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ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ανοικτή
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η χαμηλότερη τιμή
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 03 /02/ 2022
ΩΡΑ: 12:00 π.μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ Όπως αναλυτικά αναφέρεται στα Παραρτήματα   Α – Δ

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  

 



T  Ο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»  

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν: 

1.1. Του N. 4412/2016  « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών » 

( ΦΕΚ 147 / 08-08-2016)

 1.2. Του  Ν.  3580/2007  «Προμήθειες  Φορέων  εποπτευόμενων  από το  Υπουργείο 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 134 / 18-6-

2007). 

1.3. Του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των 

Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 256 /  2-11-2001),  όπως τροποποιημένος 

ισχύει. 

1.4. Toυ  Ν.  2362/1995  «Περί  Δημοσίου  Λογιστικού,  ελέγχου  των  δαπανών  του 

Κράτους και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 247 / 27-11-1995), όπως ισχύει. 

1.5. Του Ν.  4152 / 2013 ( Φ.Ε.Κ. 107 Α΄/ 9-5-2013 ), Παράγραφος Ζ : Προσαρμογή 

της  Ελληνικής  Νομοθεσίας  στην  οδηγία  2011  /  7  της  16-2-2011  για  την 

καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές.

1.6  Του  Ν. 4605 / 01-04-2019 άρθρο 43 , Παράγραφος 7 αγ .



ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

1. Κάθε  ενδιαφερόμενο,  να  καταθέσει  προσφορά  για  προμήθεια  υλικών  με 

κριτήριο         κατακύρωσης  τη χαμηλότερη τιμή η οποία θα είναι ίση ή 

μικρότερη του τελευταίου  παρατηρητηρίου τιμών,  όπως αυτό αναρτάται 

στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας.

2. Δικαίωμα  Συμμετοχής  στη  διαδικασία  έχουν  οι  αναφερόμενοι  κατωτέρω, 

εφόσον ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή 

με  το αντικείμενο  της  προμήθειας:  α)  Όλα τα  φυσικά ή νομικά πρόσωπα, 

ημεδαπά  ή  αλλοδαπά.  β)  Ενώσεις  προμηθευτών  που  υποβάλλουν  κοινή 

προσφορά. γ) Συνεταιρισμοί. 

3. Περιγραφή των ζητούμενων κατηγοριών ειδών γίνεται στο παράρτημα Α της 

παρούσας και στο παράρτημα Δ ( Τεχνικές προδιαγραφές ). 

4. Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται μέχρι και την ημερομηνία και ώρα 

της  διαδικασίας  στο  mail της  Υπηρεσίας  mprom  2@  tzaneio  .  gr   

Σε  περίπτωση  που  ο  όγκος  των  δικαιολογητικών  είναι  μεγάλος  ,  

παρακαλείστε όπως κατατεθούν σε φάκελο στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του  

Νοσοκομείου   (με επισήμανση του αριθμού πρωτοκόλλου της ανάρτησης).

Κατά τα λοιπά, η διαδικασία θα διενεργηθεί και η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα 

με  τα  παρακάτω  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ που  επισυνάπτονται  στην  παρούσα  και 

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.



1.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 
ΕΙΔΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

2. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄

4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο 
αυτής (συμπεριλαμβανομένων όλων των παραρτημάτων της), σε ηλεκτρονική μορφή, 
στην  ιστοσελίδα  του  Νοσοκομείου  στο  διαδίκτυο  (ηλεκτρονική  διεύθυνση: 
www.tzaneio.gr

http://www.tzaneio.gr/


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

A.E ΑΔΑ ΕΙΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ  ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

318/19-01-
2022

ΨΖΓΝ46906Κ-
5ΣΧ

ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΠΡΟΔΙΑ-
ΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

100.000 5.200,00 € ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΤΙΔΡΑ-
ΣΤΗΡΙΩΝ

Κα ΤΣΑΜΠΗ 
ΤΗΛ:210-4592463

12/07-01-2022 ΨΑΗΟ46906Κ-
64Ι

ΣΕΤ ΓΡΑΜΜΩΝ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΙΜΟΔΙΗΘΗ-
ΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

