρισµούς). 
- Αναλαµβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα ηλεκτρονική υποβολή / έντυπη 

προσκόµιση όπου απαιτείται των δικαιολογητικών των παρ. 2 & 3 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/07, κατά 
περίπτωση, και σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ιδίου Προεδρικού 
∆ιατάγµατος. 

4 Τα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος ηµεδαπού ή αλλοδαπού νοµικού προσώπου, όπως το 
ισχύον καταστατικό κατά περίπτωση Φ.Ε.Κ. ή επικυρωµένο αντίγραφο ή απόσπασµα του καταστατικού 
(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.). 
Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν, ο Πρόεδρος και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος ΑΕ, 
τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υπογραφή τους, το νοµικό πρόσωπο και 
τα έγγραφα της νοµιµοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως µε τη 
νοµική µορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νοµικού προσώπου. 

5 Για τις Ενώσεις προσώπων που υποβάλουν κοινή προσφορά: 
• Οι Ενώσεις θα πρέπει να καταθέσουν όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε 

µέλος της ένωσης 
• Το ποσό της εγγυητικής επιστολής µπορεί να καλύπτεται είτε µε µία είτε µε το άθροισµα 

περισσότερων εγγυητικών επιστολών των συµµετεχόντων στην ένωση. Κάθε µία όµως από αυτές 
πρέπει να αναφέρει ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των συµµετεχόντων από την συµµετοχή 
τους στο διαγωνισµό. 

• Από κάθε οικονοµικό φορέα-µέλος που συµµετέχει στην Ένωση, απαιτείται πρακτικό απόφασης 
∆Σ ή άλλου αντίστοιχου οργάνου που εγκρίνει την σύµπραξη µε άλλα µέλη της ένωσης, το 
ποσοστό της κάθε µίας στον προϋπολογισµό του έργου, την αποδοχή της αλληλέγγυας και εις 
ολόκληρον ευθύνης. 
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6 Απόδειξη κατάθεσης ή αποστολής δείγµατος, εφόσον απαιτείται από την ∆ιακήρυξη, σύµφωνα µε το 
άρθρο 11 παρ. 3 & 4 του Π.∆. 118/07, η οποία εκδίδεται όταν κατατεθεί το σχετικό δείγµα και την οποία 
επισυνάπτει ο οικονοµικός φορέας στον (υπό)φάκελο «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική 
Προσφορά». 

7 Οι προσφέροντες, υποβάλουν µε την προσφορά τους, δήλωση που φέρει ψηφιακή υπογραφή στην οποία 
αναφέρεται η χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρουν (άρθρο 18 παρ.1 Π∆ 118/07). 

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προµηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά µαζί µε την προσφορά τους 
υποβάλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται 
από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου pdf και προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών 
(3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ και των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή 
υπογραφή. 
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. 
Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχής-
τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί µε την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκοµισθούν στην 
αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόµενης προθεσµίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν 
έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του 
υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: η εγγύηση συµµετοχής, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 
δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 
∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσηµη 
µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 
Σε περίπτωση που στην χώρα του υποψηφίου αναδόχου ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται 
ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να αναπληρωθούν µε 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 της χώρας του υποψήφιου αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν 
βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η ένορκη αυτή βεβαίωση θα συµπεριλαµβάνεται υποχρεωτικά στον 
φάκελο των δικαιολογητικών συµµετοχής. 
 
3.2.1.2. Τεχνική Προσφορά 
Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. 
Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά 
και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του 
συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε 
αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 
ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 
Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του 
συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 
Στον (υπό) φάκελο «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά», υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα κάτωθι τα 
οποία θα φέρουν και ψηφιακή υπογραφή: 
α) Πλήρη τεχνική περιγραφή στην ελληνική γλώσσα, σε πλήρη ανταπόκριση-παραποµπή (ανά κεφάλαιο και 
παράγραφο) τόσο µε τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της διακήρυξης όσο και τα 
συνυποβαλλόµενα prospectus (τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή) ή δικαιολογητικά (σε πρωτότυπα ή 
επικυρωµένα αντίγραφα). Προς τούτο συντάσσεται και υποβάλλεται ψηφιακά υπογεγραµµένος ο Πίνακας 
Συµµόρφωσης του Παραρτήµατος Ε΄ της παρούσης. 
β) Τα κατατιθέµενα εγχειρίδια (prospectus), τα οποία πρέπει να επαληθεύουν τα τεχνικά και ποιοτικά 
χαρακτηριστικά που αναγράφονται στις προσφορές. Πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωµένα αντίγραφα του 
µητρικού κατασκευαστικού οίκου ή εκτυπώσεις από επίσηµες τοποθεσίες του κατασκευαστή στο διαδίκτυο, η 
ακριβής ηλεκτρονική διεύθυνση των οποίων πρέπει να δηλώνεται στην προσφορά ή να προκύπτει σαφώς από τα 
υποβληθέντα στοιχεία. Πρέπει επίσης να είναι αυτά που χρησιµοποιεί ο οίκος κατασκευής που προϊόντος στο 
πλαίσιο της πολιτικής προώθησης των πωλήσεων του στις αγορές (ιδιωτικές και του ∆ηµοσίου) του 
ενδιαφέροντος του.  
γ) ∆ηλώσεις ψηφιακά υπογεγραµµένες του άρθρου 18, παρ. 2 και 3 του Π.∆. 118/07: 

i) Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του, 
την επιχειρηµατική µονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόµενο προϊόν, καθώς και τον τόπο 
εγκατάστασής της. 
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ii) Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηµατική 
µονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηµατική µονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το 
προσφερόµενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της. 

ιιι) Επίσης, στην προσφορά τους, επισυνάπτουν και υπεύθυνη δήλωση προς την αναθέτουσα αρχή, ότι η 
κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκµεταλλεύεται ολικά 
ή µερικά τη µονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος, καθώς και ότι ο νόµιµος εκπρόσωπος της επιχείρησης 
αυτής έχει αποδεχθεί έναντι τους την εκτέλεση της συγκεκριµένης προµήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον 
προµηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. 

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
δ) ∆ικαιολογητικά του άρθρου 9 του Π.∆.118/07 (εφόσον ζητούνται από την διακήρυξη). 

i) Σε περίπτωση που από τις τεχνικές προδιαγραφές ή τους ειδικούς όρους της ∆ιακήρυξης απαιτείται η 
προσκόµιση πιστοποιητικών, τα οποία να βεβαιώνουν την τήρηση εκ µέρους του προµηθευτή ή των 
υποκατασκευαστών του, προτύπων διαχείρισης (π.χ. ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας, περιβαλλοντικής 
διαχείρισης κ.τ.λ.), αυτά πρέπει να βασίζονται στα σχετικά ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα (π.χ. ΕΝ ISO 9000, ΕΝ 
ISO 22000, ΕΝ ISO 14001). Τα πιστοποιητικά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαπιστευµένους φορείς 
πιστοποίησης, διαπιστευµένους προς τούτο από το Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.∆.) ή από φορέα 
διαπίστευσης µέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη ∆ιαπίστευση (European Cooperation for Accreditation − 
EA) και µάλιστα, µέλος της αντίστοιχης Συµφωνίας Αµοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής. (βλπ. Παράρτηµα 
∆΄: Ειδικοί Όροι) 

ii) Εάν το προϊόν υπάγεται στις Οδηγίες Τεχνικής Εναρµόνισης, θα πρέπει από τον προµηθευτή να 
προσκοµίζονται όλα τα προβλεπόµενα από την Ευρωπαϊκή νοµοθεσία δικαιολογητικά, για να επιβεβαιώνεται η 
συµµόρφωση µε τα σχετικά κανονιστικά έγγραφα. Σε περίπτωση που τα προϊόντα δεν είναι πιστοποιηµένα 
σύµφωνα µε τα εναρµονισµένα ευρωπαϊκά πρότυπα, πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά συµµόρφωσης 
βάσει των σχετικών οδηγιών ή κανονισµών ή διεθνών προτύπων, τα οποία να έχουν εκδοθεί από φορέα 
πιστοποίησης ή ελέγχου προϊόντων, διαπιστευµένο προς τούτο από το Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης Α.Ε. 
(Ε.Σ.Υ.∆.) ή από φορέα διαπίστευσης µέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη ∆ιαπίστευση (European 
Cooperation for Accreditation− EA) και µάλιστα, µέλος της αντίστοιχης Συµφωνίας Αµοιβαίας Αναγνώρισης 
(M.L.A.). 

iii) Σε περίπτωση που από τις τεχνικές προδιαγραφές απαιτείται η προσκόµιση Εκθέσεων ∆οκιµών 
Ποιοτικού Ελέγχου για τα προϊόντα, αυτές θα πρέπει να περιλαµβάνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία, ώστε να 
µπορεί να αξιολογηθεί η συµµόρφωση των προϊόντων µε επιµέρους απαιτήσεις ποιότητας (ιδιότητες και 
χαρακτηριστικά) που περιλαµβάνονται στις τεχνικές προδιαγραφές. Οι Εκθέσεις ∆οκιµών θα πρέπει να έχουν 
εκδοθεί από διαπιστευµένα εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου ή από εργαστήρια αναγνωρισµένων ικανοτήτων. 
 
Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος υποβάλλονται από αυτόν 
ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) 
εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 
Οι δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν 
απαιτείται σχετική θεώρηση. 
 
Τονίζεται ιδιαίτερα ότι οι Τεχνικές Προσφορές δεν πρέπει να έχουν καµία απολύτως άµεση ή έµµεση αναφορά 
στα οικονοµικά στοιχεία των Προσφορών. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάτι τέτοιο, η προσφορά αποκλείεται 
από περαιτέρω αξιολόγηση κατόπιν γνωµοδότησης της Επιτροπής. 
 
3.2.2. Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» 
Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό)φάκελο «Οικονοµική 
Προσφορά». 
Η οικονοµική προσφορά, συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του 
συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή *.pdf, το οποίο 
υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική 
ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου 
πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να 
παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 
Εφόσον η οικονοµική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του 
συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. Στην περίπτωση 
ο (υπο)φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τον οποίο θα υποβάλει ο υποψήφιος Προµηθευτής πρέπει να 
περιέχει συµπληρωµένους τους Πίνακες Οικονοµικής Προσφοράς του Παραρτήµατος Στ της παρούσης. 
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Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονοµικό Φορέα σηµαίνονται από αυτόν µε χρήση του σχετικού 
πεδίου του συστήµατος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα. 
Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας για όλα τα είδη ή για κάθε είδος 
χωριστά. 
Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της ∆\ξης συνεπάγονται 
απόρριψη των προσφορών. 
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. 
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Στην Οικονοµική Προσφορά αναγράφεται η τιµή και ο τρόπος πληρωµής, όπως ορίζεται κατωτέρω. 
Το αποτέλεσµα θα κατακυρωθεί στον προσφέροντα, που θα προσφέρει την χαµηλότερη τιµή.  
 
