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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ. 7/2016
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ
Ο Διοικητής του Νοσοκομείου Λευκάδας   έχοντας υπόψη:   
Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

1.1. Του  Π.Δ.  370/95  (ΦΕΚ  199/Α/14-09-95)  «Προσαρμογή  της  Ελληνικής  Νομοθεσίας  περί 
Προμηθειών του Δημοσίου προς το Κοινοτικό Δίκαιο», όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 
105/00 (ΦΕΚ 100/Α/1 7-03-00).

1.2 Του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/01-02-95) «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων».
1.3 Του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) Άρθρο 84 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών 
του Κράτους και άλλες διατάξεις».
1.4 Του Ν. 2955/01 (ΦΕΚ 256/Α/02-11-01) «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών Μονάδων Υγείας 
των ΠΕ.Σ.Υ.Π. και άλλες διατάξεις».
1.5 Του Ν. 2647/98 (ΦΕΚ 237/Α/22-10-98) «Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων στις  Περιφέρειες  και  την 
Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
1.6 Του  Ν.  3527/07  «Κύρωση  Συμβάσεων  υπέρ  Νομικών  προσώπων  εποπτευομένων  από  το 
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις».
1.7 Του Ν. 2889/2001 (ΦΕΚ 37/Α/02-03-01) «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Ε.Σ.Υ. και άλλες 
διατάξεις».
1.8 Του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/04-04-05) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Του Ν. 2889/2001 (ΦΕΚ 
37/Α/02-03-01) «Βελτίωση και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»
1.9 Του  Ν.  3580/2007  (ΦΕΚ  134/Α/18-06-07)  «Προμήθειες  Φορέων  Εποπτευομένων  από  το 
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις».
1.10 Το άρθρο 24 του Ν.2198/94 «Παρακράτηση φόρου εισοδήματος στο εισόδημα από εμπορικές 
Επιχειρήσεις».
1.11 Το άρθρο 157 του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και  ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας, 
οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».
1.12 Του  Ν.  4250/2014  «  Διοικητικές  απλουστεύσεις  –  καταργήσεις,  συγχωνεύσεις  Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση διατάξεων του ΠΔ 318/1992 (Α’ 161) 
και λοιπές διατάξεις».
1.13 Τις  διατάξεις  του  Ν.  4412/2016  (ΦΕΚ  147/08-08-2016)  «Δημόσιες  συμβάσεις  έργων, 
προμηθειών και υπηρεσιών».

Τις αποφάσεις:
2.1 Την αριθ.  5804/24-12-2014  ΚΥΑ,  (ΦΕΚ 3261/Β/04-12-2014,τεύχος  β')  με  θέμα  την  έγκριση  του 
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Προγράμματος Προμηθειών & Υπηρεσιών (ΠΠΥΥ) Μονάδων Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης για το 
2014, πιστώσεις 2015.
2.2Την αριθ.6484/30-12-2014 απόφαση του Υπουργού Υγείας με θέμα τον ορισμό φορέων διενέργειας 
για την υλοποίηση του ΠΠΥΥ 2014 πιστώσεις 2015 και εξουσιοδότησης για τη συγκρότηση συλλογικών 
οργάνων για τη διεξαγωγή των διαγωνισμών.
2.3Την  υπ'  αριθ.  254/06-02-2015  Απόφαση  του  Διοικητή  της  6Ης ΥΠΕ  με  θέμα  τον  ορισμό  των 
Νοσοκομείων  της  6Ης ΥΠΕ  ως  φορείς  υλοποίησης,  για  την  διενέργεια  ενιαίων  διαγωνισμών  που 
περιλαμβάνονται στο ΠΠΥΥ 2014, πιστώσεις 2015.
2.4Την αριθ. 76/03-03-2016 Θέμα 5ο  απόφαση της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας περί έγκρισης των 
τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια του διαγωνισμού.
2.5Την  με  αριθ.  72/03-02-2016  απόφαση  της  Επιτροπής  Προμηθειών  Υγείας  περί  έγκρισης 
τροποποίησης του ΠΠΥΥ 2014
2.6 . Την αριθ.15η έκτακτη συνεδρίαση θέμα 3ο 12/10/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Νοσοκομείου για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού ράμματα-πλέγματα.
2.7  Τις ανάγκες της Υπηρεσίας.

 

 

Προκηρύσσει

Συνοπτικό  Διαγωνισμό  με  γραπτές  σφραγισμένες  προσφορές  για  την  προμήθεια  «ΡΑΜΜΑΤΑ  – 
ΠΛΕΓΜΑΤΑ» για τις ανάγκες του Νοσοκομείου μας για ένα έτος συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 
47.360,82€ άνευ ΦΠΑ. Συγκεκριμένα:
 ΡΑΜΜΑΤΑ: συνολική δαπάνη 10.187,22€  άνευ ΦΠΑ
 ΠΛΕΓΜΑΤΑ: συνολική δαπάνη 37.173,60€ άνευ ΦΠΑ.
  Η προαναφερόμενη δαπάνη θα αντιμετωπισθεί από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Νοσοκομείου. 

1. Κριτήριο Κατακύρωσης:  Η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 

2. Ο  διαγωνισμός  θα  διεξαχθεί  δημοσίως  στις  08-11-2016  ημέρα  Τρίτη στα  γραφεία  του 
Νοσοκομείου Λευκάδας και ώρα 10π.μ, ύστερα από κανονική προθεσμία δεκαπέντε (22) ημερών 
από την ημερομηνία αποστολής της περίληψης της διακήρυξης στον τύπο.

3. Η λήξη υποβολής των προσφορών ορίζεται στις 07-10-2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 2:30μ.μ. 
4. Προσφορές  που  καταθέτονται  μετά  την  παραπάνω ημερομηνία  και  ώρα,  είναι  εκπρόθεσμες  και 

επιστρέφονται από τον φορέα του διαγωνισμού. 
5. Εγγύηση συμμετοχής: ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
6. Τόπος διενέργειας: ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Γ. Ν. ΛΕΥΚΑΔΑΣ
7. Χρόνος παράδοσης: ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
8. Χρόνος πληρωμής: ΜΕΣΑ ΣΕ ΕΞΗΝΤΑ (60) ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ 

ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ.
Η παρούσα διακήρυξη έχει αναρτηθεί
❖ στο πρόγραμμα Διαύγεια
❖ στην ηλεκτρονική σελίδα του Νοσοκομείου: 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών 
ή  συνεταιρισμοί  που πληρούν τους  όρους που καθορίζονται  στη  συνέχεια  της  παρούσας.  Κατά τα 
λοιπά,  ο  διαγωνισμός  θα  γίνει  σύμφωνα  με  τα  Μέρη  και  Παραρτήματα  που  επισυνάπτονται  στην 
παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΙΔΟΣ ΡΑΜΜΑΤΑ - ΠΛΕΓΜΑΤΑ
ΚΑΕ 1311

      ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΠΥΥ 2014 ΡΑΜΜΑΤΑ
         ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΠΥΥ 2014 ΠΛΕΓΜΑΤΑ 

33141121-4
33184100-4

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 47.360,82€ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Τακτικός προϋπολογισμός του Γ. Ν 

ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Αρ. 

Βαλαωρίτη 24 Τ.Κ. 31100
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Τμηματικά, εντός τριών (3) ημερών από τη 

λήψη έγγραφης παραγγελίας
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

08 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Χαμηλότερη Τιμή
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Εκατόν είκοσι (120) ημέρες

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ένα έτος

Ό ρ ο ι   σ υ μ μ ε τ ο χ ή ς  σ τ ο  δ ι α γ ω ν ι σ μ ό
1.  Οι προσφορές πρέπει να είναι καθαρογραμμένες χωρίς σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. 

Εάν  υπάρχει  στην  προσφορά  οποιαδήποτε  διόρθωση  αυτή  πρέπει  να  είναι  καθαρογραμμένη  και 
μονογραμμένη  από  τον  προσφέροντα.  Θα  φέρουν  τον  τίτλο  της  εταιρείας  ή  του  ιδιώτη  και  θα 
απευθύνονται προς την υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό. Θα φέρουν σαν τίτλο την προμήθεια 
που αφορά και τον αριθμό της διακήρυξης στοιχεία που θα πρέπει να αναφέρονται και στο εξωτερικό του 
φακέλου που τις περιέχει. Οι προσφορές υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο. Υποχρεωτικά σε δύο 
(2) αντίγραφα τόσο οι ΤΕΧΝΙΚΕΣ όσο και οι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ.

2. Η τιμή της προσφοράς θα περιλαμβάνει όλες τις νόμιμες κρατήσεις:
• 2 % υπέρ ψυχικής υγείας
• 0,10% ΕΑΑΔΗΣΥ 
• 3 % υπέρ Χαρτοσήμου & 20% ΟΓΑ Χαρτ. επί της ανωτέρω κρατήσεις   
• 2% υπέρ ψυχικής υγείας
• (Οι κρατήσεις υπολογίζονται στην αξία τιμολογίου προ ΦΠΑ).

