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Λευκάδα:  28-05-2021

                                                                                                                               Αρ. Πρωτ.: 4804

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

                                                                         ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 14 /2021

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΜΗ  ΧΗΜΙΚΩΝ  ΙΑΤΡΙΚΩΝ  ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ  ΜΙΑΣ  ΧΡΗΣΗΣ  &
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΟΧΤΩ (8) ΜΗΝΩΝ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ
ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΜΕ CPV 33141000-0.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 90.463,60€
ΦΠΑ  13% & 24%: 19.972,87€
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 110.436,47€

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: Ανοικτός διαγωνισμός προμήθειας με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής. 

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 132566

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

 6Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
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1.ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Ταχυδρομική διεύθυνση Φιλοσόφων

Πόλη Λευκάδα

Ταχυδρομικός Κωδικός 31100

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός ΝUTS EL624 (Λευκάδα)

Τηλέφωνο 2645360307

Φαξ 26450 25377

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο fountana@ghol.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες Φουντάνα Ελένη

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) http  ://  www  .  lefkada  -  hospital  .  gr  /  

Είδος Αναθέτουσας Αρχής 
Η Αναθέτουσα Αρχή (Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας) είναι Δημόσιο Νοσοκομείο, αποτελεί μη Κεντρική Αναθέτουσα
Αρχή και ανήκει στη  Γενική Κυβέρνηση.

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η  παροχή υπηρεσιών υγείας.

Εφαρμοστέο  δίκαιο είναι το νομικό πλαίσιο της Ελλάδος και της Ε.Ε.

Στοιχεία Επικοινωνίας 
α)Τα   έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη ,πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην 
διεύθυνση(URL):μέσω της διαδικτυακής πύλης www  .  promitheus  .  gov  .  gr   του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και μέσω της ιστοσελίδας του 
Γενικού Νοσοκομείου Λευκάδας http://www.lefkada-hospital.gr/.

β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: www  .  promitheus  .  gov  .  gr      

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από το τμήμα Προμηθειών του Γ.Ν. Λευκάδας μέσω της διαδικτυακής
πύλης www  .  promitheus  .  gov  .  gr   του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
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1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας 

Ο  διαγωνισμός  θα  διεξαχθεί  με  την  ανοικτή  διαδικασία  του  άρθρου  27  του  ν.  4412/16  (ανοικτός  ηλεκτρονικός
διαγωνισμός κάτω των ορίων).

Χρηματοδότηση της σύμβασης
Φορέας  χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο τακτικός προϋπολογισμός του Γ.Ν Λευκάδος.

 Η  δαπάνη για  την εν  λόγω σύμβαση βαρύνει  την με  Κ.Α.Ε.  1311αν  σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του
οικονομικού έτους 2021, με σχετική πρόβλεψη για πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022.

ΚΑΕ Συνολικό ποσό

1311αν 110.436,47€

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι  η προμήθεια  ΜΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ για την κάλυψη των αναγκών του ΓΝ Λευκάδας.

Συγκεκριμένα, η προμήθεια αφορά τα κάτωθι είδη:

 

«ΜΗ ΧΗΜΙΚΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ»

CPV: 33141000-0

Α/Α ΕΙΔΟΣ/ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΑΣ
 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΜΕ ΦΠΑ

1 ΑΕΡΑΓΏΓΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΏΣ Νo 0 ΤΜΧ 8 0,1920  1,54 € 24 1,91

2 ΑΕΡΑΓΏΓΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΏΣ Νo 1 ΤΜΧ 56 0,1920  10,75 € 24 13,33

3 ΑΕΡΑΓΏΓΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΏΣ Νo 2 ΤΜΧ 74 0,1920  14,21 € 24 17,62

4 ΑΕΡΑΓΏΓΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΏΣ Νo 3 ΤΜΧ 485 0,1920  93,12 € 24 115,47

5 ΑΕΡΑΓΏΓΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΏΣ Νo 4 ΤΜΧ 287 0,1920  55,10 € 24 68,33

6 ΑΕΡΑΓΏΓΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΏΣ Νo 5 ΤΜΧ 40 0,1920  7,68 € 24 9,52

7

ΑΦΡΏΔΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ
ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΕΝΗΛΙΚΏΝ
ΤΜΧ 11480

0,0444  509,71 € 24 632,04

8
 ΣΤΕΙΡΟ ΔΙΑΛΥΜΜΑ ΤΥΠΟΥ

BRADESEPT 500 ML
ΤΜΧ 160

8,4000  1.344,00 € 13 1518,72

9
ΓΛΏΣΣΟΠΙΕΣΤΡΑ ΜΗ

ΑΠΟΣΤΕΙΡΏΜΕΝΑ ΤΜΧ 16720 0,0114  190,61 € 24 236,35

10 ΔΟΧΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨ ΒΕΛΟΝΏΝ 5,4 ΤΜΧ 3684 0,7200  2.652,48 € 24 3289,08
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ΛΙΤΡΑ

11
ΔΟΧΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΏΝ

ΔΕΙΓΜΑΤΏΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 1000ml ΤΜΧ 400 0,6600  264,00 € 24 327,36

12
ΔΟΧΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΏΝ

ΔΕΙΓΜΑΤΏΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 2300ml ΤΜΧ 400 1,7400  696,00 € 24 863,04

13
ΔΟΧΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΏΝ

ΔΕΙΓΜΑΤΏΝ 180ml ΤΜΧ 840 0,5400  453,60 € 24 562,46

14

ΔΟΧΕΙΟ (ΚΑΝΙΣΤΡΟ) ΣΥΛΛΟΓΗΣ
ΕΚΚΡΙΣΕΏΣ ΜΕ ΖΕΛΟΠΟΙΗΤΙΚΗ

ΣΚΟΝΗ ΤΜΧ 100 109,0000  10.900,00 € 24 13516,00

15

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ
ΑΠΙΔΙΝΏΣΗΣ - ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ /

F7955 ΤΜΧ 31 28,8000  892,80 € 24 1107,07

16 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ ΤΜΧ 1496 1,2000  1.795,20 € 24 2226,05

17
ΚΑΛΤΣΑ ΟΡΘ/ΚΗ ΚΑΤΏ ΑΚΡΏΝ

Medium/Αποστειρωμένη ΤΜΧ 160 1,7040  272,64 € 24 338,07

18
ΚΑΛΤΣΑ ΟΡΘ/ΚΗ ΚΑΤΏ ΑΚΡΏΝ

Large/Αποστειρωμένη ΤΜΧ 720 1,7040  1.226,88 € 24 1521,33

19
ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΟ

3 ΤΜΧ 120 6,1000  732,00 € 24 907,68

20
ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΟ

4 ΤΜΧ 80 6,1000  488,00 € 24 605,12

21
ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΟ

5 ΤΜΧ 80 6,1000  488,00 € 24 605,12

22 ΜΑΣΚΕΣ ΑΕΡΟΛΙΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΤΜΧ 2016 0,5400  1.088,64 € 24 1349,91

23 ΜΑΣΚΕΣ ΑΕΡΟΛΙΝ ΤΜΧ 5311 0,5400  2.867,94 € 24 3556,25

24 ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΠΑΙΔΏΝ ΑΠΛΕΣ ΤΜΧ 312 0,4440  138,53 € 24 171,77

25
ΜΑΣΚΕΣ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΑΠΟ

ΤΗ ΜΥΤΗ (ΡΙΝΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ) ΤΜΧ 5992 0,2040  1.222,37 € 24 1515,74

26 ΜΑΣΚΕΣ Ο2 ΕΝΗΛΙΚΏΝ ΑΠΛΕΣ ΤΜΧ 1832 0,4200  769,44 € 24 954,11

27 ΜΑΣΚΕΣ ΕΝΗΛΙΚΏΝ VENTURI ΤΜΧ 3120 0,6240  1.946,88 € 24 2414,13

28

ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ ΔΙΑΣΏΛΗΝΏΣΗΣ
ΠΟΛΛΑΠΛΏΝ ΧΡΗΣΕΏΝ ΤΥΠΟΥ FAST

TRACK NO 3 ΤΜΧ 1 584,0000  584,00 € 24 724,16

29

ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ ΔΙΑΣΏΛΗΝΏΣΗΣ
ΠΟΛΛΑΠΛΏΝ ΧΡΗΣΕΏΝ ΤΥΠΟΥ FAST

TRACK NO 4 ΤΜΧ 1 584,0000  584,00 € 24 724,16

30 ΜΙΚΡΟΛΑΜΕΣ ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΏΝ ΝΟ 10 ΤΜΧ 3320 0,0600  199,20 € 24 247,01

31 ΜΙΚΡΟΛΑΜΕΣ ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΏΝ ΝΟ 11 ΤΜΧ 7280 0,0600  436,80 € 24 541,63

32 ΜΙΚΡΟΛΑΜΕΣ ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΏΝ ΝΟ 15 ΤΜΧ 4120 0,0600  247,20 € 24 306,53

33 ΜΙΚΡΟΛΑΜΕΣ ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΏΝ ΝΟ 20 ΤΜΧ 4280 0,0600  256,80 € 24 318,43

34 ΝΑΤΡΑΣΒΕΣΤΟΣ ΚΙΛΑ 56 3,5280  197,57 € 24 244,98

35 ΝΕΦΡΟΕΙΔΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΜΧ 12520 0,0660  826,32 € 24 1024,64

36
ΟΔΗΓΟΙ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΏΝ

ΣΏΛΗΝΏΝ SMALL ΤΜΧ 48 2,2800  109,44 € 13 123,67

37
ΟΔΗΓΟΙ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΏΝ

ΣΏΛΗΝΏΝ MEDIUM ΤΜΧ 72 2,2800  164,16 € 13 185,50

38
ΟΔΗΓΟΙ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΏΝ

ΣΏΛΗΝΏΝ LARGE ΤΜΧ 32 2,2800  72,96 € 13 82,44

39

ΕΙΣΑΓΏΓΕΑΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΏΝ
ΣΏΛΗΝΏΝ ΓΙΑ ΔΥΣΚΟΛΗ (ΤΥΦΛΗ)

ΔΙΑΣΏΛΗΝΏΣΗ ΤΜΧ 40 67,0000  2.680,00 € 13 3028,40

40 ΟΥΡΟΔΟΧΕΙΑ ΠΛΑΣΤ-ΧΑΡΤΙΝΑ Μ.Χ ΤΜΧ 6820 0,5400  3.682,80 € 24 4566,67

41
ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

Νο 8 ΤΜΧ 24 3,7200  89,28 € 13 100,89

42
ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

Νο 10 ΤΜΧ 24 3,7200  89,28 € 13 100,89



7

43
ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

Νο 16 ΤΜΧ 96 3,7200  357,12 € 13 403,55

44
ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

Νο 18 ΤΜΧ 96 3,7200  357,12 € 13 403,55

45
ΠΏΜΑΤΑ ΟΥΡΟΚΑΘΕΤΗΡΏΝ

ΑΠΟΣΤΕΙΡΏΜΕΝΑ Μ.Χ ΤΜΧ 1040 0,2400  249,60 € 24 309,50

46 ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΝΟ19 ΤΜΧ 240 0,0316  7,58 € 24 9,40

47 ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΝΟ21 ΤΜΧ 3880 0,0316  122,61 € 24 152,03

48 ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΝΟ23 ΤΜΧ 176 0,0316  5,56 € 24 6,90

49
ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

10Μ ΤΜΧ 192 0,1800  34,56 € 24 42,85

50
ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

2Μ ΤΜΧ 184 0,1800  33,12 € 24 41,07

51 ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΡΏΝ 80-90cm ΤΜΧ 120 0,3000  36,00 € 24 44,64

52 ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΡΟΥ 25-50cm ΤΜΧ 40 0,3000  12,00 € 24 14,88

53
ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΣΏΛΗΝΑ ΔΙΠΛΟ SWIVEL

η κρικοειδής Ε Τα-Σ ΤΜΧ 160 1,2000  192,00 € 24 238,08

54
ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΡΏΝ extension line

100 cm w/3way ΤΜΧ 120 0,4200  50,40 € 24 62,50

55
ΠΟΤΗΡΑΚΙΑ

ΓΕΝ.ΟΥΡ.ΑΠΟΣΤΕΙΡΏΜΕΝΑ ΤΜΧ 6984 0,0840  586,66 € 24 727,45

56 ΠΟΤΗΡΑΚΙΑ ΦΑΡΜΑΚΏΝ ΤΜΧ 10968 0,0720  789,70 € 24 979,22

57
ΠΏΜΑΤΑ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΏΝ

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΤΜΧ 12760 0,2400  3.062,40 € 13 3460,51