3.2.2.1. Τιµές 
Η προσφερόµενη τιµή θα δίνεται σε ΕΥΡΩ ανά είδος και σε αυτή θα περιλαµβάνεται η αξία των 
προσφερόµενων ειδών, η µεταφορά και η παράδοσή τους καθώς και οι υπέρ τρίτων κρατήσεις. Προσφορές που 
δεν δίνουν τις τιµές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόµισµα, θα απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. Η αναγραφή της τιµής σε ΕΥΡΩ, µπορεί να γίνεται µε δύο δεκαδικά ψηφία, εφόσον 
χρησιµοποιείται σε ενδιάµεσους υπολογισµούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, 
προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή µεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι µικρότερο 
του πέντε. 
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή ή δε δίδεται ενιαία τιµή για 
ολόκληρη την προσφερόµενη ποσότητα, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Επισηµαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιµής θα υπολογίζεται αυτόµατα από 
το σύστηµα. 
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 απ’ αυτά. 
Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στην ανά είδος τιµή της οικονοµικής προσφοράς χωρίς ΦΠΑ. 
Στην οικονοµική προσφορά θα αναγράφεται υποχρεωτικά ο αντίστοιχος κωδικός είδους στο Παρατηρητήριο 
Τιµών του Υπουργείου Υγείας και η τρέχουσα τιµή (για τις περιπτώσεις που έχει εφαρµογή). Οικονοµικές 
προσφορές που είναι ανώτερες από τις τιµές που καταγράφονται στο Παρατηρητήριο Τιµών της Επιτροπής 
Προµηθειών Υγείας κατά την καταληκτική ηµεροµηνία κατάθεσης προσφορών του διαγωνισµού, απορρίπτονται. 
(Ν. 3918/2011, άρθρο 13, - ΦΕΚ 31/τ.Α’/02.03.2011). 
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. 
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. 
Οι τιµές της προσφοράς είναι δεσµευτικές για τον προµηθευτή µέχρι τη λήξη της σύµβασης που θα υπογραφεί. 
 
3.2.2.2. Τρόπος Πληρωµής 
Η πληρωµή θα γίνεται τµηµατικά. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωµής και λοιπά στοιχεία, ισχύουν τα όσα 
αναφέρονται στο άρθρο 35 του Κ.Π.∆. (Π.∆. 118/07) και την µε αριθµ.2024709/601/0026/8-4-1998 απόφαση του 
Υπουργείου Οικονοµίας &Οικονοµικών. Η αµοιβή του Προµηθευτή θα επιβαρύνεται µε τις νόµιµες κρατήσεις 
όπως κάθε φορά αυτές προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις. 
Η αναθέτουσα αρχή, γίνεται υπερήµερη, χωρίς να απαιτείται όχληση και οφείλει τόκους µόλις περάσει η 
προβλεπόµενη από το άρθρο 35 παρ. 7 του Π.∆. 118/07προθεσµία, κατά τα ειδικότερα σ’ αυτό οριζόµενα. 
Το ύψος των τόκων υπερηµερίας που είναι υποχρεωµένη να καταβάλει η αναθέτουσα αρχή υπολογίζεται µε βάση 
το επιτόκιο που εφαρµόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα («Επιτόκιο αναφοράς») προσαυξηµένο κατά 8 
τουλάχιστον επιπλέον ποσοστιαίες µονάδες πάνω από το επιτόκιο αναφοράς που ορίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα. 
 

3.2.3 Κατάθεση δείγµατος 
Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό απαιτείται να καταθέσουν µαζί µε την προσφορά τους και δείγµατα σε 
ποσότητα απόλυτα επαρκή για πρακτική δοκιµασία και για όλα τα ζητούµενα µεγέθη και τύπους σύµφωνα µε το 
α/α των ειδών της ∆ιακήρυξης. Τα δείγµατα αυτά και τα προσπέκτους τα οποία θα είναι απαραίτητα στην 
Ελληνική γλώσσα, πρέπει να φέρουν την σφραγίδα της εταιρείας, τη υπογραφή του προσφέροντα, τον α/α της 
κατάστασης και την ονοµασία του είδους σύµφωνα µε την ∆ιακήρυξη. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόµενα στα 
άρθρα 11 και 36 του Π∆ 118/2007. 
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Η κατάθεση θα γίνεται εντός τριών (3) ηµερών από την καταληκτική ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής των 
προσφορών, σε σφραγισµένο φάκελο ο οποίος θα φέρει την ένδειξη:  

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  

«Φ 140/2015 Ανοικτή Ηλεκτρονική ∆ιαπραγµάτευση για την Προµήθεια  Γαντιών Χειρουργικών & Γαντιών µίας 
χρήσης (CPV: 33141420-0 & 18424300-0),  µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή, προϋπολογισθείσας 

δαπάνης 98.948,95€  συµπ/νου ΦΠΑ, για επτά µήνες στο πλαίσιο εκτέλεσης ΠΠΥΥ 2014» 
AΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ............. 

 
Ο φάκελος θα πρέπει να αναγράφει την επωνυµία και διεύθυνση, αριθµό τηλεφώνου, φαξ και διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του υποψήφιου Ανάδοχου, τον τίτλο του ∆ιαγωνισµού και τον τίτλο του φακέλου. Σε 
περίπτωση Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυµία και διεύθυνση, καθώς και 
αριθµός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου όλων των µελών της. 
 
4. Ηλεκτρονική Αποσφράγιση Προσφορών 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει σε δύο στάδια στις 15.04.2016 και ώρα 11:00πµ, µέσω των 
αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των 
κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών. Κατά την προαναφερόµενη 
ηµεροµηνία και ώρα γίνεται αρχικά αποσφράγιση των ηλεκτρονικών(υπό)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής 
Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονοµικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά 
µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων, αµέσως µετά την τεχνική αξιολόγηση και για όσους 
οικονοµικούς φορείς κρίθηκαν αποδεκτοί µετά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συµµετοχής και της τεχνικής 
προσφοράς. 
Η επιτροπή αξιολόγησης της διαγωνιστικής διαδικασίας υποβάλλει ενιαίο πρακτικό αξιολόγησης. 
Αµέσως µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής– Τεχνική 
Προσφορά», οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών 
που αποσφραγίσθηκαν. Οµοίως, µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονοµική 
Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονοµικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική 
πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειµένου να λαµβάνουν γνώση των τιµών 
που προσφέρθηκαν. 
 
5. ∆ιαδικασία Ηλεκτρονικής Αξιολόγησης Προσφορών 
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών 
µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων 
διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. 
Συγκεκριµένα µέσα από το Σύστηµα ιδίως: 
• Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή και τα µέλη της, 
πιστοποιηµένοι χρήστες του συστήµατος, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση 
φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 
• Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση πρακτικά 
αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 
• Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών προσφορών 
• Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς τους. 
• Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισµού ή άλλοι πιστοποιηµένοι χρήστες από την αναθέτουσα αρχή του 
διαγωνισµού απευθύνουν αιτήµατα στους συµµετέχοντες χρήστες –οικονοµικούς φορείς για παροχή 
διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες – οικονοµικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις 
εντός των κατά περίπτωση προθεσµιών που τους ορίζονται. 
 
6. ∆ιαδικασία Ανάδειξης Μειοδότη – ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.∆. 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να 
γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από τη σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται 
ηλεκτρονικά, υποβάλλει ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος, σε µορφή αρχείου *.pdf και σε φάκελο µε σήµανση 
«∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται στις 
παραγράφους 7.1 και 7.2. Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται από τον προσφέροντα εντός τριών (3) εργασίµων 
ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη µορφή(πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην Αναθέτουσα 
Αρχή. 
 
7. Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης» 
∆ικαιολογητικά που αφορούν στην προσωπική κατάσταση του προσφέροντος και τα οποία υποβάλλονται κατά τα 
ως άνω από αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, κατά περίπτωση είναι: 
7.1 Οι Έλληνες πολίτες: 
7.1.1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της κατά την 
παράγραφο 6 έγγραφη ηλεκτρονική ειδοποίηση, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε 
αµετάκλητη δικαστική απόφαση,  
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i) για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, ήτοι 
- συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής 
δράσης της 98/773/∆ΕΥ 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), 

ii) Κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. 
Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασµα ποινικού µητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι 
συµµετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν σε ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή pdf τις αναφερόµενες σε αυτό 
καταδικαστικές αποφάσεις. 
7.1.2 Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου πριν από 
την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 6 έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε 
πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 
7.1.3 Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου πριν από 
την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 6 έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε 
αναγκαστική διαχείριση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση. 
7.1.4 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) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων 7.1.2, 7.1.3 και 
7.1.4εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και 
εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 
7.1.5 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 ∆ηµοσίου 
ή του οικείου Ο.Τ.Α. 
 
7.2 Οι αλλοδαποί: 
7.2.1 Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της 
χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 
6 έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική 
απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της ως άνω παραγράφου 7.1.1. 
7.2.2 Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής 
τους, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου πριν από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 6 έγγραφης 
ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση, σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό 
άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία. 
7.2.3. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν από 
την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 4 έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε 
αναγκαστική διαχείριση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση. 
7.2.4 Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκαταστασής 
τους, 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) καθώς και ως προς 
τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 
7.2.5 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. 
 
7.3 Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά: 
7.3.1 Τα παραπάνω δικαιολογητικά της παραγράφου 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.5, αντίστοιχα. Το απόσπασµα 
ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης 
του νοµικού προσώπου, της ως άνω παραγράφου, αφορά τους ∆ιαχειριστές όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε , 
Ε.Ε, Ε.Π.Ε. και IKE τον Πρόεδρο και τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Α.Ε. και σε κάθε 
άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου τους νόµιµους εκπροσώπους του. 
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7.3.2 Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν από 
την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης της παραγράφου 6 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 (Á101), 
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). 
7.3.3 Βεβαίωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ότι δεν έχουν τεθεί σε διαδικασία εξυγίανσης του 
αρ.99 του Ν.3588/2007 (Α΄153). 
 