40 6.800,00 € Μ.Ε.Θ. 
( ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ)

Κα ΒΡΕΤΤΟΥ 
ΤΗΛ:210-4592869

ΣΑΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΠΕΡΔΙΗΘΗΜΑΤΟΣ 
ΤΩΝ 5 lt ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟ ΑΙΜΟΔΙΗΘΗ-

ΣΗΣ.ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

500 1.000,00 €

5/07-01-2022 ΨΝΟ-
Μ46906Κ-ΜΔΦ

ΑΡΤΗΡΙΑΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 20G, ΜΗ-
ΚΟΥΣ 48mm ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ON/OFFΜΕ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΝ-
ΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ.

600 5.400,00 € Μ.Ε.Θ. 
( ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ)

Κα ΒΡΕΤΤΟΥ 
ΤΗΛ:210-4592869

110/11-01-
2022

6ΛΖ-
Ξ46906Κ-ΡΓΖ

ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΑΝΕΣ ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΜΙΑΣ 
ΧΡΗΣΗΣ 

4.089,00 € ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟ-
ΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Κος ΠΑΝΑΓΟΠΟΥ-
ΛΟΣ ΤΗΛ:210-

4592587ΣΥΡΙΓΓΕΣ 10ML 60.000
ΣΥΡΙΓΓΕΣ 20ML 30.000



315/19-01-
2022

Ψ3ΕΕ46906Κ-
7ΜΟ

ΛΑΒΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΛ-
ΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ ΕΩΣ 

ΚΑΙ 7ΜΜ, ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩ-
ΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΠΟΛΙΝΩΣΗΣ, ΕΝΣΩ-
ΜΑΤΩΜΕΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ,ΧΕΙΡΟΔΙΑΚΟ-

ΠΤΗ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΚΟΠΤΙΚΗ 
ΛΑΜΑ,ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ, ΠΕΡΙ-
ΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ, ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΟΥ 

ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ 
ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΟΠΗΣ,ΜΗ-

ΚΟΥΣ 18cm,ΚΥΡΤΕΣ ΣΙΑΓΩΝΕΣ 14 ΜΟΙ-
ΡΩΝ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΕΣ 

ΣΙΑΓΟΝΕΣ (ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΣΧΑΡΑΣ) 
ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 36mm ΚΑΙ ΚΟΠΗΣ 34mm 

ΜΕ ΑΜΦΙΠΛΕΥΡΟ ΑΝΟΙΓΜΑ. 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

6 4.590,00 € ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ (Μ+Γ) Κα ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥ-
ΛΟΥ ΤΗΛ:210-4592

313/19-01-
2022

6T4Σ46906K-
A9A

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΜΕ ΙΩΔΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ: ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ Κα ΜΑΡΓΑΡΩΝΗ 
ΤΗΛ:210-4592908

44Χ35CM 500 3.250,00 €
56Χ45CM 500 4.750,00 €



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης)

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Η προσφορά θα πρέπει να έχει τη μορφή του πίνακα που επισυνάπτεται στο
Παράρτημα Γ.

2. Υπεύθυνη δήλωση του α. 8 του Ν. 1599/1986 ότι  «δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση εις βάρος του οικονομικού 
φορέα (από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα) ή και του φυσικού προσώπου (το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό) για έναν από τους κάτωθι λόγους:

• συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση·

• δωροδοκία

• απάτη

• τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες

• νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας



• παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.

• Είναι φορολογικά ενήμερος 

• Έχει καταβάλλει τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

3. Υποχρεωτικά να δηλώνονται κωδικός Παρατηρητηρίου Τιμών, GMDN και κωδικός ΕΚΑΠΤΥ

4. Η οικονομική προσφορά θα κατατίθεται αποκλειστικά σε EURO.