58 ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΑΕΡΑΓΏΓΟΙ Ν 6 ΤΜΧ 56 3,9000  218,40 € 24 270,82

59 ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΑΕΡΑΓΏΓΟΙ ΝΟ 6,5 ΤΜΧ 60 3,9000  234,00 € 24 290,16

60 ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΑΕΡΑΓΏΓΟΙ Ν 7 ΤΜΧ 40 3,9000  156,00 € 24 193,44

61 ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΑΕΡΑΓΏΓΟΙ Ν 7,5 ΤΜΧ 56 3,9000  218,40 € 24 270,82

62 ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΑΕΡΑΓΏΓΟΙ Ν 8 ΤΜΧ 56 3,9000  218,40 € 24 270,82

63 ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΑΕΡΑΓΏΓΟΙ ΝΟ 8.5 ΤΜΧ 16 3,9000  62,40 € 24 77,38

64 ΣΕΤ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΠΛΗΡΕΣ Νο 18 ΤΜΧ 120 12,0000  1.440,00 € 24 1785,60

65 ΣΕΤ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘ, ΝΟ 22G ΤΜΧ 128 12,0000  1.536,00 € 24 1904,64

66
ΣΕΤ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ-

ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ 27G/18G ΤΜΧ 40 36,0000  1.440,00 € 24 1785,60

67 ΣΕΤ ΑΙΜΟΡΟΙΔΕΚΤΟΜΗΣ ΤΜΧ 5 470,0000  2.350,00 € 24 2914,00

68 ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΤΙΚ ΣΑΧΑΡΟΜΕΤΡΟΥ ΤΜΧ 10040 0,0600  602,40 € 13 680,71

69 ΤΡΑΧΕΙΟΣΏΛΗΝΕΣ ΝΟ 2.5 ΤΜΧ 4 0,8400  3,36 € 24 4,17

70 ΤΡΑΧΕΙΟΣΏΛΗΝΕΣ ΝΟ 3 ΤΜΧ 4 0,8400  3,36 € 24 4,17

71 ΤΡΑΧΕΙΟΣΏΛΗΝΕΣ ΝΟ 3.5 ΤΜΧ 4 0,8400  3,36 € 24 4,17

72 ΤΡΑΧΕΙΟΣΏΛΗΝΕΣ ΝΟ 4 ΤΜΧ 4 0,8400  3,36 € 24 4,17

73 ΤΡΑΧΕΙΟΣΏΛΗΝΕΣ ΝΟ 5 ΤΜΧ 4 0,8400  3,36 € 24 4,17

74 ΤΡΑΧΕΙΟΣΏΛΗΝΕΣ ΝΟ 5.5 ΤΜΧ 4 0,8400  3,36 € 24 4,17

75 ΤΡΑΧΕΙΟΣΏΛΗΝΕΣ ΝΟ 6 ΤΜΧ 4 0,8400  3,36 € 24 4,17

76 ΤΡΑΧΕΙΟΣΏΛΗΝΕΣ ΝΟ 6.5 ΤΜΧ 8 0,8400  6,72 € 24 8,33

77 ΤΡΑΧΕΙΟΣΏΛΗΝΕΣ ΝΟ 7 ΤΜΧ 8 0,8400  6,72 € 24 8,33

78 ΤΡΑΧΕΙΟΣΏΛΗΝΕΣ ΝΟ 7.5 ΤΜΧ 16 0,8400  13,44 € 24 16,67

79 ΤΡΑΧΕΙΟΣΏΛΗΝΕΣ ΝΟ 8 ΤΜΧ 40 0,8400  33,60 € 24 41,66

80 ΤΡΑΧΕΙΟΣΏΛΗΝΕΣ ΝΟ 8.5 ΤΜΧ 96 0,8400  80,64 € 24 99,99

81 ΤΡΑΧΕΙΟΣΏΛΗΝΕΣ ΝΟ 9 ΤΜΧ 96 0,8400  80,64 € 24 99,99

82 ΤΡΑΧΕΙΟΣΏΛΗΝΕΣ ΝΟ 9.5 ΤΜΧ 80 0,8400  67,20 € 24 83,33

83
ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΛΥΣΕΏΣ ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ

( ΓΙΑ ΚΥΣΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ) ΤΜΧ 80 2,0400  163,20 € 24 202,37
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84
ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΑΣ ΒΙΟΨΙΑΣ

(ΣΕΤ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ) ΤΜΧ 16 9,9360  158,98 € 24 197,13

85 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΜΧ 2568 0,2040  523,87 € 24 649,60

86 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΡΟΥ ΤΜΧ 35124 0,1440  5.057,86 € 24 6271,74

87 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΙΚΡΟΣΤΑΓΟΝΏΝ ΤΜΧ 10040 0,4800  4.819,20 € 24 5975,81

88 ΣΚΏΡΑΜΙΔΕΣ Μ.Χ. ΤΜΧ 3320 0,3000  996,00 € 24 1235,04

89 ΣΤΑΤΏ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΏΝ Μ.Χ. ΤΜΧ 3490 0,1200  418,80 € 24 519,31

90
ΣΤΙΚ ΟΥΡΏΝ 10 ΠΑΡΑΜ Η ΣΤΙΚ

ΟΥΡΏΝ ΤΜΧ 11426 0,0480  548,45 € 13 619,75

91
ΣΤΡΟΦΙΓΓΕΣ 3WAY (Χωρις προεκτ.

Χωρίς καπάκι) ΤΜΧ 15000 0,1080  1.620,00 € 24 2008,80

92 ΣΤΡΟΦΙΓΓΕΣ 3WAY ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΤΜΧ 120 0,1680  20,16 € 24 25,00

93

ΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ
ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΏΝ 7Χ6,5 ΜΕ

ΣΧΙΣΜΗ ΤΜΧ 15840 0,0480  760,32 € 24 942,80

94

ΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ
ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΏΝ 10Χ12 ΜΕ

ΣΧΙΣΜΗ ΤΜΧ 40 0,0480  1,92 € 24 2,38

95
ΣΤΥΛΕΟΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ Μ.Χ. ΜΕ 2

BUTTON ΤΜΧ 240 1,1040  264,96 € 24 328,55

96
ΣΏΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΧΏΡΙΣ

CUFF NO 2.5 ΤΜΧ 8 18,0000  144,00 € 24 178,56

97
ΣΏΛΗΝΑΣ ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΙΑΣ 3m

Μ.Χ.ΚΏΔ.884101 ΤΜΧ 140 18,0000  2.520,00 € 24 3124,80

98
ΣΏΛΗΝΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
ΕΞΕΡΧ.ΑΕΡΙΏΝ (ΑΝΑΙΣΘ/ΚΟΥ) ΤΜΧ 136 1,6200  220,32 € 24 273,20

99
ΣΏΛΗΝΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 6mmx2m

ΑΠΟΣΤ/ΝΟΣ ΤΜΧ 1200 0,7440  892,80 € 24 1107,07

100 STREP-A RAPID TEST ΤΜΧ 436 2,1000  915,60 € 24 1135,34

101
ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΏΛΗΝΕΣ SOFT

SEAL CUFF NO 8,5 ΤΜΧ 120 0,8160  97,92 € 13 110,65

102
ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΏΛΗΝΕΣ SOFT

SEAL CUFF NO 9 ΤΜΧ 40 0,8160  32,64 € 13 36,88

103
ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΏΛΗΝΕΣ SOFT

SEAL CUFF NO 7,5 ΤΜΧ 128 0,8160  104,45 € 13 118,03

104
ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΏΛΗΝΕΣ SOFT

SEAL CUFF NO 7 ΤΜΧ 56 0,8160  45,70 € 13 51,64

105
ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΏΛΗΝΕΣ SOFT

SEAL CUFF NO 6,5 ΤΜΧ 40 0,8160  32,64 € 13 36,88

106
ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΏΛΗΝΕΣ SOFT

SEAL CUFF NO 6 ΤΜΧ 16 0,8160  13,06 € 13 14,75

107
ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΏΛΗΝΕΣ SOFT

SEAL CUFF NO 5,5 ΤΜΧ 16 0,8160  13,06 € 13 14,75

108
ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΏΛΗΝΕΣ SOFT

SEAL CUFF NO 5 ΤΜΧ 24 0,8160  19,58 € 13 22,13

109
ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΏΛΗΝΕΣ ΜΕ

CUFF NO 9,5 ΤΜΧ 8 0,8160  6,53 € 13 7,38

110
ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΏΛΗΝΕΣ ΜΕ

CUFF NO 8 ΤΜΧ 192 0,8160  156,67 € 13 177,04

111
ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΏΛΗΝΕΣ ΣΠΙΡΑΛ

+CUFF NO 9 ΤΜΧ 8 9,0000  72,00 € 13 81,36

112
ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΏΛΗΝΕΣ ΣΠΙΡΑΛ

+ CUFF NO 8 ΤΜΧ 96 9,0000  864,00 € 13 976,32

113
ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΏΛΗΝΕΣ ΣΠΙΡΑΛ

+ CUFF NO 7 ΤΜΧ 40 9,0000  360,00 € 13 406,80

114
ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΏΛΗΝΕΣ ΣΠΙΡΑΛ

+ CUFF NO 7,5 ΤΜΧ 80 9,0000  720,00 € 13 813,60

115 ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΏΛΗΝΕΣ ΣΠΙΡΑΛ ΤΜΧ 48 9,0000  432,00 € 13 488,16
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+ CUFF NO 8,5

116
ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΏΛΗΝΕΣ ΣΠΙΡΑΛ

+ CUFF NO 6,5 ΤΜΧ 16 9,0000  144,00 € 13 162,72

117
ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΏΛΗΝΕΣ ΣΠΙΡΑΛ

+ CUFF ΝΟ 6 ΤΜΧ 16 9,0000  144,00 € 13 162,72

118
ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΏΛΗΝΕΣ ΧΏΡΙΣ

CUFF ΝΟ 2,5 ΤΜΧ 16 1,0800  17,28 € 13 19,53

119
ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΏΛΗΝΕΣ ΧΏΡΙΣ

CUFF ΝΟ 3 ΤΜΧ 24 1,0800  25,92 € 13 29,29

120
ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΏΛΗΝΕΣ ΧΏΡΙΣ

CUFF NO 3,5 ΤΜΧ 24 1,0800  25,92 € 13 29,29

121
ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΏΛΗΝΕΣ ΧΏΡΙΣ

CUFF NO 4 ΤΜΧ 16 1,0800  17,28 € 13 19,53

122
ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΕΥΘΕΙΑ

ΜΕ ΤΡΥΠΑ & ΠΏΜΑ Μ.Χ ΑΠΟΣΤ. ΤΜΧ 492 1,3920  684,86 € 24 849,23

123
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΡΟΓΧΙΚΏΝ

ΕΚΚΡΙΣΕΏΝ ΤΜΧ 80 2,4600  196,80 € 24 244,03

124 ΚΟΛΑΡΑ ΑΥΧΕΝΙΚΑ ΜΑΛΑΚΑ SMALL ΤΜΧ 218 1,5600  340,08 € 13 384,29

125
ΚΟΛΑΡΑ ΑΥΧΕΝΙΚΑ ΜΑΛΑΚΑ

MEDIUM ΤΜΧ 400 1,9200  768,00 € 13 867,84

126 ΚΟΛΑΡΑ ΑΥΧΕΝΙΚΑ ΜΑΛΑΚΑ LARGE ΤΜΧ 600 2,2800  1.368,00 € 13 1545,84

127 ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΕΛΞΕΙΣ ΕΝΗΛΙΚΏΝ ΤΜΧ 320 2,4000  768,00 € 24 952,32

128 ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΕΛΞΕΙΣ ΠΑΙΔΏΝ ΤΜΧ 96 2,4000  230,40 € 24 285,70