7.4 Οι συνεταιρισµοί: 
7.4.1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της κατά 
την παράγραφο 6 έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής 
της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου δεν έχει 
καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης της παραγράφου 
7.1.1. 
7.4.2 Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, αντίστοιχα. 
7.4.3 Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 
 
7.5 Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά: 
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε ανάδοχο που συµµετέχει στην Ένωση. 
Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή 
πιστοποιητικά, ή που αυτά δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόµενες περιπτώσεις, δύναται να 
αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόµενου ή όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από 
υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου 
επαγγελµατικού οργανισµού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα 
δηλώνεται ότι στην συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο 
συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις. 
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την κατακύρωση της προµήθειας στον προσφέροντα υποβάλλονται από αυτόν 
ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) 
εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 
Οι δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν 
απαιτείται σχετική θεώρηση. 
 
8. Ηλεκτρονική Αποσφράγιση Φακέλου «∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης» 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «∆ικαιολογητικά κατακύρωσης» του προσφέροντος στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο εργάσιµες ηµέρες µετά και την προσκόµιση των δικαιολογητικών σε 
έντυπη µορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των συµµετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των 
δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση γίνεται µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα 
οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση 
δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών. 
Αµέσως µετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική 
πρόσβαση στο περιεχόµενο του φακέλου των ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε. 
 
9. Ανάδειξη Μειοδότη 
Όταν αυτός στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και δεν προσκοµίσει σε 
έντυπη µορφή ένα ή περισσότερα από τα ως άνω έγγραφα και δικαιολογητικά όπου απαιτείται η κατακύρωση 
γίνεται στον προµηθευτή µε την αµέσως επόµενη χαµηλότερη τιµή. Σε περίπτωση που και αυτός δεν υποβάλλει 
και προσκοµίσει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά όπου απαιτείται η κατακύρωση γίνεται 
στον προµηθευτή µε την αµέσως επόµενη χαµηλότερη τιµή και ούτω καθ’ εξής. 
Αν κανένας από τους προµηθευτές δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και προσκοµίσει, 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.∆. 118/07 ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν υποβάλλει 
ηλεκτρονικά και 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 τη 
διακήρυξη, των περιπτώσεων α, β, και ζ της παρ. 2 του άρθρου 8 του ιδίου ∆/τος, καταπίπτει υπέρ του ∆ηµοσίου η 
εγγύηση συµµετοχής του µειοδότη. Επίσης, καταπίπτει υπέρ του ∆ηµοσίου η εγγύηση συµµετοχής του µειοδότη, 
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 Π∆118/07. 
 
10. Ενστάσεις - Προσφυγές 
Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και µε την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 
του Π.∆. 118/07 και το άρθρο 4 του Ν. 3886/10 (Φ.Ε.Κ.173 /A’) «∆ικαστική προστασία κατά το στάδιο που 
προηγείται της σύναψης συµβάσεων ∆ηµοσίων Έργων, Κρατικών Προµηθειών και Υπηρεσιών σύµφωνα µε την 
Οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ>> όπως τροποποιήθηκε µε το αρθ. 63 Ν 4055/12 ( Α 51) καθώς και το α. 12 της υπ. αρ. 
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Π1/2390 Υπουργικής Απόφασης, µέσω του συστήµατος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε µορφή 
αρχείου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. 
Σε περίπτωση που το εν λόγω έγγραφο δεν φέρει ψηφιακή υπογραφή ο οικονοµικός φορέας το υποβάλλει και σε 
έντυπη µορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Σε περίπτωση 
αποστολής µε ταχυδροµείο ως ηµεροµηνία αποστολής λογίζεται η ηµεροµηνία που φέρει η σφραγίδα του 
ταχυδροµείου. 
Σε κάθε περίπτωση, η ηµεροµηνία άσκησης της ένστασης είναι η ηµεροµηνία της ηλεκτρονικής υποβολής, εκτός 
εάν υπάρχει περίπτωση διάστασης µεταξύ του κειµένου της ένστασης, όπως αυτή έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά, και 
της ένστασης, όπως έχει προσκοµισθεί από τον οικονοµικό φορέα, οπότε ως ηµεροµηνία άσκησης της ένστασης 
λογίζεται η ηµεροµηνία αποστολής. 
Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτάυποβάλλονται από τους 
πιστοποιηµένους οικονοµικούς φορείς - χρήστες σε µορφήαρχείου .pdf προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) 
εργασίµων ηµερών και σε έντυπη µορφή(πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία ή βάσει του Ν. 
3943/2011(ΦΕΚ /Α/66/31-3-11) και της Υπουργικής απόφασης «περί ηλεκτρονικού παραβόλου»ΠΟΛ 1163/3-7-
13 ( ΦΕΚ 1675/Β/2013) όπως κάθε φορά αυτά ισχύουν. 
Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών µέσω των 
αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων για 
την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. 
 
11. Κατακύρωση Αποτελεσµάτων ∆ιαγωνισµού 
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα κατακύρωσης της προµήθειας για ολόκληρη ή µεγαλύτερη ή 
µικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό έως 30% για διαγωνισµούς προϋπολογισθείσης αξίας µέχρι 100.000 Ευρώ 
περιλαµβανοµένου ΦΠΑ κι έως 15% για διαγωνισµούς προϋπολογισθείσης αξίας από 100.001 Ευρώ και άνω 
περιλαµβανοµένου ΦΠΑ στην περίπτωση µεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην περίπτωση µικρότερης 
ποσότητας. Για κατακύρωση µέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζοµένου από την διακήρυξη ποσοστού, 
απαιτείται προηγούµενη αποδοχή από τον προµηθευτή.  

Εάν κατά την αξιολόγηση των προσφορών, που θα υποβληθούν και ειδικότερα βάσει της τιµής του µειοδότη, 
προκύψει ανάγκη επαύξησης της προϋπολογισθείσας δαπάνης, για την προκηρυχθείσα ποσότητα της παρούσας σε 
ποσοστό µεγαλύτερο του 10% αυτής, ο διαγωνισµός µαταιώνεται και η προµήθεια θα επαναπρογγραµατίζεται 
εκτός εάν ο µειοδότης δεχθεί εγγράφως, αναλόγως τον περιορισµό της προσφοράς του. 

Ο Υποψήφιος στον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισµός υποχρεούται να προσέλθει στην έδρα της Αναθέτουσας 
Αρχής εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης για την υπογραφή 
της σχετικής Σύµβασης (επισυναπτόµενο σχέδιο στο Παράρτηµα Η΄ της παρούσας). Σε περίπτωση που ο 
Υποψήφιος Προµηθευτής στον οποίο κοινοποιήθηκε η σχετική ανακοίνωση δεν προσέλθει για να υπογράψει την 
σχετική σύµβαση, κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του αρµόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα 
από γνωµοδότηση της αρµόδιας Επιτροπής. 
Η σύµβαση θα υπογραφεί από τον νόµιµο εκπρόσωπο του Υποψηφίου Προµηθευτή/Αναδόχου ή νοµίµως 
εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο και θα συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα. 
 
12. Εγγυήσεις 
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη –µέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού χώρου, ή στα κράτη-µέρη της Συµφωνίας ∆ηµοσίων Συµβάσεων του 
Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου, που κυρώθηκε µε το ν. 2513/1997 (Α΄ 139) και έχουν, σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να 
παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 
χρηµατικού ποσού. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική γλώσσα θα 
συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση. 
Κάθε προσφορά συµπεριλαµβανοµένης και αυτής των ΜΜΕ ή των ενώσεών τους κ.λπ. συνοδεύεται υποχρεωτικά 
από εγγύηση συµµετοχής υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό, αριθµητικώς και ολογράφως σε ευρώ (€), 2% της 
συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης έκτος ΦΠΑ ή της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης για την 
ποσότητα που επιτρέπεται να προσφερθεί. 
Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε το συνηµµένο υπόδειγµα και η παρεχόµενη 
εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) µήνα µετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που 
ζητάει η ∆\ξη. 
Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύµβασης, οι προµηθευτές είναι υποχρεωµένοι να καταθέτουν εγγυητική 
επιστολή που να καλύπτει το 5% της συνολικής αξίας των ειδών χωρίς Φ.Π.Α. 
Επισηµαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή σύµβασης 
πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή θα ισχύουν µέχρι επιστροφής τους στην Τράπεζα. 
Οι εγγυήσεις συµµετοχής, καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση κατάπτωσής τους το 
οφειλόµενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον  
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρ.25 του Κ.Π.∆.(118/07) και στην παράγραφο 1.2.3 του άρθρου 11 
της ΥΑ Π1 2390/2013. 
 
13. Σύµβαση 
Μετά την ανακοίνωση της απόφασης κατακύρωσης υπογράφεται και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη η σύµβαση, 
σχέδιο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα. 
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Για την ανάθεση και εκτέλεση της σύµβασης εφαρµόζονται οι διατάξεις που αναφέρονται στο προοίµιο της 
απόφασης διενέργειάς του, όπως ισχύουν κατά τον χρόνο δηµοσίευσης της παρούσας προκήρυξης. 
Η διάρκεια της σύµβασης θα ορισθεί για επτά µήνες από της υπογραφής της.  
Η ισχύς της υπ΄ όψη σύµβασης θα διακόπτεται αυτοδικαίως στην περίπτωση κατά την οποία, στο µεταξύ, 
συναφθούν νέες συµβάσεις και αναδειχτούν χορηγητές από την ΕΠΥ, την 1η Υ.ΠΕ Αττικής ή από άλλο 
Νοσοκοµείο της 1ης ΥΠΕ Αττικής που διενεργεί ενιαίο διαγωνισµό. 
 

14. Παράδοση – Εκτέλεση Προµήθειας 
Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τµηµατικά στο Τµήµα Προµηθειών του Νοσοκοµείου σύµφωνα µε τις 
τρέχουσες ανάγκες του, όπως αυτές καθορίζονται από τη λειτουργία του και κατά την απόλυτη κρίση του, εντός 
του προβλεποµένου από την σύµβαση χρόνου, ο οποίος και θα αναφέρεται στην προσφορά. Ο συµβατικός χρόνος 
παράδοσης µπορεί να παρατείνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του Π.∆ 118/07, µε επιφύλαξη των 
δικαιωµάτων του Νοσοκοµείου για την επιβολή των προβλεποµένων κυρώσεων.  
Ο προµηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί το αρµόδιο Τµήµα του Νοσ/µείου τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες 
ηµέρες νωρίτερα από την ηµεροµηνία που προτίθεται να παραδώσει το είδος. 
Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται από αρµόδια για αυτό Επιτροπή Παραλαβής του Νοσοκοµείου. 
Σε περίπτωση εκπρόθεσµης παράδοσης των ειδών ισχύουν οι προβλεπόµενες κυρώσεις των άρθρων 32, 33 και 34 
του Π.∆. 118/07. 
 