5. Γλώσσα: Ελληνική
6. Σε  περίπτωση  κατακύρωσης : α)  η παράδοση  θα  γίνεται  εντός  τριών  (3) εργασίμων  ημερών από  τη  λήψη της  παραγγελίας ,  

εκτός  αν  ορίζεται  διαφορετικά  κατ’εξαίρεση,    β)  η  παράδοση των ειδών  θα  γίνεται  με  φροντίδα  και  δαπάνες  του 

Προμηθευτή, στις  Αποθήκες  της  Υπηρεσίας  μας.

7. Πληρωμή: H πληρωμή θα γίνεται  σε ευρώ,  μετά  από προηγούμενη θεώρηση των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τον 

αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

            Οι υποψήφιοι υποβάλλουν επί ποινή απόρριψης την προσφορά τους ηλεκτρονικά :
Σε περίπτωση μη υποβολής ή μη προσήκουσας υποβολής των αναφερόμενων πιο     πάνω, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδε  -  
κτη  .  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΄

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΠΙΝΑΚΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΝΤΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ

ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΑΝΑ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ

ΤΙΜΗ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ

GMDN  ΕΟΦ 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΝΤΟΛΗ: 318/19-01-2022
ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΤΑΙΝΙΩΝ  ΣΑΚΧΑΡΟΥ

ΑΙΜΑΤΟΣ

1. Ο μετρητής  και  οι  ταινίες  να  χρησιμοποιούν  ηλεκτροχημική  μέθοδο  για  την   μέτρηση  γλυκόζης.

2. O  μετρητής  να  ενεργοποιείται  αυτόνομα  με  την  αναρρόφηση    της  αναγκαίας  ποσότητας  αίματος.

3. H  τοποθέτηση  του  δείγματος  να  γίνεται  στο  άκρο  της  ταινίας  και  να  μην  μπαίνει  στο  σώμα  του  μετρητή.

4.  Aυτόματος  έλεγχος  επάρκειας  όγκου  δείγματος  < ή = με 0,6μL και  να  δίνεται  το  αποτέλεσμα  σε χρόνο όχι μεγαλύτερο  από 10”.

5. H  έναρξη  και  η  παύση  της  λειτουργίας   του  μετρητή  να  γίνεται  με  την  είσοδο  και  την  έξοδο  της  ταινίας.

6. Tο  αποτέλεσμα  των  μετρήσεων  να  μην  επηρεάζεται  από λαμβανόμενα  φάρμακα ,ή  άλλες  ουσίες (π.χ. ψηλές  τιμές  ουρικού  οξέος),  και  

εξωγενείς  παράγοντες( θερμοκρασία)

7. Tο  εύρος  των  μετρήσεων  να  είναι  από  20mg – 500mg.

8. Nα  μην  επηρεάζεται  από  τα  υψηλά  επίπεδα  χοληστερόλης τουλάχιστον           450mg /dL και  τριγλυκεριδίων  2500mg/dl.

 9. H  συσκευασία  των  ταινιών  να  είναι  αεροστεγώς  κλεισμένη.

10.  H  αντίδραση  να  μην  επηρεάζεται  από  το  φως.

11.  Tο  εύρος  του  αιματοκρίτη  για  το  οποίο  οι  ταινίες  μέτρησης σακχάρου  να  δίνουν  αξιόπιστα  αποτελέσματα  να  είναι  25%- 55%.

   12.  Να διαθέτει ISO   15197  / 2015       

            13.   O     μετρητής να δείχνει  όλα  τα  μηνύματα  στα  ελληνικά



            14. Να  μην  χρειάζεται  κωδικοποίηση

                  15  Να  μην  αρχίζει  μέτρηση  αν  η  ταινία  δεν  αναρροφήσει  την  σωστή    

      ποσότητα       αίματος.