129 ΣΠΙΡΑΛ ΤΥΠΟΥ ΤΑΦ ΤΜΧ 40 4,8000  192,00 € 13 216,96

130
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ

ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΒΕΛΟΝΗΣ μήκους 70mm ΤΜΧ 20 4,8000  96,00 € 24 119,04

131

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ
ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΒΕΛΟΝΗΣ μήκους

150mm ΤΜΧ 20 8,8800  177,60 € 24 220,22

132

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ
ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΣΦΑΙΡΙΔΙΟΥ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ

3mm μηκους 60mm ΤΜΧ 20 5,0400  100,80 € 24 124,99

133

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ
ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΣΦΑΙΡΙΔΙΟΥ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ

5mm μηκους 60mm ΤΜΧ 20 5,0400  100,80 € 24 124,99

134

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ
ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΣΦΑΙΡΙΔΙΟΥ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ

5mm μηκους 130mm ΤΜΧ 20 11,5440  230,88 € 24 286,29

135

ΜΑΝΤΑΛΑΚΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ (FAST CLIP

ECG ELECTR CHILD/ADULT
CONNECTOR FOR ALL ECG) ΤΜΧ 10 72,0000  720,00 € 24 892,80

136 ΣΕΤ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ 25G ΤΜΧ 32 18,8040  601,73 € 24 746,14

137
ΚΟΛΑΡΑ ΑΥΧΕΝΙΚΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

SMALL ΤΜΧ 8 11,7000  93,60 € 13 105,77

138
ΚΟΛΑΡΑ ΑΥΧΕΝΙΚΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

MEDIUM ΤΜΧ 8 11,7000  93,60 € 13 105,77

139
ΚΟΛΑΡΑ ΑΥΧΕΝΙΚΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

LARGE ΤΜΧ 8 11,7000  93,60 € 13 105,77

140
ΜΑΣΚΕΣ ΜΕ ΑΣΠΙΔΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Μ.Χ ΤΜΧ 800 0,0418  33,44 € 13 37,79

141
ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΤΜΧ 80 2,8080  224,64 € 24 278,55

142
ΣΕΤ ΣΠΟΓΓΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟ

ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ MEDIUM ΤΜΧ 32 85,8000  2.745,60 € 24 3404,54

143
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ

ΕΝΗΛΙΚΏΝ ZOLL ΤΜΧ 1 58,8000  58,80 € 24 72,91

144
ΣΕ ΠΡΟΚΑΡΔΙΏΝ ΒΕΝΤΟΥΖΏΝ ΓΙΑ
ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟ (NIHON KODHEN) ΤΜΧ 16 25,2600  404,16 € 24 501,16
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145 ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΤΕΠ ΤΜΧ 60 1,7760  106,56 € 24 132,13

146
ΛΟΥΠΑ ΒΙΟΨΙΑΣ ΓΥΝ.ΕΠΕΜΒΑΣΕΏΝ

idem idem mm 20x10 ΤΜΧ 16 12,8280  205,25 € 24 254,51

147
ΛΟΥΠΑ ΒΙΟΨΙΑΣ ΓΥΝ.ΕΠΕΜΒΑΣΕΏΝ

idem idem mm 15Χ10 ΤΜΧ 16 12,8280  205,25 € 24 254,51

148
ΛΟΥΠΑ ΒΙΟΨΙΑΣ ΓΥΝ.ΕΠΕΜΒΑΣΕΏΝ

idem idem mm 20Χ20 ΤΜΧ 16 12,8280  205,25 € 24 254,51

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  90.463,60 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 110.436,47

ΦΠΑ  24% 17.918,41

ΦΠΑ 13% 2.054,46

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα είδη της προμήθειας, για τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα
ποσότητα του κάθε είδους.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 110.436,47€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (προϋπολογισμός
χωρίς ΦΠΑ: 90.463,60€, ΦΠΑ 13% και 24%: 19.972,87€).

Σύμφωνα με τον κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις
(CPV) η ανωτέρω προμήθεια ταξινομείται με αριθμητικό κωδικό:

CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV

33141000-0 Μη Χημικά Ιατρικά αναλώσιμα
μιας  Χρήσης & Αιματολογικά

Αναλώσιμα Ύλικά

Η διάρκεια ισχύος της/ων σύμβασης/ων ορίζεται σε οχτώ (8) μήνες από την υπογραφή αυτής/ών και ανάρτησή τους
στο ΚΗΜΔΗΣ .

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ της
παρούσας.

Το Γ.Ν. Λευκάδας δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων του κάθε είδους που αναγράφεται στον
ενδεικτικό προϋπολογισμό.  Εφόσον όμως κριθεί  σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου της ποσότητας του είδους,  ο
μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του  Νοσοκομείου.

Η  σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της τιμής.

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 ιδίως:

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,

 του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α'
297)  και  άλλες  διατάξεις”  και  του  ν.  3614/2007  (Α'  267)  «Διαχείριση,  έλεγχος  και  εφαρμογή  αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,

 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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 του  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» και
ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1, 

 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», 

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,

 του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών
τους με κλήρωση»,

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

 του ν.4727/20 (ΦΕΚ 184/23.09.2020 τεύχος Α'): «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία
της  Οδηγίας  (ΕΕ)  2016/2102  και  της  Οδηγίας  (ΕΕ)  2019/1024)  -  Ηλεκτρονικές  Επικοινωνίες  (Ενσωμάτωση στο
Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις»,

 του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150),

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο
και άλλες διατάξεις»,  

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως των άρθρων
7 και 13 έως 15,

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”, 

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”, 

 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”,

 του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιον της Α.Ε.Π.Π»,

 της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,

 της  με  αρ.  56902/215  (Β'  1924/2.6.2017)  Απόφασης  του  Υπουργού  Οικονομίας  και  Ανάπτυξης  «Τεχνικές
λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 

 των  σε  εκτέλεση  των  ανωτέρω  νόμων  εκδοθεισών  κανονιστικών  πράξεων,  των  λοιπών  διατάξεων  που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του συνόλου
των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει
την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

 του Πρωτογενούς αιτήματος με ΑΔΑΜ:21REQ008040318

 του υπ’αριθμ 292/02-03-2021 Τεκμηριωμένου αιτήματος του Διατάκτη

 της από 1η/15.02.2021 Θέμα 2ο Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί έγκρισης σκοπιμότητας, δαπάνης και

διάθεσης πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών και διαδικασίας ανάθεσης, με ΑΔΑ:Ώ81Ρ4690ΒΧ-0ΓΚ

 της υπ’αριθμ. 462/06.04.2021 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ: ΨΟΑ54690ΒΧ-1ΤΚ

 του εγκεκριμένου αιτήματος με ΑΔΑΜ:21REQ008459787

 της υπ’αριθμ.  318/08.03.2021  Απόφασης του Διοικητή περί ορισμού της Επιτροπής Διενέργειας του εν λόγω

διαγωνισμού, με ΑΔΑ: ΏΤ4Κ4690ΒΧ-8ΜΠ

 της υπ’αριθμ. 2840 /01-04-2021 Απόφασης Ημερήσιας Κίνησης 1ης Απριλίου 2021  περί ορισμού της Επιτροπής

Παραλαβής του εν λόγω  διαγωνισμού.
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 της υπ’ αριθ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 3η/08-04-2021 θέμα 13ο 2η Ορθή Επανάληψη  (ΑΔΑ:6Ζ0Υ4690ΒΧ-ΥΒΣ) Απόφασης του 
Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκαν οι ορθές τεχνικές προδιαγραφές  της διακήρυξης.

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και αποσφράγισης προσφορών

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 16/06/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30.

Η διαδικασία 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.  Η  ηλεκτρονική
αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» θα γίνει την 23/06/2021, ημέρα Τετάρτη
και ώρα 11:00.

1.6 Δημοσιότητα

 Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 

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 Αύξοντα Αριθμό : 132566.

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  θα  καταχωρηθεί   στο  διαδίκτυο,  στην  ιστοσελίδα  της  αναθέτουσας  αρχής,  στη  διεύθυνση  (URL):
http  ://  www.lefkada-hospital.gr.

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, 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 προκήρυξη της σύμβασης με ΑΔΑΜ: 21PROC008679577

 Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ]

 Η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματά της που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής

 οι  συμπληρωματικές  πληροφορίες  που  τυχόν  παρέχονται  στο  πλαίσιο  της  διαδικασίας,  ιδίως  σχετικά  με  τις
προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά  

 το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της

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), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr.

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων

Τα  σχετικά  αιτήματα  παροχής  διευκρινίσεων  υποβάλλονται  ηλεκτρονικά,   το  αργότερο  οκτώ  (8)  ημέρες πριν  την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα,  στο πλαίσιο της παρούσας, στη σχετική
ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω
της διαδικτυακής πύλης www  .  promitheus  .  gov  .  gr  .  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  ηλεκτρονικά  υπογεγραμμένο.  Αιτήματα  παροχής  διευκρινήσεων  που
υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά 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  τέσσερις  (4)  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 που ζητήθηκαν ή των αλλαγών.

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 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. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η
Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα
έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις
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διατάξεις  της εθνικής  νομοθεσίας  είτε  από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει  συνταχθεί  το
έγγραφο.. 

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).  Ειδικά,  τα  αλλοδαπά  ιδιωτικά  έγγραφα  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.

Αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον
συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους, και η οποία φέρει υπογραφή έως και
δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

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 παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοδοτικά ιδρύματα
ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016
(Α΄13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης 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.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 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 καταληκτική ημερομηνία  υποβολής προσφορών1, 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 στο παράρτημα V.

Η  αναθέτουσα  αρχή  επικοινωνεί  με  τους  εκδότες  των  εγγυητικών  επιστολών  προκειμένου  να  διαπιστώσει  την
εγκυρότητά τους.

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαίωμα 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.),

1
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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.

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 Εγγύηση συμμετοχής

2.2.2.1.  Για  την  έγκυρη  συμμετοχή  στη  διαδικασία  σύναψης  της  παρούσας  σύμβασης,  κατατίθεται  από  τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό 2%
επί της προϋπολογισθείσας αξίας προ ΦΠΑ για κάθε είδος για το οποίο συμμετέχουν.

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.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της
προσφοράς του άρθρου 2.4.5 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.

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

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 72
του ν. 4412/2016.

2.2.2.3.  Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος
αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8, δεν προσκομίσει εγκαίρως
τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού

Αποκλείεται  από  τη  συμμετοχή  στην  παρούσα  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης  (διαγωνισμό)  οικονομικός  φορέας,
εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη
του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008
σ.42), 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται
υπάλληλοι  των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης  (ΕΕ  C 195 της 25.6.1997,  σ.  1)  και  στην
παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ  L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην
κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 

δ)  τρομοκρατικά  εγκλήματα  ή  εγκλήματα  συνδεόμενα  με  τρομοκρατικές  δραστηριότητες,  όπως  ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης
εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 
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ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας , όπως αυτές ορίζονται
στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005,
σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες  δραστηριότητες  και  τη  χρηματοδότηση  της  τρομοκρατίας  (ΕΕ  L 309  της  25.11.2005,  σ.  15),  η  οποία
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της
εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.
4198/2013 (Α΄ 215).

Ο  οικονομικός  φορέας  αποκλείεται,  επίσης,  όταν  το  πρόσωπο  εις  βάρος  του  οποίου  εκδόθηκε  αμετάκλητη
καταδικαστική  απόφαση  είναι  μέλος  του  διοικητικού,  διευθυντικού  ή  εποπτικού  οργάνου  του  ή  έχει  εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε.  και Ε.Ε.)  και ιδιωτικών
κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά  στους διαχειριστές.

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στον Διευθύνοντα Σύμ-
βουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλί-
ου.

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμι-
μους εκπροσώπους τους.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμε-
τάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση. 

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Εάν η αναθέτουσα αρχή

α) γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και
δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία 

β) μπορεί να αποδείξει  με τα κατάλληλα μέσα ότι ο  οικονομικός φορέας έχει αθετήσει  τις υποχρεώσεις του όσον
αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που
αφορούν  τις  εισφορές  κοινωνικής  ασφάλισης  καλύπτουν  τόσο  την  κύρια  όσο  και  την  επικουρική  ασφάλιση.  Οι
υποχρεώσεις των περ. α) και β), όπως ανωτέρω περιγράφονται, δεν θεωρείται ότι έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν
καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται.  Στην περίπτωση
αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει  καταφατικά στο σχετικό ερώτημα του Τυποποιημένου
εντύπου υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 ή άλλου αντίστοιχου εντύπου ή δήλωσης με το
οποίο  ερωτάται  εάν  ο  οικονομικός  φορέας  έχει  ανεκπλήρωτες  υποχρεώσεις  όσον  αφορά  την  καταβολή  φόρων  ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του.