15. ∆ικαίωµα Ματαίωσης ∆ιαγωνισµού 
Η Αναθέτουσα Αρχή (∆ιοικητικό Συµβούλιο του Νοσοκοµείου) διατηρεί το δικαίωµα να αποφασίσει κατόπιν 
σχετικής αιτιολογηµένης γνωµοδότησης της Επιτροπής:  
α) Τη µαταίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και την επανάληψή του µε τροποποίηση ή µη των όρων και 
των τεχνικών προδιαγραφών της Προκήρυξης. 
β) Τη µαταίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγµάτευσης, όταν 
συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής.  
γ) Την µαταίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού σύµφωνα µε τις διατάξεις των υπό στοιχεία Ι και ΙΙ των 
περ. α και β της παρ. 2 του άρθρου 20 του Π∆ 118/2007 (ΦΕΚ. 150Α). 
δ) Την οριστική µαταίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού στις εξής περιπτώσεις: 

i. Όταν η Αναθέτουσα Αρχή δε χρειάζεται πλέον τις υπό παροχή υπηρεσίες είτε λόγω αλλαγών στην 
τεχνολογία είτε λόγω διακοπής ή περιορισµού της δραστηριότητας, για την οποία επρόκειτο να χρησιµοποιηθούν 
αυτές. 

ii. Όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δηµοσίου συµφέροντος που επιβάλλουν την µαταίωση. 
 
16. Χρόνος και Τρόπος Πρόσβασης στα Έγγραφα 
Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα έγγραφα που 
παράγονται στο Σύστηµα µε τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείµενες διατάξεις, 
εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό 
δηµόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012). 
 
Εµπιστευτικότητα – Χαρακτηρισµός στοιχείων ή πληροφοριών κατά την προσφορά ως εµπιστευτικές 
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 υποψήφιος 
ανάδοχος οφείλει να σηµειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα» και να το 
γνωστοποιήσει γραπτώς στην αρµόδια Επιτροπή, καθώς και να το επισηµαίνει κατά την ηλεκτρονική υποβολή της 
προσφοράς του, σύµφωνα µε τις οδηγίες της ηλεκτρονικής πλατφόρµας, στην αντίθετη περίπτωση θα δύνανται 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 ενδιαφερόµενου. 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄: «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» 

 
Για την αξιολόγηση των προσφορών λαµβάνονται κυρίως υπόψη τα αναφερόµενα στο άρθρο 20 του Π.∆. 118/07 
Ο παρών διαγωνισµός γίνεται µε κριτήριο την χαµηλότερη τιµή 
Σε περίπτωση που υπάρχουν ισότιµες ή ισοδύναµες προσφορές τελικός Ανάδοχος επιλέγεται ο µειοδότης που 
προκύπτει κατόπιν διαπραγµάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιµες ή ισοδύναµες 
προσφορές (Π∆ 118/2007 Άρθρο 21 παρ. β) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄: «ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ» 

 
Τα προσφερόµενα είδη πρέπει να φέρουν σήµανση πιστότητας CE. Οι συµµετέχοντες συνυποβάλλουν 
υποχρεωτικά µαζί µε την τεχνική τους προσφορά πιστοποιητικά κοινοποιηµένων Οργανισµών, δηλώσεις 
συµµόρφωσης, από τα οποία πιστοποιείται η απόλυτη καταλληλότητα και ασφάλεια των προσφεροµένων ειδών 
για τη χρήση για την οποία προορίζονται και γενικά η συµµόρφωση του κατασκευαστή προς τις διατάξεις της 
κοινοτικής οδηγίας 93/42/ΕΟΚ για ιατροτεχνολογικά προϊόντα ή της υπ’αριθ. ∆Υ8δ/130648/30.09.2009 ΚΥΑ 
(ΦΕΚ 2198/Β/02.10.2009) µε την οποία εναρµονίσθηκε η ελληνική νοµοθεσία προς την πιο πάνω οδηγία. 

Οι εταιρείες των υπό προµήθεια ιατροτεχνολογικών προϊόντων πρέπει να είναι σύµφωνες µε τις απαιτήσεις της 
αριθ. ∆Υ8δ/1348/04 (ΦΕΚ 32/Β/16.01.04) Υπουργικής απόφασης ‘Αρχές και κατευθυντήριες γραµµές ορθής 
πρακτικής διανοµής Ιατροτεχνολογικών προϊόντων’. 

Τα προσφερόµενα προϊόντα όταν απαιτείται να είναι κατασκευασµένα σύµφωνα µε τους νόµους της Ευρωπαϊκής 
Φαρµακοποιίας και να πληρούν, όπου επιβάλλεται, τις προϋποθέσεις κυκλοφορίας που προβλέπονται από την 
ισχύουσα νοµοθεσία (άδεια από Ε.Ο.Φ., ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ κ.λπ.).  

Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόµενα Prospectus, όταν αυτά ζητούνται από το Παράρτηµα Ε΄ των Τεχνικών 
Προδιαγραφών της ∆/ξης, θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραµµένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη 
περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη από τον προσφέροντα, 
στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόµενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται µε τα στοιχεία του Prospectus του 
κατασκευαστικού οίκου και πρέπει να προσκοµισθούν σε έντυπη µορφή εντός τριών (3) ηµερών από την 
ηλεκτρονική υποβολή.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄: «ΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΕΙ∆Η ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ» 

Τα προσφερόµενα είδη θα πρέπει να πληρούν τις Τεχνικές προδιαγραφές που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της 
παρούσας ∆ιακήρυξης. 
Απαιτείται, η συνυποβολή πλήρους ηλεκτρονικού εγγράφου Τεχνικής Προσφοράς ψηφιακά υπογεγραµµένου. 
Ο προµηθευτής λαµβάνει γνώση των ποσοτικών και ποιοτικών Τεχνικών Προδιαγραφών και δεσµεύεται ότι θα 
συµµορφώνεται µε όλους τους όρους της Τεχνικής Προδιαγραφής του υπό προµήθεια είδους, όπως αυτοί 
περιγράφονται κατωτέρω στον πίνακα ΙΙ: Φύλλο Συµµόρφωσης.  
Οι όροι των Τεχνικών Προδιαγραφών είναι απαράβατοι σύµφωνα µε την παράγραφο 7 του άρθρου 3 του Π.∆ 
118/07. 
 

1. Ποσοτικές και Τεχνικές Προδιαγραφές των Ειδών 

Τα προς προµήθεια είδη, τα οποία παρατίθενται στον κατωτέρω Πίνακα, θα πρέπει να καλύπτουν τις οριζόµενες 
ελάχιστες προδιαγραφές: 

Πίνακας Ι: Πίνακας Ειδών ∆ιακήρυξης 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΙ∆ΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

Π/Υ ∆ΑΠΑΝΗ 
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ 

ΦΠΑ  

1 
ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΜΕ ΜΑΚΡΙΑ 
ΜΑΝΣΕΤΑ S-M-L ΧΩΡΙΣ ΠΟΥ∆ΡΑ 380 ΤΕΜ 196,31 

2 
ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΜΕ ΜΑΚΡΙΑ 
ΜΑΝΣΕΤΑ ΠΡΟΠΟΥ∆ΡΑΡΙΣΜΕΝΑ S-M-L 1.770.000 ΤΕΜ 57.693,15 

3 
ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ∆ΙΑΦΑΝΗ Μ.Χ. 
ΣΑΓΡΕ 300.000 ΤΕΜ 1.070,10 

4 
ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ 
SMALL 

3.000 ΤΕΜ 200,92 

5 
ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ Μ.Χ. 
ΑΝΤΙΑΛΛΕΡΓΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥ∆ΡΑ Νο 5.5 

40 ΖΕΥΓΗ 28,78 

6 
ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ Μ.Χ. 
ΑΝΤΙΑΛΛΕΡΓΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥ∆ΡΑ Νο 6 

120 ΖΕΥΓΗ 146,12 

7 

ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ Μ.Χ. 
ΑΝΤΙΑΛΛΕΡΓΙΑΚΑ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥ∆ΡΑ Νο 
6,5 

500 ΖΕΥΓΗ 196,86 

8 
ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ Μ.Χ. 
ΑΝΤΙΑΛΛΕΡΓΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥ∆ΡΑ Νο 7 

1.000 ΖΕΥΓΗ 378,98 

9 
ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ Μ.Χ. 
ΑΝΤΙΑΛΛΕΡΓΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥ∆ΡΑ Νο 7,5 

1.200 ΖΕΥΓΗ 1.328,40 

10 
ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ Μ.Χ. 
ΑΝΤΙΑΛΛΕΡΓΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥ∆ΡΑ Νο 8 

900 ΖΕΥΓΗ 489,29 

11 ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ Νο 6.5 ∆ΙΠΛΑ 350 ΖΕΥΓΗ 426,20 

12 ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ Νο 7 ∆ΙΠΛΑ 350 ΖΕΥΓΗ 426,20 

13 ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ Νο 7,5 ∆ΙΠΛΑ 350 ΖΕΥΓΗ 426,20 

14 ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ Νο 8 ∆ΙΠΛΑ 120 ΖΕΥΓΗ 146,12 

15 
ΓΑΝΤΙΑ ΑΝΤΙΑΛΛΕΡΓΙΚΑ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ Νο 7,5 350 ΖΕΥΓΗ 426,20 

16 
ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ Μ.Χ. ΓΙΑ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ 150.000 ΖΕΥΓΗ 35.346,32 
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Πίνακας ΙΙ: Πίνακας ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ – ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Α/Α 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙ∆Η - 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

  Χειρουργικά γάντια, latex 
   

1 

Τα προσφερόµενα γάντια πρέπει να είναι πιστοποιηµένα 
από κοινοποιηµένο οργανισµό που βρίσκεται 
εγκαταστηµένος και λειτουργεί νόµιµα στο έδαφος ενός 
από τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να 
φέρουν σε ευκρινή θέση του τελικού περιέκτη τους την 
προβλεπόµενη σήµανση CE, η οποία απoδεικvύει τη 
συµµόρφωσή τους µε τις απαιτήσεις της Οδηγίας 
93/42/ΕΟΚ, (∆Υ8δ/Γ.Π.οικ. 130648 - Εναρµόνιση της 
εθνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 
93/42/ΕΟΚ «περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων»- ΦΕΚ 
2198/τευχ. Β/02-10-09). 