• 4%  (Στην καθαρή αξία τιμολογίου μείον τις κρατήσεις)  
3.  Ο Φ.Π.Α.  βαρύνει  το Νοσοκομείο (Ο προσφέρων  υποχρεούται  με  την προσφορά του να 

δηλώσει το ποσοστό ΦΠΑ επί της % στο  οποίο υπάγεται το είδος).  
4. Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για 

την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών οι δε συμμετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.
 5. Οι προσφορές θα ισχύουν τουλάχιστον για εκατόν είκοσι (120) ημέρες, από την επομένη της  

διεξαγωγής του διαγωνισμού.
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 6. Αντιπροσφορές, προσφορές αόριστες, ή ανεπίδεκτες εκτίμησης, εκπρόθεσμες, υπό αίρεση ή 
τέτοιες που τροποποιούν τους όρους της διακήρυξης δεν γίνονται δεκτές.

 7. Η παράδοση των ειδών στο Νοσοκομείο θα γίνεται μέσα στο χρόνο που ορίζει η διακήρυξη 
αυτή.

8. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει σε διάστημα εξήντα (60) ημερών μετά την παράδοση και  
την οριστική παραλαβή με χρηματικό ένταλμα και με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά και για το σύνολο 
της αξίας, βάσει της κείμενης νομοθεσίας.
           9. Σε περίπτωση που το προσκομισθέν είδος δεν είναι σύμφωνο με την υπογραφείσα σύμβαση, ο 
προμηθευτής  είναι  υποχρεωμένος  μέσα  σε  δέκα  (10)  ημέρες  από  την  κοινοποίηση  του  σχετικού 
εγγράφου να το αντικαταστήσει με άλλο σύμφωνο με τη σύμβαση.

10. Aπαιτείται  εγγυητική επιστολή συμμετοχής το ύψος αυτής θα υπολογίζεται σε ποσοστό 2% επί 
της προϋπολογισθείσης δαπάνης πλέον Φ.Π.Α. Η διενέργεια του διαγωνισμού διέπεται από τις διατάξεις 
του Ν. 4412/8-8-2016.

11. Οι προσφέροντες υποχρεωτικά θα αναγράφουν στην προσφορά τους ότι έλαβαν γνώση των 
όρων της διακήρυξης αυτής και τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα και με την υποβολή της προσφοράς ο 
προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται τους όρους της διακήρυξης έστω και αν αυτό δεν αναφέρεται στην 
προσφορά του όπως είναι υποχρεωτικό.
                                             

Π ρ ο σ φ ο ρ έ ς

Ο  διαγωνισμός  γίνεται  με  κριτήριο  την  χαμηλότερη  τιμή,  στον  κυρίως  φάκελο  προσφοράς, 
τοποθετούνται  όλα  τα  ζητούμενα  δικαιολογητικά.  Τα  τεχνικά  καθώς  και  τα  λοιπά  στοιχεία  της 
προσφοράς, όπως κατατάσσονται στις ομάδες που αναφέρονται στο άρθρο 94 του Ν.4412/8-8-2016, 
τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική 
Προσφορά». Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται, επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό 
σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» βάσει 
του άρθρου 95 του Ν. 4412/8-8-2016.

Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
Προσφορά  που  ορίζει  χρόνο  ισχύος  μικρότερο  του  προβλεπόμενου  από  την  παρούσα 

διακήρυξη απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί εφόσον ζητηθεί 
από την Υπηρεσία, πριν από την λήξη της, κατά ανώτατο όριο ίσο με την ισχύ της προσφοράς.

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος σε διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν εγγράφως προσφορές 
μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από τη σχετική διακήρυξη ή πρόσκληση.

Οι  προσφορές  μπορεί  να  αποστέλλονται  στην  Υπηρεσία  με  οποιονδήποτε  τρόπο  και 
παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην 
Υπηρεσία μέχρι  την  προηγούμενη  της  ημερομηνίας  διενέργειας  του  διαγωνισμού  μέσα  στις 
εργάσιμες ώρες. Στις περιπτώσεις αυτές, όταν απαιτείται κατάθεση δείγματος, επιτρέπεται η αποστολή 
του σύμφωνα με τα οριζόμενα παραπάνω, υπό την προϋπόθεση όμως ότι  τούτο θα περιέλθει  στην 
Υπηρεσία μέχρι τέσσερις (4) ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, το 
δε αποδεικτικό αποστολής θα περιέχεται απαραίτητα στο φάκελο προσφοράς με τα τεχνικά στοιχεία.

Στις  περιπτώσεις  που  οι  υποβαλλόμενες  ή  οι  ταχυδρομικά  αποστελλόμενες  προσφορές  δεν 
πληρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων του παρόντος άρθρου, δεν 
λαμβάνονται υπόψη.
Προσφορές  που περιέρχονται  στην  Υπηρεσία  με  οποιοδήποτε  τρόπο,  πριν  από την  διενέργεια  του 
διαγωνισμού,  δεν  αποσφραγίζονται  αλλά  παραδίδονται  στα  αρμόδια  όργανα  αποσφράγισης  των 
προσφορών που παραλαμβάνουν τις προσφορές, προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται 
από  τη  διακήρυξη  ή  την  πρόσκληση,  προκειμένου  να  αποσφραγιστούν  μαζί  με  τις  άλλες  που 
κατατέθηκαν  με  την  προαναφερόμενη  διαδικασία.  Στην  περίπτωση  κλειστού  διαγωνισμού  τυχόν 
υποβληθείσα προσφορά από προμηθευτή που δεν προσκλήθηκε προς τούτο,  επιστρέφεται από την 
Υπηρεσία χωρίς να αποσφραγιστεί. Επίσης επιστρέφονται, χωρίς να αποσφραγιστούν και οι προσφορές 
που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία, με οποιοδήποτε τρόπο, εκπρόθεσμα.    
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Οι  προσφορές υποβάλλονται  στην Ελληνική  γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο  φάκελο. 
Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
  α. Η λέξη “Προσφορά”.,
  β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια,
  γ. Ο αριθμός  και το θέμα της διακήρυξης, 
  δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,
  ε. Τα στοιχεία του αποστολέα.

Οι τρεις παραπάνω φάκελοι  φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως Εντός του παραπάνω κυρίως φακέλου 
προσφοράς τοποθετούνται τα εξής:
❖ Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» με 

όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο αυτό δικαιολογητικά και στοιχεία (άρθρο 93 του Ν. 4412/8-8-
2016).

❖ Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με όλα τα τεχνικά και  
λοιπά στοιχεία της προσφοράς σε δύο (2) αντίτυπα (ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο).

❖ Φάκελος  Οικονομικής  Προσφοράς  με  την  ένδειξη  «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  με  τα 
οικονομικά στοιχεία της προσφοράς σε δύο (2) αντίτυπα (ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο).

Οι τρεις παραπάνω φάκελοι φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

Α ξ ι ο λ ό γ η σ η    Π ρ ο σ φ ο ρ ώ ν

Για την επιλογή της χαμηλότερης προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές για τα είδη  που 
έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτά και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της διακήρυξης.

Προσφορά  που  είναι  αόριστη  και  ανεπίδεκτη  εκτίμησης  ή  είναι  υπό  αίρεση,  απορρίπτεται  ως 
απαράδεκτη  μετά  από  προηγούμενη  γνωμοδότηση  του  αρμόδιου  για  την  αξιολόγηση  των 
αποτελεσμάτων οργάνου.

Προσφορές που παρουσιάζουν,  κατά την κρίση του αρμόδιου οργάνου για  την αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων  του  διαγωνισμού  οργάνου,  ουσιώδεις  αποκλίσεις  από  τους  όρους  και  τις  τεχνικές 
προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές 
εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις, οπότε θεωρούνται τεχνικά αποδεκτές.

Αποκλίσεις  από όρους  της  διακήρυξης  ή  από σημεία  των  τεχνικών  προδιαγραφών  που  έχουν 
χαρακτηρισθεί  στη  διακήρυξη  ως  απαράβατοι  όροι  είναι  οπωσδήποτε  ουσιώδεις  και  συνιστούν 
απόρριψη προσφορών.
       Πριν από την τελική κατακύρωση η υπηρεσία έχει την δυνατότητα να προβεί σε έλεγχο δειγμάτων 
από  ανεξάρτητο  εργαστήριο  ποιοτικού  ελέγχου.  Η  επιτροπή  παραλαβής  των  νοσοκομείων  δύναται 
επίσης να προβεί σε έλεγχο δειγμάτων. Τα έξοδα επιβαρύνουν τον προμηθευτή.

Η  κατακύρωση  του  διαγωνισμού  θα  γίνει  από  το  αρμόδιο  όργανο  για  την  αξιολόγηση  των 
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και θα ανακοινωθεί εγγράφως στους ανακηρυχθέντες  προμηθευτές.

Αυτοί  υποχρεούνται  να προσέλθουν μέσα σε δέκα (10)  ημέρες για  την  υπογραφή της σχετικής 
σύμβασης,  προσκομίζοντας  την  προσήκουσα  εγγυητική  επιστολή,  η  οποία  και  θα  παραμείνει  στο 
Νοσοκομείο μέχρι της πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.