Οι περ. α) και β), όπως ανωτέρω περιγράφονται, παύουν να εφαρμόζονται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις
ανωτέρω  υποχρεώσεις  του  είτε  καταβάλλοντας  τους  φόρους  ή  τις  εισφορές  κοινωνικής  ασφάλισης  που  οφείλει,
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού διακανονισμού.

γ)  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα
σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3)
πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις
της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως
εκάστοτε  ισχύει,  ως  «υψηλής»  ή  «πολύ  υψηλής»  σοβαρότητας,  οι  οποίες  προκύπτουν  αθροιστικά  από  τρεις  (3)
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος
Επιθεώρησης  Εργασίας  για  παραβάσεις  της  εργατικής  νομοθεσίας  που  αφορούν  την  αδήλωτη εργασία,  οι  οποίες
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προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 

2.2.3.3. Αποκλείεται  από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης,  οικονομικός φορέας σε
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, 

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική
διαχείριση από εκκαθαριστή  ή από το δικαστήριο ή έχει  υπαχθεί  σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει
αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα
από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει
έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό
την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις
ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας, 

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες
με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 

(δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί να
θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα κατά την
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να
θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούμενης  δημόσιας  σύμβασης,  προηγούμενης  σύμβασης  με  αναθέτοντα  φορέα  ή  προηγούμενης  σύμβασης
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες
παρόμοιες κυρώσεις, 

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την
εξακρίβωση  της  απουσίας  των  λόγων  αποκλεισμού  ή  την  πλήρωση  των  κριτηρίων  επιλογής,  έχει  αποκρύψει  τις
πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου
2.2.9.2 της παρούσας, 

(η)  εάν  επιχείρησε  να επηρεάσει  με  αθέμιτο  τρόπο τη διαδικασία  λήψης  αποφάσεων της αναθέτουσας  αρχής,  να
αποκτήσει  εμπιστευτικές  πληροφορίες  που  ενδέχεται  να  του  αποφέρουν  αθέμιτο  πλεονέκτημα  στη  διαδικασία
σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς
τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, 

(θ)  εάν  η  αναθέτουσα  αρχή  μπορεί  να  αποδείξει,  με  κατάλληλα  μέσα  ότι  έχει  διαπράξει  σοβαρό  επαγγελματικό
παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του και για  για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του
στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη
διαδικασία. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση,
αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων
που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρούσας παραγράφου, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο εν λόγω
φορέας είναι  σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση,  λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις  και τα μέτρα για τη
συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.

2.2.3.4. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης
της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη
διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.

2.2.3.5. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1,
2.2.3.2. γ) και 2.2.3.3 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για
να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία
κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που
λαμβάνονται  από  τους  οικονομικούς  φορείς  αξιολογούνται  σε  συνάρτηση  με  τη  σοβαρότητα  και  τις  ιδιαίτερες
περιστάσεις  του  ποινικού  αδικήματος  ή  του παραπτώματος.  Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή,  γνωστοποιείται  στον
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οικονομικό  φορέα  το  σκεπτικό  της  απόφασης  αυτής.  Οικονομικός  φορέας  που  έχει  αποκλειστεί,  σύμφωνα  με  τις
κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή
ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που
ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.

2.2.3.6. Η  απόφαση  για  την  διαπίστωση  της  επάρκειας  ή  μη  των επανορθωτικών  μέτρων κατά  την  προηγούμενη
παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.

2.2.3.7.  Οικονομικός  φορέας,  στον  οποίο  έχει  επιβληθεί,  με  την κοινή  υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν.
4412/2016,  η  ποινή  του  αποκλεισμού  αποκλείεται  αυτοδίκαια  και  από  την  παρούσα  διαδικασία  σύναψης  της
σύμβασης.

Κριτήρια Επιλογής

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας

Οι  οικονομικοί  φορείς  που  συμμετέχουν  στη  διαδικασία  σύναψης  της  παρούσας  σύμβασης  απαιτείται  να  ασκούν
εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. 

Οι  οικονομικοί  φορείς  που  είναι  εγκατεστημένοι  σε  κράτος  μέλος  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  απαιτείται  να  είναι
εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να
ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή
σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και
έχουν  συνάψει  διμερείς  ή  πολυμερείς  συμφωνίες  με  την  Ένωση  σε  θέματα  διαδικασιών  ανάθεσης  δημοσίων
συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. 

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή
Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων

ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις
της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της
παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από
το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα
με  το  επισυναπτόμενο  στην  παρούσα  Παράρτημα  III,  το  οποίο  αποτελεί  ενημερωμένη  υπεύθυνη  δήλωση,  με  τις
συνέπειες του ν. 1599/1986.

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:   ΏΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ).  Το  ΤΕΥΔ  σε  επεξεργάσιμη  μορφή  είναι
αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr ).

Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
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Σε όλες τις  περιπτώσεις,  όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι  μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό,
υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να
φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των
λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε
αυτόν. 

Ώς  εκπρόσωπος  του  οικονομικού  φορέα  νοείται  ο  νόμιμος  εκπρόσωπος  αυτού,  όπως  προκύπτει  από  το  ισχύον
καταστατικό  ή  το  πρακτικό  εκπροσώπησής  του  κατά  το  χρόνο  υποβολής  της  προσφοράς  ή  το  αρμοδίως
εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για
συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης
(ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως ορίζονται
στις  παραγράφους  2.2.1  έως  2.2.8,  κρίνονται  κατά  την  υποβολή  της  προσφοράς,  κατά  την  υποβολή  των
δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ.
3 περ. γ του ν. 4412/2016.

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο
που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας
μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν,
όπως  εθνικό  μητρώο  συμβάσεων,  εικονικό  φάκελο  επιχείρησης,  ηλεκτρονικό  σύστημα  αποθήκευσης  εγγράφων  ή
σύστημα  προεπιλογής.  Η  δήλωση  για  την  πρόσβαση  σε  εθνική  βάση  δεδομένων  εμπεριέχεται  στο  Τυποποιημένο
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη
σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:

 οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3)
μήνες πριν από την υποβολή τους, 

 οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή
των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους.

Β.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες οικονομικοί
φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά.

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 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, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

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 2.2.3.1,

β) για τις  παραγράφους 2.2.3.2 και  2.2.3.3  περίπτωση β΄  πιστοποιητικό που εκδίδεται  από την αρμόδια αρχή του
οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν
αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Ειδικά για τις
περιπτώσεις  της  παραγράφου  2.2.3.2  α.,  πέραν  του  ως  άνω  πιστοποιητικού,  υποβάλλεται  υπεύθυνη  δήλωση  του
προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση
των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση,
πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται
από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί
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υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε
πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις
κείμενες  διατάξεις,  ως  κάθε  φορά  ισχύουν.  Τα  φυσικά  πρόσωπα  (ατομικές  επιχειρήσεις)  δεν  προσκομίζουν
πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση. 

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα
οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συ-
ντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του
από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε
χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  Μέχρι να κατα-
στεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φο-
ρέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού.

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφα ή τα
πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’
και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.3, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από
ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση
του  ενδιαφερομένου  ενώπιον  αρμόδιας  δικαστικής  ή  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  που  αναφέρονται  στις  παραγράφους  2.2.3.1  και  2.2.3.2  περ.  α’  και  β’,  καθώς  και  στην  περ.  β΄  της
παραγράφου  2.2.3.3.  Οι  επίσημες  δηλώσεις  καθίστανται  διαθέσιμες  μέσω  του  επιγραμμικού  αποθετηρίου
πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016.

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι
δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.

ε) για την παράγραφο 2.2.3.7. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος
του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.

B.2.Για την απόδειξη της απαίτησης  του άρθρου 2.2.4.  (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής
δραστηριότητας)  προσκομίζουν  πιστοποιητικό/βεβαίωση  του  οικείου  επαγγελματικού  ή  εμπορικού  μητρώου  του
κράτους εγκατάστασης.  Οι  οικονομικοί  φορείς  που είναι  εγκατεστημένοι  σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI
του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το
ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, 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  διοικητικής  αρχής,  συμβολαιογράφου  ή
αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο
οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση
του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή
Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

Επισημαίνεται  ότι,  τα  δικαιολογητικά  που  αφορούν  στην  απόδειξη  της  απαίτησης  του  άρθρου  2.2.4  (απόδειξη
καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως
τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών,
φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

Β.3.Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο
και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή
(πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα
(30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις 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 οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη
δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
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Για την απόδειξη της νόμιμης  σύστασης  και  των μεταβολών του νομικού προσώπου,  εφόσον αυτή προκύπτει  από
πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως
τρεις  (3)  μήνες  πριν  από την  υποβολή  του.  Στις  λοιπές  περιπτώσεις  τα  κατά  περίπτωση  νομιμοποιητικά  έγγραφα
νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη
νομική  μορφή  του  οικονομικού  φορέα),  συνοδευόμενα  από  υπεύθυνη  δήλωση  του  νόμιμου  εκπροσώπου  ότι
εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Οι  αλλοδαποί  οικονομικοί  φορείς  προσκομίζουν  τα  προβλεπόμενα,  κατά  τη  νομοθεσία  της  χώρας  εγκατάστασης,
αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση  του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία
αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για
την υποβολή των δικαιολογητικών.

Από  τα  ανωτέρω  έγγραφα  πρέπει  να  προκύπτουν  η  νόμιμη  σύσταση   του  οικονομικού  φορέα,  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.

Β.4.  Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις εκάστοτε
ισχύουσες εθνικές  διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα
ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος  VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016,
μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το
πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης. 

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω οικονομικών
φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο. 

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που
εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής
επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό. 

Οι  οικονομικοί  φορείς  που  είναι  εγγεγραμμένοι  σε  επίσημους  καταλόγους  απαλλάσσονται  από  την  υποχρέωση
υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. 

Β.5.  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.

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στα Παραρτήματα  I και  II της Διακήρυξης, για το
σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά είδος. 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά 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

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 στον ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37



22

και  την  Υπουργική  Απόφαση  αριθμ.  56902/215  «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  εγκεκριμένη
προηγμένη  ηλεκτρονική  υπογραφή  ή  προηγμένη  ηλεκτρονική  υπογραφή  που  υποστηρίζεται  από  εγκεκριμένο
πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται
στον  κατάλογο  εμπίστευσης  που  προβλέπεται  στην  απόφαση  2009/767/ΕΚ  και  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο
Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο
ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής
του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α. 

Επισημαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα δικαιολογητικά που
υποβάλλουν με την  προσφορά τους, με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικο-
ποιούν με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση
συμμετοχής συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι στην χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η
χρήση  προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι στην χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψη-
φιακής υπογραφής για την συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του προη-
γούμενου εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προ-
σφορών. 

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 το άρθρο 9 της ως άνω 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.

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.

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 ηλεκτρονικά 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.

Επιπρόσθετα, επειδή το σύνολο των οικονομικών στοιχείων δεν αποτυπώνεται στην παραπάνω φόρμα, οι οικονομικοί
φορείς θα συμπληρώσουν τον πίνακα οικονομικής προσφοράς, επί ποινή απορρίψεως, σύμφωνα με το υπόδειγμα
του παραρτήματος  IV, τον οποίο θα υπογράψουν ψηφιακά και θα το υποβάλουν ταυτόχρονα με το παραγόμενο
ηλεκτρονικό αρχείο pdf από το σύστημα.
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Σε περίπτωση διάστασης των στοιχείων της προσφοράς που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 
συστήματος και του ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου όπου αναφέρονται αναλυτικά οι ποσότητες και 
τιμές ανά είδος,  υπερισχύει το τελευταίο.

