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           2Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

                «ΤΖΑΝΕΙΟ»

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                              

Ταχ. Δ/νση: Αφεντούλη & Ζαννή 

Τ.Κ.: 185 36                Αρ. Διακήρυξης: 20/2016

                                                                                                     Αριθμ. πρωτ.  4244 / 21-03-2019

Πληροφορίες: ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ  /              ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ

                                                                                            ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  ΕΣΗΔΗΣ 11143

Τηλέφωνο: 210-4592157                                                 

Φαξ: 210 – 45 92 597

Email: grigoriou@tzaneio.gr

ΘΕΜΑ: «Διακήρυξη Δημόσιου Ανοιχτού Επαναληπτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια 

ΔΙΑΦΟΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (CPV 33157100-6, 24314000-8, 33141642-2, 33141615-4, 33198000-4, 

33172100-7, 44164300-0)  με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει χαμηλότερης  

τιμής, προϋπολογισμού «137.562,00» συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α για ένα (1) έτος»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Το Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ»

Έχοντας υπόψη:

1.Το Ν.4412/2016 (Α΄  147)  «Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

2.Του Ν. 4270/2014 (Α΄  143)  «Αρχές δημοσιονομικής  διαχείρισης  και  εποπτείας  (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
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3.Το  Ν.  4250  /  2014  (Α΄  74)  ‘Διοικητικές  Απλουστεύσεις  –Καταργήσεις,  Συγχωνεύσεις  Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ 318/1992 (Α’ 161) 

και λοιπές ρυθμίσεις»

4.Της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 

της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές».

5.Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου 

του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» 

με τις τροποποιήσεις του.

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

άλλες διατάξεις» με τις τροποποιήσεις του

7.Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και 

άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α΄/13.07.2012).

8.Το Ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων το Δημοσίου στο νομαρχιακό και 

τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».

9.Το Ν. 3310/05 (ΦΕΚ/30/Α/05) «Περί μέτρων διασφάλισης της διαφάνειας..», όπως τροποποιήθηκε 

με το Ν.3414/05 (ΦΕΚ 279/Α/05)

10. Το  Ν.2955/2001  (Φ.Ε.Κ.  256/τ.Α’/02-11-2001)  «Προμήθειες  Νοσοκομείων  και  λοιπών  μονάδων 

υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.

11. Το  Ν.2889/2001  (Φ.Ε.Κ.  37/τ.Α’/02-03-2001)  «Βελτίωση  και  εκσυγχρονισμός  του  Εθνικού 

Συστήματος Υγείας και Άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.

12. Το ν.2859/2000 «περί Φ.Π.Α.», (ΦΕΚ 248/Α΄/07.11.2000) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

13. Το  Ν.2690/1999  «Κύρωση  του  Κώδικα  Διοικητικής  Διαδικασίας  και  άλλες  διατάξεις»  (ΦΕΚ 

45/Α΄/09.03.1999) όπως ισχύει.

14. Του άρθρου 4 του Π.Δ. 118/07 (Α’ 150)

15. Το Π.Δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες όπως ισχύει»  

16. Την  υπ.  αρ.  Π1/  2380/18.12.2012  (ΦΕΚ  3400/Β/20.12.2012)  Κ.Υ.Α  «Ρύθμιση  των  ειδικότερων 

θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 

του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

17. Την με αριθμ. 56902/215 Υ.Α (Φ.Ε.Κ 1924/02-06-2017 τ. 2) «τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)
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18. Τη  με  αριθμ.   57654  (Β’  178/23-05-2017)  Ρύθμιση  ειδικών  θεμάτων  λειτουργίας-διαχείρισης 

ΚΗΜΔΗΣ

19. Το  με  αριθμ.  πρωτοκ.  2756  /  23-05-2017  έγγραφο-διευκρινίσεις  της  Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ  σχετικά  με 

Κατευθυντήρια Οδηγία 12 της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ  

20. Το Π.Δ 39/04-05-2017 Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών

21. Το άρθρο 107 του Ν.4497/2017 (τ. Α’ 171/13-11-2017) Τροποποιήσεις του Ν.4412 / 2016

22. Το άρθρο 47 του Ν. 4472 / 2017 τροποποίηση διατάξεων του ν.4412 / 2016

23. Το άρθρο 39 του Ν. 4488 / 2017 αποκλεισμός από δημόσιες συμβάσεις και χρηματοδοτήσεις λόγω 

παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας

24. Το άρθρο 49 του Ν. 4456 / 2017 τροποποίηση του ν. 4412/2016

25. Την  με  αριθμ.  6484  (ΦΕΚ  3693/΄Β/31-12-2014)  Κοινή  Απόφαση  του  Υφυπουργού  υγείας  και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργού Οικονομικών περί: «Ορισμού Φορέα 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 την διεξαγωγή 

διαγωνισμών – Παράταση του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Υ.) των ετών 

2010, 2011, και 2013. 

26. Την  με  αριθμ.  5804  (ΦΕΚ  3261/Β΄/04.12.14)  Κοινή  Απόφαση  του  Υφυπουργού  Υγείας  και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργού Οικονομικών περί: «Έγκρισης Προγράμματος Προμηθειών, 

Υπηρεσιών  και  Φαρμάκων  των  Μονάδων  Υγείας  και  Εποπτευόμενων  Φορέων,  έτους  2014,  με 

χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισμό, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τις λοιπές 

πηγές».

27. Την  με αριθμ. 27409/16.07.15 Απόφαση της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς & Αιγαίου 

σχετικά με τον καθορισμό φορέων διενέργειας διαγωνισμών για την υλοποίηση του ΠΠΥΥ 2014 για 

την προμήθεια υλικών, υπηρεσιών και φαρμάκων.

28. Τα με αριθμ. 4747/20-09-2016,4963/05-10-2016 και  4972/06-10-2016 έγγραφα Ε.Π.Υ 

29. Την  με  αριθμ.  18/19.05.16  (Θέμα  10ο)  Απόφαση  του  Δ.Σ.  του  Νοσοκομείου,  με  την  οποία 

εγκρίθηκε η προκήρυξη των δημόσιων διαγωνισμών ΠΠΥΥ έτους 2014. 

30. την με αριθμ.  15/01-06-2017 θ. Ε.Η.Δ 5Ο απόφαση Δ.Σ ματαίωσης διαγωνισμών του ΠΠΥΥ 2014, 

επαναπροκήρυξης διαγωνισμών του ΠΠΥΥ 2014 και προκήρυξης δημόσιων διαγωνισμών των ΠΠΥΥ 

2014 & ΠΠΥΥ 2015 

31. Την 8735  / 27-06-2017   προκήρυξη στην Ελλάδα

32. τη με αριθμ. 27/26-10-2017  θ. 25 απόφαση Δ.Σ μετάθεσης ημερομηνίας διενέργειας δημόσιων 

διαγωνισμών
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33. τη με αριθμ 15084/06-11-2017 Ανακοίνωση μετάθεσης σε ιστοσελίδα Νοσοκομείου

34. τη με αριθμ. πρωτ.  4244/21-03-2019 προκήρυξη στην Ελλάδα 

35. Τo με αριθμ.  19REQ004640852 Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου(ΑΔΑΜ) Εγκεκριμένου 

αιτήματος

                                                                     ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

1. Δημόσιο Ανοικτό  Επαναληπτικό  Ηλεκτρονικό  Διαγωνισμό  για  την  προμήθεια  ΔΙΑΦΟΡΟΥ 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ όπως αναφέρεται στο Παράρτημα I της παρούσας και αποτελεί αναπόσπαστο 

μέρος αυτής, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει χαμηλότερης τιμής.

2. Ο συνολικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των # 137.562,00 # € ΕΚΑΤΟΝ 

ΤΡΙΑΝΤΑ  ΕΠΤΑ  ΧΙΛΙΑΔΩΝ  ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ  ΕΞΗΝΤΑ  ΔΥΟ  ΕΥΡΩ  συμπεριλαμβανομένου  του 

αναλογούντος  ΦΠΑ.  Η  δαπάνη  θα  βαρύνει  τις  πιστώσεις  του  τακτικού  προϋπολογισμού  του 

Νοσοκομείου και ειδικότερα του ΚΑΕ 1311

3. Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης ίσο με το 10% του συνολικού προϋπολογισμού 

της παρούσας διακήρυξης, το οποίο θα ασκηθεί κατόπιν σχετικής απόφασης του Δ.Σ του Νοσοκομείου 

πριν από τη λήξη της παρούσας σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν.4412 / 2016 

4. Η διάρκεια της προμήθειας ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με 

δικαίωμα  παράτασης  έως  την  εξάντληση  των  συμβατικών  ποσοτήτων  κατόπιν  απόφασης  του 

Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) της Αναθέτουσας Αρχής  και όχι πέραν των έξι (6) μηνών

                                                                                                                                      Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

                                                                                                                                του Γ.Ν.Π «ΤΖΑΝΕΙΟ»

  

                                                                                                                                              ΜΑΡΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜ/ΧΗΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΓΝΠ «ΤΖΑΝΕΙΟ»

ΜΑΡΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ

Σελίδα 4
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ   (1.1- 1.7)  

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ   (2.1 - 2.4)  

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  (3.1 – 3.6)  

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ   (4.1 – 4.5)  

5.ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ   (5.1 – 5.3)  

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ   (6.1 – 6.4)  

7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ   (  I  -Ι  X  )  

I  . ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

II  . ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΠΡΟΎΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ  

III  . ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  

IV  . ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

V  .  Τ.Ε.Υ.Δ.  

VI  . ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

VII  . ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

VIII  . ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

Ι  X  . ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Επωνυμία ΓΕΝΙΚΟ   ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  ΠΕΙΡΑΙΑ 

«ΤΖΑΝΕΙΟ»

Ταχυδρομική διεύθυνση ΑΦΕΝΤΟΥΛΗ ΚΑΙ ΖΑΝΝΗ

Πόλη ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Ταχυδρομικός Κωδικός 185 36

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός ΝUTS GR 30

Τηλέφωνο 210 4592157

Φαξ 210 4592597 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο grigoriou@tzaneio.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.tzaneio.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής 

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Νοσοκομείο και ανήκει στην 2η Υγειονομική Περιφέρεια

  Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή υπηρεσιών υγείας (πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας)

Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο είναι το ελληνικό δίκαιο όπως αυτό ισχύει κατά την ημερομηνία διακήρυξης 

του διαγωνισμού και αναφέρεται αναλυτικά στην απόφαση της Διοίκησης.

Στοιχεία Επικοινωνίας 

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι  διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 

πρόσβαση στην διεύθυνση  www  .  tzaneio  .  gr   (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ)  και μέσω 

της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ- αριθμ. Συστήματος 11143

β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www  .  promitheus  .  gov  .  gr   
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γ) Περαιτέρω πληροφορίες  είναι  διαθέσιμες  από την προαναφερθείσα  διεύθυνση:  www  .  tzaneio  .  gr   

και  κατόπιν σχετικού αιτήματος μέσω της ενέργειας «Επικοινωνία», του διαγωνισμού με αριθμό 

συστήματος: 11143

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση
Είδος διαδικασίας 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16. 

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ» , Η 

δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. :  1311 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του 

οικονομικού έτους  2019  του Φορέα 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 
Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια ΔΙΑΦΟΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ για ένα (1) έτος κι έως 
εξάντλησης  της  συμβατικής  ποσότητας,   προϋπολογισθείσας  δαπάνης  137.562,00  € συμπ/νου  ΦΠΑ 
(επιπλέον 13.756,20 € αν ασκηθεί το δικαίωμα προαίρεσης) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή), στο πλαίσιο εκτέλεσης του ΠΠΥΥ 
2014 (20/2016/ΕΣΗΔΗΣ: 11143).

Το Νοσοκομείο διατηρεί  το δικαίωμα προαίρεσης  ίσο  με το 10% του συνολικού προϋπολογισμού της 
παρούσας διακήρυξης, το οποίο θα ασκηθεί κατόπιν σχετικής απόφασης του Δ.Σ του Νοσοκομείου πριν 
από τη λήξη της παρούσας σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν.4412 / 2016

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας, για όλα τα είδη ή για μέρος 
των ειδών. 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο 
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ’ εξουσιοδότηση 
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και αναφέρονται στην Απόφαση της Διακήρυξης.

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 17/04/2019 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 14.00.

Η  διαδικασία  (ηλεκτρονική  αποσφράγιση)  θα  διενεργηθεί  με  χρήση  της  πλατφόρμας  του  Εθνικού 
Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.),  μέσω  της  Διαδικτυακής  πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 23-04-2019, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00 π.μ.

1.6 Δημοσιότητα
Α. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 
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Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). (αριθμ. εγκεκρ. Αιτήματος  19REQ004640852)

Το  πλήρες  κείμενο  της  παρούσας  Διακήρυξης  καταχωρήθηκε  ακόμη  και  στη  διαδικτυακή  πύλη  του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :  http  ://  www  .  promitheus  .  gov  .  gr  , όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό : 11143

Προκήρυξη  (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον τοπικό Τύπο, σύμφωνα με το 
άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 : «Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΤΩΝ, ημ/νία 28-03-2019» .

Η  προκήρυξη  (περίληψη  της  παρούσας  Διακήρυξης)  όπως  προβλέπεται  στην  περίπτωση  16  της 
παραγράφου  4  του  άρθρου  2  του  Ν.  3861/2010,  αναρτήθηκε  στο  διαδίκτυο,  στον  ιστότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) 

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): 
www  .  tzaneio  .  gr   στην διαδρομή: Προμήθειες ► Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί           

Β. Έξοδα δημοσιεύσεων

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 
77, παρ. 5 του Ν. 4270/2014.

 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις  
υποχρεώσεις  τους που  απορρέουν από τις  διατάξεις  της  περιβαλλοντικής,  κοινωνικοασφαλιστικής  και 
εργατικής νομοθεσίας καθώς και νομοθεσίας που αφορά στην προστασία των προσωπικών δεδομένων, 
που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις  
περιβαλλοντικού,  κοινωνικού  και  εργατικού  δικαίου,  οι  οποίες  απαριθμούνται  στο  Παράρτημα  Χ  του 
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από 
τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και  
υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους 

β)  δεν  θα  ενεργήσουν  αθέμιτα,  παράνομα  ή  καταχρηστικά  καθ΄  όλη  τη  διάρκεια  της  διαδικασίας 
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν 
χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα:

•       η παρούσα με αριθμ. 20/ 2016 Διακήρυξη  με τα Παραρτήματα Ι-ΙΧ που αποτελούν αναπόσπαστο 
μέρος αυτής 

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

2.  ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII
4.  ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
5.  Τ.Ε.Υ.Δ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
6.  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI
7. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII
8. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIIΙ
9.  ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΙX

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και 
όλες  οι  ανταλλαγές  πληροφοριών,  ιδίως  η  ηλεκτρονική  υποβολή,  εκτελούνται  με  τη  χρήση  της 
πλατφόρμας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΕΣΗΔΗΣ),  μέσω  της 
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του παραπάνω συστήματος.

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο  έξι (6) ημέρες πριν  
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του 
διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής 
συμπληρωματικών  πληροφοριών  –  διευκρινίσεων   υποβάλλονται  από  εγγεγραμμένους   στο  σύστημα 
οικονομικούς  φορείς,  δηλαδή  από  εκείνους  που  διαθέτουν  σχετικά  διαπιστευτήρια  που  τους  έχουν 
χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο 
των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο.  Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται 
είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν 
εξετάζονται. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για 
την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 
έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την 
παραλαβή των προσφορών, 

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜ/ΧΗΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΓΝΠ «ΤΖΑΝΕΙΟ»

ΜΑΡΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ

Σελίδα 9

http://www.promitheus.gov.gr/


Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία  
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.

2.1.4 Γλώσσα

Τα έγγραφα της σύμβασης  έχουν συνταχθεί  στην  ελληνική  γλώσσα.  Τυχόν  ενστάσεις  ή  προδικαστικές 
προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι  προσφορές  και  τα  περιλαμβανόμενα  σε  αυτές  στοιχεία  συντάσσονται  στην  ελληνική  γλώσσα  ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη 
της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).

Ειδικότερα,  όλα  τα  δημόσια  έγγραφα  που  αφορούν  αλλοδαπούς  οικονομικούς  φορείς  και  που  θα 
κατατεθούν  από  τους  προσφέροντες  στην  παρούσα  διαδικασία,  θα  είναι  νόμιμα  επικυρωμένα,  και  η 
μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε  
από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του 
Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα 
αυτή τέτοια υπηρεσία.

Επιτρέπεται  αντίστοιχα  η  κατάθεση  οιουδήποτε  δημόσιου  εγγράφου  και  δικαιολογητικού  που  αφορά 
αλλοδαπή  Επιχείρηση  με  τη  μορφή  επικυρωμένης  φωτοτυπίας  προερχόμενης  είτε  από  το  νόμιμο 
επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο 
έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή 
πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί  
Δικηγόρων.