ΝΑΙ 
  

2 

 Τα προσφερόµενα γάντια πρέπει να συµµορφώνονται µε 
τις απαιτήσεις των προτύπων ΕΝ 455-1:2000, ΕΝ 455-
2:2009 και ΕΝ 455-3:2006. 

ΝΑΙ 

    

3 

 Η διεργασία αποστείρωσης των προϊόντων πρέπει να 
επικυρώνεται και να ελέγχεται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις 
των αντίστοιχων εναρµονισµένων προτύπων. 

ΝΑΙ 

    

4 
 Τα προσφερόµενα γάντια πρέπει να είναι 
κατασκευασµένα από λατέξ φυσικού ελαστικού. ΝΑΙ 

    

5 
Στην ετικέτα / συσκευασία πρέπει να αναγράφονται µε 
ευκρινή και ευανάγνωστο τρόπο τουλάχιστον τα 
παρακάτω στοιχεία: 

ΝΑΙ 
    

  

i.       Το όνοµα ή η εµπορική επωνυµία και τη διεύθυνση 
του κατασκευαστή. Σε περίπτωση που ο κατασκευαστής 
δεν έχει έδρα σε χώρα της ευρωπαϊκής ένωσης, η ετικέτα 
ή η συσκευασία πρέπει να περιλαµβάνουν επιπλέον το 
όνοµα και τη διεύθυνση του εξουσιοδοτηµένου 
αντιπροσώπου του. 

ΝΑΙ 

    
  ii.      Το υλικό κατασκευής του γαντιού ΝΑΙ     
  iii.     Ένδειξη αν το γάντι έχει ή όχι πούδρα ΝΑΙ     
  iv.     Η ένδειξη «ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ» ΝΑΙ     
  v.      Η µέθοδος αποστείρωσης ΝΑΙ     

  
vi.     ο κωδικός της παρτίδας του οποίου να προηγείται η 
ένδειξη «ΠΑΡΤΙ∆Α» (ή LOT) ΝΑΙ 

    

  
vii.    η ένδειξη της οριακής ηµεροµηνίας ασφαλούς 
χρήσεως, εκφραζόµενη σε έτος και µήνα ΝΑΙ 

    

  
viii.   η ένδειξη ότι το προϊόν προορίζεται για µία και µόνη 
χρήση ΝΑΙ 

    
  ix.     οι ειδικές συνθήκες αποθήκευσης ΝΑΙ     
  x.      κάθε προειδοποίηση ή/και ληπτέα προφύλαξη ΝΑΙ     

  
Οι ανωτέρω πληροφορίες µπορεί να παρέχονται υπό 
µορφή συµβόλων.   

    

6 

Οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό πρέπει να δηλώσουν 
στην τεχνική τους προσφορά το εργοστάσιο κατασκευής 
των γαντιών καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του. 

ΝΑΙ 

    

7 

 Κατά την διάρκεια εκτέλεσης των συµβάσεων η 
ηµεροµηνία παράδοσης των γαντιών δεν θα πρέπει να 
απέχει περισσότερο από 6 µήνες από την ηµεροµηνία 
παραγωγής τους. 

ΝΑΙ 
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 Ουσιώδης διευκρίνιση : η τοποθέτηση των επισηµάνσεων 
της συσκευασίας, που αναφέρονται παραπάνω και 
θεωρούνται ουσιώδεις προϋποθέσεις για την αποδοχή των 
προσφεροµένων προϊόντων, ή όποιων άλλων 
επισηµάνσεων, πρέπει να έχει γίνει αποκλειστικά και 
µόνον από το πρόσωπο ή την επιχείρηση που θεωρείται 
κατασκευαστής των προϊόντων σύµφωνα µε τις διατάξεις 
της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ, (∆Υ8δ/Γ.Π.οικ. 130648 - ΦΕΚ 
2198/τευχ. Β/02-10-09). Προσφορές γαντιών που φέρουν 
επισηµάνσεις πάσης φύσεως που έχουν τοποθετηθεί, σε 
οποιοδήποτε µέρος της συσκευασίας τους, από τρίτους, 
ακόµη και εάν οι τρίτοι αυτοί διαθέτουν την ιδιότητα του 
διανοµέα, εισαγωγέα ή εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου, 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Τυχόν παράβαση του 
όρου αυτού κατά την διάρκεια εκτέλεσης των συµβάσεων 
θα αποτελεί λόγο µη αποδοχής των παραδιδόµενων 
υλικών. 

ΝΑΙ 

    

9 

 Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης δείγµατα 
των προϊόντων δύναται να ελέγχονται ως προς τη 
στειρότητα και τη συµµόρφωσή τους µε τα ανωτέρω 
πρότυπα. Τυχόν µη συµµόρφωση θα αποτελεί λόγο µη 
αποδοχής των παραδιδόµενων υλικών. 

  

    
  Γάντια εξέτασης/νοσηλείας, latex, µη αποστειρωµένα       

1 

Τα προσφερόµενα γάντια πρέπει να φέρουν σε ευκρινή 
θέση του τελικού περιέκτη τους την προβλεπόµενη 
σήµανση CE, η οποία αποδεικνύει την συµµόρφωσή τους 
µε τις απαιτήσεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ, (∆Υ8δ/Γ.Π.οικ. 
130648 - Εναρµόνιση της εθνικής νοµοθεσίας προς τις 
διατάξεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ «περί 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων»- ΦΕΚ 2198/τευχ. Β/02-
10-09). 

ΝΑΙ 

    

2 

Τα προσφερόµενα γάντια πρέπει να συµµορφώνονται µε 
τις απαιτήσεις των προτύπων ΕΝ 455-1:2000, ΕΝ 455-
2:2009  και ΕΝ 455-3:2006. 

ΝΑΙ 

    

3 
 Τα προσφερόµενα γάντια πρέπει να είναι 
κατασκευασµένα από λατέξ φυσικού ελαστικού. ΝΑΙ 

    

4 

 Στην ετικέτα / συσκευασία πρέπει να αναγράφονται µε 
ευκρινή και ευανάγνωστο τρόπο τουλάχιστον τα 
παρακάτω στοιχεία: 

ΝΑΙ 

    

  

i.       Το όνοµα ή η εµπορική επωνυµία και τη διεύθυνση 
του κατασκευαστή. Σε περίπτωση που ο κατασκευαστής 
δεν έχει έδρα σε χώρα της ευρωπαϊκής ένωσης, η ετικέτα 
ή η συσκευασία πρέπει να περιλαµβάνουν επιπλέον το 
όνοµα και τη διεύθυνση του εξουσιοδοτηµένου 
αντιπροσώπου του. 

ΝΑΙ 

    
  ii.      Το υλικό κατασκευής του γαντιού ΝΑΙ     
  iii.     Ένδειξη αν το γάντι έχει ή όχι πούδρα ΝΑΙ     

  
iv.    ο κωδικός της παρτίδας του οποίου να προηγείται η 
ένδειξη «ΠΑΡΤΙ∆Α» (ή LOT) ΝΑΙ 

    

  
v.     η ένδειξη της οριακής ηµεροµηνίας ασφαλούς 
χρήσεως, εκφραζόµενη σε έτος και µήνα ΝΑΙ 

    

  
vi.    η ένδειξη ότι το προϊόν προορίζεται για µία και µόνη 
χρήση ΝΑΙ 

    
  vii.   οι ειδικές συνθήκες αποθήκευσης ΝΑΙ     
  viii.  κάθε προειδοποίηση ή/και ληπτέα προφύλαξη ΝΑΙ     

  
Οι ανωτέρω πληροφορίες µπορεί να παρέχονται υπό 
µορφή συµβόλων.   

    

5 

Οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό πρέπει να δηλώσουν 
στην τεχνική τους προσφορά το εργοστάσιο κατασκευής 
των γαντιών καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του. 

ΝΑΙ 

    

6 

 Κατά την διάρκεια εκτέλεσης των συµβάσεων η 
ηµεροµηνία παράδοσης των γαντιών δεν θα πρέπει να 
απέχει περισσότερο από 6 µήνες από την ηµεροµηνία 
παραγωγής τους. 

ΝΑΙ 
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Ουσιώδης διευκρίνιση : η τοποθέτηση των επισηµάνσεων 
της συσκευασίας, που αναφέρονται παραπάνω και 
θεωρούνται ουσιώδεις προϋποθέσεις για την αποδοχή των 
προσφεροµένων προϊόντων, ή όποιων άλλων 
επισηµάνσεων, πρέπει να έχει γίνει αποκλειστικά και 
µόνον από το πρόσωπο ή την επιχείρηση που θεωρείται 
κατασκευαστής των προϊόντων σύµφωνα µε τις διατάξεις 
της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ, (∆Υ8δ/Γ.Π.οικ. 130648 - ΦΕΚ 
2198/τευχ. Β/02-10-09). Προσφορές γαντιών που φέρουν 
επισηµάνσεις πάσης φύσεως που έχουν τοποθετηθεί, σε 
οποιοδήποτε µέρος της συσκευασίας τους, από τρίτους, 
ακόµη και εάν οι τρίτοι αυτοί διαθέτουν την ιδιότητα του 
διανοµέα, εισαγωγέα ή εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου, 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Τυχόν παράβαση του 
όρου αυτού κατά την διάρκεια εκτέλεσης των συµβάσεων 
θα αποτελεί λόγο µη αποδοχής των παραδιδόµενων 
υλικών. 

ΝΑΙ 

    

8 

  Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης δείγµατα 
των προϊόντων δύναται να ελέγχονται ως προς τη 
συµµόρφωσή τους µε τα ανωτέρω πρότυπα. Τυχόν µη 
συµµόρφωση θα αποτελεί λόγο µη αποδοχής των 
παραδιδόµενων υλικών. 

  

    
  Γάντια ∆ιπλά για AIDS και Ηπατίτιδες       

1 
Το εσωτερικό γάντι να είναι λεπτό και ανοικτού χρώµατος 
(άσπρο, κίτρινο). ΝΑΙ  

    

2 

 Το εξωτερικό γάντι να είναι µεγαλύτερο του εσωτερικού 
ενισχυµένο και σκούρου χρώµατος (καφέ-µπλε).Νούµερα 
6, 6.5,  7  , 7.5,  8, 8.5, 9 

ΝΑΙ     
          

  
TEXNIKE Σ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ 
ΓΑΝΤΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ   

    
  1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ       
  1.1.   Τα ιατρικά γάντια µιας χρήσης, περιλαµβάνουν:       

  

1.1.1.Xειρουργικά γάντια (Surgical Gloves) 
αποστειρωµένα, από φυσικό λατέξ µε αυξηµένα ελάχιστα 
όρια αντοχής σε θραύση όπως φαίνονται στον πίνακα 1 ή 
από συνθετικό λατέξ για µικροεπεµβάσεις µε µειωµένα 
ελάχιστα όρια αντοχής σε θραύση όπως φαίνονται στον 
πίνακα 1, ανατοµικού σχήµατος. 