2.4.2.5. Ο  χρήστης  -  οικονομικός  φορέας  υποβάλλει  τους  ανωτέρω  (υπο)φακέλους  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 εγκεκριμένη
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς
να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής , με την επιφύλαξη των αναφερθέντων στην τελευταία υποπαράγραφο
της παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντος για τους αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς.

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

Στις  περιπτώσεις  που  με  την  προσφορά  υποβάλλονται  ιδιωτικά  έγγραφα,  αυτά  γίνονται  αποδεκτά  είτε  κατά  τα
προβλεπόμενα  στις  διατάξεις  του  Ν.  4250/2014  (Α’  94),  είτε  και  σε  απλή  φωτοτυπία,  εφόσον  συνυποβάλλεται
υπεύθυνη  δήλωση,  στην  οποία  βεβαιώνεται  η  ακρίβειά  τους  και  η  οποία  φέρει  υπογραφή  μετά  την  έναρξη  της
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης.

Εντός  τριών  (3)  εργασίμων  ημερών από  την  ηλεκτρονική  υποβολή  των  ως  άνω  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  τις  διατάξεις  του  άρθρου  11  παρ.  2  του  ν.  2690/1999  ''Κώδικας  Διοικητικής  Διαδικασίας'',  όπως
τροποποιήθηκε με τις  διατάξεις  του άρθρου 1 παρ.  2 του 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 ηλεκτρονική 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 Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν: 

α)  Tο  τυποποιημένο  έντυπο υπεύθυνης  δήλωσης  (Τ.Ε.Υ.Δ.),  όπως προβλέπεται  στην  παρ.  4  του άρθρου 79 του ν.
4412/2016,  σύμφωνα  με  την  παράγραφο  2.2.9.1.  της  παρούσας  διακήρυξης.  Οι  προσφέροντες  συμπληρώνουν  το
σχετικό  πρότυπο  ΤΕΥΔ  το  οποίο  έχει  αναρτηθεί,  και  σε  επεξεργάσιμη  μορφή  αρχείου  doc,  στη  διαδικτυακή  πύλη
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα ΙΙΙ),

β) εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 της παρούσας
διακήρυξης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε οικονομικό φορέα
που συμμετέχει στην ένωση.

2.4.3.2 Τεχνική προσφορά

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  ΙΙ  της  Διακήρυξης,
περιγράφοντας  ακριβώς  πώς  οι  συγκεκριμένες  απαιτήσεις  και  προδιαγραφές  πληρούνται.  Περιλαμβάνει  ιδίως  τα
έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση
το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα.

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε
τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.

Οι υπεύθυνες δηλώσεις φέρουν υπογραφή μετά την έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης.
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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  που  είναι  η
χαμηλότερη τιμή. 

Α. Τιμές

Η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται  σε ευρώ ανά μονάδα.

Επειδή στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά, ο προσφέρων θα
επισυνάψει  επιπρόσθετα στον (υπο)φάκελλο “οικονομική  προσφορά”  και το έντυπο Οικονομικής  Προσφοράς  του
Παραρτήματος  IV της παρούσας Διακήρυξης σε μορφή  pdf, υπογράφοντας το ψηφιακά.  Σε περίπτωση διάστασης
στοιχείων, υπερισχύει το έντυπο του Παραρτήματος IV.

Η τιμή για κάθε είδος της προσφοράς του συμμετέχοντα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τη τιμή από το Παρατηρητήριο
τιμών.

Στην οικονομική προσφορά θα αναγράφεται υποχρεωτικά ο αντίστοιχος κωδικός είδους στο Παρατηρητήριο Τιμών του
Υπουργείου Υγείας και η τρέχουσα τιμή (για τις περιπτώσεις που έχει εφαρμογή). Οικονομικές προσφορές που είναι
ανώτερες από τις τιμές που καταγράφονται στο Παρατηρητήριο Τιμών της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας κατά την
καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών του διαγωνισμού, απορρίπτονται. (Ν. 3918/2011, άρθρο 13, -  ΦΕΚ
31/τ.Α’/02.03.2011).

Σε περίπτωση που κάποιο υλικό  δεν παρακολουθείται από το Παρατηρητήριο Τιμών, αυτό θα δηλώνεται με υπεύθυνη
δήλωση, η οποία θα επισυνάπτεται επίσης στον(υπο)φάκελο “οικονομική προσφορά”.

Στην  τιμή  περιλαμβάνονται  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.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά
υπέρ ΟΓΑ 20%.

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

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

Ώς απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΏ ή που καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΏ
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 στο Παράρτημα Ι της παρούσας διακήρυξης. 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από
την επόμενη της διενέργειας 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 ως άνω 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.

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η αναθέτουσα
αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να
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ζητήσει  εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς  που συμμετέχουν στη διαδικασία είτε να παρατείνουν την
προσφορά τους είτε όχι.

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, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και συγκεκριμένα
στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3.
(Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής
προσφοράς,  τρόπος  σύνταξης  και  υποβολής  οικονομικών  προσφορών)  ,  2.4.5.  (Χρόνος  ισχύος  προσφορών),  3.1.
(Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της
παρούσας,

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση
ή  εφόσον  επιδέχονται  συμπλήρωση  ή  διόρθωση,  δεν  έχουν  αποκατασταθεί  κατά  την  αποσαφήνιση  και  την
συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης,

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 την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το
άρθρο 102 του ν. 4412/2016,

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. 

Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.3 περ.γ της παρούσας ( 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. 

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 

θ) 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.

ι)  της  οποίας  η  τιμή  είναι  άνω  του  Παρατηρητηρίου  Τιμών,  (εφόσον  υπάρχει  κατά  την  ημερομηνία  υποβολής
προσφοράς).
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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
(Επιτροπή  Διαγωνισμού),  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
16/06/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00.

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και ώρα που 
θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.1.2 της παρούσας,
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)  το  αρμόδιο  γνωμοδοτικό  όργανο  καταχωρεί  όσους  υπέβαλαν  προσφορές,  καθώς  και  τα  υποβληθέντα  αυτών
δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου.

β)  Στη  συνέχεια  το αρμόδιο  γνωμοδοτικό όργανο  προβαίνει  στην  αξιολόγηση  μόνο των τεχνικών προσφορών των
προσφερόντων,  των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής  έκρινε  πλήρη.  Η αξιολόγηση  γίνεται  σύμφωνα με  τους
όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους
και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα
ανωτέρω.

Για  την αξιολόγηση  των δικαιολογητικών συμμετοχής  και  των τεχνικών προσφορών μπορεί  να  συντάσσεται  ενιαίο
πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», 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 ανωτέρω, 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 αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους,
την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το
ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», 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. Επισημαίνεται ότι η εκτίμηση και τα σχετικά αιτήματα
προς τους προσφέροντες για την παροχή εξηγήσεων σχετικά με το αν μία προσφορά φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή
εναπόκεινται στην κρίση είτε της Επιτροπής Διαγωνισμού, κατά την αξιολόγηση των υποβληθεισών προσφορών, είτε
του  αποφαινομένου  οργάνου  της  αναθέτουσας  αρχής,  κατά τη  διαδικασία  έγκρισης  του  πρακτικού  της  Επιτροπής
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Διαγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση η κρίση της αναθέτουσας αρχής σχετικά με τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές και
την αποδοχή ή όχι των σχετικών εξηγήσεων εκ μέρους των προσφερόντων ενσωματώνεται στην ως κατωτέρω ενιαία
απόφαση.

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον 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. Επισημαίνεται ότι τα αποτελέσματα της κλήρωσης
ενσωματώνονται ομοίως στην ως κατωτέρω ενιαία απόφαση.

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα
όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής»,  «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά»)
όλων  των  διαγωνιζόμενων,  η  οποία  κοινοποιείται  με  επιμέλεια  αυτής  στους  προσφέροντες  μέσω  της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ,  μαζί με αντίγραφο των αντιστοίχων πρακτικών της
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω σταδίων.

Κατά  της  ανωτέρω  απόφασης  χωρεί  προδικαστική  προσφυγή,  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο  3.4  της
παρούσας.

3.2 Πρόσκληση  υποβολής  δικαιολογητικών  προσωρινού  αναδόχου  -  Δικαιολογητικά
προσωρινού αναδόχου

3.2.1  Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση μέσω
του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»),  και τον
καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης σε
αυτόν,  τα  αποδεικτικά  έγγραφα  νομιμοποίησης  και  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
2.2.9.2.  της  παρούσας  διακήρυξης,  ως  αποδεικτικά  στοιχεία  για  τη  μη  συνδρομή  των  λόγων  αποκλεισμού  της
παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων
2.2.4 - 2.2.8  αυτής.

Τα  εν  λόγω δικαιολογητικά,  υποβάλλονται  από  τον  προσφέροντα  («προσωρινό  ανάδοχο»),  ηλεκτρονικά  μέσω  του
συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών
από την ημερομηνία υποβολής τους,  κατά τις  διατάξεις  του ν.  4250/2014 (Α’  94).  Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία
αποτελούν  ιδιωτικά  έγγραφα,  μπορεί  να  γίνονται  αποδεκτά  και  σε  απλή  φωτοτυπία,  εφόσον  συνυποβάλλεται
υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση
της  πρόσκλησης  για  την  υποβολή  των  δικαιολογητικών.  Όταν  υπογράφονται  από  τον  ίδιο  φέρουν  ηλεκτρονική
υπογραφή. 

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

Αν  δεν  προσκομισθούν  τα  παραπάνω  δικαιολογητικά  ή  υπάρχουν  ελλείψεις  σε  αυτά  που  υπoβλήθηκαν,  και  ο
προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας της παρ. 3.2, αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για
την  παράταση  της  προθεσμίας  υποβολής,  το  οποίο  συνοδεύεται  με  αποδεικτικά  έγγραφα  από  τα  οποία  να
αποδεικνύεται  ότι  έχει  αιτηθεί  την χορήγηση των δικαιολογητικών,  η αναθέτουσα αρχή παρατείνει  την προθεσμία
υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί  για την χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες
αρχές.

Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών
κατά  τη  διαδικασία  αξιολόγησης  των  προσφορών  ή  αιτήσεων  συμμετοχής  και  πριν  το  στάδιο  κατακύρωσης,  κατ΄
εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης
και  της  διαφάνειας.  Όσοι  δεν  έχουν  αποκλειστεί  οριστικά λαμβάνουν  γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν.

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής
του  και  η  κατακύρωση  γίνεται  στον  προσφέροντα  που  υπέβαλε  την  αμέσως  επόμενη  πλέον  συμφέρουσα  από
οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω 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 
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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 σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής
επιλογής) της παρούσας, 

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., 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 προσωρινού
αναδόχου (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  ή δεν  αποδείξει  ότι  πληροί  τα  κριτήρια  ποιοτικής  επιλογής  σύμφωνα  με  τις
παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται  με τη σύνταξη πρακτικού την Επιτροπή του
Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης
είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού
αναδόχου ως εκπτώτου. 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 30% 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  ανάδοχο  Τα  αποτελέσματα  του  ελέγχου  των  παραπάνω
δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με την
απόφαση κατακύρωσης.

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας
ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί οριστικά, σύμφωνα με το
άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.  

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε
σε  όλους  τους  προσφέροντες  που  δεν  έχουν  αποκλειστεί  οριστικά.  Τα  έννομα  αποτελέσματα  της  απόφασης
κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:

α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει άπρακτη η
προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής
κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π.,  εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής
διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 372 του ν.4412/2016

β)  κοινοποιηθεί  η  απόφαση κατακύρωσης  στον  προσωρινό  ανάδοχο,  εφόσον ο τελευταίος  υποβάλλει,  έπειτα  από
σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται
ότι,  δεν  έχουν  επέλθει  στο  πρόσωπό  του  οψιγενείς  μεταβολές  κατά  την  έννοια  του  άρθρου  104  και  μόνον  στην
περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η
υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, το οποίο συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη
σύμβαση.

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία
που  δε  μπορεί  να  υπερβαίνει  τις  είκοσι  (20)  ημέρες  από  την  κοινοποίηση  της  σχετικής  ειδικής  πρόσκλησης.  Το
συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. 