Ενημερωτικά  και  τεχνικά  φυλλάδια  και  άλλα  έντυπα  -εταιρικά  ή  μη-  με  ειδικό  τεχνικό  περιεχόμενο 
μπορούν  να  υποβάλλονται  στην  αγγλική  γλώσσα,  χωρίς  να  συνοδεύονται  από  μετάφραση  στην 
ελληνική.Αλλοδαπά  ιδιωτικά έγγραφα  μπορούν να  συνοδεύονται  από  μετάφρασή  τους  στην  ελληνική 
γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις  διατάξεις  της εθνικής νομοθεσίας είτε από 
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.

Κάθε  μορφής  επικοινωνία  με  την  αναθέτουσα  αρχή,  καθώς  και  μεταξύ  αυτής  και  του  αναδόχου,  θα  
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

2.1.5 Εγγυήσεις

Οι  εγγυητικές  επιστολές  των  παραρτημάτων  VII και  VIII εκδίδονται  από  πιστωτικά  ιδρύματα  που 
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-
μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και  
Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με 
γραμμάτιο  παρακατάθεσης  χρεογράφων  στο  Ταμείο  Παρακαταθηκών  και  Δανείων,  τα  τοκομερίδια  ή 
μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η 
εγγύηση οικονομικό φορέα.

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’  επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους 
εκδότες της παραπάνω παραγράφου.

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) 
τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το  
ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού 
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φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω 
για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο 
δε  εκδότης παραιτείται  του  δικαιώματος  της  διαιρέσεως  και  της  διζήσεως,  και  ββ)  ότι  σε  περίπτωση 
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου,  η) τα 
στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία 
λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να 
καταβάλει  το  ποσό  της  εγγύησης  ολικά  ή  μερικά  εντός  πέντε  (5)  ημερών  μετά  από  απλή  έγγραφη 
ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης 
και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 

Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών Συμμετοχής και Καλής Εκτέλεσης παρατίθενται στα Παραρτήματα VII 
και VIII της παρούσας.

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής – Δικαιολογητικά συμμετοχής-

2.2.1 Δικαιούμενοι συμμετοχής 
1. Δικαίωμα  συμμετοχής  στη  διαδικασία  σύναψης  της  παρούσας  σύμβασης  έχουν  φυσικά  ή  νομικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ)  τρίτες  χώρες  που  έχουν  υπογράψει  και  κυρώσει  τη  ΣΔΣ,  στο  βαθμό  που  η  υπό ανάθεση  δημόσια  
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την  
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

2. Οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων,  συμπεριλαμβανομένων  και  των  προσωρινών  συμπράξεων,  δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η 
ένωση  αναδειχθεί  ανάδοχος  η  νομική  της  μορφή  πρέπει  να  είναι  τέτοια  που  να  εξασφαλίζεται  η 
δυνατότητα σύναψης σύμβασης.  

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

2.2.2 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.2.2 i ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1.  Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο 
ποσό των 2.218,74 ευρώ  (δύο χιλιάδων διακοσίων δεκαοχτώ ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών) σε  
περίπτωση  που  η  προσφορά  αφορά  στο  σύνολο  των  ειδών  του  Διαγωνισμού.  Σε  περίπτωση  που  η 
προσφορά αφορά σε μέρος των ειδών του Διαγωνισμού το ύψος της εγγύησης συμμετοχής αντιστοιχεί στο 
2%  της αξίας  του συνόλου των ειδών αυτών χωρίς  το Φ.Π.Α,  όπως αυτά έχουν προϋπολογισθεί  στη  
Διακήρυξη 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων,  η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει  και τον όρο ότι η 
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
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Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.5.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα 
αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη 
τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
72 του Ν. 4412/ 2016 όπως τροποποιήθηκε από την περίπτωση 4 του άρθρου 107 του Ν. 4497 / 2017 

3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια 
ισχύος  αυτής,  παρέχει  ψευδή  στοιχεία  ή  πληροφορίες  που  αναφέρονται  στο  άρθρο  2.2.2.ii,  δεν 
προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για 
υπογραφή της σύμβασης.

2.2.2.ii  Τ.Ε.Υ.Δ.

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 
καταστάσεις του άρθρου 73§1,2 και 4 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 107 του Ν.  
4497/2017 και πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς 
τους, ως  δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 και 
όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 107 του Ν. 4497/2017 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης  
(ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν.  
1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ θα πρέπει  να είναι  σε ηλεκτρονική μορφή .pdf,  ψηφιακά υπογεγραμμένο.  Οι  οικονομικοί 
φορείς μπορούν να έχουν πρόσβαση στην επεξεργασμένη μορφή του αρχείου μέσω της πλατφόρμας 
του ΕΣΗΔΗΣ, και συγκεκριμένα μέσω του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό 11143.

Το ΤΕΥΔ* καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 
Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς  
σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). 

Στις περιπτώσεις όπου η προς ανάθεση σύμβαση υποδιαιρείται  σε τμήματα και τα κριτήρια επιλογής 
ποικίλλουν από τμήμα σε τμήμα, πρέπει να συμπληρώνεται ένα ΤΕΥΔ για κάθε τμήμα (ή ομάδα τμημάτων 
με  τα  ίδια  κριτήρια  επιλογής).  Η  A.A.  επισημαίνει  την  ανωτέρω  υποχρέωση  (δεν  απαιτείται  στην 
παρούσα).

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης  
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
χαμηλότερης τιμής.

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Οι προσφορές, όσον αφορά στο περιεχόμενό τους, υποβάλλονται με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και 
το  σχετικό  φύλλο  συμμόρφωσης   της  Διακήρυξης,  τους  τυχόν  ειδικούς  όρους  και  τον  πίνακα  της 
οικονομικής προσφοράς της Διακήρυξης. 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές  .  .  
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Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ψηφιακά 
είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως  
εξουσιοδοτημένο.  Στην  προσφορά,  απαραιτήτως πρέπει  να  προσδιορίζεται  η  έκταση και  το είδος της 
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, 
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών (σχετ. Ν. 4412/2016 άρθρα 96, 36 & 37,  Υ.Α 
56902/215-Φ.Ε.Κ 1924/02-06-2017) 

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται  από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά,  μέσω της διαδικτυακής 
πύλης  www.promitheus.gov.gr  του  ΕΣΗΔΗΣ,  μέχρι  την  καταληκτική  ημερομηνία  και  ώρα  που  ορίζει  η 
παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 
ν.4412/2016 , ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση 56902/215 (Φ.Ε.Κ 1924/02-06-2017 τ.2) 
«Τεχνικές  λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».

Για  τη  συμμετοχή  στο  διαγωνισμό  οι  ενδιαφερόμενοι  οικονομικοί  φορείς  απαιτείται  να  διαθέτουν 
ψηφιακή  υπογραφή,  χορηγούμενη  από  πιστοποιημένη  αρχή  παροχής  ψηφιακής  υπογραφής  και  να 
εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας 
την   διαδικασία  εγγραφής  του  άρθρου 5  της  Υ.Α  56902/215 (02-06-2017)  «Τεχνικές  λεπτομέρειες  και  
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)»

2.4.2.2. Ο  χρόνος  υποβολής  της  προσφοράς  και  οποιαδήποτε  ηλεκτρονική  επικοινωνία  μέσω  του 
συστήματος  βεβαιώνεται  αυτόματα  από  το  σύστημα  με  υπηρεσίες  χρονοσήμανσης,  σύμφωνα  με  τα 
οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και τα άρθρο 6 και 9 της παραπάνω υπουργικής απόφασης.

Μετά την  παρέλευση  της  καταληκτικής  ημερομηνίας  και  ώρας,  δεν  υπάρχει  η  δυνατότητα  υποβολής 
προσφοράς στο Σύστημα.  Σε  περιπτώσεις  τεχνικής αδυναμίας  λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ,  η  αναθέτουσα 
αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της.

Ωστόσο, οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να μην αφήνουν την υποβολή της προσφοράς τους για το 
τέλος  της  προθεσμίας  υποβολής  των  προσφορών,  προκειμένου  να  είναι  δυνατή  η  έγκαιρη 
αντιμετώπιση των όποιων τεχνικών προβλημάτων του συστήματος  που ενδεχομένως να προκύψουν 
κατά το διάστημα αυτό. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα: 

(α)  έναν  (υπο)φάκελο  με  την  ένδειξη  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής  –Τεχνική  Προσφορά»  στον  οποίο 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  σύμφωνα με 
τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο  περιλαμβάνεται η οικονομική 
προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της 
προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα,  σύμφωνα με  τα οριζόμενα στο  άρθρο 21 του ν.  
4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης 
τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις 
νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.

Δεν χαρακτηρίζονται  ως εμπιστευτικές  πληροφορίες  σχετικά με  τις  τιμές  μονάδος,  τις  προσφερόμενες 
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για 
την αξιολόγησή της.
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2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας 
τις  αντίστοιχες  ειδικές  ηλεκτρονικές  φόρμες  του  συστήματος.  Στην  συνέχεια  το  σύστημα  παράγει  τα 
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφονται ψηφιακά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα. 
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου 
ηλεκτρονικού  αρχείου  pdf (το  οποίο  θα  υπογραφεί  ηλεκτρονικά)  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 και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις  
ειδικές ηλεκτρονικές  φόρμες του συστήματος,  ο προσφέρων επισυνάπτει  ψηφιακά υπογεγραμμένα τα 
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους παραπάνω υποφακέλους μέσω του Συστήματος,  
όπως περιγράφεται παρακάτω:

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται 
από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, 
φέρουν ορατή μη  κρυπτογραφημένη  ψηφιακή  υπογραφή σκληρής  αποθήκευσης,  χωρίς  να  απαιτείται 
θεώρηση γνησίου της υπογραφής.

Από  το  σύστημα  εκδίδεται  ηλεκτρονική  απόδειξη  υποβολής  προσφοράς,  η  όποια  αποστέλλεται  στον 
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Εντός  τριών  (3)  εργασίμων  ημερών  από  την  ηλεκτρονική  υποβολή  των  παραπάνω  στοιχείων  και  
δικαιολογητικών προσκομίζονται  υποχρεωτικά  από  τον  οικονομικό  φορέα  στην  αναθέτουσα  αρχή,  σε 
έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται  
να  προσκομισθούν  σε  πρωτότυπη  μορφή  σύμφωνα  με  τον  ν.  4250/2014.  Τέτοια  στοιχεία  και 
δικαιολογητικά  είναι  ενδεικτικά  η  εγγυητική  επιστολή  συμμετοχής,  τα  πρωτότυπα  έγγραφα  τα  οποία 
έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και  τα έγγραφα 
που  φέρουν  τη  Σφραγίδα  της  Χάγης  (Apostille).  Δεν  προσκομίζονται  σε  έντυπη  μορφή  στοιχεία  και 
δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται 
από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.

Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο  
κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή  
ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την 
ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» 
2.4.3.1 Τα  στοιχεία  και  δικαιολογητικά  για  την  συμμετοχή  των  προσφερόντων  στη  διαγωνιστική 
διαδικασία περιλαμβάνουν: 

α) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ 4 του άρθρου 79 
του  ν.  4412/2016  Τυποποιημένο  Έντυπο  Υπεύθυνης  Δήλωσης   (ΤΕΥΔ)  (Β/3698/16-11-2016),  το  οποίο 
αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση με τις συνέπειες του Ν. 1599/1986 και 

β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα  2.1.5 και 
2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.

Η  εγγυητική  επιστολή  συμμετοχής  προσκομίζεται  σε  έντυπη  μορφή  (πρωτότυπο)  εντός  τριών  (3) 
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.

Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής επισυνάπτεται στο Παράρτημα VII της Διακήρυξης.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜ/ΧΗΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΓΝΠ «ΤΖΑΝΕΙΟ»

ΜΑΡΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ

Σελίδα 14



Οι ενώσεις  οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά,  υποβάλλουν το  Τ.Ε.Υ.Δ. για κάθε 
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν 
τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος 
III της  Διακήρυξης,  περιγράφοντας  ακριβώς  πώς  οι  συγκεκριμένες  απαιτήσεις  και  προδιαγραφές 
πληρούνται. Επίσης θα πρέπει να συμμορφώνεται με το παράρτημα IV των ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ (αν υπάρχει). 
Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα 
των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο 
παραπάνω Παράρτημα. 

Υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς - φύλλο συμμόρφωσης επισυνάπτεται στο Παράρτημα III της Διακήρυξης.

2.4.4 Περιεχόμενα  Φακέλου  «Οικονομική  Προσφορά»  /  Τρόπος  σύνταξης  και  υποβολής 
οικονομικών προσφορών

Η Οικονομική  Προσφορά  συντάσσεται  με  βάση  το  αναγραφόμενο  στην  παρούσα  κριτήριο  ανάθεσης. 
Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς επισυνάπτεται στο Παράρτημα VI της διακήρυξης.

Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό)φάκελο «Οικονομική 
Προσφορά». 

Η  Οικονομική  Προσφορά,  συντάσσεται  συμπληρώνοντας  την  αντίστοιχη  ηλεκτρονική  φόρμα  του 
συστήματος. Στη 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 προσφέρον καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο *. Pdf.

Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες 
του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία .

Στην περίπτωση αυτή, ο (υπο)φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τον οποίο θα υποβάλει ο υποψήφιος 
Προμηθευτής  πρέπει  να  περιέχει  συμπληρωμένους  του  Πίνακες  Οικονομικής  Προσφοράς  του 
Παραρτήματος VI της παρούσας.

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.

Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της Διακήρυξης 
συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών.

Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής ή αίρεση απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη του χρόνου κατάθεσης των 
προσφορών τους δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Δίδονται  μόνο όταν ζητούνται 
από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιον του , είτε ύστερα από έγγραφο της αναθέτουσας αρχής μετά από  
σχετική  γνωμοδότηση  του  συλλογικού  οργάνου.  Σημειώνεται  ότι  από  τις  διευκρινίσεις  που  δίδονται 
σύμφωνα  με  τα  παραπάνω,  λαμβάνονται  υπόψη  μόνο  εκείνες  που  αναφέρονται  στα  σημεία  που 
ζητήθηκαν. 
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Στην Οικονομική Προσφορά αναγράφεται η τιμή και ο τρόπος πληρωμής, όπως ορίζεται παρακάτω. Το 
αποτέλεσμα θα κατακυρωθεί στον προσφέροντα, που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή.

Α. Τιμές

Η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται  σε ευρώ ανά μονάδα και να αναγράφεται ολογράφως και 
αριθμητικώς.

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.

Το  εκάστοτε  ποσοστό  Φ.Π.Α.  επί  τοις  εκατό  της  ανωτέρω  τιμής  θα  υπολογίζεται  αυτόματα  από  το 
σύστημα.. Προσφορές που δε 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 περισσότερο από δύο δεκαδικά ψηφία, εφόσον 
χρησιμοποιείται  σε ενδιάμεσους υπολογισμούς.  Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται  σε δύο 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  /  υπηρεσία  η  προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Δε  γίνονται  δεκτές  προσφορές  προσφορές  που  η  συνολική  προσφερόμενη  ποσότητα 
συμπεριλαμβανομένου  του  Φ.Π.Α.  υπερβαίνει  το  ποσό  της  προϋπολογισθείσας  δαπάνης.  Εάν  στο 
διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές, θα εξετάζονται λεπτομερώς οι προσφορές 
πριν  τη  έκδοση  απόφασης  κατακύρωσης.  Η  Υπηρεσία  διατηρεί  το  δικαίωμα  να  ζητήσει  από  τους 
συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές 
υποχρεούται να παρέχουν αυτά. Καμία άλλη αναθεώρηση της συνολικής δαπάνης, η οποία με βάση την 
προσφορά του προμηθευτή θα περιληφθεί στη σχετική σύμβαση, δεν είναι αποδεκτή.

Στην οικονομική προσφορά θα αναγράφεται υποχρεωτικά ο αντίστοιχος κωδικός είδους/υπηρεσίας 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).

Αν στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά, ο προσφέρων 
θα επισυνάψει  στον (υπο)φάκελο “οικονομική προσφορά” την ηλεκτρονική  οικονομική  προσφορά του 
ψηφιακά υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (σύμφωνα με το υπόδειγμα που υπάρχει στο 
Παράρτημα VI της παρούσας διακήρυξης) σε μορφή pdf.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την  
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για παράδοση υλικού ή της παρεχόμενης υπηρεσίας 
στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Οι νόμιμες κρατήσεις αφορούν:

α) Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.: 0,06%

β) ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΑΑΔΗΣΥ 3% επί ΕΑΑΔΗΣΥ 

γ)           Ο.Γ.Α ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 20% επί ΧΑΡΤ. ΕΑΑΔΗΣΥ

δ)       ΥΠΕΡ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 2%
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜ/ΧΗΣ 
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ε) ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ: 4% (ΛΟΙΠΑ ΑΓΑΘΑ)

στ)      ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ 0,06%

ζ)      ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 3% ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΕΠΠ

η)      ΟΓΑ /ΧΑΡΤΟΣ.   20%   ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΕΠΠ   

Επισημαίνεται  ότι  το  εκάστοτε  ποσοστό  Φ.Π.Α.  επί  τοις  εκατό,  της  παραπάνω  τιμής  θα  υπολογίζεται 
αυτόματα από το σύστημα. 