  

    

  

1.1.2.Eξεταστικά/∆ιαδικαστικά γάντια 
(Examination/Procedure Gloves)αποστειρωµένα ή µη 
αποστειρωµένα από λατέξ ή άλλο υλικό, που προορίζονται 
για ιατρικές εξετάσεις, διαγνωστικές και θεραπευτικές 
διαδικασίες και για χειρισµό µολυσµένου ιατρικού υλικού. 

  

    
  2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ         
  Τα ιατρικά γάντια µιας χρήσης θα πρέπει:       

1 

Nα εξασφαλίζουν και να διατηρούν κατά την χρήση τους 
απόλυτη προστασία από αντίστοιχη επιµόλυνση και για 
τον ασθενή και για τον χρήστη των γαντιών. 

ΝΑΙ 

    

2 
 Να έχουν άριστη εφαρµογή και σωστή αφή και να µην 
δηµιουργούν ερεθισµούς στους χρήστες. ΝΑΙ 

    

3 

 Να είναι κατασκευασµένα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 
µειώνουν στο ελάχιστο τους βιολογικούς κινδύνους 
(π.χ.µολύνσεις, πυρετό, αλλεργικά φαινόµενα) που 
απορρέουν από ουσίες που ελευθερώνονται από αυτά και 
οι οποίες είναι γνωστές, µε βάση τα τελευταία στοιχεία, 
ότι µπορεί να δηµιουργήσουν παρενέργειες. Οι εν λόγω 
ουσίες διακρίνονται σε: 

ΝΑΙ 

    

  

α)Χηµικές ουσίες, όπως χηµικά µέσα αποστείρωσης  
(βιοκτόνα) ή επικάλυψης λιπαντικά, επιταχυντές 
πολυµερισµού κ.λ.π. οι οποίες ουσίες είτε προστίθενται 
είτε σχηµατίζονται κατά την παραγωγική διαδικασία ή την 
αποθήκευση και εµφανίζονται στο τελικό προϊόν. 

ΝΑΙ 
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β) Ενδοτοξίνες, οι οποίες µπορούν να προέρχονται από τη 
βακτηριακή µόλυνση των πρώτων υλών ή του νερού που 
χρησιµοποιείται κατά την παραγωγική διαδικασία καθώς 
και από το χειρισµό των γαντιών µε τα χέρια. 

ΝΑΙ 

    

  

γ)Υδατοδιαλυτές πρωτεϊνες και πεπτίδια οι οποίες 
συνήθως είτε προέρχονται από λάτεξ του φυσικού 
ελαστικού ή από άλλα πολυµερή είτε προτίθενται κατά 
την παραγωγική διαδικασία (π.χ καζεϊνη) και οι οποίες 
µπορούν να παραληφθούν από το τελικό προϊόν µε 
εκχύλιση σε υδατικό µέσο (leachable proteins). 

ΝΑΙ 

    

4 
 Τα ιατρικά γάντια µιας χρήσης πρέπει να 
ανταποκρίνονται: 

  
    

  
i Στο Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 455-1 σχετικό µε τις 
απαιτήσεις και τον έλεγχο για την ανίχνευση των οπών. ΝΑΙ 

    

  

ii Στο Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 455-2 που ορίζει τις 
απαιτήσεις και δίδει τις µεθόδους δοκιµών για τον έλεγχο 
των φυσικών ιδιοτήτων των γαντιών όπως τα κατώτατα 
όρια αντοχής σε θραύση ανά τύπο γαντιού (εξεταστικά ή 
χειρουργικά) και υλικό κατασκευής που φαίνονται στον 
συνηµµένο πίνακα 1 καθώς και τα µεγέθη και οι 
αντίστοιχες διαστάσεις (πλάτος και ελάχιστο µήκος) 
πίνακας 2 και πίνακας 3, ανά τύπο γαντιού εξεταστικά ή 
χειρουργικά και τρόπο κατασκευής (µε  ραφή ή χωρίς 
ραφή). 

ΝΑΙ 

    

  

iii Στο Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 455-3 που ορίζει 
τις απαιτήσεις για την αξιολόγηση της βιολογικής 
ασφάλειας των ιατρικών γαντιών µιας χρήσης και 
προβλέπει απαιτήσεις σχετικά µε την επισήµανσή τους. 

ΝΑΙ 

    

5 

Να είναι οµοιόµορφα πουδραρισµένα µε ελάχιστη 
ποσότητα πούδρας κατάλληλης για την χρήση που 
προορίζονται. Απαγορεύεται να περιέχουν ή να είναι 
πουδραρισµένα µε πυριτικό µαγνήσιο. 

ΝΑΙ 

    

6 

Τα ιατρικά γάντια θα πρέπει να φέρουν σήµανση 
πιστότητας CE, η οποία τοποθετείται στα ιατρικά γάντια 
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από την ∆Υ7/2480/1994 
Κοινή Υπουργική Απόφαση, σε εναρµόνιση προς την 
οδηγία 93/42/Ε.Ε./14-6-1993. 

ΝΑΙ 

    

7 

Θα ληφθεί υπόψη αν  υπάρχει πιστοποίηση µε κλινικές 
µελέτες των αναφερόµενων από την κάθε εταιρεία 
τεχνικών χαρακτηριστικών. 

ΝΑΙ 

    

8 

Τα ιατρικά γάντια πρέπει να είναι πρόσφατης παραγωγής 
και κατά την παραλαβή, η ηµεροµηνία παραγωγής τους να 
µην είναι προγενέστερη των έξι (6) µηνών από αυτή της 
παραλαβής. 

ΝΑΙ 

    
  3. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ       

  
Οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό πρέπει απαραίτητα µε 
την προσφορά τους:   

    

1 

 Να δηλώσουν µε υπεύθυνη δήλωση (του Νόµου 
1599/1986)το εργοστάσιο και την χώρα κατασκευής και 
την αυθεντικότητα των πιστοποιητικών που θα 
προσκοµίσουν. 

ΝΑΙ 

    

2 

 Να υποβάλλουν δήλωση συµµόρφωσης µε την οδηγία 
93/42/Ε.Ε/14-6-1993, στην οποία να δηλώνεται ποια είδη 
ιατρικών γαντιών καλύπτει. 

ΝΑΙ 

    

3 

Να δηλώσουν τον Κοινοποιηµένο Οργανισµό για τον 
έλεγχο πιστότητας CE, καθώς και τον αριθµό  
αναγνώρισης που έχει χορηγηθεί στον Κοινοποιηµένο 
Οργανισµό από την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης. 

ΝΑΙ 

    

4 

 Για τα αποστειρωµένα ιατρικά γάντια µιας χρήσης να 
δηλώσουν µαζί µε την προσφορά τους, τη µέθοδο 
αποστείρωσης , η οποία θα διασφαλίζει τη στειρότητα των 
γαντιών και δεν θα αφήνει τοξικά κατάλοιπα. 

ΝΑΙ 
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Να αποδεχθούν, εφόσον τους ζητηθεί από την αρµόδια 
επιτροπή αξιολόγησης, να υποβάλλουν, στο στάδιο 
αξιολόγησης, όλα τα στοιχεία {µελέτες, ανάλυση 
διακινδύνευσης (risk analysis),τεχνικές µεθόδους ελέγχου 
που χρησιµοποιούνται κατά την παραγωγική διαδικασία 
από τους κατασκευαστές των γαντιών},µε βάση τα οποία 
έχει αξιολογηθεί η βιολογική ασφάλεια των 
προσφεροµένων γαντιών από τον κατασκευαστή τους, 
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 
455-3. 

ΝΑΙ 

    

6 
Να δηλώσουν το υλικό κατασκευής τους για κάθε τύπο 
ιατρικών γαντιών που προσφέρουν. ΝΑΙ 

    

7 

Σε περίπτωση που κριθούν µειοδότες για κάθε παρτίδα 
ιατρικών γαντιών που θα παραδίδουν και για κάθε τύπο 
(χειρουργικά, εξεταστικά)από κάθε υλικό, να 
προσκοµίζουν στην επιτροπή παραλαβής έκθεση 
εργαστηριακού ελέγχου στην οποία θα περιλαµβάνονται 
τα προβλεπόµενα από τα ανωτέρω πρότυπα ως εξής: 

ΝΑΙ 

    

  

i Αναφορά ότι ο έλεγχος των υπό προµήθεια γαντιών έγινε 
βάσει των απαιτήσεων των προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 455-1 
και ΕΛΟΤ ΕΝ 455-2. 

ΝΑΙ 

    

  
ii Ο τύπος των γαντιών, το υλικό κατασκευής και ο 
αριθµός παρτίδας. ΝΑΙ 

    

  
iii Το όνοµα και η διεύθυνση του κατασκευαστή και του 
εργαστηρίου ελέγχου. ΝΑΙ 

    
  iv Η ηµεροµηνία ελέγχου. ΝΑΙ     
  v Το αποτέλεσµα του ελέγχου. ΝΑΙ     

8 

Προκειµένου να διαπιστωθεί η δυνατότητα του 
προµηθευτή να ανταποκριθεί στην απαίτηση της 
παραγράφου 3.7.(προσκόµιση έκθεσης εργαστηριακού 
ελέγχου κατά την παραλαβή)θα πρέπει κατά το στάδιο της 
αξιολόγησης οι προµηθευτές να προσκοµίσουν για τους 
προσφερόµενους τύπους γαντιών αντίγραφο κατά τα 
ανωτέρω αναφερόµενα, έκθεση εργαστηριακού ελέγχου, 
ενδεικτικής παρτίδας των προσφεροµένων γαντιών. 

ΝΑΙ 

    

9 

Κατά το στάδιο της αξιολόγησης, εφ΄όσον ζητηθεί από 
την αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης, οι συµµετέχοντες θα 
έχουν την δυνατότητα προσκόµισης δειγµάτων από τους 
προσφερόµενους τύπους γαντιών στην επιτροπή. 

ΝΑΙ 

    

10 

Οι συµµετέχοντες θα πρέπει απαραίτητα να δηλώσουν µε 
την προσφορά τους ότι προσφέρουν τα ζητούµενα µεγέθη 
για κάθε τύπο ιατρικών γαντιών µιας χρήσης, σύµφωνα µε 
τους συνηµµένους πίνακες του παραρτήµατος αυτού και 
αν ο προσφερόµενος τύπος γαντιών είναι µε ραφή 
(seamed) ή χωρίς ραφή (unseamed). 