Στην περίπτωση που οι ανακηρυχθέντες προμηθευτές δεν προσέλθουν μέσα στην προθεσμία που 
τους  ορίστηκε  να  υπογράψουν  την  σχετική  σύμβαση,  κηρύσσονται  υποχρεωτικά  έκπτωτοι  από την 
κατακύρωση που έγινε στο όνομά τους και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση 
του Δ.Σ. του Νοσοκομείου και τους επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τον Ν.4412/8-8-2016 κυρώσεις.
      Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται όλες οι διατάξεις του Ν. 4412/8-8-2016.
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            Π ί  ν α κ α ς   ζ η τ ο υ μ ε ν ω ν  ε ι δ  ω ν  &   
                      Τ ε χ ν ι κ έ ς    π ρ ο δ ι α γ ρ α φ έ ς 

 
                                    ΡΑΜΜΑΤΑ  CPV: 33141121-4

Α/Α Ν0 ΕΙΔΟΣ ΜΗΚΟΣ 
ΡΑΜ.

Α. ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΠΛΕΚΤΟ ΠΟΛΥΚΛΩΝΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΟ ΑΠΌ 
ΠΟΛΥΓΛΥΚΟΛΙΚΟ ΟΞΎ ΧΡΏΜΑΤΟΣ ΜΩΒ

1 01/2 κύκλου στρογγυλή βελόνα 48mm 70cm 144

2 01/2 κύκλου στρογγυλή βελόνα 36mm 75cm 144

3 01/2 κύκλου στρογγυλή βελόνα 26mm 75cm 144

4 0Σχήμα j     βελόνα 36mm 75cm 288

5 11/2 κύκλου στρογγυλή βελόνα χονδρή 45mm 75cm 288

6 1Σχήμα j     βελόνα 31mm 75cm 288

7 21/2 κύκλου  στρογγυλή βελόνα  48mm 70cm 800

8 2/01/2 κύκλου  στρογγυλή βελόνα  30mm 70cm 864

9 3/01/2 κύκλου  στρογγυλή βελόνα  25mm 70cm 208

10 4/01/2 κύκλου  στρογγυλή βελόνα  36mm 70cm 192

11 4/03/8 κύκλου στρογγυλή βελόνα  16mm 70cm 144

12 5/01/2 κύκλου στρογγυλή βελόνα 16mm 75cm 72

13 0Λαπαροσκοπικός βρόγχος 5

14 1/0Ήπατος ½ κύκλου 65mm 100cm 12

  ΑΠΟΛΙΝΩΣΕΙΣ (ΡΑΜΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΑ)   

1 1   Ατομική συσκευασία 5-10 τεμάχια 50 cm 100

2 0   Ατομική συσκευασία 5-10 τεμάχια 50 cm 100

3 2/0  Ατομική συσκευασία 5-10 τεμάχια 50 cm 800

6

ΑΔΑ: 7Ζ6Ν4690ΒΧ-ΚΕ7



4 3/0Ατομική συσκευασία 5-10 τεμάχια 50 cm 400

5 4/0  Ατομική συσκευασία 5-10 τεμάχια 50 cm 100
Β. ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΟΡΟΦΗΣΕΩΣ: ΠΛΕΚΤΑ 
ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΑ 
ΑΠΟ ΠΟΛΥΓΛΥΚΟΛΙΚΟ ΟΞΥ, ΑΒΑΦΟ

1 01/2 κύκλου στρογγυλή βελόνα 37mm 90cm 144

2 01/2 κύκλου στρογγυλή βελόνα 48mm 90cm 144

3 11/2 κύκλου στρογγυλή βελόνα 37 mm 90cm 168

4 2/01/2 κύκλου στρογγυλή βελόνα 37 mm 90cm 168

5 2/01/2 κύκλου στρογγυλή βελόνα 26 mm 90cm 168

6 3/01/2 κύκλου στρογγυλή βελόνα 26 mm 90cm 168

7 01/2 κύκλου στρογυλή βελόνα 40 mm 90 cm 144

 

Γ. ΒΡΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΩΣ 
ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΑ 
ΑΠΟ ΠΟΛΥΔΙΟΞΑΝΟΝΗ

1 1
1/2 κύκλου αντιστρόφως κόπτουσα  βελόνα 
50mm 150cm 48

2 11/2 κύκλου αντιστρόφως κόπτουσα  βελόνα 
48mm (ράμμα - θηλιά 150cm 72

3 4/01/2 κύκλου στρογγυλή βελόνα 20mm 70cm 24

4 5/01/2 κύκλου διπλή   βελόνα 17mm 90cm 24
Δ. ΡΑΜΜΑΤΑ ΠΛΕΚΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΜΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΑΠΌ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ

1 5
1/2 κύκλου  βελόνα ενισχυμένη στρογγυλή 
κόπτουσα 55mm 75cm 24

Η. ΠΛΕΚΤΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΑΠΌ ΜΕΤΑΞΙ ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ 

1 03/8 κύκλου κοφτερή βελόνα 39mm 75cm 144

2 01/2 κύκλου στρογγυλή βελόνα 26 mm 75cm 144

3 11/2 κύκλου στρογγυλή βελόνα 37mm 75cm 144

4 2/03/8 κύκλου κοφτερή βελόνα 24mm  75cm 168

5 2/03/8 κύκλου κοφτερή βελόνα 39mm  75cm 168

6 2/01/2 κύκλου στρογγυλή βελόνα 26mm 75cm 168
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7 3/0½ κύκλου στρογγυλή βελόνη 26 mm 75cm 268

8 2/0½ κύκλου στρογγυλή βελόνη 35 mm 75cm 168

9 1/0½ κύκλου κόπτουσα βελόνη 37 mm 75cm 96

10 2/0½ κύκλου κόπτουσα βελόνη 37 mm 75cm 124

  ΑΠΟΛΙΝΩΣΕΙΣ   

1 0Ατομική συσκευασία 5-10 τεμάχια 50 cm 100

2 0Ατομική συσκευασία 5-10 τεμάχια 150cm 100

3 2/0Ατομική συσκευασία 5-10 τεμάχια 50 cm 100

4 1Ατομική συσκευασία 5-10 τεμάχια 50 cm 100
Θ. ΡΑΜΜΑΤΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ 
ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΑΠΌ ΠΟΛΥΑΜΙΔΗ

1
0

1/2 κύκλου κοφτερή βελόνα 40mm 144

2 2/01/2 κύκλου ευθεία βελόνα 40mm 75cm 72

3 2/03/8 κύκλου κοφτερή βελόνα 40mm 75cm 576

4 3/03/8 κύκλου κοφτερή βελόνα 26mm 1152

5 3/03/8 κύκλου ευθεία βελόνα 26mm 75cm 72

6 4/03/8 κύκλου κοφτερή βελόνα 19 mm 75cm 400

7 5/03/8 κύκλου κοφτερή βελόνα 16 mm 75cm 136.

8 6/03/8 κύκλου κοφτερή βελόνα 16 mm 75cm 72

9 8/01/2  κύκλου κοφτερή βελόνα 8 mm 75cm 48

10 3/03/8 κύκλου κοφτερή βελόνα 26 mm 45 cm
11 2/03/8 κύκλου κοφτερή βελόνα 26 mm 45 cm 246
12 2/03/8 κύκλου κοφτερή βελόνα 36 mm 45 cm 144

Ι.   ΡΑΜΜΑΤΑ ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ ΑΠΌ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ

1 2/0
1/2 κύκλου στρογγυλή κοφτερή βελόνα 25mm 
για αιμοροειδοεκτομή 90cm 144

2 2/0
1/2 κύκλου στρογγυλή  βελόνα 30mm  για 
πλέγμα από πολυπρεπυλένιο 75cm 168

3 5/0
½ κύκλου στρογγυλή βελόνα
36mm 100cm 75cm 72

4 4/0½ κύκλου στρογγυλή βελόνα
30mm 100cm 75cm 48
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5 6/0½ κύκλου στρογγυλή βελόνα
30mm 100cm 75cm 48

6 0½ κύκλου στρογγυλή βελόνα
30mm 100cm 75cm 72

1 2/0 Ράμμα μέσης απορρόφησης πλεκτό 
πολύκλωνο συνθετικό επενδεδυμένο 
από  πολυγλυκολικό  οξύ  χρώματος 
μπλε  
Με βελόνη ½ στρογγυλή  26mm

800

2 2/0 Σύστημα  συρραφής  καθήλωσης 
ράμμα ν-loc   με βελόνη 27mm 15cm 20

3/0 Σύστημα  συρραφής  καθήλωσης 
ράμμα ν-loc με βελόνη 17mm 

15cm 20

3 3/0 Ράμμα  μέσης  απορρόφησης 
μονόκλωνο με ευθεία βελόνη 60mm 

75cm 72

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΡΑΜΜΑΤΩΝ

1. Τα  προσφερόμενα  ράμματα  κάθε  τύπου  πρέπει  να  είναι  πιστοποιημένα  από  κοινοποιημένο 
οργανισμό που βρίσκεται εγκαταστημένος και λειτουργεί νόμιμα στο έδαφος ενός από τα Κράτη Μέλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να φέρουν σε ευκρινή θέση του τελικού περιέκτη τους την προβλεπόμενη 
σήμανση  CE,  η οποία αποδεικνύει την συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ, 
(ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 130648 - Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ 
«περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων»- ΦΕΚ 2198/τευχ. Β/02-10- 09)

2. Τα  προσφερόμενα  ράμματα  πρέπει  να  συμμορφώνονται  με  τις  απαιτήσεις  των  σχετικών 
μονογραφιών της ισχύουσας έκδοσης της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας.