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται ή 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται 
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη 
της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης 
που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή.

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών  
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα τριακοσίων 
εξήντα πέντε (365) ημερών από την επόμενη της αποσφράγισης του διαγωνισμού

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 
αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ.  1 α του ν. 4412/2016 και  την παράγραφο  2.2.2.  της παρούσας,  κατ' 
ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη παραπάνω αρχική διάρκεια.

Μετά  τη  λήξη  και  του  παραπάνω  ανώτατου  ορίου  χρόνου  παράτασης  ισχύος  της  προσφοράς,  τα 
αποτελέσματα  της  διαδικασίας  ανάθεσης  ματαιώνονται,  εκτός  αν  η  αναθέτουσα  αρχή  κρίνει,  κατά 
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 
οικονομικοί  φορείς  που συμμετέχουν στη διαδικασία  μπορούν να επιλέξουν  είτε  να παρατείνουν την  
προσφορά  και  την  εγγύηση  συμμετοχής  τους,  εφόσον  τους  ζητηθεί  πριν  την  πάροδο  του  ανωτέρω 
ανώτατου  ορίου  παράτασης  της  προσφοράς  τους  είτε  όχι.  Στην  τελευταία  περίπτωση,  η  διαδικασία 
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών
H αναθέτουσα  αρχή  με  βάση  τα  αποτελέσματα  του  ελέγχου  και  της  αξιολόγησης  των  προσφορών, 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:

α)  η  οποία  δεν  υποβάλλεται  εμπρόθεσμα,  δε  συντάχθηκε  σύμφωνα  με  τους  όρους  της  παρούσας  
διακήρυξης,  που περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα. 

β)  η  οποία  παρουσιάζει  ελλείψεις  ως  προς  τα  δικαιολογητικά  που  ζητούνται  από  τα  έγγραφα  της 
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης

 γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης  
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με  το άρθρο 102 του ν.  
4412/2016,

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,
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ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο 
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της  περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και  
στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών 
φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων. 

στ) η οποία είναι υπό αίρεση,

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας 
Αρχής,  προβαίνει  στην  έναρξη  της  διαδικασίας  ηλεκτρονικής  αποσφράγισης  των  φακέλων  των 
προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» 

την 23-04-2019 και ώρα 10.00 π.μ

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και 

ώρα που θα ορίσει το Νοσοκομείο 

• Ηλεκτρονική  Αποσφράγιση  του  (υπό)φακέλου  «Δικαιολογητικά  κατακύρωσης»,  κατά  την 

ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει το Νοσοκομείο 

Με την αποσφράγιση των  παραπάνω   φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων αποκτά πρόσβαση στις 
λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της 
κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν 
τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή  
οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
Μετά την κατά περίπτωση 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.

Ειδικότερα :

α) Η αρμόδια Επιτροπή λαμβάνει υπόψη όσους υπέβαλαν προσφορές, ελέγχει τα υποβληθέντα αυτών 
δικαιολογητικά συμμετοχής και τα αξιολογεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Νόμου και της παρούσας 
Διακήρυξης.  Στη  συνέχεια  το  αρμόδιο  όργανο  προβαίνει  στην  αξιολόγηση  των  τεχνικών  προσφορών, 
σύμφωνα  με  τους  όρους  των  εγγράφων  της  παρούσας  και  συντάσσει  ενιαίο  πρακτικό  αξιολόγησης 
δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών , το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. 

β) Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών  συντάσσεται ενιαίο 
πρακτικό,  το  οποίο  κοινοποιείται  από  το  παραπάνω  όργανο,  μέσω  της  λειτουργικότητας  της 
«ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»,  μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και 
ώρα αποσφράγισης του (υπο) φακέλου των οικονομικών προσφορών 

γ)  Μετά  την  ολοκλήρωση  της  αξιολόγησης,  σύμφωνα  με  τα  παραπάνω,  αποσφραγίζονται,  κατά  την 
ημερομηνία  και  ώρα  που  ορίζεται  στην  ειδική  πρόσκληση  οι  φάκελοι  όλων  των  υποβληθεισών 
οικονομικών προσφορών.

δ)  Το  αρμόδιο  γνωμοδοτικό  όργανο  προβαίνει  στην  αξιολόγηση  των  οικονομικών  προσφορών  των 
προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και 
σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται  
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αιτιολογημένα  την  αποδοχή  ή  απόρριψή  τους,  την  κατάταξη  των  προσφορών  και  την  ανάδειξη 
προσωρινού  αναδόχου.  Το  εν  λόγω  πρακτικό  κοινοποιείται  από  το  παραπάνω  όργανο  μέσω  της 
λειτουργικότητας της «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση

Εάν  οι  προσφορές  φαίνονται  ασυνήθιστα  χαμηλές  σε  σχέση  με  το  αντικείμενο  της  σύμβασης,  η 
αναθέτουσα  αρχή  απαιτεί  από  τους  οικονομικούς  φορείς  να  εξηγήσουν  την  τιμή  ή  το  κόστος  που 
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών 
από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν.  
4412/2016. 

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον προμηθευτή/ανάδοχο με κλήρωση 
μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες  προσφορές.  Η κλήρωση γίνεται  ενώπιον της 
Επιτροπής  του  Διαγωνισμού  και  παρουσία  των  οικονομικών  φορέων  που  υπέβαλαν  τις  ισότιμες 
προσφορές. 

Στη  συνέχεια  εκδίδεται  από  την  αναθέτουσα  αρχή  ΜΙΑ  ΑΠΟΦΑΣΗ,  με  την  οποία  επικυρώνονται  τα 
αποτελέσματα  όλων  των  παραπάνω  σταδίων(«Δικαιολογητικά  Συμμετοχής»,  «Τεχνική  Προσφορά»  και 
«Οικονομική  Προσφορά»)  η  οποία  κοινοποιείται  με  επιμέλεια  αυτής  στους  προσφέροντες  μέσω  της 
λειτουργικότητας της «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ  

Κατά των  παραπάνω  αποφάσεων χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με την παράγραφο 3.5 της 
παρούσας. 

3.2 Πρόσκληση  υποβολής  δικαιολογητικών  κατακύρωσης  -  Δικαιολογητικά 
κατακύρωσης

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση 
μέσω  του  συστήματος  στους  προσφέροντες,  στους  οποίους  πρόκειται  να  γίνει  η  κατακύρωση 
(«προσωρινοί  ανάδοχοι»),  και  τους  καλεί  να  υποβάλουν  εντός  προθεσμίας  που  δε  μπορεί  να  είναι 
μικρότερη των δέκα(10)  και  μεγαλύτερη των  είκοσι  (20)  ημερών  από την κοινοποίηση της σχετικής 
ειδοποίησης  σε  αυτούς,  τα  πρωτότυπα  ή  αντίγραφα  που  εκδίδονται,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του 
άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην παράγραφο 3.3. 
της παρούσας διακήρυξης (ακολουθεί).

Τα  εν  λόγω  δικαιολογητικά,  υποβάλλονται  από  τους  προσφέροντες  («προσωρινοί  ανάδοχοι-
προμηθευτές»),  ηλεκτρονικά  μέσω  του  συστήματος,  σε  μορφή  αρχείων  pdf και  προσκομίζονται  κατά 
περίπτωση από αυτούς εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους.  Όταν  
υπογράφονται από τους ίδιους φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 

Με την παραλαβή των παραπάνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους 
και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.

Αν  μετά  την  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  και  κατά  τον  έλεγχο  των  ως  παραπάνω δικαιολογητικών 
διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκομισθεί  ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν,  παρέχεται 
προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από  
την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί 
αιτιολογημένα να παρατείνει την παραπάνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον 
ημέρες. 

Μετά  την  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  των  δικαιολογητικών  κατακύρωσης  όσοι υπέβαλαν  παραδεκτές 
προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν.

H προσφορά του προσωρινού αναδόχου-προμηθευτή απορρίπτεται,  καταπίπτει  υπέρ της αναθέτουσας 
αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 
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επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της παραπάνω διαδικασίας,  
εάν:

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με  το 
Τ.Ε.Υ.Δ.  είναι ψευδή ή ανακριβή, ή 

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογητικών ή 

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι 
και οι προϋποθέσεις συμμετοχής και σύναψης σύμβασης. 

Σε  περίπτωση  έγκαιρης  και  προσήκουσας  ενημέρωσης  της  αναθέτουσας  αρχής  για  μεταβολές  στις 
προϋποθέσεις  τις  οποίες  ο  προσωρινός  ανάδοχος  είχε  δηλώσει  με το  Τ.Ε.Υ.Δ  (Τυποποιημένο  Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης) ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και  
μέχρι  την  ημέρα  της  έγγραφης  ειδοποίησης  για  την  προσκόμιση  των  δικαιολογητικών  κατακύρωσης 
(οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση  ή δεν προσκομίσει  ένα ή 
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας διακήρυξης, 
η διαδικασία ματαιώνεται. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την 
Επιτροπή αξιολόγησης του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της 
αναθέτουσας  αρχής  (Διοικητικό  Συμβούλιο)  για  τη  λήψη  απόφασης  είτε  για  την  κατακύρωση  της 
σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την απόρριψη της προσφοράς του προσωρινού 
προμηθευτή/  αναδόχου.  Επισημαίνεται  ότι,  η  αρμόδια  επιτροπή  του  διαγωνισμού,  με  αιτιολογημένη 
εισήγησή  της,  μπορεί  να  προτείνει  την  κατακύρωση  της  σύμβασης  για  ολόκληρη  ή  μεγαλύτερη  ή 
μικρότερη  ποσότητα  κατά  ποσοστό  στα  εκατό  και  ως  εξής:   Ποσοστό  15%  στην  περίπτωση  της 
μεγαλύτερης  ποσότητας  και  ποσοστό  50%  στην  περίπτωση  μικρότερης  ποσότητας.  Για  κατακύρωση 
μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή 
από τον προσωρινό προμηθευτή/ανάδοχο.

3.3 Δικαιολογητικά Κατακύρωσης
 1. Για την απόδειξη ύπαρξης των προϋποθέσεων για τη σύναψη σύμβασης οι υποψήφιοι οικονομικοί  
φορείς  προσκομίζουν  αντίστοιχα  τα  παρακάτω  δικαιολογητικά  :(σχετ.  Ν.  4250/2014  &  4194/2013) 
σύμφωνα με το άρθρο 80 του Ν.4412 /2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 107 του Ν. 4497/2017

α)  απόσπασμα  του  σχετικού  μητρώου,  όπως  του  ποινικού  μητρώου  ή,  ελλείψει  αυτού,  ισοδύναμο 
έγγραφο  που  εκδίδεται  από  αρμόδια  δικαστική  ή  διοικητική  αρχή  του  κράτους-μέλους  ή  της  χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι  
πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις.  Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και 
στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα 
πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα 
αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο,

β)  πιστοποιητικό που εκδίδεται  από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους -  μέλους ή χώρας ότι  ο 
οικονομικός φορέας δεν τελεί σε καμία από τις καταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 73 παραγρ. 2 α 
και β του Ν. 4412/2016 (φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα)

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το 
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει  όλες τις  περιπτώσεις,  το  έγγραφο ή το πιστοποιητικό 
μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται 
ένορκη  βεβαίωση,  από  υπεύθυνη  δήλωση  του  ενδιαφερομένου  ενώπιον  αρμόδιας  δικαστικής  ή 
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διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - 
μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται  
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις.

γ) πιστοποιητικό εγγραφής σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο που τηρείται στη χώρα εγκατάστασής 
τους από το οποίο να προκύπτει με σαφήνεια το είδος της επαγγελματικής δραστηριότητας και το ειδικό 
επάγγελμα το οποίο ασκείται από το συμμετέχοντα οικονομικό φορέα 

δ)  πιστοποιητικά  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,  συμβολαιογράφου  ή  αρμόδιου 
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους -  μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας 
εγκατάστασής του ότι δε συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού 
για την περίπτωση β της παραγράφου 4  του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 και υπεύθυνη δήλωση για τις  
λοιπές περιπτώσεις του άρθρου 73§4 του Ν. 4412/2016,όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 107 του Ν.  
4497/2017

ε)  υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή 
της  χώρας  καταγωγής  ή  της  χώρας  εγκατάστασής  του  ότι  δεν  έχει  εκδοθεί  σε  βάρος  του  απόφαση 
αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 107 του Ν. 
4497/2017

στ)  τα  κατά  περίπτωση  νομιμοποιητικά  έγγραφα  σύστασης  και  νόμιμης  εκπροσώπησης  (όπως 
καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., 
κλπ.,  ανάλογα  με  τη  νομική  μορφή  του  διαγωνιζομένου).  Από  τα  παραπάνω  έγγραφα  πρέπει  να 
προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α 
που  δεσμεύει/ουν  νόμιμα  την  εταιρία  κατά  την  ημερομηνία  διενέργειας  του  διαγωνισμού  (νόμιμος 
εκπρόσωπος,  δικαίωμα  υπογραφής  κλπ.),  τυχόν  τρίτοι,  στους  οποίους  έχει  χορηγηθεί  εξουσία 
εκπροσώπησης,  καθώς  και  η  θητεία  του/των  ή/και  των  μελών  του  οργάνου  διοίκησης/  νόμιμου 
εκπροσώπου.

 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά,  υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά,  για  κάθε  οικονομικό  φορέα που συμμετέχει  στην  ένωση,  σύμφωνα με  τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

3.4 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης,  σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει  
αποδεκτή προσφορά ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.  

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης  κατακύρωσης  και  ιδίως η σύναψη της σύμβασης  επέρχονται  
εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα παρακάτω :

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.5. της παρούσας 
βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις 
αναστολών επί αυτών, 

β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 36 
του ν. 4129/2013 (απαιτείται μόνο σε διαγωνισμούς με προϋπολογισμό πλέον του 1.000.000 €)
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Η αναθέτουσα  αρχή προσκαλεί  τον  ανάδοχο/προμηθευτή  να  προσέλθει  για  υπογραφή  της  σύμβασης 
εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η υπογραφή 
της σύμβασης έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. 

Στην  περίπτωση  που  ο  προμηθευτής/ανάδοχος δεν  προσέλθει  να  υπογράψει  τη  σύμβαση μέσα  στην 
τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

 3.5 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 
Κάθε ενδιαφερόμενος,  ο  οποίος έχει  ή είχε  συμφέρον να του ανατεθεί  η  συγκεκριμένη σύμβαση και 
υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημιά από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής, κατά 
παράβαση  της  νομοθεσίας  της  Ε.Ε  ή  της  εσωτερικής  νομοθεσίας  συμπεριλαμβανομένης  και  της 
διακήρυξης,  δικαιούται  να  ασκήσει  ενώπιον  της  Α.Ε.Π.Π  προδικαστική  προσφυγή  ηλεκτρονικά 
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του, μέσα σε 
προθεσμία δέκα (10)  ημερών αφότου έλαβε πλήρη γνώση της παράνομης  πράξης και  δεκαπέντε (15) 
ημερών σε ενδεχόμενο προσβαλλόμενης  παράλειψης,  σύμφωνα με  τα οριζόμενα  στα άρθρα 345-374 
(βιβλίο  IV-ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ)  του  Ν.  4412/2016)  όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 49 του Ν. 4456 / 2017 και σύμφωνα με το Π.Δ 39/04-05-2017 Κανονισμός  
εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης-διακήρυξης η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά 
την πάροδο δεκαπέντε(15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ

Η προδικαστική  προσφυγή  υποβάλλεται  ηλεκτρονικά  μέσω  της  λειτουργικότητας  «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ»  του 
ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική 
Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document 
Format(PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών.

Για  το  παραδεκτό  της  άσκησης  της  προδικαστικής  προσφυγής  κατατίθεται  παράβολο  από  τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου,  κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του Ν. 4412/2016 και στο 
άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α 

Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής 
του, ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της Α.Ε.Π.Π επί της προσφυγής, η αναθέτουσα 
αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρα 364 του Ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η 
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν 
ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του Ν. 4412 / 2016.