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα προθεσμία,
κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται
η  ίδια,  ως  άνω  διαδικασία,  για  τον  προσφέροντα  που  υπέβαλε  την   αμέσως  επόμενη  πλέον  συμφέρουσα  από
οικονομική άποψη προσφορά. 

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί
ή  ενδέχεται  να  υποστεί  ζημία  από  εκτελεστή  πράξη  ή  παράλειψη  της  αναθέτουσας  αρχής  κατά  παράβαση  της
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νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας,  δικαιούται να ασκήσει  προδικαστική προσφυγή
ενώπιον  της  ΑΕΠΠ κατά  της  σχετικής  πράξης  ή  παράλειψης  της  αναθέτουσας  αρχής,  προσδιορίζοντας  ειδικώς  τις
νομικές  και  πραγματικές  αιτιάσεις  που  δικαιολογούν  το  αίτημά  του.  Σε  περίπτωση  προσφυγής  κατά  πράξης  της
αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η
πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή 

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα
επικοινωνίας, άλλως  

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του
ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. 

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες
από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

Η  προδικαστική  προσφυγή  κατατίθεται  ηλεκτρονικά  μέσω  της  λειτουργικότητας  «Επικοινωνία»  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 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  ΑΕΠΠ 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 άρθρο 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 της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του πρώτου
εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.

•  διαβιβάζουν  στην Αρχή Εξέτασης  Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ.  β του πρώτου
εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.

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

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την ΑΕΠΠ.

Η άσκηση της ως άνω 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.

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και την
ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων ενδίκων βοηθημάτων έχει και η
αναθέτουσα αρχή,  αν η ΑΕΠΠ κάνει  δεκτή την προδικαστική προσφυγή.  Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης
αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι
συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή
συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης.

Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση ή
την  πλήρη  γνώση  της  απόφασης  επί  της  προδικαστικής  προσφυγής.  Για  την  άσκηση  της  αιτήσεως  αναστολής
κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
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Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης,  εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος
δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.

Τέλος,  είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την κήρυξη ακυρότητας της συναφθείσας
σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 έως και 371 του ν. 4412/2016.

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω 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 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 πρέπει να είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα V 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 4.5, 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 της 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 της ως άνω εγγύησης 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

4.3.1 Κατά  την  εκτέλεση  της  σύμβασης  ο  ανάδοχος  τηρεί  τις  υποχρεώσεις  στους  τομείς  του  περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού  και  εργατικού  δικαίου,  που  έχουν  θεσπισθεί  με  το  δίκαιο  της  Ένωσης,  το  εθνικό  δίκαιο,
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες
απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄.

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα
όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός
των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

4.4 Υπεργολαβία

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης
τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.
4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 

4.4.2.  Κατά την υπογραφή της σύμβασης  ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται  να  αναφέρει  στην αναθέτουσα αρχή το
όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην
εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην
αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες
πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω
σύμβαση,  προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας
του  Αναδόχου  με  υπεργολάβο/  υπεργολάβους  της  σύμβασης,  αυτός  υποχρεούται  σε  άμεση  γνωστοποίηση  της
διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων
της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την
ως άνω διαδικασία.
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4.5 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 και κατόπιν γνωμοδότησης της
Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

4.6.1. 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 2.2.3.1 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 αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :

Η συμβατική αξία των ειδών θα πληρωθεί στον προμηθευτή  τμηματικά μετά την εκάστοτε οριστική παραλαβή της
προμήθειας και έκδοσης του τιμολογίου. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών
που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού
που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

5.1.2. Toν Ανάδοχο 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. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς
και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4
Ν.4013/2011 όπως ισχύει).

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και
κάθε συμπληρωματικής σύμβασης.  Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο
όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του
άρθρου 36 του ν. 4412/2016.

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής καθώς και
κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ.  3 του ν.
4412/2016). 

δ) Κράτηση 2% υπέρ Ψυχικής Υγείας, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά
υπέρ ΟΓΑ 20%.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 4%
επί του καθαρού ποσού.

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις

5.2.1. Ο ανάδοχος 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
παράγραφο 6.1 της παρούσας.

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,

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.
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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 εμπρόθε-
σμα, 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 υλι-
κών, 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 ευθύνε -
ται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.

Εφόσον ο ανάδοχος 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 περίπτωση αυτή συμπληρώνεται εφόσον προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής].

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

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

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων

Ο ανάδοχος 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 υλικών), 6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλι-
κών – αντικατάσταση), καθώς και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας
και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομη-
νία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει
τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμο-
δότηση του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου,
εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της
απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που
επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όρ-
γανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης
μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο πλαίσιο της
παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην
οποία εκτελείται  εκάστη  σύμβαση,  κατά τα ειδικότερα οριζόμενα  στις  παρ.  1  έως και  6  του  άρθρου 205Α του ν.
4412/2016.  Πριν  από  την  άσκηση  της  προσφυγής  στο  Διοικητικό  Εφετείο  προηγείται  υποχρεωτικά  η  τήρηση  της
προβλεπόμενης στο άρθρο 205  ενδικοφανούς  διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.



35

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

6.1 Χρόνος παράδοσης υλικών

6.1.1. Τα είδη και οι ποσότητες θα παραδίδονται όπως ορίζεται στην έγγραφη παραγγελία του Γ.Ν. Λευκάδος, η οποία
θα δίδεται στον προμηθευτή τουλάχιστον πέντε(5) εργάσιμες ημέρες  πριν την ημέρα που επιθυμεί το Γ.Ν. Λευκάδος
την προσκόμισή τους. 

Οι παραγγελίες θα δίνονται εγγράφως (φυσική ή ηλεκτρονική αλληλογραφία) ή τηλεφωνικώς και ο ανάδοχος οφείλει να
προσκομίζει  τα συμβατικά είδη στο Γ.Ν.  Λευκάδος,  μέσα στα χρονικά όρια που ορίζονται  από την παραγγελία.  Τα
προσκομιζόμενα  είδη  θα  συνοδεύονται  από  το/τα  προβλεπόμενο/α  παραστατικά  αποστολής  στο/στα  οποίο  θα
αναγράφεται ευκρινώς το είδος, η ποσότητα και ό,τι άλλο στοιχείο είναι απαραίτητο.

Ο προμηθευτής,  σε  περίπτωση κωλύματος  που  αφορά  στην  παράδοση,  οφείλει  να  ενημερώνει  εγγράφως το  Γ.Ν.
Λευκάδος, μέχρι την προηγούμενη από την ημερομηνία εκτέλεσης της παραγγελίας.

Σε  περίπτωση που κάποιο  από τα  είδη  δεν  υπάρχει  στην  αγορά,  ο  προμηθευτής  οφείλει  να  ενημερώσει  το  Γ.Ν.
Λευκάδος,  το  αργότερο  κατά  την  ημέρα  παραλαβής  της  παραγγελίας,  προσκομίζοντας  ταυτόχρονα  βεβαίωση  των
αρμοδίων ότι το είδος δεν υπάρχει στην αγορά. 

Το Γ.Ν. Λευκάδος σε περίπτωση μη εκτέλεσης της παραγγελίας εντός δέκα πέντε (15) ημερών διατηρεί το δικαίωμα να
εφαρμόσει τα αναφερόμενα στο άρθρο 5.2. της παρούσας και να προβεί στην προμήθεια του είδους από το ελεύθερο
εμπόριο καταλογίζοντας τη διαφορά της τυχόν επιπλέον δαπάνης σε βάρος του προμηθευτή εισπραττόμενης σύμφωνα
με τις διατάξεις του Νόμου περί εισπράξεως των Δημοσίων Εσόδων.

Η  παράδοση θα γίνεται  στις  αποθήκες  του Γ.Ν.  Λευκάδος,  σε  σημείο  που  θα υποδείξει  η  υπηρεσία.  Ο τρόπος
παράδοσης βαρύνει τον ανάδοχο.

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 ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των
υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5)
εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

Μετά  από  κάθε  προσκόμιση  υλικού  στην  αποθήκη  υποδοχής  αυτών,  ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  υποβάλει  στην
υπηρεσία  αποδεικτικό,  θεωρημένο  από  τον  υπεύθυνο  της  αποθήκης,  στο  οποίο  αναφέρεται  η  ημερομηνία
προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.

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 ως άνω
νόμου.  Κατά  την  διαδικασία  παραλαβής  των  υλικών  διενεργείται  ποσοτικός  και  ποιοτικός  έλεγχος  και  εφόσον  το
επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. 

Οι έλεγχοι διακρίνονται σε : 1. Μακροσκοπικούς και 2. Εργαστηριακούς. 

Ο μακροσκοπικός έλεγχος γίνεται από την επιτροπή παραλαβής και σε ποσοστό 10% της προσκομισθείσας ποσότητας. 

Για τον εργαστηριακό έλεγχο η επιτροπή παραλαβής ξεχωρίζει την αναγκαία ποσότητα δείγματος την οποία αποστέλλει
για έλεγχο στα αρμόδια εργαστήρια (ΕΟΦ, ΓΧΚ κλπ) 

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.
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Η  επιτροπή  παραλαβής,  μετά  τους  προβλεπόμενους  ελέγχους  συντάσσει  πρωτόκολλα  (μακροσκοπικό  –  οριστικό-
παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις  –απόρριψης  των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν.
4412/16.

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται υποχρεωτικά
και στους αναδόχους.

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.

Επίσης,  εάν  ο  τελευταίος  διαφωνεί  με  τα  αποτελέσματα  των εργαστηριακών  εξετάσεων  που   διενεργήθηκαν  από
πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ΄εφεση των οικείων
αντιδειγμάτων,  μέσα  σε  ανατρεπτική  προθεσμία  είκοσι  (20)  ημερών  από  την  γνωστοποίηση  σε  αυτόν  των
αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16.

Το αποτέλεσμα  της κατ΄έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα αποτελέσματα της
κατ΄έφεση εξέτασης.

6.2.2. Η  παραλαβή  των  υλικών  και  η  έκδοση  των  σχετικών  πρωτοκόλλων  παραλαβής  πραγματοποιείται  μέσα
πραγματοποιείται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την προσωρινή παραλαβή.

Αν  η  παραλαβή  των  υλικών  και  η  σύνταξη  του  σχετικού  πρωτοκόλλου  δεν  πραγματοποιηθεί  από  την  επιτροπή
παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε
επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου
οργάνου,  με  βάση  μόνο  το  θεωρημένο  από την  υπηρεσία  που  παραλαμβάνει  τα  υλικά  αποδεικτικό  προσκόμισης
τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής
του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου.

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι
προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου
οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την
παραλαβή  στον προβλεπόμενο από την  σύμβαση  χρόνο.  Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής  προβαίνει  σε  όλες τις
διαδικασίες  παραλαβής που προβλέπονται  από την ως άνω παράγραφο 1 και  το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και
συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν
από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

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 ανάδοχος θεωρείται
ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος 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.

6.4 Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις

Οι  συμμετέχοντες  οικονομικοί  φορείς  προσκομίζουν  δείγματα  σύμφωνα  με  τα  αναφερόμενα  στο  Παράρτημα  ΙΙ
(Τεχνικές Προδιαγραφές) της παρούσας.
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6.5 Αναπροσαρμογή τιμής

ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ.

6.6 Καταγγελία της σύμβασης - Υποκατάσταση αναδόχου

6.6.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για ένα από τα αδι-
κήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή δύναται να καταγγείλει μονομερώς τη
σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβα-
ρών συμβάσεων. 

6.6.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις
επιχειρηματικές  του  δραστηριότητες  ή εάν  βρίσκεται  σε  οποιαδήποτε  ανάλογη κατάσταση,  προκύπτουσα από πα-
ρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει
μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ. 

6.6.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει
τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του/
τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋπο-
θέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια  «ΜΗ ΧΗΜΙΚΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ» για την κάλυψη των αναγκών του ΓΝ Λευκάδας.