3. Κάθε προσφερόμενο προϊόν πρέπει να συνοδεύεται από τις πληροφορίες εκείνες, που είναι 
αναγκαίες για την χρησιμοποίησή του με πλήρη ασφάλεια και την αναγνώριση του κατασκευαστή. Οι  
πληροφορίες αυτές θα παρέχονται με τους τρόπους που ορίζονται από την παρ. 13 του παρ. Στην

επιφάνεια του τελικού περιέκτη όλων των προσφερομένων ραμμάτων πρέπει να αναγράφονται 
με ευκρινή και ευανάγνωστο τρόπο τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:

α) Ο κωδικός καταλόγου που χρησιμοποιείται από τον κατασκευαστή.

β) Η χημική σύσταση του υλικού κατασκευής του νήματος.

γ) Η χημική σύσταση του υλικού το οποίο ενδεχομένως χρησιμοποιείται για την επικάλυψη του νήματος.

δ)  Η  κατασκευαστική  δομή  (πλεκτό  πολύκλωνο περιελιγμένο πολύκλωνο,  μονόκλωνο κ.ο.κ.)  και  το 
χρώμα του νήματος.

ε) Η διάμετρος και το μήκος του νήματος στο μετρικό σύστημα.

στ) Το μήκος της βελόνης στο μετρικό σύστημα, ο τύπος της διατομής της καθώς και ο βαθμός κάμψης 
της βελόνης σε μοίρες ή σε κλάσμα περιφέρειας κύκλου.
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ζ) Η ένδειξη «στείρο», η μέθοδος αποστείρωσης, ο αριθμός της κατασκευαστικής παρτίδας, η οριακή 
ημερομηνία ασφαλούς χρήσης εκφρασμένη σε έτος και μήνα και η ένδειξη ότι το προϊόν προορίζεται για 
μία  και  μόνο  χρήση,  (σημ.  τα  στοιχεία  αυτά  μπορεί  να  παρέχονται  και  με  την  χρήση  των  ειδικών 
συμβόλων που προβλέπονται στις σχετικές οδηγίες).

4. Το μήκος των προσφερομένων ατραυματικών ραμμάτων, (ράμματα με προσαρμοσμένη βελόνη) 
μπορεί να είναι έως και 10% μικρότερο από το ζητούμενο μήκος της διακήρυξης. Ατραυματικά ράμματα 
με μήκος μεγαλύτερο από το ζητούμενο θεωρούνται ως συμμορφούμενα και δεν απορρίπτονται.

5. Το μήκος των προσφερομένων βελονών μπορεί να είναι έως 1 χιλ μικρότερο ή μεγαλύτερο για 
βελόνες μικρότερες ή ίσες των 30 χιλ και έως 2 χιλ μικρότερο ή μεγαλύτερο για βελόνες μεγαλύτερες των 
30 χιλ.

6. Στα  προσφερόμενα  ατραυματικά  ράμματα,  (ράμματα  με  βελόνη),  οι  βελόνες  πρέπει  να  είναι 
τρυπανισμένου οπισθίου άκρου, (βελόνες στις οποίες η συγκράτηση του νήματος γίνεται με είσοδό του 
σε οπή στο οπίσθιο τμήμα της βελόνης και μηχανική σύσφιξη). Ατραυματικά ράμματα με βελόνες που 
διαθέτουν οπίσθιο άκρο ανοικτού τύπου, (βελόνες στις οποίες η συγκράτηση του νήματος γίνεται με 
εγκλωβισμό εντός αναδιπλούμενου πεπλατυσμένου άκρου), δεν γίνονται αποδεκτά και απορρίπτονται 
ως απαράδεκτα.

7. Το μήκος των προσφερομένων ελευθέρων ραμμάτων, (απολινώσεων),  μπορεί  να είναι  έως και 
10%  μικρότερο  από  το  μήκος  που  ζητείται  στην  διακήρυξη.  Προσφορές  ραμμάτων  με  μεγαλύτερη 
απόκλιση απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Ελεύθερα ράμματα με μήκος μεγαλύτερο από το ζητούμενο 
θεωρούνται ως συμμορφούμενα και δεν απορρίπτονται χωρίς αυτό να αποτελεί κριτήριο προτιμήσεως.

8. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό πρέπει να δηλώσουν με υπεύθυνη δήλωση (θεωρημένη για το 
γνήσιο της υπογραφής) στην τεχνική τους προσφορά το εργοστάσιο κατασκευής των ραμμάτων, τον 
τόπο εγκατάστασης του καθώς και τον τόπο της τελικής συσκευασίας.

9. Κατά την διάρκεια εκτέλεσης των συμβάσεων η ημερομηνία παράδοσης των ραμμάτων δεν θα 
πρέπει να απέχει περισσότερο από 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής τους.

10. Διευκρίνιση  1η:  Ως  τελικός  περιέκτης  νοείται  το  τελικό  μέρος  της  συνολικής  συσκευασίας  του 
χειρουργικού ράμματος το άνοιγμα του οποίου εκθέτει το ράμμα σε μη στείρο περιβάλλον ή αλλιώς το 
μέρος εκείνο της συσκευασίας που δεν μπορεί να ανοιχθεί ή να καταστραφεί με οποιανδήποτε τρόπο 
χωρίς την ταυτόχρονη απώλεια της στειρότητας του ράμματος.

11. Διευκρίνιση 2η: Η τοποθέτηση των επισημάνσεων της συσκευασίας, που αναφέρονται παραπάνω 
και θεωρούνται ουσιώδεις προϋποθέσεις για την αποδοχή των προσφερομένων ραμμάτων, ή όποιων 
άλλων επισημάνσεων, πρέπει να έχει γίνει αποκλειστικά και μόνον από το πρόσωπο ή την επιχείρηση 
που  θεωρείται  κατασκευαστής  των  προϊόντων  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  οδηγίας  93/42/ΕΟΚ, 
(ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648-ΦΕΚ 2198/τευχ. Β/02-10-09). Προσφορές ραμμάτων που φέρουν επισημάνσεις 
πάσης φύσεως που έχουν τοποθετηθεί,  σε οποιοδήποτε μέρος της συσκευασίας τους, από τρίτους, 
ακόμη  και  εάν  οι  τρίτοι  αυτοί  διαθέτουν  την  ιδιότητα  του  διανομέα,  εισαγωγέα ή  εξουσιοδοτημένου 
αντιπροσώπου, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Τυχόν παράβαση του όρου αυτού κατά την διάρκεια 
εκτέλεσης των συμβάσεων θα αποτελεί λόγο μη αποδοχής των παραδιδόμενων υλικών.

12. Διευκρίνιση 3η:  Ο  προσανατολισμός  της  κορυφής  του  τριγώνου  των  βελονών 
τριγωνικής διατομής, (βελόνες δέρματος ή βελόνες κόπτουσες), δεν αποτελεί κριτήριο αξιολόγησης. Υπό 
την  έννοια  αυτή  οι  τριγωνικές  βελόνες  εσωτερικής  και  εξωτερικής  κορυφής,  (ή  άλλως  βελόνες 
συμβατικώς κόπτουσες και βελόνες αναστρόφως κόπτουσες), θεωρούνται όμοιες και κατατάσσονται σε 
μία ενιαία κατηγορία.

13. Διευκρίνιση 4η: Ο αριθμός ατραυματικών ραμμάτων, (ράμματα με βελόνη), ανά τελικό 
περιέκτη  δεν  αποτελεί  ουσιώδες  κριτήριο  αξιολόγησης  και  δε  επιτρέπεται  να  συνιστά  λόγο  ειδικής 
προτίμησης  ή  απόρριψης  προσφορών.  Για  την  οικονομική  αξιολόγηση  προσφορών με  διαφορετικό 
αριθμό ατραυματικών ραμμάτων ανά τελικό περιέκτη λαμβάνεται υπ' όψη η ανά ράμμα τιμή.

14. Διευκρίνιση 5η: Ο αριθμός ελευθέρων ραμμάτων, (απολινώσεων), ανά τελικό περιέκτη 
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μπορεί να είναι έως και 30% μικρότερος ή μεγαλύτερος από τον αριθμό που ζητά η διακήρυξη. Για την  
οικονομική  αξιολόγηση  προσφορών  που  είναι  αποδεκτές  σύμφωνα  με  τον  παραπάνω  όρο  αλλά 
περιέχουν διαφορετικό αριθμό ραμμάτων ανά τελικό περιέκτη λαμβάνεται υπ' όψη η ανά ράμμα τιμή.