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ» του ΕΣΗΔΗΣ:

▪  κοινοποιούν   την  προσφυγή  σε  κάθε  ενδιαφερόμενο  τρίτο  σύμφωνα  με  τα  προβλεπόμενα  στην 
περίπτωση α του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 365 του Ν. 4412 / 2016

▪ διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π) τα προβλεπόμενα στην περ. β  
του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 365 του Ν. 4412/2016

Η  Α.Ε.Π.Π  αποφαίνεται  αιτιολογημένα  επί  της  βασιμότητας  των  προσβαλλόμενων  πραγματικών  και 
νομικών  ισχυρισμών  της  προσφυγής  και  των  ισχυρισμών  της  αναθέτουσας  αρχής  και  σε  περίπτωση 
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παρέμβασης,  των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος  και  δέχεται  (εν  όλω ή  εν μέρει)  ή  απορρίπτει  την 
προσφυγή με την απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι(20) ημερών 
από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής   

Η άσκηση της παραπάνω  προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 
βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του Ν.4412/2016 κατά 
των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα(10) ημερών από την 
έκδοση  της  απόφασης  επί  της  προδικαστικής  προσφυγής.  Για  την  άσκηση  της  αιτήσεως  αναστολής 
κατατίθεται παράβολο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του Ν. 4412 /2016.

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο 
αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά

3.6 Ματαίωση Διαδικασίας
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή μπορεί να ματαιώσει συνολικά ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία 
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της  
αρμόδιας  Επιτροπής  του  Διαγωνισμού.  Επίσης,  αν  διαπιστωθούν  σφάλματα  ή  παραλείψεις  σε 
οποιοδήποτε στάδιο  της διαδικασίας  ανάθεσης,  μπορεί,  μετά από γνώμη του  αρμόδιου  οργάνου,  να 
ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την 
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης)
Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης,  
εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της  
σχετικής  σύμβασης.  Το  περιεχόμενό  της  είναι  σύμφωνο  με  το  υπόδειγμα  που  περιλαμβάνεται  στο 
Παράρτημα IX  της Διακήρυξης  και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 
των  όρων  της  σύμβασης  και  κάθε  απαίτηση  της  αναθέτουσας  αρχής  έναντι  του  αναδόχου, 
συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.4, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική 
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 
ειδικότερα ορίζει. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή 
του  αντικειμένου  της  σύμβασης.  Εάν  στο  πρωτόκολλο  οριστικής  ποιοτικής  και  ποσοτικής  παραλαβής 
αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των  παραπάνω εγγυήσεων 
γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία 
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται  οι  διατάξεις  του ν.  4412/2016, οι  όροι της παρούσας 
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
Κατά  την  εκτέλεση  της  σύμβασης  ο  ανάδοχος/προμηθευτής  τηρεί  τις  υποχρεώσεις  στους  τομείς  του  
περιβαλλοντικού,  κοινωνικοασφαλιστικού,  εργατικού  δικαίου  και  προστασίας  των  προσωπικών 
δεδομένων που έχουν θεσπιστεί  με το δίκαιο της Ένωσης,  το  εθνικό δίκαιο,  συλλογικές  συμβάσεις  ή  
διεθνείς  διατάξεις  περιβαλλοντικού,  κοινωνικοασφαλιστικού,  εργατικού  δικαίοου  και  προστασίας  των 
προσωπικών  δεδομένων,  οι  οποίες  απαριθμούνται  στο  Παράρτημα  Χ  του  Προσαρτήματος  Α  του  ν.  
4412/2016. 

4.4 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 όπως 
συμπληρώθηκε  με  την  παρ.  39  του  άρθρου  107  του  Ν.  4497/2017  και  κατόπιν  γνωμοδότησης  του 
αρμοδίου οργάνου.  
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4.5 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 
4.5.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν.  
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

β) ο ανάδοχος,  κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης,  τελούσε σε μια από τις καταστάσεις  που 
αναφέρονται  στην  παράγραφο  2.2.2.ii και,  ως  εκ  τούτου,  θα  έπρεπε  να  έχει  αποκλειστεί  από  τη 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης,

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 
υπέχει  από  τις  Συνθήκες  και  την  Οδηγία  2014/24/ΕΕ,  η  οποία  έχει  αναγνωριστεί  με  απόφαση  του 
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1 Τρόπος πληρωμής 
5.1.1. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών 
και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε από το άρθρο 107 περ. 34 & 35 του Ν.4497/2017 καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού  
που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

5.1.2.Toν Προμηθευτή βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με  
τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. (σχετ. και παράγραφο 2.5.4)  

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 
5.2.1. Ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος  από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 
απορρέει  από αυτήν,  με  απόφαση της  αναθέτουσας  αρχής,  ύστερα από γνωμοδότηση του  αρμόδιου 
οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή 
συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και την παρούσα.

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν:

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας

Στον οικονομικό  φορέα που κηρύσσεται  έκπτωτος από την σύμβαση,  επιβάλλονται,  με  απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 
τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί  ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του 
αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι 
λήξης  του  χρόνου  της  παράτασης  που  χορηγήθηκε,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  206  του  Ν.4412/16, 
επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, 
χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που 
παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας 
αυτών.

Κατά  τον  υπολογισμό  του  χρονικού  διαστήματος  της  καθυστέρησης  για  φόρτωση-  παράδοση  ή 
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα 
στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος 
φόρτωσης - παράδοσης.

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων  
Ο ανάδοχος/προμηθευτής μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει 
των όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης 
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υλικών), 6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα 
(30)  ημερών  από  την  ημερομηνία  που  έλαβε  γνώση  της  σχετικής  απόφασης.  Επί  της  προσφυγής, 
αποφασίζει το Δ.Σ του Νοσοκομείου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

6.1 Χρόνος παράδοσης υλικών
6.1.1.  Η παράδοση των ειδών, θα γίνεται τμηματικά στις αποθήκες του Νοσοκομείου σύμφωνα με τις 

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 των υλικών μπορεί  να παρατείνεται,  πριν  από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού  χρόνου  παράδοσης,  υπό  τις  προϋποθέσεις  του  άρθρου  206  του  ν.  4412/2016.  Στην 
περίπτωση  που  το  αίτημα  υποβάλλεται  από  τον  ανάδοχο  και  η  παράταση  χορηγείται  χωρίς  να 
συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς 
αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 
207 του ν. 4412/2016.

6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν 
λήξει  ο  παραταθείς,  κατά  τα  παραπάνω,  χρόνος,  χωρίς  να  παραδοθεί  το  υλικό,  ο  προμηθευτής 
κηρύσσεται έκπτωτος.

6.2 Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών
6.2.1. H  παραλαβή  των  υλικών  γίνεται  από  επιτροπές,  πρωτοβάθμιες  ή  και  δευτεροβάθμιες,  που 
συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16  σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 208  του παραπάνω νόμου και το Παράρτημα  X της παρούσας (σχέδιο σύμβασης). Κατά την 
διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί 
μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Τυχόν κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους 
ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής,  μπορούν να παραπέμπονται  για 
επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή  αυτεπάγγελτα 
σύμφωνα με την παρ.  5 του άρθρου 208 του ν.4412/16.  Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον  
ανάδοχο.

6.3 Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση
6.3.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με  
απόφαση του αποφαινομένου  οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου,  μπορεί  να 
εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε  
τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.

6.3.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την  
αντικατάσταση  δεν  μπορεί  να  είναι  μεγαλύτερη  του  1/2  του  συνολικού  συμβατικού  χρόνου,  ο  δε 
προμηθευτής  θεωρείται  ως  εκπρόθεσμος  και  υπόκειται  σε  κυρώσεις  λόγω  εκπρόθεσμης  παράδοσης.
Αν  ο  προμηθευτής  δεν  αντικαταστήσει  τα  υλικά  που  απορρίφθηκαν  μέσα  στην  προθεσμία  που  του 
τάχθηκε  και  εφόσον  έχει  λήξει  ο  συμβατικός  χρόνος,  κηρύσσεται  έκπτωτος  και  υπόκειται  στις 
προβλεπόμενες κυρώσεις.

6.3.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και  
3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.
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6.4 Δείγματα  –  Δειγματοληψία  –  Εργαστηριακές  εξετάσεις  (εφαρμόζεται  κατά 
περίπτωση διαγωνισμού)

Οι συμμετέχοντες  στο  διαγωνισμό  θα πρέπει  να  καταθέσουν  μαζί  με  την  προσφορά τους  και  δύο(2) 
τουλάχιστον δείγματα για κάθε προσφερόμενο είδος, για πρακτική δοκιμασία και για όλα τα ζητούμενα 
μεγέθη και τύπους σύμφωνα με το α/α των ειδών της Διακήρυξης. Τα δείγματα αυτά και τα προσπέκτους,  
πρέπει να φέρουν την σφραγίδα της εταιρείας, την υπογραφή του προσφέροντα, τον α/α της κατάστασης 
και την ονομασία του είδους σύμφωνα με την Διακήρυξη. 

Η κατάθεση θα γίνεται εντός τριών (3) ημερών από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής 
των προσφορών, σε σφραγισμένο φάκελο ο οποίος θα πρέπει να αναγράφει την επωνυμία και διεύθυνση,  
αριθμό τηλεφώνου, φαξ και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υποψήφιου Ανάδοχου, τον τίτλο 
του  Διαγωνισμού  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.

Σε  κάθε  περίπτωση  μπορεί  η  επιτροπή  αξιολόγησης  του  διαγωνισμού  να  αιτείται  την  προσκόμιση 
επιπλέον δύο (2) δειγμάτων ανά είδος, από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς εφ’ όσον κρίνεται 
αναγκαίο  για την τεχνική αξιολόγηση των προσφορών τους.  Η προσκόμιση γίνεται  σε εύλογο χρονικό 
διάστημα που ορίζεται κάθε φορά από την πρόσκληση και όχι πέραν των πέντε(5) εργασίμων ημερών 
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                                                               Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Τ Α

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Συνοπτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης

ΑΝΑΘΈΤΟΥΣΑ ΑΡΧΉ: Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ»
Οργανισμός δημοσίου δικαίου
Κύρια δραστηριότητα: Υγεία

ΈΔΡΑ: ΑΦΕΝΤΟΥΛΗ ΚΑΙ ΖΑΝΝΗ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τ.Κ.: 185 36
Κωδικός NUTS: GR300

ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ: Αρμόδιος για πληροφορίες: ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 210-4592157
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:  grigoriou@tzaneio.gr
ΦΑΞ: 210-4592597

ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΊΚΤΥΟ: http  ://  www  .  tzaneio  .  gr  /  
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, 
άμεση και δωρεάν πρόσβαση στην ανωτέρω διεύθυνση

ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ ΣΎΜΒΑΣΗΣ: ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
ΑΡΙΘΜΌΣ ΑΝΑΦΟΡΆΣ-
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: 

20/2016    Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 11143

ΚΩΔΙΚΌΣ ΚΥΡΊΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΊΟΥ CPV: 33157100-6,  24314000-8,  33141642-2,  33141615-4,  33198000-4, 
33172100-7, 44164300-0

ΕΚΤΙΜΏΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΉ ΑΞΊΑ: 137.562,00 € συμπ/νου ΦΠΑ
ΚΡΙΤΉΡΙΟ ΑΝΆΘΕΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση 

την τιμή (χαμηλότερη τιμή)
ΔΕΙΓΜΑΤΑ: Δύο(2) για κάθε είδος
ΠΠΦΥΥ 2014 
ΔΙΆΡΚΕΙΑ ΣΎΜΒΑΣΗΣ-ΧΡΌΝΟΙ 
ΠΑΡΆΔΟΣΗΣ:

12 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής. 

ΠΑΡΑΤΆΣΕΙΣ: χρονική παράταση έως εξαντλήσεως των συμβατικών ποσοτήτων, 
δίχως μεταβολή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.

ΤΌΠΟΣ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗΣ/ΠΑΡΆΔΟΣΗΣ:  ΓΝΠ ΤΖΑΝΕΙΟ (Αφεντούλη και Ζαννή, Πειραιάς)

ΠΑΡΑΔΟΤΈΑ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΠΑΡΑΛΑΒΉΣ: Τμηματική παράδοση
ΕΓΓΥΉΣΕΙΣ: Απαιτούνται Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής και Καλής Εκτέλεσης
ΤΡΟΠΟΠΟΊΗΣΗ ΣΎΜΒΑΣΗΣ: Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να 

απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με 
τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 
και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.
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ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΉ ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ

ΥΠΟΒΟΛΉΣ ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ

Ηλεκτρονική υποβολή: 17-04-2019, ώρα 14.00 
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, δηλ. έως την 22-04-
2019 και ώρα 14.:00

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ηλεκτρονική  Υποβολή:  Στη  διαδικτυακή  πύλη 
www.promitheus.gov.gr του  Εθνικού  Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) (ηλεκτρονική 
μορφή) 

Έντυπα δικαιολογητικά κατά περίπτωση: 
Στην έδρα του Γενικού Νοσοκομείου Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ»
Αφεντούλη και Ζαννή, Τμήμα Προμηθειών

ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ ΑΠΟΣΦΡΆΓΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ 

Η αποσφράγιση των προσφορών των υποψηφίων προμηθευτών θα 
γίνει  μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ την 
23-04-2019, ώρα Ελλάδας 10.00

ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑΣ ΑΝΆΡΤΗΣΗΣ 
ΤΕΎΧΟΥΣ ΠΡΟΚΉΡΥΞΗΣ

www  .  promitheus  .  gov  .  gr  
www  .  tzaneio  .  gr  ΠρομήθειεςΔιακηρύξεις Διαγωνισμοί

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜ/ΧΗΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΓΝΠ «ΤΖΑΝΕΙΟ»

ΜΑΡΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ

Σελίδα 32

http://www.hippocratio.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   II  .  

ΠΙΝΑΚΑ  Σ ΕΙΔΩΝ- ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ - ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ  

Α/Α
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΤΖΑΝΕΙΟΥ ΕΙΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡ.

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ

ΚΩΔ. 
ΠΑΡ/ΡΙΟΥ

ΤΙΜΗ 
ΠΑΡ/ΡΙΟΥ

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΦΠΑ

ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ

1 11101022

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 
(ΜΑΤΟΓΥΑΛΙΑ) ΜΕ 
ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΣΩΛΗΝΑ 
(180CM-210) 33157100-6 ΤΕΜ 6000 5.5.109 0,1310 € 0,1310 € 786,00 € 188,64 € 974,64 €

2 11101050 ΝΑΤΡΑΣΒΕΣΤΟΣ 24314000-8 KG 600 5.1.17 2,15 € 2,15 € 1.290,00 € 309,60 € 1.599,60 €

3 11101052
ΜΑΣΚΕΣ 02 ΑΕΡΟΖΟΛ 
ΕΝHΛΙΚΩΝ 33157100-6 ΤΕΜ 8000 5.5.112 0,57 € 0,57 € 4.560,00 € 1.094,40 € 5.654,40 €

4 11101183
ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 8Χ12 
ΜΜ ΠΕΡΙΠΟΥ 33141642-2 ΜΕΤΡΟ 18500   1,50 € 27.750,00 € 6.660,00 € 34.410,00 €

5 11101189

ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΑΠΛΟΙ 
ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ 
ΧΩΡΙΣ ΒΑΛΒΙΔΑ 33141615-4 ΤΕΜ 70000 41.6.4 0,1039 € 0,1039 € 7.273,00 € 1.745,52 € 9.018,52 €

6 11101234

ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
LATEX DRAINAZ 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 6Χ1,5mm 
ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟΥΣ 
ΚΛΙΒΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΝΑ ΜΗΝ 
ΣΥΓΚΛΙΝΟΥΝ ΤΑ 
ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ 33141642-2 ΜΕΤΡΟ 50   2,30 € 115,00 € 27,60 € 142,60 €

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜ/ΧΗΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΓΝΠ «ΤΖΑΝΕΙΟ»

ΜΑΡΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ
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7 11101236

ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
LATEX DRAINAZ 8Χ1,5mm 
ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗ, ΑΝΤΟΧΗ 
ΣΤΟΥΣ ΚΛΙΒΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΝΑ 
ΜΗΝ ΣΥΓΚΛΙΝΟΥΝ ΤΑ 
ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ 33141642-2 ΜΕΤΡΟ 200   2,30 € 460,00 € 110,40 € 570,40 €

8 11101309

ΛΑΣΤΙΧΟ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ 
ΑΝΑΡΟΦΗΣΗΣ Μ.Χ ΜΕ 
ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΗ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΑΠΟ 
ΔΙΑΦΑΝΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΜΕ 
ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ 
ΣΥΓΚΛΕΙΝΟΥΝ ΣΤΗΝ 
ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ 
ΕΥΚΑΜΠΤΟ 33141642-2 ΤΕΜ 3500   1,00 € 3.500,00 € 840,00 € 4.340,00 €