16.Να φέρει ειδική σήμανση ιχνηλάτησης και να έχει καταχωρηθεί στο σύστημα e-daby του ΕΟΠΠΥ{ΦΕΚ 2315/2018}   

17. Οι οδηγίες χρήσης του μετρητή να είναι στην ελληνική γλώσσα 

           Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού θα  δεσμευτεί για την προμήθεια  ΔΩΡΕΑΝ στο Νοσοκομείο  μετρητών σακχάρου αίματος  προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των 

ανασφάλιστων ασθενών (Ν4368/2016) που εξυπηρετούνται στο Νοσοκομείο μας και οι ανάγκες των νοσηλευτικών τμημάτων.    (περίπου 300 τεμάχια)

    

ΕΝΤΟΛΗ: 12/07-01-2022

SET   ΦΙΛΤΡΟΥ  ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AQUARIUS  

Τεχνικά χαρακτηριστικά φίλτρου: Τριχοειδικό φίλτρο από πολυαιθεροσουλφόνη με δραστική επιφάνεια  1.9m2 αποστειρωμένο, ατομικά συσκευασμένο, 
ελεύθερων πυρετογόνων ουσιών με επαρκή ρυθμό υπερδιήθησης έως και 60ml/h/mmHg, που να περιλαμβάνει φίλτρο, αρτηριοφλεβικές γραμμές, 
γραμμές διαλύματος υποκατάστασης με σάκο θέρμανσης, γραμμές και σάκο συλλογής υπερδιηθήματος, γραμμές σύνδεσης κτλ.. Κατάλληλο για όλες τις 
μεθόδους υποκατάστασης νεφρικής λειτουργίας SCUF, CVVH, CVVHD, CVVHDF, HVHF, θεραπεία  με διαπερατότητα/cut off άνω των ±50.000 Daltons για 
απομάκρυνση σηπτικών παραγόντων και άλλων ουσιών μέσου μοριακού βάρους.



Τα παραπάνω αναφερόμενο φίλτρο να διατίθεται σε ατομική συσκευασία να είναι αποστειρωμένο, ελεύθερο πυρετογόνων, να φέρει σήμανση CE και να 
πληρεί απαραιτήτως όλα τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας.

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΣΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΠΕΡΔΙΗΘΗΜΑΤΟΣ 5 ΛΙΤΡΩΝ

ΣΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΠΕΡΔΙΗΘΗΜΑΤΟΣ 5ΛΙΤΡΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ 
CRRT. ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΣΗΜΑΝΣΗ CE



ΕΝΤΟΛΗ: 315/19-01-2022

Τεχνικές     απαιτήσεις      
1.Να κατατεθεί για όλα τα είδη πρωτότυπο φυλλάδιο οδηγιών του κατασκευαστή οίκου στα Ελληνικά.
2.Να κατατεθεί κλινική βιβλιογραφία και να περιλαμβάνονται τουλάχιστον δύο δημοσιευμένες κλινικές μελέτες για το 
κάθε προσφερόμενο είδος ή κλινικές μελέτες με προϊόντα του ιδίου κατασκευαστικού οίκου με αντίστοιχα τεχνικά χαρακτηρι-
στικά σύμφωνα και με MDR article 61 Clinical Evaluation annex III, Clinical Evaluation and Post Market Clinical Follow up 
annex XIV και τα πνευματικά δικαιώματα των συγγραφέων.
3.H Ημερομηνία λήξεως των εργαλείων να είναι άνω των 2 ετών.
4.Η επιτροπή τεχνικής αξιολόγησης έχει δικαίωμα να ζητήσει δείγματα πέραν από τα ζητούμενα της διακήρυξης αν αυτό 
θεωρηθεί σκόπιμο. Λόγος απόρριψης θα αποτελεί το αποτέλεσμα μετά από χρήση σε χειρουργείο ή σε προσομοίωση
χειρουργείου.
5.’Οπου ζητείται εργαλείο  και  ανταλλακτικές  κεφαλές  είναι  απαραίτητη  η  προσφορά  σε  όλους  τους  αύξοντες  που
περιλαμβάνονται (εργαλείου και ανταλλακτικών κεφαλών), επί ποινή απόρριψης.

6. Η προμηθεύτρια εταιρεία, σε περίπτωση που είναι διαφορετική από την κατασκευάστρια, να καταθέσει υπεύθυνη δήλω-
ση που να αναφέρει ότι είναι εξουσιοδοτημένη από τον κατασκευαστικό οίκο για την τεχνική υποστήριξη των προϊόντων 
και την τήρηση των διαδικασιών σε πιθανή ανάκληση/απόσυρση προϊόντος.