15. Διευκρίνιση 6η: Το χρώμα των χειρουργικών ραμμάτων - πλην των οφθαλμολογικών 
και  της  πλαστικής  χειρουργικής  -  δεν  αξιολογείται  και  δεν  αποτελεί  κριτήριο  ειδικής  προτίμησης  ή 
απόρριψης,  είτε  αυτά  είναι  ατραυματικά,  (ράμματα  με  προσαρμοσμένη  βελόνη),  είτε  ελεύθερα, 
(απολινώσεις).
16. Καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης δείγματα των προϊόντων δύναται να ελέγχονται ως προς τη 
στειρότητα και τη συμμόρφωσή τους με τη φαρμακοποιία. Τυχόν μη συμμόρφωση θα αποτελεί λόγο μη 
αποδοχής των παραδιδόμενων υλικών.
17. Καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης δείγματα των προϊόντων δύναται να ελέγχονται ως προς τη 
στειρότητα και τη συμμόρφωσή τους με τη φαρμακοποιία. Τυχόν μη συμμόρφωση θα αποτελεί λόγο μη 
αποδοχής των παραδιδόμενων υλικών.

18. Να κατατεθούν υποχρεωτικά, δύο δείγματα ανά κατηγορία ράμματος.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Κατηγορίες
1: Συνθετικά απορροφήσιμα πολύκλωνα, μέσης απορρόφησης. (Πολύκλωνα συνθετικά απορροφήσιμα 
ράμματα από πολυγλυκολικό οξύ ή πολυγλακτίνη ή παρόμοιο)

1Α: Να αποτελούνται από γλυκολίδη/λακτίδη. Να παρέχουν στήριξη ιστών διατηρώντας το 80% της 
τάσεως τους για 14 ημέρες μετά την εμφύτευση και το 30% για τις 21 μέρες. Να απορροφούνται πλήρως 
από τον οργανισμό σε περίπου 56-70 ημέρες.  Οι  βελόνες να αποτελούνται  από υψηλής ποιότητας 
κράμα χάλυβα 440 και άνω ή άλλο ισοδύναμο με περιεκτικότητα 8-10% σε νικέλιο (να είναι και απλές και 
βαρέως τύπου).

1Β:  Ράμματα  συνθετικά  απορροφήσιμα  πολύκλωνα  κανονικής  απορρόφησης  από  πολυγλακτίνη  ή 
πολυγλυκολικό οξύ. Η επικάλυψη του ράμματος να είναι από το ίδιο υλικό ή παρόμοιο ώστε να μη 
φθείρεται  κατά  την  τοποθέτηση  των κόμβων.  Να παρέχουν  στήριξη  ιστών  για  14 ημέρες  μετά  την 
εμφύτευση διατηρώντας το 75% της τάσεως τους. Να απορροφούνται πλήρως από τον οργανισμό σε 
56-72 ημέρες. Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 440 και άνω ή άλλο 
ισοδύναμο με περιεκτικότητα νικελίου 8-10%, ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη- στρέβλωση.

1Γ: Συνθετικά απορροφήσιμα βακτηριοστατικά ράμματα πολύκλωνα πρόληψης λοιμώξεων χειρουργικής 
τομής. Να απορροφούνται πλήρως σε 56-72 ημέρες και να διαθέτουν αντοχή στην τάση 75% σε 14 
ημέρες.  Οι  βελόνες  να  αποτελούνται  από  υψηλής  ποιότητας  κράμα  χάλυβα  440  και  άνω  ή  άλλο 
ισοδύναμο με περιεκτικότητα νικελίου 8-10%, ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη- στρέβλωση.

2. Συνθετικά  απορροφήσιμα  πολύκλωνα  ταχείας  απορρόφησης.  (Πολύκλωνα  συνθετικά 
απορροφήσιμα ράμματα από πολυγλυκολικό οξύ ή πολυγλακτίνη ή παρόμοιο). Να παρέχουν στήριξη 
ιστών για 5-7 περίπου ημέρες μετά την εμφύτευση διατηρώντας πλέον του 45% της τάσεως τους. Να 
απορροφούνται πλήρως μετά από 5-6 εβδομάδες (35-45 ημέρες) περίπου.

2Α: Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 440 και άνω ή άλλο ισοδύναμο 
με περιεκτικότητα νικελίου 8-10%, ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση.

3. Πλεκτή  μέταξα,  με  και  χωρίς  βελόνη.  (Ράμματα  πολύκλωνης  πλεκτής  και  περιελιγμένης 
μέταξας με και χωρίς βελόνες: Μη απορροφήσιμα πολύκλωνα ράμματα φυσικής μέταξας επικαλυμμένα 
ή  ενδεδυμένα  με  κατάλληλο  υλικό,  η  σύσταση  του  οποίου  σαφώς  να  περιγράφεται  στην  τεχνική 
προσφορά, ώστε να προκαλούν τον ελάχιστο τραυματισμό στους ιστούς και να υφίστανται την 
λιγότερη φθορά.

3Α: Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 440 και άνω ή άλλο ισοδύναμο 
με περιεκτικότητα νικελίου 8-10%, ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση.
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4. Κατηγορία: Συνθετικό  μη  απορροφήσιμο  πολυπροπυλένιο.  (Μη  απορροφήσιμα 
μονόκλωνα ράμματα πολυπροπυλενίου ή συγγενούς χημικής ομάδας).

4Α: Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 440 και άνω ή άλλο ισοδύναμο 
με περιεκτικότητα νικελίου 8-10%, ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση. Να διατίθενται και με 
ισχυρές μαύρες βελόνες.
4Β: Ράμματα πολυπροπυλενίου με ισχυρές μαύρες βελόνες για ασβεστοποιημένα αγγεία.

5. Κατηγορία:  Συνθετικό  μη  απορροφήσιμο  μονόκλωνο  πολυαμίδιο.  (Μη  απορροφήσιμα 
μονόκλωνα ή πολύκλωνα ράμματα πολυαμιδίου ή συγγενούς χημικής ομάδος.

5Α: Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 440 και άνω ή άλλο ισοδύναμο 
με περιεκτικότητα νικελίου 8-10%, ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση.

6. Κατηγορία:  Συνθετικά  απορροφήσιμα  μονόκλωνα  ταχείας  απορρόφησης.  (Μονόκλωνα 
συνθετικά απορροφήσιμα ράμματα από πολυγλυκολικό οξύ ή πολυγλακτίνη ή παρόμοιο. Να παρέχουν 
στήριξη ιστών για 5-7 ημέρες μετά την εμφύτευση διατηρώντας πλέον του 50% της τάσεως τους. Να 
απορροφούνται πλήρως μετά από 6-8 εβδομάδες. Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας 
κράμα χάλυβα 440 και άνω ή άλλο ισοδύναμο με περιεκτικότητα νικελίου 8-10%, ώστε να αντιστέκονται 
σε κάμψη-στρέβλωση.

7. Κατηγορία:  Συνθετικά  απορροφήσιμα  μονόκλωνα  μέσης  απορρόφησης.  (Μονόκλωνα 
συνθετικά  απορροφήσιμα  ράμματα  από διάφορους  τύπους  πολυμερών του  πολυγλυκολικού  οξέος. 
Πολυγλακτίνη, πολυγλυκολικό οξύ, πολυγλυκαπρόνη ή παρόμοιο). Να παρέχουν στήριξη ιστών για 7-14 
περίπου  ημέρες  μετά  την  εμφύτευση  διατηρώντας  τουλάχιστον  το  60-80%  της  τάσεως  τους.  Να 
απορροφούνται πλήρως από τον οργανισμό σε περίπου 90-120 ημέρες.

7Α: Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 440 και άνω ή άλλο ισοδύναμο 
με περιεκτικότητα νικελίου 8-10%, ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση.

7Β:  Ράμματα  συνθετικά  μονόκλωνα  απορροφήσιμα  πρόληψης  λοιμώξεων  χειρουργικής  τομής 
απορρόφησης 90-120 ημέρες. Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 
και  άνω  ή  άλλο  ισοδύναμο,  με  περιεκτικότητα  νικελίου  8-10%.  ώστε  να  αντιστέκονται  σε  κάμψη-
στρέβλωση.

8. Κατηγορία: Συνθετικά  απορροφήσιμα  μονόκλωνα  βραδείας  απορρόφησης. 
(Μονόκλωνα  συνθετικά  απορροφήσιμα  ράμματα  από  μίγμα  πολυμερών  τύπου  πολυδιοξανόνης  ή 
παρόμοιο. Να παρέχουν στήριξη για 42 ημέρες μετά την εμφύτευση διατηρώντας το 25-35% της τάσεως 
τους περίπου. Να απορροφούνται πλήρως από τον οργανισμό σε περίπου 180-210 ημέρες.

8Α: Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 440 και άνω ή άλλο ισοδύναμο 
με περιεκτικότητανικελίου 8-10%, ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση. 8Β: Σε μορφή κορδέλας 
από πολυδιοξανόνη.

8Γ: Με ακίδες στήριξης αντίρροπες, που συγκρατούν τη γραμμή συρραφής χωρίς την ανάγκη κόμπων.