9 11101571

ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
ΒΡΟΓΧΟΔΙΑΣΤΑΛΤΙΚΩΝ 
ΜΕΣΩ  ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΟΣ 
Αεροθάλαμος για τη 
χορήγηση εισπνεόμενου 
βρογχοδιασταλτικού με 
δυνατότητα παρεμβολής 
στο κύκλωμα 
αναπνευστήρα και 
δυνατότητα προσαρμογής 
του φιαλιδίου MDI του 
εισπνεόμενου φαρμάκου 33157100-6 ΤΕΜ 200   29,00 € 5.800,00 € 1.392,00 € 7.192,00 €

10 11101792
ΧΑΡΤΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ 
ΚΛΙΒΑΝΩΝ ΑΤΜΟΥ 33198000-4 ΤΕΜ 20   23,00 € 460,00 € 110,40 € 570,40 €

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜ/ΧΗΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΓΝΠ «ΤΖΑΝΕΙΟ»
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11 11101835

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ Μ.Χ 
ΠΡΟΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕ 3 
ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ Υ, 
ΑΣΚΟ 2/3LIT ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ 
ΑΣΚΟΥ ΕΥΘΥ, ΥΠΟΔΟΧΗ 
ΚΑΠΝΟΓΡΑΦΟΥ(80CM-
220CM)       33172100-7 ΤΕΜ 700 52.4.11 3,20 € 3,20 € 2.240,00 € 537,60 € 2.777,60 €

12 11101842

ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
LATEX DRAINAZ 5X1,5MM 
ΜΕ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟΥΣ 
ΚΛΙΒΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΝΑ ΜΗΝ 
ΣΥΓΚΛΙΝΟΥΝ ΤΑ 
ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ 33141642-2 ΜΕΤΡΟ 100   1,70 € 170,00 € 40,80 € 210,80 €

13 11101843

ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
LATEX DRAINAZ 
7X1,5MM, ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟΥΣ 
ΚΛΙΒΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΝΑ ΜΗΝ 
ΣΥΓΚΛΙΝΟΥΝ ΤΑ 
ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ 33141642-2 ΜΕΤΡΟ 200   2,30 € 460,00 € 110,40 € 570,40 €

14 11101894

ΜΑΣΚΕΣ ΑΕΡΟΖΟΛ 
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΕΣ ΜΕ 
ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗ 33157100-6 ΤΕΜ 650 5.5.71 0,57 € 0,57 € 370,50 € 88,92 € 459,42 €

15 11103061
ΜΑΣΚΕΣ VENTURI O2 

(24%-50%) 33157100-6 ΤΕΜ 6600 5.5.113 0,60 € 0,60 € 3.960,00 € 950,40 € 4.910,40 €

16 11103141

ΜΑΣΚΕΣ Ο2 ΜΕ 6 
ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ (ΑΠΌ 24%-
60%) 33157100-6 ΤΕΜ 700 5.5.113 0,60 € 0,60 € 420,00 € 100,80 € 520,80 €

17 11103159 ΧΑΡΤΙ ΗΛΕΚΤΡΟΕΓΚ/ΦΟΥ 
245ΜΜΧ30 NIHON 

33198000-4 ΤΕΜ 60   41,00 € 2.460,00 € 590,40 € 3.050,40 €

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜ/ΧΗΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΓΝΠ «ΤΖΑΝΕΙΟ»
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KOHDEN

18 11103163

ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ 
ΚΕΝΟΥ, ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΜΕ 
ΠΡΟΕΞΕΧΟΝΤΑ ΔΑΚΤΥΛΙΟ 
ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ 
ΣΤΕΡΕΩΝΕΤΑΙ Η ΒΕΛΟΝΑ 
ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ 44164300-0 ΤΕΜ 1000   0,04 € 40,00 € 9,60 € 49,60 €

19 11103225

ΚΥΚΛΩΜΑ 
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΜΕ 
ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΑΕΡΙΟ 
ΣΤΟ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ "Υ" ΓΙΑ 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 
ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗ 
ΕΙΣΠΝΕΟΜΕΝΩΝ 
ΦΑΡΜΑΚΩΝ 33172100-7 ΤΕΜ 600   5,00 € 3.000,00 € 720,00 € 3.720,00 €

20 11104051

ΧΑΡΤΙ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 
ΚΟΠΩΣΗΣ QUINTON Q 
5000 33198000-4 ΤΕΜ 50   7,50 € 375,00 € 90,00 € 465,00 €

21 11104052

ΧΑΡΤΙ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 
ΚΟΠΩΣΗΣ MARQUETTE 
210MM 33198000-4 ΤΕΜ 50   15,00 € 750,00 € 180,00 € 930,00 €

22 11104104

ΧΑΡΤΙ ΗΚΓ CARDIOFAX 
ΠΤΥΧΩΤΟ ΣΕ ΔΕΣΜΙΔΕΣ 
110Χ140 33198000-4 ΤΕΜ 1000   1,50 € 1.500,00 € 360,00 € 1.860,00 €

23 11104120

ΧΑΡΤΙ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ 
Α1000 ΠΤΥΧΩΤΟ ΣΕ 
ΔΕΣΜΙΔΕΣ 63Χ100Χ30μ 33198000-4 ΤΕΜ 200   1,70 € 340,00 € 81,60 € 421,60 €

24 11104123

ΧΑΡΤΙ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ 
ΠΤΥΧΩΤΟ ΔΕΣΜΙΔΕΣ 300 
ΦΥΛ. 80Χ70 ESAOTE 33198000-4 ΤΕΜ 150 11.2.71 1,05 € 1,05 € 157,50 € 37,80 € 195,30 €

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜ/ΧΗΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΓΝΠ «ΤΖΑΝΕΙΟ»
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25 11104132
ΧΑΡΤΙ ΗΚΓ CM300 80mm χ 
20mm 33198000-4 ΤΕΜ 1000   1,10 € 1.100,00 € 264,00 € 1.364,00 €

26 11105022

ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ VACUTAINER 
ΛΗΨΕΩΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΕΝΟΥ 
10 ml ΧΩΡΙΣ 
ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ 44164300-0 ΤΕΜ 180000 16.4.166 0,0687 € 0,0687 € 12.366,00 € 2.967,84 € 15.333,84 €

27 11105048
ΧΑΡΤΙ ΥΠΕΡΗΧΟΥ 
MITSUBISHI Κ61 Β 33198000-4 ΤΕΜ 800   5,50 € 4.400,00 € 1.056,00 € 5.456,00 €

28 11105070

ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΓΥΑΛΙΝΑ 
WASSERMAN 10ML ΜΕ 
ΧΕΙΛΟΣ. 44164300-0 ΤΕΜ 2500   0,04 € 100,00 € 24,00 € 124,00 €

29 11105142
ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΥΑΛΙΝΑ 
WASSERMAN, 20ML. 44164300-0 ΤΕΜ 8500   0,0850 € 722,50 € 173,40 € 895,90 €

30 11105151

ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ 
ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ 5 ML 
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΥ 
ΠΥΘΜΕΝΑ (ΔΙΑΦΑΝΑ) RIA 44164300-0 ΤΕΜ 101000 16.4.74 0,0115 € 0,0115 € 1.161,50 € 278,76 € 1.440,26 €

31 11105156
ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 
ΚΩΝΙΚΑ ΔΙΑΦΑΝΗ 10 ML 44164300-0 ΤΕΜ 36000 16.4.21 0,0171 € 0,0171 € 615,60 € 147,74 € 763,34 €

32 11105326
ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 15 
ml ΜΕ ΒΙΔΩΤΟ ΠΩΜΑ 44164300-0 ΤΕΜ 5000 16.4.26 0,1187 € 0,1187 € 593,50 € 142,44 € 735,94 €

33 11105355
ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ VACUTAINER 
10 ml ΜΕ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ 44164300-0 ΤΕΜ 2000 16.4.112 0,08 € 0,08 € 160,00 € 38,40 € 198,40 €

34 11105373

ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΤΡΙΧΟΕΙΔΗ 
ΜΙΚΡΟΑΙΜΑΤΟΚΡΙΤΟΥ 
ΜΗ ΗΠΑΡΙΝΙΣΜΕΝΑ 44164300-0 ΤΕΜ 10000   0,012 € 120,00 € 28,80 € 148,80 €

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜ/ΧΗΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΓΝΠ «ΤΖΑΝΕΙΟ»
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35 11105403

Σωληνάρια πλαστικα 
(αθραυστα) ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΟΡΙΑΚΟ 
ΕΛΕΓΧΟ ΝΑΤ ΤΟΥ 
ΑΙΜΑΤΟΣ (ΜΟΡΙΑΚΟΣ 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΚΩΝ 
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ) ΜΕ K2 
EDTA 10,8mg,κενό 
αέρα,διαστασεων 
13χ100mm, πωμα 
ασφαλειας με ενδειξη 
πληρωσης και ετικετα για 
στοιχεια του ασθενους 
(να αναγραφεται ο 
αριθμος παρτιδας και 
ημερομηνια ληξης)το REF 
number,ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 44164300-0 ΤΕΜ 20250 16.4.170 0,1221 € 0,10 € 2.025,00 € 486,00 € 2.511,00 €

36 11105417

ΧΑΡΤΙ 
ΚΑΡΔΙΟΤΟΚΟΓΡΑΦΟΥ 
CHORO METRICS 4505 
152X90X160 33198000-4 ΤΕΜ 300   1,40 € 420,00 € 100,80 € 520,80 €

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜ/ΧΗΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΓΝΠ «ΤΖΑΝΕΙΟ»
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37 11105423

ΚΡΥΟΦΙΑΛΙΔΙΑ 2 ML ΜΕ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΒΙΔΩΤΟ 
ΠΩΜΑ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ 
ΔΑΚΤΥΛΙΟ 
ΑΥΤΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ, ΓΙΑ 
ΦΥΛΑΞΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΑΡΩΝ 
ΒΑΘΕΙΑΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ (-
196 C) ΑΘΡΑΥΣΤΑ, 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΕ Γ 
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ, 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ RNA se, 
DNAse ΚΑΙ 
ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΑ 
ΠΥΡΕΤΟΓΟΝΩΝ (pyrogen 
free) 44164300-0 ΤΕΜ 7400 16.4.18 0,29 € 0,29 € 2.146,00 € 515,04 € 2.661,04 €

38 11105504

ΧΑΡΤΙ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΟ 
ΔΙΑΘΛΑΣΙΜΕΤΡΟΥ 
58mmX25m 33198000-4 ΤΕΜ 60   3,50 € 210,00 € 50,40 € 260,40 €

39 11105708
ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΤΥΠΟΥ 
EPENDORFF 1,5 ML 44164300-0 ΤΕΜ 3000 16.4.12 0,01 € 0,01 € 30,00 € 7,20 € 37,20 €

40 11105750

ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕ 
ΚΕΝΟ (VACUTAINER) 
EDTA Κ3 4ML 13X75 MM 
ΜΕ ΠΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΜΕ ΕΤΙΚΕΤΑ ΚΑΙ LOT 
NUMBER 44164300-0 ΤΕΜ 180000 16.4.163 0,068 € 0,068 € 12.240,00 € 2.937,60 € 15.177,60 €

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜ/ΧΗΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
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41 11105751

ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΠΗΞΗ ΚΑΙ 
ΑΙΜΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ 
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΑΘΡΑΥΣΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΗΣΗ 
ΜΕ Tri-Sodium Citrate 
3,8% ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ ΓΙΑ 
ΟΓΚΟΥΣ ΑΙΜΑΤΟΣ 3ml 44164300-0 ΤΕΜ 33750 16.4.63 0,064 € 0,064 € 2.160,00 € 518,40 € 2.678,40 €

42 11105769

ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΟΡΟΥ 8-10ML 
ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ 
ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕ GEL 
ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ, 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 16χ100mm 44164300-0 TEM 1300 16.4.167 0,19 € 0,10 € 130,00 € 31,20 € 161,20 €

43 11105Γ05
ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΥΑΛΙΝΑ 
ΒΙΔΩΤΑ 7ml (BIZOU) 44164300-0 ΤΕΜ 5000   0,40 € 2.000,00 € 480,00 € 2.480,00 €

        ΣΥΝΟΛΟ 110.937,10 € 26.624,90 € 137.562,00 €

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜ/ΧΗΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΓΝΠ «ΤΖΑΝΕΙΟ»
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΠΙΝΑΚEΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΥΛΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1 11101022 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΜΑΤΟΓΥΑΛΙΑ) ΜΕ 
ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΣΩΛΗΝΑ (180   CM   -210)   

Από  ατοξικό  μαλακό  υλικό,  για  ιατρική 
χρήση  με  σωλήνα  παροχής  οξυγόνου  2 
μέτρων

ΝΑΙ
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2 11101050 ΝΑΤΡΑΣΒΕΣΤΟΣ 

• Να  διατίθεται  σε  μορφή  σφαιριδίων 
μεγέθους 3-4mm που να εξασφαλίζει την 
άριστη  ροή  των  αερίων  μέσα  στο 
κάνιστρο  της  νατρασβέστου  και  την 
χρησιμοποίηση της νατρασβέστου σε όλο 
το μήκος και το πλάτος του κανίστρου. 
• Με ειδική επεξεργασία σκλήρυνσης των 
σφαιριδίων οδηγεί  στην ελαχιστοποίηση 
της  παραγωγής  σκόνης  νατρασβέστου 
μέσα στο αναισθησιολογικό κύκλωμα
• Η ειδική σύνθεση της νατρασβέστου να 
αποτρέπει  την  αποδόμηση  των  μορίων 
των  πτητικών  αναισθητικών 
(ισοφλουράνιο,  σεβοφλουράνιο, 
δεσφλουράνιο).
• Να  έχει  την  ιδιότητα  να  διατηρεί  την 
αλλαγή  στο  χρώμα  της,  που  να 
υποδεικνύει  την  εξουδετέρωσή  της,  για 
ένα  χρονικό  διάστημα  μεγαλύτερο  από 
δύο  εβδομάδες.  Το  γεγονός  αυτό 
μεγιστοποιεί  την  ασφάλεια  του  ασθενή 
και ελαχιστοποιεί το κόστος από περιττές 
αλλαγές νατρασβέστου.
• Να  έχει  ικανότητα  απορρόφησης  του 
διοξειδίου  του  άνθρακα  βάσει  των 
διεθνών  standards USP (United States 
Pharmacopia)  (1kg να  απορροφά 
τουλάχιστον   120  lit του  διοξειδίου  του 
άνθρακα)
• Να  μην  είναι  καυστική,  αφού  δεν  θα 
περιέχει  υδροξείδια  του  νατρίου,  του 
καλίου  και  του  βαρίου  έτσι  ώστε  να 
μεταφέρεται με οποιοδήποτε μεταφορικό 
μέσο  και  να  αποθηκευτεί  σε  απλούς 
αποθηκευτικούς  χώρους,  αφού  θα 
θεωρείται μη επικίνδυνο υλικό.
• Να διατίθεται σε συσκευασία των 5 kgr.

ΝΑΙ

3 11101052 ΜΑΣΚΕΣ Ο2 ΑΕΡΟΖΟΛ ΕΝHΛΙΚΩΝ 

 Να είναι κατασκευασμένη από 
διάφανο, καθαρό, μαλακό και ελαφρύ 
πλαστικό υλικό.
 Να έχει πλάγιες οπές εκπνοής, 
ανατομική κατασκευή για το πηγούνι και 
επιρρίνιο ταινία αλουμινίου.
 Η μάσκα να είναι ικανοποιητικά 
μεγάλη, ώστε να εφαρμόζει σε όλα τα 
μεγέθη προσώπων.
 Να διαθέτει μεταλλικό επιρρίνιο 
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έλασμα για καλύτερη συγκράτηση στο 
πρόσωπο.
 Να έχει αυξομειούμενη ελαστική 
ταινία, για την συγκράτηση της μάσκας 
στην κεφαλή.
 Η μάσκα να συνδέεται με κυπελλίδιο 
νεφελοποίησης φαρμάκου το οποίο να 
παράγει πλούσια νεφέλη και να 
λειτουργεί σε οποιαδήποτε θέση 
ευρίσκεται ο ασθενής.
 Το μπουκαλάκι να έχει χωρητικότητα 
από 5cc και πάνω. 
 Να εφαρμόζει εύκολα και να συνδέεται 
με πλαστικό σωλήνα μήκους τουλάχιστον 
1,80 m και να εφαρμόζει σε οποιοδήποτε 
ροόμετρο.
 Να είναι σε ατομική συσκευασία.
 Ο σωλήνας να είναι ειδικά 
κατασκευασμένος, έτσι ώστε και σε 
περίπτωση κλίσεως 90ο, να μην 
διακόπτεται η παροχή οξυγόνου.
 Να φέρει πιστοποίηση CE .