Συγκεκριμένα, η προμήθεια αφορά τα κάτωθι είδη:

«ΜΗ ΧΗΜΙΚΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ»

CPV: 33141000-0

Α/Α ΕΙΔΟΣ/ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΑΣ
 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΜΕ ΦΠΑ

1 ΑΕΡΑΓΏΓΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΏΣ ΝΟ0 ΤΜΧ 8 0,1920  1,54 € 24 1,91

2 ΑΕΡΑΓΏΓΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΏΣ ΝΟ1 ΤΜΧ 56 0,1920  10,75 € 24 13,33

3 ΑΕΡΑΓΏΓΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΏΣ ΝΟ2 ΤΜΧ 74 0,1920  14,21 € 24 17,62

4 ΑΕΡΑΓΏΓΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΏΣ ΝΟ3 ΤΜΧ 485 0,1920  93,12 € 24 115,47

5 ΑΕΡΑΓΏΓΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΏΣ ΝΟ4 ΤΜΧ 287 0,1920  55,10 € 24 68,33

6 ΑΕΡΑΓΏΓΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΏΣ ΝΟ5 ΤΜΧ 40 0,1920  7,68 € 24 9,52

7

ΑΦΡΏΔΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ
ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΕΝΗΛΙΚΏΝ
ΤΜΧ 11480

0,0444  509,71 € 24 632,04

8
 ΣΤΕΙΡΟ ΔΙΑΛΥΜΜΑ ΤΥΠΟΥ

BRADESEPT 500 ML
ΤΜΧ 160

8,4000  1.344,00 € 13 1518,72

9
ΓΛΏΣΣΟΠΙΕΣΤΡΑ ΜΗ

ΑΠΟΣΤΕΙΡΏΜΕΝΑ ΤΜΧ 16720 0,0114  190,61 € 24 236,35

10
ΔΟΧΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨ ΒΕΛΟΝΏΝ 5,4

ΛΙΤΡΑ ΤΜΧ 3684 0,7200  2.652,48 € 24 3289,08

11
ΔΟΧΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΏΝ

ΔΕΙΓΜΑΤΏΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 1000ml ΤΜΧ 400 0,6600  264,00 € 24 327,36

12
ΔΟΧΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΏΝ

ΔΕΙΓΜΑΤΏΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 2300ml ΤΜΧ 400 1,7400  696,00 € 24 863,04

13
ΔΟΧΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΏΝ

ΔΕΙΓΜΑΤΏΝ 180ml ΤΜΧ 840 0,5400  453,60 € 24 562,46

14

ΔΟΧΕΙΟ (ΚΑΝΙΣΤΡΟ) ΣΥΛΛΟΓΗΣ
ΕΚΚΡΙΣΕΏΣ ΜΕ ΖΕΛΟΠΟΙΗΤΙΚΗ

ΣΚΟΝΗ 1000ml ΤΜΧ 100 109,0000  10.900,00 € 24 13516,00

15

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ
ΑΠΙΔΙΝΏΣΗΣ - ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ /

F7955 ΤΜΧ 31 28,8000  892,80 € 24 1107,07

16 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ ΤΜΧ 1496 1,2000  1.795,20 € 24 2226,05

17
ΚΑΛΤΣΑ ΟΡΘ/ΚΗ ΚΑΤΏ ΑΚΡΏΝ

Medium/Αποστειρωμένη ΤΜΧ 160 1,7040  272,64 € 24 338,07

18
ΚΑΛΤΣΑ ΟΡΘ/ΚΗ ΚΑΤΏ ΑΚΡΏΝ

Large/Αποστειρωμένη ΤΜΧ 720 1,7040  1.226,88 € 24 1521,33

19
ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΟ

3 ΤΜΧ 120 6,1000  732,00 € 24 907,68

20 ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΟ ΤΜΧ 80 6,1000  488,00 € 24 605,12
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21
ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΟ

5 ΤΜΧ 80 6,1000  488,00 € 24 605,12

22 ΜΑΣΚΕΣ ΑΕΡΟΛΙΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΤΜΧ 2016 0,5400  1.088,64 € 24 1349,91

23 ΜΑΣΚΕΣ ΑΕΡΟΛΙΝ ΤΜΧ 5311 0,5400  2.867,94 € 24 3556,25

24 ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΠΑΙΔΏΝ ΑΠΛΕΣ ΤΜΧ 312 0,4440  138,53 € 24 171,77

25
ΜΑΣΚΕΣ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΑΠΟ

ΤΗ ΜΥΤΗ (ΡΙΝΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ) ΤΜΧ 5992 0,2040  1.222,37 € 24 1515,74

26 ΜΑΣΚΕΣ Ο2 ΕΝΗΛΙΚΏΝ ΑΠΛΕΣ ΤΜΧ 1832 0,4200  769,44 € 24 954,11

27 ΜΑΣΚΕΣ ΕΝΗΛΙΚΏΝ VENTURI ΤΜΧ 3120 0,6240  1.946,88 € 24 2414,13

28

ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ ΔΙΑΣΏΛΗΝΏΣΗΣ
ΠΟΛΛΑΠΛΏΝ ΧΡΗΣΕΏΝ ΤΥΠΟΥ FAST

TRACK NO 3 ΤΜΧ 1 584,0000  584,00 € 24 724,16

29

ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ ΔΙΑΣΏΛΗΝΏΣΗΣ
ΠΟΛΛΑΠΛΏΝ ΧΡΗΣΕΏΝ ΤΥΠΟΥ FAST

TRACK NO 4 ΤΜΧ 1 584,0000  584,00 € 24 724,16

30 ΜΙΚΡΟΛΑΜΕΣ ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΏΝ ΝΟ 10 ΤΜΧ 3320 0,0600  199,20 € 24 247,01

31 ΜΙΚΡΟΛΑΜΕΣ ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΏΝ ΝΟ 11 ΤΜΧ 7280 0,0600  436,80 € 24 541,63

32 ΜΙΚΡΟΛΑΜΕΣ ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΏΝ ΝΟ 15 ΤΜΧ 4120 0,0600  247,20 € 24 306,53

33 ΜΙΚΡΟΛΑΜΕΣ ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΏΝ ΝΟ 20 ΤΜΧ 4280 0,0600  256,80 € 24 318,43

34 ΝΑΤΡΑΣΒΕΣΤΟΣ ΚΙΛΑ 56 3,5280  197,57 € 24 244,98

35 ΝΕΦΡΟΕΙΔΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΜΧ 12520 0,0660  826,32 € 24 1024,64

36
ΟΔΗΓΟΙ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΏΝ

ΣΏΛΗΝΏΝ SMALL ΤΜΧ 48 2,2800  109,44 € 13 123,67

37
ΟΔΗΓΟΙ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΏΝ

ΣΏΛΗΝΏΝ MEDIUM ΤΜΧ 72 2,2800  164,16 € 13 185,50

38
ΟΔΗΓΟΙ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΏΝ

ΣΏΛΗΝΏΝ LARGE ΤΜΧ 32 2,2800  72,96 € 13 82,44

39

ΕΙΣΑΓΏΓΕΑΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΏΝ
ΣΏΛΗΝΏΝ ΓΙΑ ΔΥΣΚΟΛΗ (ΤΥΦΛΗ)

ΔΙΑΣΏΛΗΝΏΣΗ ΤΜΧ 40 67,0000  2.680,00 € 13 3028,40

40 ΟΥΡΟΔΟΧΕΙΑ ΠΛΑΣΤ-ΧΑΡΤΙΝΑ Μ.Χ ΤΜΧ 6820 0,5400  3.682,80 € 24 4566,67

41
ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

Νο 8 ΤΜΧ 24 3,7200  89,28 € 13 100,89

42
ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

Νο 10 ΤΜΧ 24 3,7200  89,28 € 13 100,89

43
ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

Νο 16 ΤΜΧ 96 3,7200  357,12 € 13 403,55

44
ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

Νο 18 ΤΜΧ 96 3,7200  357,12 € 13 403,55

45
ΠΏΜΑΤΑ ΟΥΡΟΚΑΘΕΤΗΡΏΝ

ΑΠΟΣΤΕΙΡΏΜΕΝΑ Μ.Χ ΤΜΧ 1040 0,2400  249,60 € 24 309,50

46 ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΝΟ19 ΤΜΧ 240 0,0316  7,58 € 24 9,40

47 ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΝΟ21 ΤΜΧ 3880 0,0316  122,61 € 24 152,03

48 ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΝΟ23 ΤΜΧ 176 0,0316  5,56 € 24 6,90

49
ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

10Μ ΤΜΧ 192 0,1800  34,56 € 24 42,85

50
ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

2Μ ΤΜΧ 184 0,1800  33,12 € 24 41,07

51 ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΡΏΝ 80-90cm ΤΜΧ 120 0,3000  36,00 € 24 44,64

52 ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΡΟΥ 25-50cm ΤΜΧ 40 0,3000  12,00 € 24 14,88

53
ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΣΏΛΗΝΑ ΔΙΠΛΟ SWIVEL

η κρικοειδής Ε Τα-Σ ΤΜΧ 160 1,2000  192,00 € 24 238,08

54
ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΡΏΝ extension line

100 cm w/3way ΤΜΧ 120 0,4200  50,40 € 24 62,50

55 ΠΟΤΗΡΑΚΙΑ ΤΜΧ 6984 0,0840  586,66 € 24 727,45
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ΓΕΝ.ΟΥΡ.ΑΠΟΣΤΕΙΡΏΜΕΝΑ

56 ΠΟΤΗΡΑΚΙΑ ΦΑΡΜΑΚΏΝ ΤΜΧ 10968 0,0720  789,70 € 24 979,22

57
ΠΏΜΑΤΑ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΏΝ

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΤΜΧ 12760 0,2400  3.062,40 € 13 3460,51

58 ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΑΕΡΑΓΏΓΟΙ Ν 6 ΤΜΧ 56 3,9000  218,40 € 24 270,82

59 ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΑΕΡΑΓΏΓΟΙ ΝΟ 6,5 ΤΜΧ 60 3,9000  234,00 € 24 290,16

60 ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΑΕΡΑΓΏΓΟΙ Ν 7 ΤΜΧ 40 3,9000  156,00 € 24 193,44

61 ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΑΕΡΑΓΏΓΟΙ Ν 7,5 ΤΜΧ 56 3,9000  218,40 € 24 270,82

62 ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΑΕΡΑΓΏΓΟΙ Ν 8 ΤΜΧ 56 3,9000  218,40 € 24 270,82

63 ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΑΕΡΑΓΏΓΟΙ ΝΟ 8.5 ΤΜΧ 16 3,9000  62,40 € 24 77,38

64 ΣΕΤ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΠΛΗΡΕΣ Νο 18 ΤΜΧ 120 12,0000  1.440,00 € 24 1785,60

65 ΣΕΤ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘ, ΝΟ 22G ΤΜΧ 128 12,0000  1.536,00 € 24 1904,64

66
ΣΕΤ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ-

ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ 27G/18G ΤΜΧ 40 36,0000  1.440,00 € 24 1785,60

67 ΣΕΤ ΑΙΜΟΡΟΙΔΕΚΤΟΜΗΣ ΤΜΧ 5 470,0000  2.350,00 € 24 2914,00

68 ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΤΙΚ ΣΑΧΑΡΟΜΕΤΡΟΥ ΤΜΧ 10040 0,0600  602,40 € 13 680,71