9. Κατηγορία: Πλεκτό  πολυεστέρα  και  επενδεδυμένου  πολυεστέρα.  (Ράμματα 
πολύκλωνου πλεκτού πολυεστέρα επενδεδυμένου με κατάλληλο υλικό, η σύσταση του οποίου σαφώς 
να περιγράφεται στην τεχνική προσφορά, ώστε να προκαλούν τον ελάχιστον τραυματισμό στους ιστούς 
και να υφίστανται την λιγότερη φθορά. Με ειδικές ισχυρές βελόνες για αγγεία από υψηλής ποιότητας 
κράμα χάλυβα από χάλυβα 440 και άνω ή άλλο ισοδύναμο με περιεκτικότητα νικελίου 8-10% ώστε να 
αντιστέκονται  σε  κάμψη-στρέβλωση  (συνδυασμός  στρογγυλών  βελονών  με  κόπτουσα  κορυφή-
ανεξαρτήτως σχήματος κοπτικής επιφανείας τριγωνικής ή πρισματικής).
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ΠΛΕΓΜΑΤΑ

CPV: 33184100-4

1)  Πλέγμα  αποκατάστασης  βουβωνοκήλης  από  100%  ελαφρύ  μονόκλωνο 
πολυπροπυλένιο βάρους < 40 gr/m2   με διάμετρο κλώνου < 125μm , πάχους < 
0.5mm και μεγέθους πόρων > 1mm. Να μην συρρικνώνεται. Να διατίθεται σε 
διαστάσεις :  6 cm x 13,5cm

Να προσφέρονται στις ακόλουθες διαστάσεις ΠΟΣΟΤΗΤΑ
100

  1.  6 cm x 13,5cm 100

2) Hμι-απορροφήσιμο σετ πλεγμάτων αποκατάστασης βουβωνοκήλης το οποίο 
περιλαμβάνει  ημισφαίριο  αποτελούμενο  από  10% πολυπροπυλένιο  και  90% 
πολυγαλακτικό οξύ και από προσχηματισμένο πλέγμα αποτελούμενο από 25% 
πολυπροπυλένιο και από 75% πολυγαλακτικό οξύ. Να διατίθεται σε διαστάσεις 
προσχηματισμένου πλέγματος :  6,4 cm  X  6,4 cm MEDIUM και σε διαστάσεις 
8.0cm x 8.0cm LARGE 
Να προσφέρονται στις ακόλουθες διαστάσεις ΠΟΣΟΤΗΤΑ

20
1. διάμετρος:  6,4 cm  X  6,4 cm MEDIUM     10
2. διάμετρος:  8,0 cm  X  8,0 cm LARGE      10

3)  Πλέγμα  αποκατάστασης  ομφαλοκήλης  στρογγυλό  διαμέτρου  7cm  ή  9cm 
διπλής  όψης  πολυπροπυλενίου  και  EPTFE  με  προτοποθετημένα   τέσσερα 
ράμματα.  Να  φέρει  ενσωματωμένο  μπαλόνι  διόγκωσης.  Στη  συσκευασία  να 
περιλαμβάνεται  σύριγγα  πλήρωσης  του  μπαλονιού  καθώς  και  δύο  επιπλέον 
ράμματα    (Τοπική  αναισθησία.  Μικρή  τομή  για  την  τοποθέτησή  του.  Δεν 
χρειάζεται  εκτεταμένη παρασκευή.  Η μορφή του συστήματος διασφαλίζει  την 
τοποθέτησή  του  χωρίς  τάση.  Λιγότερος  πόνος  για  τον  ασθενή.  Ο  ασθενής 
φεύγει  από  το  νοσοκομείο  την  ίδια  ημέρα.  Πολύ  εύκολη  και  γρήγορη 
τοποθέτηση.).
Να προσφέρονται στις ακόλουθες διαστάσεις ΠΟΣΟΤΗΤΑ

12

4) Aντισυμφυτικό αυτοεκπτυσσόμενο πλέγμα ενδοπεριτοναϊκής αποκατάστασης 
κοιλιοκήλης και μετεγχειρητικής κήλης. Η μία πλευρά να είναι από non woven 
πολυεστέρα με μικροπόρους και η άλλη από αντισυμφυτική μαλακή σιλικόνη. 
Να  διατίθεται  σε  διαστάσεις  :  20cm  x  20cm  (   Το  πλέγμα  είναι  απολύτως 
βιοσυμβατό. Η πλευρά του πολυεστέρα βοηθά σην ανάπτυξη συνδετικού ιστού 
η δε πλευρά σιλικόνης  βοηθά στην αποφυγή συμφύσεων. Έχει μεγάλη αντοχή. 
Είναι εύκολο στον χειρισμό του).
Να προσφέρονται στις ακόλουθες διαστάσεις ΠΟΣΟΤΗΤΑ

5
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5)  Aντισυμφυτικό  αυτοεκπτυσσόμενο  πλέγμα  για  ενδοπεριτοναϊκή 
αποκατάσταση  κοιλιοκήλης  και  μετεγχειρητικής  κήλης  διπλής  όψης.  Η  μία 
πλευρά να είναι από πλεκτό μονόκλωνο πολυπροπυλένιο και η άλλη μαλακό 
αντισυμφυτικό PTFE. Να διατίθεται σε διαστάσεις : 20cm x 25 cm20cm (  Το 
πλέγμα  είναι  απολύτως  βιοσυμβατό.  Η  πλευρά  του  πολυεστέρα  βοηθά  σην 
ανάπτυξη  συνδετικού  ιστού  η  δε  πλευρά  σιλικόνης  βοηθά  στην  αποφυγή 
συμφύσεων. Έχει μεγάλη αντοχή. Είναι εύκολο στον χειρισμό του).
Να προσφέρονται στις ακόλουθες διαστάσεις ΠΟΣΟΤΗΤΑ

5

6) Σύστημα αποκατάστασης κήλης από μονόκλωνο πολυπροπυλένιο, 
αποτελούμενο από επίπεδο πλέγμα και προδιαμορφωμένο κώνο.Το επίπεδο 
πλέγμα να είναι μόνιμα συνδεδεμένο στον κώνο με ράμμα πολυπροπυλενίου, 
για ασφαλέστερη τοποθέτηση και ευκολία στη χρήση. Ο κώνος να 
αυτοεκπτύσσεται και να σταθεροποιείται με τη χρήση ειδικού ράμματος από 
πολυεστέρα.
Το όλο σύστημα να προσφέρεται σε μέγεθος Medium.τεμαχια 

Να προσφέρονται στις ακόλουθες διαστάσεις ΠΟΣΟΤΗΤΑ
5

7) Αυτοκαθηλούμενο πλέγμα αποκατάστασης βουβ/λης Lap 
Πλέγμα για λαπαροσκοπική αποκατάσταση βουβωνοκήλης αυτοκαθηλούμενο 
από μονόκλωνο πολυεστέρα και φιλμ κολλαγόνου με άγκιστρα από 
πολυγαλακτικό οξύ, διαστάσεων 15χ20 cm αυτοκαθηλούμενο και με χρωματιστή 
λωρίδα για διευκόλυνση προσανατολισμού. 

Να προσφέρονται στις ακόλουθες διαστάσεις ΠΟΣΟΤΗΤΑ

10

8) Πλέγμα ανοιχτής κοιλιοκήλης με πτερύγιο 15χ20 cm
Πλέγμα ενδοπεριτοναικό διάφανο με τρισδιάστατη ύφανση, διπλής όψεως 
αποτελούμενο από τη μία πλευρά από τρισδιάστατο μονόκλωνο πολυεστέρα, με 
έξτρα πτερύγιο δισδιάστατου μονόκλωνου πολυεστέρα, με χρωματισμό στο 
κέντρο για διευκόλυνση προσανατολισμού της τοποθέτησης και στην άλλη 
πλευρά από απορροφήσιμο υδρόφιλο αντισυμφητικό φιλμ, από μείγμα 
κολλαγόνου και γλυκερόλης, διάσταση 15χ20cm

Να προσφέρονται στις ακόλουθες διαστάσεις ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1

9) Πλέγμα λαπαροσκοπικής κοιλιοκήλης με έξτρα πτερύγιο 15χ20cm.
Σετ πλέγματος από απορροφήσιμο καθηλωτικό πλέγματος και ενδοπεριτοναικό 
πλέγμα  διάφανο,  διπλής  όψης,  αποτελούμενο  από  τη  μία  πλευρά  από 
τρισδιάστατο μονόκλωνο πολυεστέρα, με έξτρα θήκη-πτερύγιο δισδιάστατο στο 
άνω περιμετρικό τμήμα, με χρωματισμό που να λειτουργεί ως ζώνη ασφαλούς 
καθήλωσης και  ελέγχου και  στην άλλη πλευρά από απορροφήσιμο υδρόφιλο 
αντισυμφητικό  φιλμ,  από  μείγμα  κολλαγόνου  και  γλυκερόλης,  επεκτεινόμενο 
κατά 5cm περιμετρικά του πλέγματος από μείγμα κολλαγόνου και γλυκερόλης, 
διάσταση 15χ20cm
Να προσφέρονται στις ακόλουθες διαστάσεις ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1
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*Τα  προσφερόμενα  να  φέρουν σήμανση    CE     MARK     το  οποίο  να  αποδεικνύεται  με   
πιστοποιητικό από πιστοποιημένο οργανισμό.
 1. Χρόνος παράδοσης εντός τριών ημερών από την έγγραφη παραγγελία.
 2. Η προσκόμιση δειγμάτων από τους προσφέροντες είναι υποχρεωτική.
3.  Να  γίνει  αντιστοίχιση  των  προσφερομένων  ειδών  με  του  κωδικούς  του  παρατηρητηρίου 
τιμών. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η αντιστοίχιση θα υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση ότι 
στα είδη αυτά δεν είναι δυνατή η αντιστοίχιση με τα  εγγεγραμμένα  είδη  στο παρατηρητήριο 
τιμών.