4 11101183 ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 8Χ12 ΜΜ ΠΕΡΙΠΟΥ 

 100% ελαστομερής σιλικόνη 
(πολυμεθυλοσιλοζάνιο) άχρωμο διαυγές. 
Πυκνότητα: 1.14 – 1.16 g/cm3 
 Σκληρότητα: 60± 5 shore A. Επιμήκυνση 
> 450%. 
Αντοχή από 50ο C έως 200ο C. 
Άοσμο, άγευστο, ατοξικό, 
αποστειρώσιμο (κλιβανίσιμο), άτηκτο, 
ελαστικό, απαραμόρφωτο στο σχήμα. 
 Για σύνδεση μηχανημάτων 
παροχέτευσης, αναρρόφησης. 
 Κυκλικού σχήματος, σε συσκευασία 
πολυαιθυλενίου, αεροστεγώς κλεισμένη.
Να έχει σήμανση ποιότητας CE
Να έχει έγκριση του ΕΟΦ 

ΝΑΙ

5 11101189 ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ  ΑΠΛΟΙ  ΜΗ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΧΩΡΙΣ ΒΑΛΒΙΔΑ, μιας 
χρήσεως

Να  διαθέτουν  τα  παρακάτω 
χαρακτηριστικά:
•Να είναι χωρητικότητας 2.000cc
•Να έχουν διαβάθμιση ανά 100 ml
•Να είναι πλαστικοί διαφανείς, απολύτου 
στεγανότητος
•Να  έχει  μήκος  σωλήνα  90-100  εκ  ο 
οποίος  να  καταλήγει  σε  ρύγχος  που  να 
προστατεύεται με κάλυμμα

ΝΑΙ
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•Να  διαθέτουν  τρύπες  ώστε  να 
επιτρέπουν  την  προσαρμογή  ειδικής 
κρεμάστρας
•Να  έχουν  και  βαλβίδα  μη 
παλινδρομήσεως  του  περιεχομένου  του 
σάκου στην ουροδόχο κύστη

6 11101234 ΛΑΣΤΙΧΟ  ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ    LATEX   
DRAINAZ   ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 6Χ1,5  mm   ΑΝΤΟΧΗ   
ΣΤΟΥΣ  ΚΛΙΒΑΝΙΣΜΟΥΣ,  ΝΑ  ΜΗΝ 
ΣΥΓΚΛΙΝΟΥΝ ΤΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ

 100% Ελαστομερές, Latex, Polymer
 Χρώμα κίτρινο
 Σκληρότητα 30 ± 5shore A
 Επιμήκυνσης › 600 %
 Αντοχή -20 ° C
 Άοσμο, άγευστο, ατοξικό, άτηκτο, 
ελαστικό, απαραμόρφωτο στο σχήμα 
(ιδανικό για απλές παροχετεύσεις).
 Να μπορεί να συνδέεται με 
μηχανήματα, να χρησιμοποιείται για 
αιμοληψίες και αναρροφήσεις
 Να έχει σχήμα κυκλικό
 Να παρέχεται σε συσκευασία 
αεροστεγώς κλεισμένη σε σακούλα 
πολυαιθυλενίου
 Να έχει σήμανση ποιότητας CE
 Να έχει έγκριση του ΕΟΦ 

ΝΑΙ

7 11101236 ΛΑΣΤΙΧΟ  ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ    LATEX   
DRAINAZ   8Χ1,5  mm   ΑΠΟ  ΣΙΛΙΚΟΝΗ,   
ΑΝΤΟΧΗ  ΣΤΟΥΣ  ΚΛΙΒΑΝΙΣΜΟΥΣ,  ΝΑ 
ΜΗΝ ΣΥΓΚΛΙΝΟΥΝ ΤΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ

 100% Ελαστομερές, Latex, Polymer
 Χρώμα κίτρινο
 Σκληρότητα 30 ± 5shore A
 Επιμήκυνσης › 600 %
 Αντοχή -20 ° C
 Άοσμο, άγευστο, ατοξικό, άτηκτο, 
ελαστικό, απαραμόρφωτο στο σχήμα 
(ιδανικό για απλές παροχετεύσεις).
 Να μπορεί να συνδέεται με 
μηχανήματα, να χρησιμοποιείται για 
αιμοληψίες και αναρροφήσεις
 Να έχει σχήμα κυκλικό
 Να παρέχεται σε συσκευασία 
αεροστεγώς κλεισμένη σε σακούλα 
πολυαιθυλενίου
 Να έχει σήμανση ποιότητας CE
 Να έχει έγκριση του ΕΟΦ 

ΝΑΙ

8 11101309 ΛΑΣΤΙΧΟ  ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ  ΑΝΑΡΟΦΗΣΗΣ 
Μ.Χ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ 

ΝΑΙ
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ΑΠΟ  ΔΙΑΦΑΝΗ  ΣΙΛΙΚΟΝΗ  ΜΕ 
ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ  ΠΟΥ  ΔΕΝ  ΣΥΓΚΛΙΝΟΥΝ 
ΣΤΗΝ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ, ΕΥΚΑΜΠΤΟ 

9 11101571 ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
ΒΡΟΓΧΟΔΙΑΣΤΑΛΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩ 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΟΣ.

 Αεροθάλαμος για την χορήγηση 
εισπνεόμενων προωθητικών 
βρογχοδιασταλτικών φαρμακων για 
χρήση σε κύκλωμα αναπνευστήρα 
διασωληνωμένου ασθενή με δυνατότητα 
παρεμβολής στο κύκλωμα ενηλίκων και 
δυνατότητα προσαρμογής του φιαλιδίου 
MDI του εισπνεόμενου φαρμάκου.
 Ο αεροθάλαμος δύναται να 
συμπτυχθεί, χωρίς να αφαιρεθεί από το 
κύκλωμα, ώστε να μειωθεί ο νεκρός 
χώρος όταν δεν χορηγείται θεραπεία, και 
να αναπτυχθεί ξανά όταν χρειάζεται να 
δοθεί θεραπεία στον ασθενή.

ΝΑΙ

10 11101792 ΧΑΡΤΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΚΛΙΒΑΝΩΝ ΑΤΜΟΥ

Το  ανωτέρω  υλικό  χρησιμοποιείται  για 
τους  4  κλιβάνους  ατμού  Getinge. 
Απαραίτητη προϋπόθεση η υποχρεωτική 
εκ  μέρους  όλων  των  εταιρειών 
προσκόμιση δείγματος, ώστε να υπάρξει 
έλεγχος της λειτουργικότητας του υλικού 
κατά την τεχνική αξιολόγηση.

ΝΑΙ

11 11101835 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ Μ.Χ 
ΠΡΟΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕ 3 ΣΩΛΗΝΕΣ, 
ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ Υ, ΑΣΚΟ 2/3 lit ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ 
ΑΣΚΟΥ ΕΥΘΥ, ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΠΝΟΓΡΑΦΟΥ 
(80cm-220cm)

ΝΑΙ

12 11101842 ΛΑΣΤΙΧΟ  ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ    LATEX   
DRAINAZ   5  X  1,5  MM   ΜΕ ΑΝΤΟΧΗ  ΣΤΟΥΣ   
ΚΛΙΒΑΝΙΣΜΟΥΣ,  ΝΑ  ΜΗΝ  ΣΥΓΚΛΙΝΟΥΝ 
ΤΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ   

 100% Ελαστομερές, Latex, Polymer
 Χρώμα κίτρινο
 Σκληρότητα 30 ± 5shore A
 Επιμήκυνσης › 600 %
 Αντοχή -20 ° C
 Άοσμο, άγευστο, ατοξικό, άτηκτο, 
ελαστικό, απαραμόρφωτο στο σχήμα 
(ιδανικό για απλές παροχετεύσεις).
 Να μπορεί να συνδέεται με 
μηχανήματα, να χρησιμοποιείται για 
αιμοληψίες και αναρροφήσεις

ΝΑΙ
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 Να έχει σχήμα κυκλικό
 Να παρέχεται σε συσκευασία 
αεροστεγώς κλεισμένη σε σακούλα 
πολυαιθυλενίου
 Να έχει σήμανση ποιότητας CE 

13 11101843 ΛΑΣΤΙΧΟ  ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ    LATEX   
DRAINAZ   7  X  1,5  MM  ,  ΑΝΤΟΧΗ  ΣΤΟΥΣ   
ΚΛΙΒΑΝΙΣΜΟΥΣ,  ΝΑ  ΜΗΝ  ΣΥΓΚΛΙΝΟΥΝ 
ΤΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ  

 100% Ελαστομερές, Latex, Polymer
 Χρώμα κίτρινο
 Σκληρότητα 30 ± 5shore A
 Επιμήκυνσης › 600 %
 Αντοχή -20 ° C
 Άοσμο, άγευστο, ατοξικό, άτηκτο, 
ελαστικό, απαραμόρφωτο στο σχήμα 
(ιδανικό για απλές παροχετεύσεις).
 Να μπορεί να συνδέεται με 
μηχανήματα, να χρησιμοποιείται για 
αιμοληψίες και αναρροφήσεις
 Να έχει σχήμα κυκλικό
 Να παρέχεται σε συσκευασία 
αεροστεγώς κλεισμένη σε σακούλα 
πολυαιθυλενίου
 Να έχει σήμανση ποιότητας CE 

ΝΑΙ

14 11101894 ΜΑΣΚΕΣ ΑΕΡΟΖΟΛ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΕΣ ΜΕ 
ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗ 

 Να είναι κατασκευασμένη από 
διάφανο, καθαρό, μαλακό και ελαφρύ 
πλαστικό υλικό.
 Να έχει πλάγιες οπές εκπνοής, 
ανατομική κατασκευή για το πηγούνι και 
επιρρίνιο ταινία αλουμινίου.
 Η μάσκα να είναι ικανοποιητικά μεγάλη, 
ώστε να εφαρμόζει σε όλα τα μεγέθη 
προσώπων.
 Να διαθέτει μεταλλικό επιρρίνιο 
έλασμα για καλύτερη συγκράτηση στο 
πρόσωπο.
 Να έχει αυξομειούμενη ελαστική ταινία, 
για την συγκράτηση της μάσκας στην 
κεφαλή.
 Η μάσκα να συνδέεται με κυπελίδιο 
νεφελοποίησης φαρμάκου το οποίο να 
παράγει πλούσια νεφέλη και να 
λειτουργεί σε οποιαδήποτε θέση 
ευρίσκεται ο ασθενής.
 Το μπουκαλάκι να έχει χωρητικότητα 
από 5cc και πάνω.
 Να εφαρμόζει εύκολα και να συνδέεται 

ΝΑΙ
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με πλαστικό σωλήνα μήκους τουλάχιστον 
1,80 m και να εφαρμόζει σε οποιοδήποτε 
ρόομετρο.
 Να είναι σε ατομική συσκευασία.
 Ο σωλήνας να είναι ειδικά 
κατασκευασμένος, έτσι ώστε και σε 
περίπτωση κλίσεως 90ο να μην 
διακόπτεται η παροχή οξυγόνου
 Να φέρει πιστοποίηση CE.

15 11103061 ΜΑΣΚΕΣ VENTURI Ο2 
(24% - 50%)
 Να είναι κατασκευασμένη από 
διάφανο, καθαρό, μαλακό και ελαφρύ 
πλαστικό υλικό.
 Να έχει πλάγιες οπές εκπνοής, 
ανατομική κατασκευή για το πηγούνι και 
επιρρίνιο ταινία
 αλουμινίου.
 Η μάσκα να είναι ικανοποιητικά μεγάλη, 
για να εφαρμόζει σε όλα τα μεγέθη 
προσώπων.
 Να διαθέτει μεταλλικό επιρρίνιο 
έλασμα για καλύτερη συγκράτηση στο 
πρόσωπο.
 Να έχει αυξομειούμενη ελαστική ταινία 
για τη συγκράτησή της στην κεφαλή.
 Η μάσκα να συνδέεται με κρικοειδή 
σωλήνα διαμέτρου περίπου 20-22 mm 
και μήκος 15-17cm.
 Να υπάρχει βαλβίδα VENTURI 
ρυθμιζόμενης παροχής οξυγόνου 24% - 
28% - 31% - 35% - 40% και 50% ή 60% και 
να συνδέεται με πλαστικό σωλήνα 
μήκους τουλάχιστον 180cm και να 
εφαρμόζει σε οποιοδήποτε ροόμετρο.
 Να έχει ασφαλή και ακριβή χρήση.
 Να προσφέρεται σε ατομική 
συσκευασία.
 Ο σωλήνας να είναι ειδικά 
κατασκευασμένος, έτσι ώστε και σε 
περίπτωση κλίσεως 90°, να μην 
διακόπτεται η παροχή οξυγόνου.
 Να φέρει πιστοποίηση CE.

ΝΑΙ

16 11103141 ΜΑΣΚΕΣ Ο2 ΜΕ  ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ (ΑΠΟ24% - 
60%) 

 Να είναι κατασκευασμένη από 
διάφανο, καθαρό, μαλακό και ελαφρύ 
πλαστικό υλικό.
 Να έχει πλάγιες οπές εκπνοής, 
ανατομική κατασκευή για το πηγούνι και 

ΝΑΙ
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επιρρίνιο ταινία
 αλουμινίου.
 Η μάσκα να είναι ικανοποιητικά μεγάλη, 
για να εφαρμόζει σε όλα τα μεγέθη 
προσώπων.
 Να διαθέτει μεταλλικό επιρρίνιο 
έλασμα για καλύτερη συγκράτηση στο 
πρόσωπο.
 Να έχει αυξομειούμενη ελαστική ταινία 
για τη συγκράτησή της στην κεφαλή.
 Η μάσκα να συνδέεται με κρικοειδή 
σωλήνα διαμέτρου περίπου 20-22 mm 
και μήκος 15-17cm.
 Να υπάρχει δυνατότητα  παροχής 
οξυγόνου με ξεχωριστές βαλβίδες 
διαφορετικού χρώματος, από 24% έως 
απαραίτητα μέχρι και 60%, και να 
συνδέεται με πλαστικό σωλήνα μήκους 
τουλάχιστον 180cm και να εφαρμόζει σε 
οποιοδήποτε ροόμετρο.
 Να έχει ασφαλή και ακριβή χρήση.
 Να προσφέρεται σε ατομική 
συσκευασία.
 Ο σωλήνας να είναι ειδικά 
κατασκευασμένος, έτσι ώστε και σε 
περίπτωση κλίσεως 90° να μην 
διακόπτεται η παροχή οξυγόνου.
 Να φέρει πιστοποίηση CE

17 11103159 ΧΑΡΤΙ ΗΛΕΚΤΡΟΕΓΚ/ΦΟΥ 245ΜΜΧ30 
NIHON KOHDEN

Όπως περιγράφεται στον κωδικό 

ΝΑΙ

18 11103163 ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ ΚΕΝΟΥ, 
ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΜΕ ΠΡΟΕΞΕΧΟΝΤΑ ΔΑΚΤΥΛΙΟ 
ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΣΤΕΡΕΩΝΕΤΑΙ Η ΒΕΛΟΝΑ 
ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ 

ΝΑΙ

19 11103225 ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΜΕ 
ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΑΕΡΙΟ ΣΤΟ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ 
“Y” ΓΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗ 
ΕΙΣΠΝΕΟΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΝΑΙ

20 11104051 ΧΑΡΤΙ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΚΟΠΩΣΗΣ 
QUINTON     Q   5000   

Όπως περιγράφεται στον κωδικό 

ΝΑΙ

21 11104052 ΧΑΡΤΙ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΚΟΠΩΣΗΣ 
MARQUETTE   210  mm  

Όπως περιγράφεται στον κωδικό

ΝΑΙ

22 11104104 ΧΑΡΤΙ ΗΚΓ   CARDIOFAX   ΠΤΥΧΩΤΟ ΣΕ   ΝΑΙ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜ/ΧΗΣ 
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ΔΕΣΜΙΔΕΣ 110Χ140

Θερμογραφικό χαρτί κατάλληλο για 
καρδιογράφο Nihon Konden Cardiofax 
Gem 

23 11104120 ΧΑΡΤΙ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ Α1000 ΠΤΥΧΩΤΟ 
ΣΕ ΔΕΣΜΙΔΕΣ 63χ100χ30μ

Όπως περιγράφεται στον κωδικό

ΝΑΙ

24 11104123 ΧΑΡΤΙ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ ΠΤΥΧΩΤΟ 
ΔΕΣΜΙΔΕΣ 300 ΦΥΛ. 80Χ70   ESAOTE  

Όπως περιγράφεται στον κωδικό 

ΝΑΙ

25 11104132 ΧΑΡΤΙ ΗΚΓ   CM  300 80  mm     x   20  mm  

Όπως περιγράφεται στον κωδικό

ΝΑΙ

26 11105022 ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ VACUTAINER ΛΗΨΕΩΣ 
ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΕΝΟΥ 10ml ΧΩΡΙΣ 
ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ

ΝΑΙ

27 11105048 ΧΑΡΤΙ ΥΠΕΡΗΧΟΥ   MITSUBISHI     K  61   B  

Όπως περιγράφεται στον κωδικό

ΝΑΙ

28 11105070 ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΓΥΑΛΙΝΑ WASSERMAN 10ml 
ΜΕ ΧΕΙΛΟΣ