ΝΑΙ 

    

11 

Οι προµηθευτές οφείλουν να συµµορφώνονται µε την 
Υπουργική Απόφαση Ε3/833/99 περί διασφάλισης 
συστήµατος ποιότητας για τις εταιρείες διακίνησης 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων, όπως αυτή τροποποιήθηκε 
και ισχύει. 

ΝΑΙ 

    
  4. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ – ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ       

1 
 Η συσκευασία να είναι ασφαλής και ανθεκτική ώστε να 
προφυλάσσει τα γάντια από επιµολύνσεις. ΝΑΙ 

    

2 

Για τα υλικά κατασκευής των αποστειρωµένων ιατρικών 
γαντιών µιας χρήσης ισχύουν οι προδιαγραφές και µέθοδοι 
ελέγχου όπως περιγράφονται στην Α.6.640/8-8-1991 
Απόφαση του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ 680/8-8-1991 τεύχος 
Β)για τα αποστειρωµένα ιατρικά βοηθήµατα µιας χρήσης 
όπως ισχύουν σήµερα. 

ΝΑΙ 

    

3 
 Στα χειρουργικά γάντια θα υπάρχει ένδειξη για την 
διάκριση του δεξιού από το αριστερό γάντι. ΝΑΙ 

    

4 
Στην εξωτερική συσκευασία όλων των ιατρικών γαντιών 
µιας χρήσης θα αναγράφονται οι παρακάτω ενδείξεις: ΝΑΙ 

    

16PROC004063957 2016-03-23

ΑΔΑ: 7Λ8Ε4690ΩΣ-2ΜΙ



∆ιακήρυξη 36/2016 ΓΑΝΤΙΑ Σελίδα | 26 Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 

  
i Στοιχεία κατασκευαστή – χώρα και εργοστάσιο 
κατασκευής. 

ΝΑΙ 
    

  ii Τύπος γαντιών (χειρουργικά ή εξεταστικά κ.λ.π) ΝΑΙ     
  iiiΥλικό κατασκευής. ΝΑΙ     

  
ivΜεγέθη (σύµφωνα µε τους πίνακες 2 και 3)του 
Ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ455-2. ΝΑΙ 

    

  
vΕάν είναι αποστειρωµένα  η ένδειξη 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ και ο τρόπος αποστείρωσης. ΝΑΙ 

    
  vi Ηµεροµηνία παραγωγής. ΝΑΙ     
  vii Ηµεροµηνία λήξης (ασφαλούς χρήσης). ΝΑΙ     
  viiiΑριθµός παρτίδας. ΝΑΙ     
  ix Σήµανση CE. ΝΑΙ     

  

x Οι ενδείξεις που αναφέρονται στις παραγράφους 
4.4.5.,4.4.6.,4.4.7.,και 4.4.8.,µπορεί να παρέχονται από το 
Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 980. 

ΝΑΙ 

    

5 

Εκτός από τις ενδείξεις της παραγράφου 4.4.,σύµφωνα µε 
το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 455-3 (παράγραφοι 4.3 και 4.5 του 
προτύπου)πρέπει να αναγράφονται τα εξής στοιχεία στην 
πρώτη τουλάχιστον συσκευασία των γαντιών: 

ΝΑΙ 

    

  

i Η φράση ‘’( το προϊόν) περιέχει φυσικό λατέξ, το οποίο 
µπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις’’ ή άλλη 
παρόµοιου περιεχοµένου φράση, όταν τα γάντια 
προέρχονται απευθείας από λατέξ φυσικού ελαστικού. 

ΝΑΙ 

    

  

ii Αν είναι πουδραρισµένα και σε περίπτωση που 
πρόκειται για πουδραρισµένα αποστειρωµένα χειρουργικά 
γάντια, η φράση ‘’ η επιφανειακή πούδρα αφαιρείται κατά 
τρόπο ασηπτικό πριν επιχειρηθεί οποιαδήποτε χειρουργική 
διαδικασία, ώστε να  ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι 
παρενεργειών στους ιστούς’’ ή άλλη παρόµοιου 
περιεχοµένου φράση. Η ως άνω φράση µπορεί να 
αναγράφεται στο εσωτερικό περιτύλιγµα των γαντιών. 

ΝΑΙ 

    

  

iii Σε περίπτωση που ο κατασκευαστής δηλώνει ότι τα 
γάντια έχουν µικρή περιεκτικότητα σε ενδοτοξίνες αυτή 
δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το όριο των 20 µονάδων 
ενδοτοξινών ανά ζεύγος γαντιού. 

ΝΑΙ 

    

  

iv Σε περίπτωση που ο κατασκευαστής δηλώνει την 
περιεκτικότητα των γαντιών σε πρωτεϊνες, αυτή θα είναι 
µέγιστη τιµή πρωτεϊνών που µπορεί να παρουσιαστεί στα 
γάντια κατά τη διαδικασία παραγωγής τους και η οποία 
προσδιορίσθηκε σύµφωνα µε τη µέθοδο που αναφέρεται 
στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 455-3 (παράγραφος 5.1 του 
προτύπου). 

ΝΑΙ 

    

  
v ∆εν επιτρέπεται να δηλώνεται περιεκτικότητα 
πρωτεϊνών µικρότερη από 50  mg/g. ΝΑΙ 

    

  
vi Η ασφαλής χρήση αυτών των γαντιών από ή σε άτοµα 
ευαίσθητα στο λατέξ δεν έχει καθοριστεί. ΝΑΙ 

    

6 
Απαγορεύεται να αναγράφεται η ένδειξη ότι τα γάντια 
είναι υποαλλεργικά ή άλλη παρόµοια. ΝΑΙ 

    
 

Επισυνάπτονται οι πίνακες 1 και 2 και 3. 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

∆ΥΝΑΜΗ ΘΡΑΥΣΗΣ (FORCE AT BREAK) ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗ ΡΑΦΗΣ (SEAM STRENGHTH) 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ 
  

Από λατέξ  
(1) 

Συνθετικά   
(2) 

Από λατέξ (3) Από άλλα 
υλικά 

Ελάχιστη δύναµη θραύσης πριν από επιταχυνόµενη γήρανση, 
σε Νewtons 

10,5 7,5 7,5 3 
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Ελάχιστη δύναµη θραύσης µετά από επιταχυνόµενη γήρανση, 
σε Νewtons 

7,5 5,5 5,5 3 

Ελάχιστη αντοχή ραφής σε γάντια µε ραφές πριν από 
επιταχυνόµενη γήρανση, σε Newtons 

10,5 7,5 7,5 3 

Ελάχιστη αντοχή ραφής σε γάντια µε ραφές µετά από 
επιταχυνόµενη γήρανση, σε Newtons 

7,5 5,5 5,5 3 

1) Απαιτήσεις για γάντια από φυσικό λατέξ.                                                                                   
2) Απαιτήσεις για γάντια από συνθετικό υλικό λατέξ ή από 

διαλύµατα φυσικού συνθετικού ελαστικού.                                                                                                  
3) Απαιτήσεις για γάντια από φυσικό λατέξ, από συνθετικό 

λατέξ ή από διαλύµατα φυσικού και / ή συνθετικού ελαστικού.                                 

        

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΑΝΤΙΩΝ ΜΕ ΜΑΚΡΙΑ ΜΑΝΣΕΤΑ 

ΜΕΓΕΘΟΣ Ελάχιστ
ο µήκος 
(L) σε 
χιλιοστ

ά 

Πλάτος (W) σε χιλιοστά* 

5,5 300 mm 72+/-4 

6 300 mm 77+/-5 

6,5 300 mm 83+/-5 

7 300 mm 89+/-5 

7,5 300 mm 95+/-6 

8 300 mm 102+/-6 

8,5 300 mm 108+/-6 

9 300 mm 114+/-6 
 

* Απαιτήσεις ως προς το πλάτος για γάντια από φυσικό λατέξ, από συνθετικό λατέξ ή από 
διαλύµατα φυσικού και / ή συνθετικού ελαστικού. 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3  
∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΓΑΝΤΙΩΝ 

  

ΜΕΓΕΘΟΣ Ελάχιστο µήκος 
(L), σε χιλιοστά  

Πλάτος (W) σε χιλιοστά 

Γάντια 
µε ραφή 

Γάντια 
χωρίς 
ραφή 

  

Μικρό (small) 270 240 80 +/- 10 

Μεσσαίο 
(medium) 

270 240 95 +/ - 10 

Μεγάλο 
(large) 

270 240 110 +/ - 10 

Πολύ µεγάλο 
(extra large 

270 240 >=110 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Στη Στήλη «ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή 
επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. 
Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συµπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» ή ένας αριθµός (που σηµαίνει υποχρεωτικό 
αριθµητικό µέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συµµόρφωση) τότε η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι 
υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο, θεωρούµενη ως απαράβατος όρος σύµφωνα µε την παρούσα ∆ιακήρυξη. 
Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σηµειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη µορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη 
προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά ή ένα αριθµητικό µέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του 
αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης 
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της προδιαγραφής και η αρµόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της 
απαίτησης (ιδιαίτερα αν αυτή αποτελεί ελάχιστη. 
Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραποµπή σε Παράρτηµα της Τεχνικής Προσφοράς το 
οποίο θα περιλαµβάνει αριθµηµένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των 
υπηρεσιών, του εξοπλισµού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές µεθοδολογίας εγκατάστασης 
και υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκµηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων 
Συµµόρφωσης. Στην αρχή του Παραρτήµατος καταγράφεται αναλυτικός πίνακας των περιεχόµενων του.  
Είναι ιδιαίτερα επιθυµητή η πληρέστερη συµπλήρωση των παραποµπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το 
δυνατόν συγκεκριµένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λπ.). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο 
ή στη σχετική αναφορά, µεθοδολογικό εργαλείο, τεχνική κτλ θα υπογραµµιστεί το σηµείο που τεκµηριώνει τη 
συµφωνία ή υπερκάλυψη και θα σηµειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συµµόρφωσης στην οποία 
καταγράφεται η ζητούµενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.18). 
Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σηµεία των ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και η παροχή 
όλων των πληροφοριών που ζητούνται. 
Η αρµόδια Επιτροπή θα αξιολογήσει τα παρεχόµενα από τους υποψήφιους Αναδόχους στοιχεία κατά την 
αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών. 
Σε περίπτωση που δεν έχει συµπληρωθεί η στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ», για έστω και ένα από τους όρους στον πίνακα 
συµµόρφωσης, τότε θεωρείται ότι δεν υπάρχει απάντηση στο σχετικό όρο. 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄: «ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» 

Οι οικονοµικές προσφορές των συµµετεχόντων θα υποβληθούν µε τη συµπλήρωση του παρακάτω πίνακα: 

 
α/α Είδη Μονάδα Μέτρησης Ποσότητα 

Τιµή 
Μονάδας 

Μερικό 
Σύνολο  
(πλέον 
ΦΠΑ) 

Κωδικός 
Παρατηρητηρίου 

Τιµών 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

Ποσοστό ΦΠΑ: ………… % 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄: «ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ» 

 
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Επωνυµία Τράπεζας...................................................................................................... 
Κατάστηµα.................................................................................................................. 
(∆/νση-οδός, αριθµός, Τ.Κ. FAX.) 
      Ηµεροµηνία Έκδοσης.......................... 
      ΕURO................................................. 
       ΠΡΟΣ 

ΓΕΝ. ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
“ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ”     

       Β.ΣΟΦΙΑΣ 114, 
       ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 115 27 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
ΑΡ.............................ΕΥΡΩ.................……………………….. 
 