                            Ε γ γ υ ή σ ε ι ς
1. Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά  εάν απαιτείται από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του 

συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2% του προϋπολογισμού για τα προσφερόμενα είδη με 
ΦΠΑ .Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου  ισχύος της 
προσφοράς που ζητά η διακήρυξη.

2. Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι εάν 
απαιτείται, να καταθέσουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 5% της συνολικής συμβατικής 
αξίας των ειδών, χωρίς ΦΠΑ. 
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι  μεγαλύτερος κατά δύο μήνες από τον χρόνο 
λήξης της σύμβασης.
Στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει 
τις υποχρεώσεις των μελών της ένωσης.

.             3. Κατά τα λοιπά, σε ότι αφορά τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/8-
8-2016.
                                   

Ενστάσεις – Διοικητικές προσφυγές
(Άρθρο 127 του Ν. 4412/8-8-2016)

1. Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), 
σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) 
ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για 
την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) 
ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
2. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της 
οποίας τεκμαίρετε η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με 
την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις 
εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το 
παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον 
διοικητικό όργανο.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Οικονομικών και 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ύψος του ανωτέρω παραβόλου.

                        Β. ειδικοί όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό     
                                     

1.   Νοσοκομείο  διατηρεί  το   δικαίωμα  να  προβεί  στην  κατακύρωση  μέρους των  υπό 
προμήθεια ειδών να αυξομειώσει τις ζητούμενες ποσότητες κατά ποσοστό 30% σε περίπτωση 
μεγαλύτερης ποσότητας ή 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας  ή να αναστείλει  την 
προμήθεια όταν τα είδη χορηγηθούν από κρατική υπηρεσία η συναφθούν συμβάσεις από αυτή.

2.Ύστερα από την κατακύρωση της προμήθειας και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, η 
παραγγελία των ειδών  θα γίνεται τμηματικά και σύμφωνα  με τις ανάγκες του Νοσοκομείου.

3. Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα έχει δικαίωμα μονομερώς δίμηνης παράτασης ή ίσης με 
την ισχύ της σύμβασης εκ μέρους της Υπηρεσίας με απόφαση αιτιολογημένη του Δ. Σ, με τη σύμφωνη 
γνώμη του προμηθευτή και με τους ίδιους όρους και τιμές της κατακύρωσης. Για κάθε μήνα παράτασης η 
ποσότητα θα είναι  αντίστοιχη με τη μηνιαία ποσότητα που προβλέπει  η σύμβαση κατά αναλογία.  Η 
παράταση σε καμία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τον ολικό χρόνο ισχύς της σύμβασης.
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 4. Καταγωγή των προσφερομένων υλικών: Οι προμηθευτές υποχρεούνται να αναφέρουν στην 
προσφορά τους  την  χώρα προέλευσης και  κατασκευής  των προσφερομένων ειδών.  Ο προσφέρων 
πρέπει να δηλώσει στην προσφορά του το Εργοστάσιο στο οποίο θα κατασκευάσει τα προσφερόμενα 
υλικά καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του. Προσφορά στην οποία δεν υπάρχει η παραπάνω δήλωση 
θα  απορρίπτεται  ως  απαράδεκτη.  Μετά  την  υποβολή  της  προσφοράς  απαγορεύεται  η  αλλαγή  του 
Εργοστασίου  που  δηλώθηκε.  Στους  προσφέροντες  δίνεται  η  δυνατότητα  προσφοράς  για  όσα  είδη 
επιθυμούν. Σε περίπτωση κατακύρωσης  ειδών που εισάγονται από την Ε.E. πρέπει τα είδη αυτά να 
συνοδεύονται από πιστοποιητικό κυκλοφορίας.

5. Έλεγχος εγκαταστάσεων προσφέροντος ή υποκατασκευαστού: εφόσον αρμοδίως κριθεί 
απαραίτητη η διενέργεια επιτόπιου ελέγχου στις εγκαταστάσεις του προσφέροντος ή των 
υποκατασκευαστών του προσφερόμενου προϊόντος, τα  έξοδα της προς τούτο συσταθεισόμενης 
τριμελούς επιτροπής βαρύνουν τον προσφέροντα ή τους προσφέροντες κατ' αναλογία.

6. Η καταβολή των εξόδων, το ύψος των οποίων καθορίζεται με βάση τις ισχύουσες διατάξεις 
περί εξόδων  μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του Δημοσίου και στρατιωτικών, διενεργείται εντός 
πέντε (5) ημερών από της ενημερώσεως του υπόχρεου. Σε περίπτωση μη καταβολής των εξόδων εντός 
της ανωτέρω προθεσμίας η προσφορά του υπόχρεου δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν αξιολογείται.
Χαρακτηρισμός στοιχείων ή πληροφοριών κατά την προσφορά ως εμπιστευτικών.
          7.  Σε  περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού 
χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντα 
του, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ' αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού 
χαρακτήρα». Στην  αντίθετη περίπτωση θα δύνανται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι 
συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία 
απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου.
Dumping- εξαγωγικές επιδοτήσεις.

           8.  «Η προσφορά απορρίπτεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί  ότι εφαρμόζεται 
πολιτική  τιμών  πώλησής  κάτω  του  κόστους  κατασκευής  ή  εμπορίας  του  προϊόντος  (τιμή 
Dumping  )  ή  ότι  το  προσφερόμενο  προϊόν  είναι  αποδεκτής  εξαγωγικής  επιδότησης  .  Οι   
προσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες των προαναφερθεισών μέτρων της χώρας προέλευσης 
του προϊόντος ή της κατασκευάστριας εταιρείας».

                                                                                                     
9.  Οι  προσφέροντες  πρέπει,  με  ποινή  αποκλεισμού  της  προσφοράς,  να  καταθέσουν  με  την 

προσφορά και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά κατά ISO του προμηθευτή.
10.  Πιστοποιητικό  σήμανσης  CE για  τα  συγκεκριμένα  προσφερόμενα  είδη,  σύμφωνα  με  τις 

κοινοτικές οδηγίες.
11.  Οι προσφέροντες που διακινούν ιατροτεχνολογικά προϊόντα πρέπει να συμμορφώνονται  με 

την Υ.Α.Ε3/833/99 «Σύστημα ποιότητας των εταιρειών διακίνησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων». Επί 
ποινή αποκλεισμού τα αντίστοιχα πιστοποιητικά συμμόρφωσης να κατατεθούν στο φάκελο της τεχνικής 
προσφοράς

   ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ( Σε μορφή   EXCELL  )  
 
Α/Α Α/Α

Διακήρυξης
ΕΙΔΟΣ Κωδικός

ΕΚΑΠΤΥ
Κωδικός
Παρ. τιμων

Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητα Τιμή 
Μονάδας 
χωρίς 
ΦΠΑ 

Συνολική 
Τιμή 
Χωρίς 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ Τελική 
Τιμή 
με ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ  ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ  κ.τ.λ.
1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ονομασία Τράπεζας : ………………………………………
Κατάστημα : ………………………………………………….               
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(Διεύθυνση – τηλέφωνα - fax )      Ημερομηνία έκδοσης   ………………
ΕΥΡΩ. …………………………………

Προς : Διοίκηση 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων- Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ(Αρ. Βαλαωρίτου 24 – ΤΚ 31100) 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ    ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  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)  υπέρ  της  εταιρείας 
………………………………………..  Δ/νση  ………………………………………………………….  για  τη  συμμετοχή  της  στο  διενεργούμενο 
διαγωνισμό  της  ……………………………….......…….  για  την  προμήθεια  …………………………………….………………………………….. 
σύμφωνα με την υπ. αρ.......διακήρυξη  σας.