ΝΑΙ

29 11105142 ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΓΥΑΛΙΝΑ WASSERMAN 20ml ΝΑΙ

30 11105151 ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ 5 ML 
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΥ ΠΥΘΜΕΝΑ 
(ΔΙΑΦΑΝΑ) RIA 

ΝΑΙ

31 11105156 ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΩΝΙΚΑ 
ΔΙΑΦΑΝΗ 10ml

ΝΑΙ

32 11105326 ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 15 ml ΜΕ ΒΙΔΩΤΟ 
ΠΩΜΑ

ΝΑΙ

33 11105355 ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ VACUTAINER 10ml ME 
ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ

Με ξηρά ηπαρίνη

ΝΑΙ

34 11105373 ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΤΡΙΧΟΕΙΔΗ 
ΜΙΚΡΟΑΙΜΑΤΟΚΡΙΤΟΥ ΜΗ 
ΗΠΑΡΙΝΙΣΜΕΝΑ 

ΝΑΙ

35 11105403 Σωληνάρια πλαστικά (άθραυστα) 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΟΡΙΑΚΟ ΕΛΕΓΧΟ 
ΝΑΤ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ (ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ) ΜΕ K2 EDTA 
10,8mg, κενό αέρα, διαστάσεων 
13χ100mm, πώμα ασφάλειας με ένδειξη 
πλήρωσης και ετικέτα για στοιχεία του 
ασθενούς (να αναγράφεται ο αριθμός 

ΝΑΙ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜ/ΧΗΣ 
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παρτίδας και ημερομηνία λήξης)το REF 
number, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ

36 11105417 ΧΑΡΤΙ ΚΑΡΔΙΟΤΟΚΟΓΡΑΦΟΥ 
CHOROMETRICS   4505 152  X  90  X  160   

Όπως περιγράφεται στον κωδικό 

ΝΑΙ

37 11105423 ΚΡΥΟΦΙΑΛΙΔΙΑ 2 ML ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 
ΒΙΔΩΤΟ ΠΩΜΑ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ 
ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΑΥΤΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ, ΓΙΑ 
ΦΥΛΑΞΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ 
ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΒΑΘΕΙΑΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ (-196 
C) ΑΘΡΑΥΣΤΑ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΕ Γ 
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ RNA se, DNAse ΚΑΙ 
ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΑ ΠΥΡΕΤΟΓΟΝΩΝ 
(pyrogen free)

ΝΑΙ

38 11105504 ΧΑΡΤΙ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΟ 
ΔΙΑΘΛΑΣΙΜΕΤΡΟΥ 58  mmX  25  m  

Όπως περιγράφεται στον κωδικό 

ΝΑΙ

39 11105708 ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΤΥΠΟΥ EPENDORFF 1,5ml ΝΑΙ

40 11105750 ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕ ΚΕΝΟ 
(VACUTAINER) EDTA Κ3 4ML 13X75MM 
ΜΕ ΠΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕ ΕΤΙΚΕΤΑ 
ΚΑΙ LOT NUMBER

ΝΑΙ

41 11105751 ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΠΗΞΗ ΚΑΙ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗ 
ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΑΘΡΑΥΣΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ 
ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΗΣΗ ΜΕ Tri-Sodium Citrate 
3,8% ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ ΓΙΑ ΟΓΚΟΥΣ 
ΑΙΜΑΤΟΣ 3ml

ΝΑΙ

42 11105769 ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΟΡΟΥ 8-10  ml   ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ   
ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕ   GEL   
ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 16χ100  mm  

 Σωληνάρια αιμοληψίας για τον 
ορολογικό έλεγχο του αίματος 
χωρητικότητας 8-10ml, διαστάσεων 
16χ100mm, με gel διαχωρισμού και χωρίς 
αντιπηκτικό
 Να αναγράφεται το REF, CE, LOT 
παραγωγής, η ημερομηνία λήξεως, να 
έχει ένδειξη πλήρωσης και πώμα 
ασφαλείας 

ΝΑΙ

43 11105Γ05 ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΓΥΑΛΙΝΑ ΒΙΔΩΤΑ 7ml 
(BIZOU)

ΝΑΙ
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Υπόδειγμα Φύλλου Συμμόρφωσης

Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να πληρούν τις  οριζόμενες  ελάχιστες προδιαγραφές-απαιτήσεις  και 
τους όρους της Διακήρυξης που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Διακήρυξης.

Απαιτείται, η συνυποβολή Φύλλου Συμμόρφωσης (Υπόδειγμα Πίνακα Ι, παρακάτω) 

Προκειμένου να τεκμηριωθεί η συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης θα 
πρέπει  να  συμπληρωθεί,  και  να  υποβληθεί  ηλεκτρονικά  και  ψηφιακά  υπογεγραμμένος,  από  τον 
υποψήφιο  προμηθευτή/ανάδοχο  σχετικός  «Πίνακας  Συμμόρφωσης»  συμπληρωμένος  σύμφωνα  με  τις 
παρακάτω επεξηγήσεις και οδηγίες τις οποίες ο υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει.

Ο Πίνακας Συμμόρφωσης  να διαθέτει την εξής  μορφή:

1. Στη στήλη «Απαίτηση» αντιγράφονται οι ζητούμενες Τεχνικές Προδιαγραφές των Ειδών από τη 
Διακήρυξη.

2. Στη στήλη «Απάντηση» σημειώνεται η απάντηση του υποψηφίου Προμηθευτή 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  της  προδιαγραφής  και  η  αρμόδια 
επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της  πλήρωσης της απαίτησης (ιδιαίτερα 
αν αυτή αποτελεί ελάχιστη) .

3. Στη  στήλη  «Προσφορά  Υποψήφιου  Προμηθευτή»  περιγράφεται  αναλυτικά  η  Τεχνική 
Προδιαγραφή του προσφερόμενου είδους από τον υποψήφιο Προμηθευτή.       

4. Στη  στήλη  «Παραπομπή»  θα  καταγραφεί  η  σαφής  παραπομπή  στην  τεχνική  προσφορά,  σε 
αντίστοιχο τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή ή αναλυτική τεχνική περιγραφή του εξοπλισμού ή 
του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας, ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης, υποστήριξης 
και  εκπαίδευσης  κλπ.  που  θα  παρατεθούν  στο  παράρτημα.  Είναι  ιδιαίτερα  επιθυμητή  η 
πληρέστερη  συμπλήρωση  και  οι  παραπομπές  να  είναι  κατά  το  δυνατόν  συγκεκριμένες   (πχ.  
Τεχνική Προσφορά / Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4 κλπ).

5. Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή αναφορά θα  υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη 
συμφωνία και  θα σημειωθεί  η  αντίστοιχη  παράγραφος του πίνακα συμμόρφωσης στην οποία 
καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (πχ. Προδ. 1.1.4.2).

6. Η επιτροπή αξιολόγησης θα αξιολογήσει κατά την κρίση της τα παρεχόμενα από τους υποψήφιους 
προμηθευτές  στοιχεία  κατά  τη  διαδικασία  τεχνικής  αξιολόγησης  των  προσφερόμενων 
υπηρεσιών/εξοπλισμού/ειδών.
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ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

A/A ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ

(ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ)
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1. π.χ  11101052-
ΜΑΣΚΕΣ  Ο2 
ΑΕΡΟΖΟΛ 
ΕΝHΛΙΚΩΝ 

Αντιγραφή 
Ζητούμενης 
Τεχνικής 
Προδιαγραφής  του 
Είδους  από  τη 
Διακήρυξη  όπως 
αυτές 
διατυπώνονται  στα 
Παράρτημα  III της 
παρούσας

NAI

Αναλυτική  Περιγραφή 
Τεχνικής 
Προδιαγραφής  του 
Προσφερόμενου 
Είδους  από  τον 
Υποψήφιο 
Προμηθευτή/Ανάδοχο 

παραπομπή στη σχετική σελίδα της τεχνικής προσφοράς του 
με  αναφορά  στο  συγκεκριμένο  προσφερόμενο 
κωδικό εμπορίου που αντιστοιχεί στον κωδικό της 
Διακήρυξης και σε τυχόν ενημερωτικά φυλλάδια



7. Η μη συμμόρφωση με τα παραπάνω (πχ μη αναφορά, ασαφής ή εσφαλμένη αναφορά) μπορεί να 
επιφέρει την ποινή του αποκλεισμού.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Ειδικοί Όροι

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. 

ΔΥ8δ/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.  ΔΥ8δ/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.). 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Τ.Ε.Υ.Δ.

Διατίθεται στο ΕΣΗΔΗΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  11143 ως συνημμένο της παρούσης διακήρυξης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI –Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Οι προσφορές θα πρέπει να συνταχθούν σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν.4144/2013 (ΦΕΚ 88 Α) επί 
ποινή απόρριψης. 

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

α/α

Κωδικός 
είδους από

Διακήρυξη 
Νοοοκομείου

ΠροσφερόμενοΕίδος/
υπηρεσία

Μονάδα 
Μέτρησης

Ποσότητα 
από 

Διακήρυξη

Τιμή 
Μονάδας

Μερικό Σύνολο

(χωρίς Φ.Π.Α

Ποσοσ
τό 

ΦΠΑ

Σύνολο 
δαπάνης 
με ΦΠΑ

Κωδικός 
Παρατηρ
ητηρίουΤ

ιμών

1 Περιγραφή …………

Εμπ. Κωδικός: …....

GMDN

ΕΚΑΠΤΥ

2
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ – Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής
Επωνυμία Τράπεζας......................................................................................................
Κατάστημα..................................................................................................................
(Δ/νση-οδός, αριθμός, Τ.Κ. FAX.)

Ημερομηνία Έκδοσης..........................
ΕURO.................................................
ΠΡΟΣ
ΓΕΝ. ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
“ΤΖΑΝΕΙΟ”
ΑΦΕΝΤΟΥΛΗ 1 & ΖΑΝΝΗ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τ.Κ. 185 36

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………………
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 σας (αρ. διακήρυξης 20/2016)
για την ανάδειξη Προμηθευτή για την προμήθεια «ΔΙΑΦΟΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω
διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις.
Το παραπάνω  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 πέντε (5) 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 Δημόσιο και τα
ΝΠΔΔ, 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)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙI  – Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης
Επωνυμία Τράπεζας......................................................................................................
Κατάστημα..................................................................................................................
(Δ/νση-οδός, αριθμός, Τ.Κ. FAX.)

Ημερομηνία Έκδοσης..........................
ΕURO.................................................
ΠΡΟΣ
ΓΕΝ. ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
“ΤΖΑΝΕΙΟ”
ΑΦΕΝΤΟΥΛΗ 1 & ΖΑΝΝΗ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τ.Κ. 185 36

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...................................................……………… 
Δ/ΝΣΗ........................................................ ................................................................για την καλή εκτέλεση

από αυτήν των όρων της με αριθμό--------------  σύμβασης,  που υπέγραψε μαζί  σας για την προμήθεια 
«ΔΙΑΦΟΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ  ΥΛΙΚΟΥ»  ΓΙΑ  ΕΝΑ (1)  ΕΤΟΣ» (αρ.Διακ/ξης  20/2016)  και  το οποίο ποσόν 
καλύπτει το 5% της συμβατικής εκτός 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.
Η παρούσα ισχύει μέχρι . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (2)

μήνες του χρόνου ισχύος της σύμβασης).
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. Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό

των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ, συνυπολογίζοντας και το ποσό

της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο

Οικονομικών για την Τράπεζα μας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX – Σχέδιο Σύμβασης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ
         2Η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΕΝΙΚΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
          «ΤΖΑΝΕΙΟ»
Ταχ. Δ/νση: Αφεντούλη και Ζαννή
Τ.Κ.: 185 36

Σύμβαση

Ποσού ΧΧΧΧΧΧΧ € Πλέον ΦΠΑ

Για την προμήθεια
«χχχχχχχχχ»

Τόπος καταρτίσεως 
συμβάσεως:

Τα Γραφεία Γεν. Νοσοκομείου Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ»

Διάρκεια σύμβασης: Ένα (1)  έτος  από  την  υπογραφή  της  κι  έως  εξαντλήσεως  των  συμβατικών 
ποσοτήτων

Στον Πειραιά σήμερα την .... ……….. του έτους ………., οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

Αφενός

Το Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ»

Διεύθυνση : Αφεντούλη και Ζαννή Τ.Κ. : 185 36 Περιοχή : Πειραιάς 

Τηλ. Επικοινωνίας: Email : Φαξ : 

Α.Φ.Μ : Δ.Ο.Υ. :

νομίμως εκπροσωπούμενο για την υπογραφή της παρούσας από τ ν κ  Διοικητή, και το οποίο στο εξής θα 
αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή»

και αφετέρου

Η εταιρεία _________________με διακριτικό τίτλο _______________

Διεύθυνση εταιρίας: Τ.Κ. : Περιοχή : 

Τηλ. Επικοινωνίας: Email : Φαξ : 

Α.Φ.Μ : Δ.Ο.Υ. :
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νομίμως εκπροσωπούμενη από τον ___________ (ιδιότητα νόμιμου εκπρόσωπου) και η οποία στο εξής θα 
αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο Προμηθευτής»,

Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:

ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ

Αντίκλητος Το πρόσωπο που ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα 
πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, email 
κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με αυτόν και  
αυτός με υπεύθυνη δήλωσή του αποδέχθηκε το διορισμό αυτό.

Διοικητική  εντολή:  οποιαδήποτε  οδηγία  ή  εντολή  δίδεται  γραπτώς από την  Αναθέτουσα  Αρχή ή  την  
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της προμήθειας στον Προμηθευτή σχετικά με την υλοποίηση 
της ως άνω προμήθειας.

Έγγραφο: κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή πιστοποιητικό 
που εκδίδεται βάσει της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των τηλετυπιών, των τηλεγραφημάτων και  
των τηλεομοιοτυπιών.

Προμήθεια: …………………….., όπως εξειδικεύεται στη Σύμβαση.

Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης: Η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.

Ημέρα: η ημερολογιακή ημέρα.

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠ): Το αρμόδιο συλλογικό όργανο που ορίζεται από το 
Νοσοκομείο, με βασικές αρμοδιότητες την επίβλεψη για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης της  
προμήθειας.

Αναθέτουσα αρχή: Γ.Ν.Π. «ΤΖΑΝΕΙΟ»   

Προθεσμίες:  τα  αναφερόμενα  στη  Σύμβαση  χρονικά  διαστήματα  σε  Ημέρες,  που  αρχίζουν  να 
υπολογίζονται  από  την  επομένη  της  πράξης,  ενέργειας  ή  γεγονότος  που  ορίζεται  στη  Σύμβαση  ως 
αφετηρία.  Όταν  η  τελευταία  ημέρα  του  χρονικού  διαστήματος  συμπίπτει  με  μη  εργάσιμη  ημέρα,  η 
προθεσμία  λήγει  στο  τέλος  της  πρώτης  εργάσιμης  ημέρας  μετά  την  τελευταία  ημέρα  του  χρονικού 
διαστήματος.

Προσφορά: η από …………………….. προσφορά του Αναδόχου προς την Αναθέτουσα Αρχή.

Σύμβαση:  η  παρούσα  συμφωνία  που  συνάπτουν  και  υπογράφουν  τα  συμβαλλόμενα  μέρη  για  την 
εκτέλεση της προμήθειας, όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί.

Συμβατικά τεύχη : Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Προμηθευτή, καθώς και  
όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος: α) τη 
Σύμβαση, β) τη Διακήρυξη, γ) την Προσφορά του Αναδόχου.

Συμβατικό τίμημα: το συνολικό συμβατικό αντάλλαγμα για την υλοποίηση της προμήθειας.

ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Με την παρούσα, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο Προμηθευτής αναλαμβάνει, έναντι της αμοιβής που 
αναφέρεται πιο κάτω στην παρούσα, την υλοποίηση της προμήθειας «…..……………………..». Η Προμήθεια 
θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την προσφορά του Προμηθευτή, σε συνδυασμό με τους όρους της από 
……………………..  διακήρυξης  και  την  υπ’  αριθμ.  ..  .................  απόφαση  κατακύρωσης  της  Αναθέτουσας 
Αρχής.
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Συγκεκριμένα η προμήθεια  περιλαμβάνει   τα είδη του πίνακα που ακολουθεί ή των επισυναπτόμενων 
μηχανογραφημένων σελίδων

α/α ΕΙΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ

ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ:

ΑΡΘΡΟ 3. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

Η  συνολική  διάρκεια  υλοποίησης  της  προμήθειας  ορίζεται  μέχρι  ………………...  κι  έως  εξάντλησης  της 
συμβατικής ποσότητας.