Εγγυητική επιστολή µας υπ’ αριθµ................ για ευρώ.......................  
 
Με την παρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και 
διζήσεως, υπέρ  
{Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρείας: της Εταιρείας ……….. οδός …………. αριθµός … ΤΚ ………..,}  
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών  
α)…….….... οδός............................. αριθµός.................ΤΚ………………  
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β)……….…. οδός............................. αριθµός.................ΤΚ………………  
γ)………….. οδός............................. αριθµός.................ΤΚ………………  
µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο 
υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,}  
και µέχρι του ποσού των ευρώ........................., για τη συµµετοχή στο διενεργούµενο διαγωνισµό για την ανάδειξη 
Αναδόχου για το έργο ……….…………….. συνολικής αξίας (συµπληρώνετε τον προϋπολογισµό µε διευκρίνιση 
εάν περιλαµβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) ..................................., σύµφωνα µε τη µε αριθµό................... ∆ιακήρυξή σας.  
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της µόνο τις από τη συµµετοχή στον ανωτέρω 
διαγωνισµό απορρέουσες υποχρεώσεις.  
{Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρείας: της εν λόγω Εταιρείας. }  
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατοµικά για κάθε µια από 
αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή 
Κοινοπραξίας. }  
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε να σας καταβάλουµε 
ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της 
απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.  
Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ………………  
(Σηµείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) µήνα του 
χρόνου ισχύος της Προσφοράς).  
Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας, µε την προϋπόθεση ότι 
το σχετικό αίτηµα σας θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της.  
Βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και τα ΝΠ∆∆, 
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το 
Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.  
 

(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή) 
 
 
 
 
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 
Επωνυµία Τράπεζας...................................................................................................... 
Κατάστηµα.................................................................................................................. 
(∆/νση-οδός, αριθµός, Τ.Κ. FAX.) 
      Ηµεροµηνία Έκδοσης.......................... 
      ΕURO................................................. 
 
 
       ΠΡΟΣ 

ΓΕΝ. ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
“ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ”  

       Β.ΣΟΦΙΑΣ 114, 
       ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 115 27 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  
ΑΡ.............................ΕΥΡΩ.................……………………….. 
 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ-----------
------------------------------(και ολογράφως )---------------------------------------------------------------------------------------
----------------στο οποίο και µόνο περιορίζεται η υποχρέωση µας, υπέρ της 
Εταιρείας...................................................…………………...∆/ΝΣΗ...........................................................................
.............................................για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της µε αριθµό-------------- σύµβασης, που 
υπέγραψε µαζί σας για την προµήθεια ----------------------------------------------------------(αρ.∆ιακ/ξης ---------------) 
προς κάλυψη αναγκών του------------------------------------------------------- και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της 
συµβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ---------------ΕΥΡΩ αυτής . 

Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη δήλωσή σας ολικά ή µερικά 
χωρίς καµία από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε 
τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίηση σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 
χαρτοσήµου. 

Η παρούσα εγγύηση µας αφορά µόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει µέχρι της επιστροφής της σ΄ εµάς, 
οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντι µας καµία ισχύ. 
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Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και 
Ν.Π.∆.∆ , συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει 
καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζα µας. 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η΄: «ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 

         1Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  
          «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»  
Ταχ. ∆/νση: Βασ. Σοφίας 114  
Τ.Κ.: 115 27  
 

ΣΥΜΒΑΣΗ 
ΠΟΣΟΥ ΧΧΧΧΧΧΧ € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 

Για την προµήθεια 
«ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ» 

Τόπος καταρτίσεως 
συµβάσεως: 

Τα Γραφεία Γεν. Νοσοκοµείου Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 

∆ιάρκεια σύµβασης: Επτά µήνες από την υπογραφή της 
 
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 τον κ. Νικόλαο Τουρούτσικα Αναπληρωτή 
∆ιοικητή, 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 ∆ΟΥ............ 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 συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα: 
Ύστερα από δηµόσιο ανοικτό διαγωνισµό της Φ.ΧΧΧ/2015 ∆ιακήρυξης και την υπ’ αριθµ. ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 
(Θέµα ΧΧo, Α∆Α: ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ) Απόφαση του ∆.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.  

ΑΡΘΡΟ 1 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΕΙ∆ΟΥΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

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. 
Για την καλή εκτέλεση της παρούσης, ο Ανάδοχος/Προµηθευτής κατέθεσε στην Αναθέτουσα Αρχή την µε αριθµό 
…………………... εγγυητική επιστολή τηs Τράπεζας ………………… ποσού …………………….€, ισχύος 
……………………... 
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 καθόλη την διάρκεια της σύµβασης, το ύψος τους δε 
συνοµολογείται ως δίκαιο και εύλογο. 
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. 
Απαγορεύεται η εκχώρηση, καθόσον η παρούσα σύµβαση έχει απόλυτα προσωποπαγή χαρακτήρα. 

 
ΑΡΘΡΟ 2 

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.∆. 118/2007. 
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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 ∆ιαχείρισης του Νοσοκοµείου. 
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. 
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. 
Αρµόδια για την επίλυση διαφορών που ενδέχεται να προκύψουν κατά την εκτέλεση και εφαρµογή των διατάξεων 
του παρόντος είναι τα ∆ικαστήρια των Αθηνών. 
Στην τιµή αυτή περιλαµβάνονται όλες οι «υπέρ τρίτων» κρατήσεις και κάθε άλλη σχετική δαπάνη εκτός Φ.Π.Α. 
Όλοι οι όροι του παρόντος συνοµολογούνται ως ουσιώδεις, ενδεχόµενη δε τροποποίηση του περιεχοµένου τους 
προϋποθέτει τον έγγραφο τύπο. 
Όλα τα υλικά πρέπει να καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και να είναι σύµφωνα µε την 
τεχνική προσφορά της εταιρείας. 
 
(Πίνακας ειδών προµήθειας) 
Μετά την ανάγνωση και βεβαίωση της σύµβασης οι δύο συµβαλλόµενοι υπογράφουν τέσσερα όµοια πρωτότυπα 
αυτής. 
Από τα τέσσερα πρωτότυπα τα τρία κατατίθενται στο αρµόδιο Γραφείο του Γ.Ν.Α.Ι. και το άλλο λαµβάνει σαν 
διπλότυπο ο προµηθευτής. 
Για ό,τι δεν αναγράφεται στην παρούσα σύµβαση ισχύουν τα αναγραφόµενα στην υπ’ αρ. Φ. 36/2016 ∆ιακήρυξη 
του σχετικού διαγωνισµού, τους όρους της οποίας η ανάδοχος εταιρεία αποδέχθηκε ανεπιφύλακτα και καθ’ 
ολοκληρίαν. 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ/ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥΡΟΥΤΣΙΚΑΣ 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 Τίτλος Κεφαλαίου σελίδα 
 Παράρτηµα Α :  Συνοπτικά Στοιχεία ∆ιαγωνισµού 6 
 Παράρτηµα Β :  Γενικοί Όροι ∆ιαγωνισµού 7 
1 Αντικείµενο της Προµήθειας 7 
 2.1 ∆ιάρκεια της Προµήθειας 7 
 2.2 Προϋπολογισµός της Προµήθειας και Τρόπος Πληρωµής του Προµηθευτή 7 
2. Πλαίσιο Υλοποίησης της Προµήθειας 7 
 2.1 Θεσµικό Πλαίσιο 7 
 2.2 Γλώσσα ∆ιαδικασίας 7 
 2.3 ∆ηµοσιότητα - Τρόπος Λήψης Εγγράφων ∆ιαγωνισµού 7 
 2.4 ∆ικαίωµα Συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό 7 
3. Κατάρτιση και Υποβολή Προσφορών 8 
 3.1 Τρόπος υποβολής προσφορών 8 
 3.2 Περιεχόµενο Προσφορών 9 
  3.2.1 Περιεχόµενα (υπο)Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική 

Προσφορά» 
9 

   3.2.1.1 ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής 9 
   3.2.1.2. Τεχνική Προσφορά 11 
  3.2.2 Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» 12 
   3.2.2.1. Τιµές 13 
   3.2.2.2. Τρόπος Πληρωµής 13 
  3.2.3 Κατάθεση ∆είγµατος 13 
4. Ηλεκτρονική Αποσφράγιση Προσφορών 14 
5. ∆ιαδικασία Ηλεκτρονικής Αξιολόγησης Προσφορών 14 
6. ∆ιαδικασία Ανάδειξης Μειοδότη – ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης 14 
7. Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης» 14 
8. Ηλεκτρονική Αποσφράγιση Φακέλου «∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης» 16 
9. Ανάδειξη Μειοδότη 16 
10. Ενστάσεις - Προσφυγές 16 
11. Κατακύρωση Αποτελεσµάτων ∆ιαγωνισµού 17 
12. Εγγυήσεις 17 
13. Σύµβαση 18 
14. Παράδοση – Εκτέλεση Προµήθειας 18 
15. ∆ικαίωµα Ματαίωσης ∆ιαγωνισµού 18 
16. Χρόνος και τρόπος πρόσβασης στα έγγραφα 18 
 Παράρτηµα Γ:   Αξιολόγηση Προσφορών 18 
 Παράρτηµα ∆:   Ειδικοί Όροι 19 
 Παράρτηµα Ε΄:  Ζητούµενα Είδη και Τεχνικές Προδιαγραφές 20 
 Παράρτηµα Στ΄: Πίνακας Οικονοµικής Προσφοράς 28 
 Παράρτηµα Ζ΄:  Υποδείγµατα Εγγυητικών Επιστολών 28 
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