Η  παρούσα εγγύηση  καλύπτει  μόνο τις  από  την  συμμετοχή  εις  τον  ανωτέρω διαγωνισμό  απορρέουσες  υποχρεώσεις  της  εν  λόγω 
εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή 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 ειδοποίησή σας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό  

αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την …………………………………………
(ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ
Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Δ\ξη).
Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό 

της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.-

2. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ονομασία Τράπεζας : ..…………………………..
Κατάστημα : ………………………………………..
(Διεύθυνση – τηλέφωνα -  fax )      Ημερομηνία έκδοσης ………………

ΕΥΡΩ. …………………………………

Προς : Διοίκηση 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων- Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ(Αρ. Βαλαωρίτου 24 – ΤΚ 31100) 
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 υπέρ της εταιρείας ………………………………………..Δ/νση …………………………………………………………. 
μέχρι του ποσού των …………..ΕΥΡΩ (και ολογράφως) το οποίο καλύπτει το 10% της συμβατικής αξίας προ ΦΠΑ εκ ………........…. ΕΥΡΩ για 
την καλή εκτέλεση  από αυτήν των όρων της με αριθμό ………σύμβασης που υπέγραψε μαζί σας για την προμήθεια  ………………..για κάλυψη  
αναγκών της αρ. διακήρυξης στο  .........    

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή 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 ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ’ εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν  
έχει απέναντί μας καμιά ισχύ.
Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ ,συνυπολογίζοντας και το ποσό της  
παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.-

                                                          ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Διοίκηση 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας
Ιονίων Νήσων- Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

     Λευκάδα ……….

    Αριθ. Πρωτ.:………….      

ΣΥΜΒΑΣΗ    υπ’ αριθ. …………………. 
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ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ  

ΚΑΙ 

ΤΗΣ ………….………………. 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ………………………………………………. 

Συμβατικού Τιμήματος ……………… € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
  

Στη Λευκάδα σήμερα …………………ημέρα ……………………… και ώρα 10η π.μ στα γραφεία του νοσοκο 
μείου μεταξύ του διοικητή του νοσοκομείου κ……………………… που εκπροσωπεί νόμιμα το Νοσοκομείο με την ιδιότητα του 
αυτή και της εταιρείας: ………………………………………………………….       συμφωνήθηκαν και συνομολογήθηκαν τα εξής:
   Ο  πρώτος  των  συμβαλλόμενων  διοικητής  του  νοσοκομείου   έχοντας  υπόψη  του  την  αριθ.  …….η συνεδρίαση 
θέμα……….ο /…………  απόφαση του  Δ. Σ  του νοσοκομείου αναθέτει στο δεύτερο των συμβαλλόμενων την προμήθεια ειδών 
«………………………..»  ισχύς σύμβασης από ………………έως  ………………………. 
   1 Τόπος υπογραφής της σύμβασης ορίζεται το Γ. Ν Λευκάδας και προς διευκόλυνση των εταιρειών που εδρεύουν μακράν της  
πόλης της Λευκάδας είναι δυνατόν να υπογράφεται η σύμβαση (εάν το επιθυμούν οι εταιρείες) αφού αποσταλεί στην έδρα της 
εταιρείας με έξοδα της.
   2. Χρόνος υπογραφής ορίζεται (όπως το Π.Δ118/2007 προβλέπει) σε δέκα ημέρες από την κοινοποίηση η το αργότερο σε  
δέκα πέντε ημέρες ισχυουσών όμως των διατάξεων του προαναφερομένου Π. Δ  118/2007.
   3. Συμβαλλόμενα μέρη είναι για εν  το νοσοκομείο ο νόμιμος εκπρόσωπος του διοικητής ……………………….. για  δε την 
εταιρεία  ………………………………………………………………………………………………………………………………..
   4. Το είδος που κατακυρώθηκε στην εταιρεία σας και που θα προμηθεύει το νοσοκομείο είναι: 
……………………………………………………………………………………ανωτέρω τιμές επιβαρύνονται με  ………. ΦΠΑ

   5)  Τιμή  του  είδους  που  θα προμηθεύεται  το  νοσοκομείο  είναι  η  τιμή  που  ρητά  και  κατηγορηματικά  αναφέρεται  στην 
παράγραφο 4 της σύμβασης αυτής.  
   6. Τόπος παράδοσης του είδους ορίζεται οι αποθήκες υλικού της διαχείρισης του νοσοκομείου καθώς και κάθε  άλλος τόπος 
μέσα στο νοσοκομείο που θα υποδεικνύεται στην εταιρεία σας   από τα αρμόδια όργανα του νοσοκομείου.
   7. Τρόπος παράδοσης. Το είδος θα παραδίδεται στο νοσοκομείο όπως αναφέρεται παραπάνω συσκευασμένα και με έξοδα 
του προμηθευτή μέχρι τις αποθήκες του νοσοκομείου.
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   8. Χρόνος   παράδοσης  του είδους ορίζεται σε (4) τέσσαρες ημέρες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και ύστερα 
από έγγραφη παραγγελία του νοσοκομείου μας. 
   9.  Τεχνικές προδιαγραφές του είδους είναι οι προδιαγραφές που ζητήθηκαν με την αριθ  …………………. διακήρυξη του 
διαγωνισμού και οι οποίες σαφώς και αναλυτικά αναφέρονται στην αριθ (….) τεχνική προσφορά της εταιρείας σας . 
   10. Η εταιρεία σας υποχρεούται στην έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης ύψους 10 % της 
συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ καθώς και οποιουδήποτε άλλου στοιχείου η δικαιολογητικού που απαιτείται και θα 
ζητείται  από  το  τμήμα  οικονομικού  του  νοσοκομείου.  Το  ύψος  της  εγγυητικής  επιστολής  την  οποία  πρέπει  να  εκδώσετε 
ανέρχεται στο ποσό των   …………………€.
   11.  Εγγυήσεις  για  την  παράδοση  παραλαβή  και  καλή  λειτουργία  του  προμηθευόμενου  είδους 
ως εξής :Η εταιρεία σας υποχρεούται  να παραδίδει τα είδη σε άριστη κατάσταση με έξοδα της μέχρι τις αποθήκες υλικού του  
νοσοκομείου και εγγυάται για την καλή του κατάσταση  και λειτουργία ύστερα από την παραλαβή τους από τα αρμόδια όργανα.
   12. Τρόπος πληρωμής του είδους ύστερα από την οριστική του ποιοτική και ποσοτική παραλαβή με την έκδοση χρηματικού 

εντάλματος για όλο το συμβατικό ποσό και χρόνος πληρωμής του είδους είναι ο καθοριζόμενος απο το Νόμο. Στα συμβατικά 

είδη γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις. 

   13. Αναπροσαρμογή του τιμήματος δεν μπορεί να γίνει για κανένα λόγο.
   14.  Προβλεπόμενες ρήτρες ως εξής  :  Κατά την διάρκεια του  χρόνου ισχύος  της  σύμβασης και  σε περίπτωση που το 
προσκομισθέν είδος δεν είναι σύμφωνο με αυτήν ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος μέσα σε δέκα μέρες από την κοινοποίηση 
σχετικού εγγράφου να αντικαθιστά το είδος με άλλο σύμφωνα με τη σύμβαση και πάντα με έξοδα της εταιρείας του προμηθευτή 
Όποιος δεν θα συμμορφώνεται με τα παραπάνω θα κηρύσσεται έκπτωτος εφαρμοζόμενων όλων των διατάξεων του άρθρου 34 
του Π. Δ 118/2007.
   15. Τρόπος επίλυσης για τυχόν διαφορές που ήθελαν προκύψει μεταξύ των συμβαλλομένων ισχύουν ρητά όλες οι διατάξεις  
του  Π.Δ  118/2007.  Κάθε  διαφορά  που  θα  µμπορούσε  να  προκύψει  από  την  εφαρμογή  της  σύμβασης  αυτής,  και  δεν 
τακτοποιηθεί µμεταξύ των ενδιαφερομένων, υπάγεται στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων Λευκάδας.
    16.  Ορίζεται με τη σύμβαση αυτή ότι  αντί της προσφυγής στα δικαστήρια οπός αναφέρεται  παραπάνω είναι δυνατή η 
προσφυγή των συμβαλλομένων σε διαιτησία οι αποφάσεις της οποίας είναι υποχρεωτικές για τους συμβαλλόμενους χωρίς να 
αναιρείται η προηγούμενη παράγραφος αριθμ.15 της σύμβασης αυτής . 

   17. Σε ότι αφορά τις υποχρεώσεις των εταιρειών ως προς τη σύμβαση αυτή ισχύουν και θα εφαρμόζονται όλες οι διατάξεις του 
Π. Δ 118/2007 άρθρο 23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33 και 34.
   18. Με τη σύμβαση αυτή τέλος ορίζεται και πάλι ότι έχουν ισχύ και θα εφαρμόζονται  οι όροι της διακήρυξης ……………….. 
   19.  Το  κείμενο  της  σύμβασης  αυτής  κατισχύει  κάθε  άλλου  κειμένου  σύμφωνα  με  όλα  όσα  ορίζονται  στο  άρθρο  24  
παράγραφος 3 του Π.Δ 118/2007.
   20. Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε τρία αντίγραφα διαβάστηκε από τα συμβαλλόμενα μέρη υπογράφεται ένα δε αντίγραφο 
παίρνει ο  συμβαλλόμενος και δυο αντίγραφα (το πρωτότυπο και ένα αντίγραφο )παραμένουν στα αρχεία του νοσοκομείου.

                                                                                                                                                     Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ               

  

    ΜΙΧΑΣ Σ.  ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ               
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