7.Η κάθε προσφέρουσα εταιρεία, σε περίπτωση που είναι διαφορετική από την κατασκευάστρια, να προσκομίσει δήλωση  
της κατασκευάστριας εταιρείας που να αναφέρεται στον συγκεκριμένο διαγωνισμό και να δηλώνει ότι σε περίπτωση κατα-
κύρωσης σύμβασης στην προσφέρουσα εταιρεία, η κατασκευάστρια θα δεσμευτεί να την προμηθεύσει με τη
συγκεκριμένη ποσότητα των κατακυρωθέντων ειδών της σύμβασης.

8.Η κάθε προσφέρουσα εταιρεία, σε περίπτωση που είναι διαφορετική από την κατασκευάστρια, να προσκομίσει δήλωση  
της κατασκευάστριας εταιρείας που να δηλώνει ότι η προσφέρουσα θα ενημερώνεται για όλες τις πιθανές 
ανακλήσεις/αποσύρσεις προϊόντων, σχετικές με τα είδη που έχει προσφέρει στο διαγωνισμό.

9. Η κάθε προσφέρουσα εταιρεία, να διαθέτει άρτια εκπαιδευμένο/πιστοποιημένο προσωπικό από την κατασκευάστρια εται-
ρεία (πιστοποίηση έως 2 προηγούμενα έτη) για την τεχνική υποστήριξη στο χειρουργείο και εξουσιοδοτημένο τμήμα 
service για πιθανό απαραίτητο συνοδό εξοπλισμό για την κατηγορία Η.

10.Δήλωση του κατασκευαστικού οίκου ότι τα προϊόντα είναι γνήσια και αμεταχείριστα.



11.Για την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα οι οικονομικοί φορείς απαιτείται: α. να δηλώσουν ότι διαθέτουν μόνιμα 
οργανωμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης, κατάλληλα εκπαιδευμένου-εξειδικευμένου και να καταθέσουν πιστοποιητικό εκπαί-
δευσης και εξουσιοδότηση αυτού από τον κατασκευαστικό οίκο β. να κατατεθεί κατάλογος των κυριότερων παραδόσεων 
με αναφορά στην αξία της σύμβασης, των προσφερόμενων προϊόντων και τους χρόνους
παράδοσης.
12. Τα προσφερόμενα υλικά θα πρέπει να είναι κοινοποιημένα στον ΕΟΦ και να διαθέτουν τον αντίστοιχο κωδικό.
13. Επι ποινής αποκλεισμού θα πρέπει να κατατεθούν για κάθε προσφερόμενο είδος τα πιστοποιητικά: ISO13485, Δήλωση
Συμμόρφωσης, Πιστοποιητικό  CE, Πιστοποιητικό Σχεδιασμού CE.
14. Για κάθε είδος και για όλες τις γενικές και ειδικές τεχνικές προδιαγραφές που ζητούνται θα πρέπει να συμπληρωθεί 
αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης με παραπομπή σε κωδικό και σε σελίδα καταλόγου ή/και τεχνικών φυλλαδίων της
κατασκευάστριας εταιρείας. Όλοι οι κωδικοί και οι τεχνικές προδιαγραφές που ζητούνται θα πρέπει να επισημαίνονται
στους αντίστοιχους καταλόγους ή/και τα τεχνικά φυλλάδια, που θα επισυνάπτονται. Προσφορές που υποβάλλονται χωρίς
να περιλαμβάνονται τα πιο πάνω στοιχεία να απορρίπτονται.
15. Σε κάθε α/α στον οποίο προτείνεται αναλώσιμο που χρήζει εξοπλισμό/γεννήτρια για να λειτουργήσει, ο μειοδότης 
οφείλει να παραχωρήσει τον απαραίτητο συνοδό εξοπλισμό δωρεάν προς χρήση για όσο διάστημα διαρκέσει η προμήθεια.