H παρούσα σύμβαση παύει να ισχύει σε περίπτωση υπογραφής συμβάσεων σε κεντρικό ή περιφερειακό 
επίπεδο

Ο Προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τα υλικά ως εξής:

Η παράδοση των ειδών, θα γίνεται τμηματικά στις αποθήκες του Νοσοκομείου σύμφωνα με τις ανάγκες 
του, όπως αυτές καθορίζονται από τη λειτουργία του και κατά την απόλυτη κρίση του, εντός τριών (3) 
εργασίμων ημερών από τη λήψη της παραγγελίας τηλεφωνικά ή με  fax ή  άλλο με μέσο από το 
Νοσοκομείο.

Ουδεμία μεταβολή του προγράμματος παράδοσης επιτρέπεται χωρίς την έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, 
ο δε συμβατικός χρόνος παράδοσης δύναται να παραταθεί υπό τις παρακάτω σωρευτικές προϋποθέσεις:

Α) η τροποποίηση της σύμβασης λόγω της παρατάσεως αυτής να είναι σύμφωνη με τους περιορισμούς 
του άρθρου 132 του Ν 4412/2016. 

Β) να  έχει  εκδοθεί  αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας 
αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε  με πρωτοβουλία της αναθέτουσας 
αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή, το οποίο 
υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης. 

γ) η παράταση να είναι ίση ή μικρότερη από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης. 

Στην  περίπτωση  παράτασης  του  συμβατικού  χρόνου  παράδοσης,  ο  χρόνος  παράτασης  δεν 
συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης.

Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει  
ο  παραταθείς,  κατά  τα  ανωτέρω,  χρόνος,  χωρίς  να  παραδοθεί  το  υλικό,  ο  προμηθευτής  κηρύσσεται  
έκπτωτος. 

ΆΡΘΡΟ 4. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΕΛΕΓΧΟΙ 

Η παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές σύμφωνα με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και καλείται να 
παραστεί, εφόσον το επιθυμεί ο προμηθευτής. 
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Κατά την παραλαβή των υλικών ή και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή  
δύναται  να  διενεργεί  τους  κάτωθι  ελέγχους:  α)  με  μακροσκοπική  εξέταση,  β)  Με χημική  ή  μηχανική 
εξέταση (εργαστηριακή εξέταση), γ) Με πρακτική δοκιμασία, δ) Με όλους ή με όσους από τους παραπάνω  
τρόπους χρειάζεται, ανάλογα με το προς προμήθεια υλικό ή και με οποιονδήποτε άλλο ενδεικνυόμενο  
τρόπο, εφόσον ο τρόπος αυτός προβλέπεται από τη σύμβαση.

Το κόστος διενέργειας των ανωτέρω ελέγχων επιβαρύνει τον προμηθευτή.

Κατά τα λοιπά και σχετικά με τη διαδικασία, τις αντιρρήσεις, τις γνωστοποιήσεις και ότι άλλο αφορά τη 
διενέργεια ελέγχων και την παραλαβή των αγαθών σε εκτέλεση της παρούσας ισχύουν οι διατάξεις των 
άρθρων 208 και 209 του ν 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 5. ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Αν το υλικό φορτωθεί- παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης  
του  χρόνου  τυχόν  παράτασης  που  χορηγήθηκε  με  αίτημα  του  Προμηθευτή  πλην  των  περιπτώσεων 
ανωτέρας  βίας  ή  παράτασης  με  αίτημα  της  αναθέτουσας  αρχής,  επιβάλλεται  πρόστιμο  5%  επί  της 
συμβατικής  αξίας  της  ποσότητας  που  παραδόθηκε  εκπρόθεσμα.  
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, 
χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που 
παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας 
αυτών. 

Κατά  τον  υπολογισμό  του  χρονικού  διαστήματος  της  καθυστέρησης  για  φόρτωση-  παράδοση  ή 
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα 
στάδια των διαδικασιών,  για το οποίο δεν  ευθύνεται  ο  προμηθευτής  και  παρατείνεται,  αντίστοιχα,  ο 
χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 

Εφόσον ο προμηθευτής έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο,  
καταλογίζεται  σε  βάρος  του  και  τόκος  επί  του  ποσού της  προκαταβολής,  που  υπολογίζεται  από  την  
επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον 
κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας.

Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό 
πληρωμής του προμηθευτή ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της 
εγγύησης  καλής  εκτέλεσης  και  προκαταβολής  αντίστοιχα,  εφόσον  ο  προμηθευτής  δεν  καταθέσει  το 
απαιτούμενο ποσό. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα 
μέλη της ένωσης.

ΑΡΘΡΟ 6.  ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η αμοιβή  που θα  καταβληθεί  από την  Αναθέτουσα  Αρχή στον  Προμηθευτή ανέρχεται  στο  ποσό των 
………………….. ευρώ και ……………….. λεπτών (……………,.. €),  πλέον ΦΠΑ ……….% ……………………. ευρώ και 
…………….. λεπτών (………..,…..€) ήτοι συνολικά ……………………. ευρώ και …………. λεπτών (……………..,…€). 

Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές, 
νόμιμο και  εύλογο για την εκτέλεση του αντικειμένου  της παρούσας μετά από συνολική έρευνα που 
πραγματοποίησε  πριν  την  κατάθεση  της  προσφοράς  του.  Στο  τίμημα  περιλαμβάνονται  όλες  οι 
ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες του  προμηθευτή για την εκτέλεση της προμήθειας, 
χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση του Νοσοκομείου.  Η πληρωμή της αξίας των προϊόντων/ υλικών στον 
Προμηθευτή θα γίνει τμηματικά σύμφωνα με το πλάνο τμηματικών παραδόσεων που ορίζεται στο άρθρο 
3 της παρούσας  και με τμηματική εξόφληση της συμβατικής αξίας που αναλογεί στο εκάστοτε παραδοθέν 
τμήμα μετά την οριστική παραλαβή του τμήματος αυτού.
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Οι πληρωμές θα γίνονται  σε ευρώ  με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών 
που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού προβλέπεται από 
τα έγραφα της σύμβασης και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για 
έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.

 

Για την πληρωμή του Αναδόχου εφαρμόζονται και ισχύουν οι προβλεπόμενες διατάξεις του Ν 4152/2013 
(ΦΕΚ Α/107/09-05-2013).

ΑΡΘΡΟ 7. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Για  την  καλή  εκτέλεση  της  παρούσας,  ο  Ανάδοχος  κατέθεσε  στην  Αναθέτουσα  Αρχή  τη  με  αριθμό 
…………………………. εγγυητική επιστολή της …………….. ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ποσού …………………….. ευρώ (………………. €)  
(5% της συμφωνούμενης με την παρούσα αμοιβής του Αναδόχου, χωρίς τον φόρο προστιθέμενης αξίας), 
ισχύος μέχρι ……………………………, η οποία έχει συνταχθεί κατά το αντίστοιχο υπόδειγμα της Διακήρυξης.

Η  εγγυητική  επιστολή καλής  εκτέλεσης  θα  αποδεσμευτεί  άπαξ  και  θα  επιστραφεί  μετά  την  οριστική 
ποσοτική  και  ποιοτική  παραλαβή  της  προμήθειας,  ύστερα  από  την  έγγραφη  εκκαθάριση  των  τυχόν 
απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους και σύμφωνα με οριζόμενα στον Ν. 4281/2014

Η  εγγυητική  επιστολή  καλής  εκτέλεσης  καταπίπτει  υπέρ  της  Αναθέτουσας  Αρχής  με  την  έγγραφη 
ειδοποίηση προς την εγγυήτρια τράπεζα και κοινοποίηση προς τον Ανάδοχο σε περίπτωση παράβασης 
κάποιου όρου της παρούσας ή/και της διακήρυξης και σε διάστημα τριών ημερών από την ειδοποίηση  
αυτής για επικείμενη κατάπτωση.

ΑΡΘΡΟ 8. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

1. Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας, ο Προμηθευτής θα πρέπει να συνεργάζεται στενά 
με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της 
σχετικά με την εκτέλεση της προμήθειας.

2. Ο Προμηθευτής,  εφόσον του ζητηθεί  από την Αναθέτουσα Αρχή,  υποχρεούται να παρίσταται  σε 
υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν την προμήθεια (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα 
απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων.

3. Ο Προμηθευτής  θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας 
νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων 
της  σύμβασης.  Σε  περίπτωση  οποιασδήποτε  παράβασης  ή  ζημίας  που  προκληθεί  σε  τρίτους 
υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. (αφορά κυρίως συμβάσεις παροχής υπηρεσιών 
και εκτέλεσης έργων) 

4. Ο Προμηθευτής υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύμβασης να τηρεί τις υποχρεώσεις του που 
απορρέουν  από  τις  διατάξεις  της  περιβαλλοντικής,  κοινωνικοασφαλιστικής  και  εργατικής 
νομοθεσίας,  οι  οποίες  έχουν  θεσπισθεί  με  το  δίκαιο  της  Ένωσης,  το  Εθνικό  Δίκαιο,  συλλογικές 
συμβάσεις  ή  διεθνείς  διατάξεις  περιβαλλοντικού,  κοινωνικού  και  εργατικού  δικαίου,  οι  οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α’ του Ν 4412/2016. 

5. Ο Προμηθευτής  αναλαμβάνει  την  υποχρέωση  να  υλοποιήσει  και  να  παραδώσει  την  προμήθεια, 
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα σχετικά άρθρα της παρούσας, εκτελώντας προσηκόντως όλες τις 
επιμέρους εργασίες,  που αυτό περιλαμβάνει,  διαθέτοντας άτομα  με την απαιτούμενη εμπειρία, 
τεχνογνωσία και ικανότητα ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύμβασης.

6. Ο  Προμηθευτής  εγγυάται  και  φέρει  όλες  τις  υποχρεώσεις  και  ευθύνες,  που  προβλέπονται  ή 
απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση και το Νόμο και σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται 
από  άτομα,  που  θα  ασχοληθούν  ή  θα  παράσχουν  οποιεσδήποτε  υπηρεσίες  σε  σχέση  με  την 
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παρούσα Σύμβαση.  Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους 
υποχρεούται μόνον αυτός προς αποκατάστασή της.

7. Ο Προμηθευτής θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, 
που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής

8. Απαγορεύεται στον Προμηθευτή να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε υπευθυνότητες και ευθύνες,  
που απορρέουν για αυτόν από την παρούσα.

ΑΡΘΡΟ 9. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά την λήξη ή λύση αυτής, ο Προμηθευτής θα αναλάβει 
την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε 
έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων του και ιδίως πληροφορίες που αφορούν σε προσωπικά δεδομένα

Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση ή εκμετάλλευση των πληροφοριών οι οποίες θα περιέλθουν σε 
γνώση  του  Προμηθευτή  καθ’  οιονδήποτε  τρόπο,  στα  πλαίσια  εκτέλεσης  της  παρούσας  Σύμβασης,  οι  
οποίες  είναι  εμπιστευτικές  για  σκοπούς  διαφορετικούς  από  την  εκτέλεση  της  προμήθειας  αυτής.  Ως 
εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά σε τρίτους, ακόμα και αν δεν 
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοια.

ΑΡΘΡΟ 10. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο  
μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.

Ο Προμηθευτής, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που 
εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα 
Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε 
που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται 
να απαντήσει εντός τριάντα (30) περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα του Προμηθευτή, διαφορετικά, με 
την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος.

ΑΡΘΡΟ 11. ΑΝΑΣΤΟΛΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει / λύσει τη σύμβαση με τον  προμηθευτή μετά 
από αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου οργάνου της. Στη περίπτωση αυτή, ο προμηθευτής πέραν της 
αμοιβής για το μέρος της Σύμβασης που έχει εκτελέσει μέχρι του χρόνου της καταγγελίας, δεν δικαιούται  
να λάβει κανένα επιπλέον ποσό ως αποζημίωση, εκτός των παραγγελιών προϊόντων που αποδεδειγμένα 
έχουν προηγηθεί της καταγγελίας και εφόσον αυτά τελικώς παραληφθούν.

Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του προμηθευτή που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας ή θέσης της 
περιουσίας  αυτού  σε  αναγκαστική  διαχείριση,  τότε  η  παρούσα  σύμβαση  λύεται  αυτοδίκαια  από  την 
ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ του Δημοσίου και η 
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που προβλέπεται στην παρούσα.

Τροποποίηση  των  όρων  της  παρούσας  σύμβασης  γίνεται  μόνον  με  μεταγενέστερη  γραπτή  και  ρητή 
συμφωνία των μερών και με την επιφύλαξη του άρθρου 132 και 201 (γνωμοδότηση αρμοδίου οργάνου) 
του Ν. 4412/2016. 
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ΑΡΘΡO 12. ΕΚΧΩΡΗΣΗ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο προμηθευτής δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής. Κατ’ εξαίρεση ο 
προμηθευτής  δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της αναθέτουσας αρχής 
για την καταβολή συμβατικού τιμήματος, με βάση τους όρους της σύμβασης, σε τράπεζα της επιλογής του 
που λειτουργεί  νόμιμα στην Ελλάδα ή σε  άλλη χώρα της ΕΕ  και  σύμφωνα με  τα προβλεπόμενα  στις 
διατάξεις του Ν 4270/2014.

ΑΡΘΡΟ 13. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε:

α)  όταν  παραδόθηκε  ολόκληρη  η  ποσότητα  ή,  σε  περίπτωση  διαιρετού  υλικού,  η  ποσότητα  που 
παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο. 

β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά που παραδόθηκαν. 

γ)  Έγινε  η  αποπληρωμή  του  συμβατικού  τιμήματος,  αφού  προηγουμένως  επιβλήθηκαν  κυρώσεις  ή 
εκπτώσεις. 

δ)  Εκπληρώθηκαν  και  οι  λοιπές  συμβατικές  υποχρεώσεις  και  από  τα  δύο  συμβαλλόμενα  μέρη  και 
αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 14. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Οι σχετικές περί προμηθειών Διατάξεις του Ν. 4412/2016, η από …………………….. διακήρυξη του σχετικού 
διαγωνισμού  και  η  από  ……………………..  κατατεθείσα  προσφορά  του  Αναδόχου  αποτελούν 
συμπληρωματικά της παρούσας  σύμβασης  συμβατικά  τεύχη.  Σε  περίπτωση ασάφειας  ή διαφορετικής 
ρύθμισης μεταξύ των συμβατικών τευχών, η σειρά προτεραιότητας και ισχύος είναι η ακόλουθη:

α) Η παρούσα σύμβαση

β) Οι διατάξεις περί προμηθειών

γ) Η διακήρυξη του διαγωνισμού

δ) Η προσφορά του προμηθευτή

Για  τα  θέματα  που  καθορίζονται  στην  παρούσα,  κανένα  συναφές  κείμενο  ή  έγγραφο  ή  στοιχείο 
προϋπάρχον αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή μπορεί να ληφθεί υπ’ όψη για την ερμηνεία των όρων της 
παρούσας, εκτός αν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά στη παρούσα σύμβαση.

Αντίκλητος του Αναδόχου, στον οποίο μπορούν να γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις από την Αναθέτουσα 
Αρχή προς τον Ανάδοχο ορίζεται με την παρούσα ο κ.………………………., κάτοικος ………………., ΤΚ …………….. 
τηλ: 210 ……………… , fax 210 …………….., 210 ………………….. email………………… 

Η κοινοποίηση εγγράφων από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο θα γίνεται με κάθε πρόσφορο μέσο 
ήτοι με ταχυδρομική επιστολή, τηλεομοιοτυπία, ή ηλεκτρονικά μέσα. 

ΑΡΘΡΟ 15. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο  προμηθευτής  και  η  Αναθέτουσα  Αρχή θα  προσπαθούν  να  ρυθμίζουν  κάθε  διαφορά που  τυχόν  θα 
προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί, με 
βάση της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια 
Πειραιά, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό και το κοινοτικό.
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Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφτεί 
στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την 
ελληνική  νομοθεσία  και  με  όσα  μεταξύ  τους  συμφωνήσουν.  Αν  δεν  επέλθει  τέτοια  συμφωνία,  η 
αρμοδιότητα για  την επίλυση της διαφοράς ανήκει  στα ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην 
προηγούμενη παράγραφο.

Ειδικά κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του αναδόχου κυρώσεις δυνάμει των άρθρων 203 
(κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου), 206 (χρόνος παράδοσης υλικών), 207 (κυρώσεις για εκπρόθεσμη 
παράδοση προμήθειας), 213 (απόρριψη συμβατικών υλικών - αντικατάσταση) του Ν. 4412/2016 μπορεί  
να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση,  
μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής 
απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής, 
ύστερα  από  γνωμοδότηση  του  αρμόδιου  συλλογικού  οργάνου  και  η  απόφαση  που  θα  εκδοθεί  δεν 
επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.

Σε πιστώσει των ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε τρία πρωτότυπα. Δύο έλαβε η Αναθέτουσα 
Αρχή και ένα ο Προμηθευτής. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ  

ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.Π. «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΉ

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
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