69 ΤΡΑΧΕΙΟΣΏΛΗΝΕΣ ΝΟ 2.5 ΤΜΧ 4 0,8400  3,36 € 24 4,17

70 ΤΡΑΧΕΙΟΣΏΛΗΝΕΣ ΝΟ 3 ΤΜΧ 4 0,8400  3,36 € 24 4,17

71 ΤΡΑΧΕΙΟΣΏΛΗΝΕΣ ΝΟ 3.5 ΤΜΧ 4 0,8400  3,36 € 24 4,17

72 ΤΡΑΧΕΙΟΣΏΛΗΝΕΣ ΝΟ 4 ΤΜΧ 4 0,8400  3,36 € 24 4,17

73 ΤΡΑΧΕΙΟΣΏΛΗΝΕΣ ΝΟ 5 ΤΜΧ 4 0,8400  3,36 € 24 4,17

74 ΤΡΑΧΕΙΟΣΏΛΗΝΕΣ ΝΟ 5.5 ΤΜΧ 4 0,8400  3,36 € 24 4,17

75 ΤΡΑΧΕΙΟΣΏΛΗΝΕΣ ΝΟ 6 ΤΜΧ 4 0,8400  3,36 € 24 4,17

76 ΤΡΑΧΕΙΟΣΏΛΗΝΕΣ ΝΟ 6.5 ΤΜΧ 8 0,8400  6,72 € 24 8,33

77 ΤΡΑΧΕΙΟΣΏΛΗΝΕΣ ΝΟ 7 ΤΜΧ 8 0,8400  6,72 € 24 8,33

78 ΤΡΑΧΕΙΟΣΏΛΗΝΕΣ ΝΟ 7.5 ΤΜΧ 16 0,8400  13,44 € 24 16,67

79 ΤΡΑΧΕΙΟΣΏΛΗΝΕΣ ΝΟ 8 ΤΜΧ 40 0,8400  33,60 € 24 41,66

80 ΤΡΑΧΕΙΟΣΏΛΗΝΕΣ ΝΟ 8.5 ΤΜΧ 96 0,8400  80,64 € 24 99,99

81 ΤΡΑΧΕΙΟΣΏΛΗΝΕΣ ΝΟ 9 ΤΜΧ 96 0,8400  80,64 € 24 99,99

82 ΤΡΑΧΕΙΟΣΏΛΗΝΕΣ ΝΟ 9.5 ΤΜΧ 80 0,8400  67,20 € 24 83,33

83
ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΛΥΣΕΏΣ ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ

( ΓΙΑ ΚΥΣΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ) ΤΜΧ 80 2,0400  163,20 € 24 202,37

84
ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΑΣ ΒΙΟΨΙΑΣ

(ΣΕΤ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ) ΤΜΧ 16 9,9360  158,98 € 24 197,13

85 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΜΧ 2568 0,2040  523,87 € 24 649,60

86 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΡΟΥ ΤΜΧ 35124 0,1440  5.057,86 € 24 6271,74

87 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΙΚΡΟΣΤΑΓΟΝΏΝ ΤΜΧ 10040 0,4800  4.819,20 € 24 5975,81

88 ΣΚΏΡΑΜΙΔΕΣ Μ.Χ. ΤΜΧ 3320 0,3000  996,00 € 24 1235,04

89 ΣΤΑΤΏ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΏΝ Μ.Χ. ΤΜΧ 3490 0,1200  418,80 € 24 519,31

90
ΣΤΙΚ ΟΥΡΏΝ 10 ΠΑΡΑΜ Η ΣΤΙΚ

ΟΥΡΏΝ ΤΜΧ 11426 0,0480  548,45 € 13 619,75

91
ΣΤΡΟΦΙΓΓΕΣ 3WAY (Χωρις προεκτ.

Χωρίς καπάκι) ΤΜΧ 15000 0,1080  1.620,00 € 24 2008,80

92 ΣΤΡΟΦΙΓΓΕΣ 3WAY ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΤΜΧ 120 0,1680  20,16 € 24 25,00

93

ΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ
ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΏΝ 7Χ6,5 ΜΕ

ΣΧΙΣΜΗ ΤΜΧ 15840 0,0480  760,32 € 24 942,80

94

ΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ
ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΏΝ 10Χ12 ΜΕ

ΣΧΙΣΜΗ ΤΜΧ 40 0,0480  1,92 € 24 2,38

95 ΣΤΥΛΕΟΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ Μ.Χ. ΜΕ 2
BUTTON

ΤΜΧ 240 1,1040  264,96 € 24 328,55
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96
ΣΏΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΧΏΡΙΣ

CUFF NO 2.5 ΤΜΧ 8 18,0000  144,00 € 24 178,56

97
ΣΏΛΗΝΑΣ ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΙΑΣ 3m

Μ.Χ.ΚΏΔ.884101 ΤΜΧ 140 18,0000  2.520,00 € 24 3124,80

98
ΣΏΛΗΝΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
ΕΞΕΡΧ.ΑΕΡΙΏΝ (ΑΝΑΙΣΘ/ΚΟΥ) ΤΜΧ 136 1,6200  220,32 € 24 273,20

99
ΣΏΛΗΝΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 6mmx2m

ΑΠΟΣΤ/ΝΟΣ ΤΜΧ 1200 0,7440  892,80 € 24 1107,07

100 STREP-A RAPID TEST ΤΜΧ 436 2,1000  915,60 € 24 1135,34

101
ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΏΛΗΝΕΣ SOFT

SEAL CUFF NO 8,5 ΤΜΧ 120 0,8160  97,92 € 13 110,65

102
ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΏΛΗΝΕΣ SOFT

SEAL CUFF NO 9 ΤΜΧ 40 0,8160  32,64 € 13 36,88

103
ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΏΛΗΝΕΣ SOFT

SEAL CUFF NO 7,5 ΤΜΧ 128 0,8160  104,45 € 13 118,03

104
ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΏΛΗΝΕΣ SOFT

SEAL CUFF NO 7 ΤΜΧ 56 0,8160  45,70 € 13 51,64

105
ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΏΛΗΝΕΣ SOFT

SEAL CUFF NO 6,5 ΤΜΧ 40 0,8160  32,64 € 13 36,88

106
ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΏΛΗΝΕΣ SOFT

SEAL CUFF NO 6 ΤΜΧ 16 0,8160  13,06 € 13 14,75

107
ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΏΛΗΝΕΣ SOFT

SEAL CUFF NO 5,5 ΤΜΧ 16 0,8160  13,06 € 13 14,75

108
ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΏΛΗΝΕΣ SOFT

SEAL CUFF NO 5 ΤΜΧ 24 0,8160  19,58 € 13 22,13

109
ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΏΛΗΝΕΣ ΜΕ

CUFF NO 9,5 ΤΜΧ 8 0,8160  6,53 € 13 7,38

110
ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΏΛΗΝΕΣ ΜΕ

CUFF NO 8 ΤΜΧ 192 0,8160  156,67 € 13 177,04

110
ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΏΛΗΝΕΣ ΣΠΙΡΑΛ

+CUFF NO 9 ΤΜΧ 8 9,0000  72,00 € 13 81,36

109
ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΏΛΗΝΕΣ ΣΠΙΡΑΛ

+ CUFF NO 8 ΤΜΧ 96 9,0000  864,00 € 13 976,32

113
ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΏΛΗΝΕΣ ΣΠΙΡΑΛ

+ CUFF NO 7 ΤΜΧ 40 9,0000  360,00 € 13 406,80

114
ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΏΛΗΝΕΣ ΣΠΙΡΑΛ

+ CUFF NO 7,5 ΤΜΧ 80 9,0000  720,00 € 13 813,60

115
ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΏΛΗΝΕΣ ΣΠΙΡΑΛ

+ CUFF NO 8,5 ΤΜΧ 48 9,0000  432,00 € 13 488,16

116
ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΏΛΗΝΕΣ ΣΠΙΡΑΛ

+ CUFF NO 6,5 ΤΜΧ 16 9,0000  144,00 € 13 162,72

117
ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΏΛΗΝΕΣ ΣΠΙΡΑΛ

+ CUFF ΝΟ 6 ΤΜΧ 16 9,0000  144,00 € 13 162,72

118
ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΏΛΗΝΕΣ ΧΏΡΙΣ

CUFF ΝΟ 2,5 ΤΜΧ 16 1,0800  17,28 € 13 19,53

119
ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΏΛΗΝΕΣ ΧΏΡΙΣ

CUFF ΝΟ 3 ΤΜΧ 24 1,0800  25,92 € 13 29,29

120
ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΏΛΗΝΕΣ ΧΏΡΙΣ

CUFF NO 3,5 ΤΜΧ 24 1,0800  25,92 € 13 29,29

121
ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΏΛΗΝΕΣ ΧΏΡΙΣ

CUFF NO 4 ΤΜΧ 16 1,0800  17,28 € 13 19,53

122
ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΕΥΘΕΙΑ

ΜΕ ΤΡΥΠΑ & ΠΏΜΑ Μ.Χ ΑΠΟΣΤ. ΤΜΧ 492 1,3920  684,86 € 24 849,23

123
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΡΟΓΧΙΚΏΝ

ΕΚΚΡΙΣΕΏΝ ΤΜΧ 80 2,4600  196,80 € 24 244,03

124 ΚΟΛΑΡΑ ΑΥΧΕΝΙΚΑ ΜΑΛΑΚΑ SMALL ΤΜΧ 218 1,5600  340,08 € 13 384,29

125 ΚΟΛΑΡΑ ΑΥΧΕΝΙΚΑ ΜΑΛΑΚΑ
MEDIUM

ΤΜΧ 400 1,9200  768,00 € 13 867,84
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126 ΚΟΛΑΡΑ ΑΥΧΕΝΙΚΑ ΜΑΛΑΚΑ LARGE ΤΜΧ 600 2,2800  1.368,00 € 13 1545,84

127 ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΕΛΞΕΙΣ ΕΝΗΛΙΚΏΝ ΤΜΧ 320 2,4000  768,00 € 24 952,32

128 ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΕΛΞΕΙΣ ΠΑΙΔΏΝ ΤΜΧ 96 2,4000  230,40 € 24 285,70

129 ΣΠΙΡΑΛ ΤΥΠΟΥ ΤΑΦ ΤΜΧ 40 4,8000  192,00 € 13 216,96

130
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ

ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΒΕΛΟΝΗΣ μήκους 70mm ΤΜΧ 20 4,8000  96,00 € 24 119,04

131

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ
ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΒΕΛΟΝΗΣ μήκους

150mm ΤΜΧ 20 8,8800  177,60 € 24 220,22

132

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ
ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΣΦΑΙΡΙΔΙΟΥ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ

3mm μηκους 60mm ΤΜΧ 20 5,0400  100,80 € 24 124,99

133

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ
ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΣΦΑΙΡΙΔΙΟΥ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ

5mm μηκους 60mm ΤΜΧ 20 5,0400  100,80 € 24 124,99

134

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ
ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΣΦΑΙΡΙΔΙΟΥ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ

5mm μηκους 130mm ΤΜΧ 20 11,5440  230,88 € 24 286,29

135

ΜΑΝΤΑΛΑΚΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ (FAST CLIP

ECG ELECTR CHILD/ADULT
CONNECTOR FOR ALL ECG) ΤΜΧ 10 72,0000  720,00 € 24 892,80

136 ΣΕΤ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ 25G ΤΜΧ 32 18,8040  601,73 € 24 746,14

137
ΚΟΛΑΡΑ ΑΥΧΕΝΙΚΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

SMALL ΤΜΧ 8 11,7000  93,60 € 13 105,77

138
ΚΟΛΑΡΑ ΑΥΧΕΝΙΚΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

MEDIUM ΤΜΧ 8 11,7000  93,60 € 13 105,77

139
ΚΟΛΑΡΑ ΑΥΧΕΝΙΚΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

LARGE ΤΜΧ 8 11,7000  93,60 € 13 105,77

140
ΜΑΣΚΕΣ ΜΕ ΑΣΠΙΔΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Μ.Χ ΤΜΧ 800 0,0418  33,44 € 13 37,79

141
ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΤΜΧ 80 2,8080  224,64 € 24 278,55

142
ΣΕΤ ΣΠΟΓΓΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟ

ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ MEDIUM ΤΜΧ 32 85,8000  2.745,60 € 24 3404,54

143
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ

ΕΝΗΛΙΚΏΝ ZOLL ΤΜΧ 1 58,8000  58,80 € 24 72,91

144
ΣΕ ΠΡΟΚΑΡΔΙΏΝ ΒΕΝΤΟΥΖΏΝ ΓΙΑ
ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟ (NIHON KODHEN) ΤΜΧ 16 25,2600  404,16 € 24 501,16

145 ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΤΕΠ ΤΜΧ 60 1,7760  106,56 € 24 132,13

146
ΛΟΥΠΑ ΒΙΟΨΙΑΣ ΓΥΝ.ΕΠΕΜΒΑΣΕΏΝ

idem idem mm 20x10 ΤΜΧ 16 12,8280  205,25 € 24 254,51

147
ΛΟΥΠΑ ΒΙΟΨΙΑΣ ΓΥΝ.ΕΠΕΜΒΑΣΕΏΝ

idem idem mm 15Χ10 ΤΜΧ 16 12,8280  205,25 € 24 254,51

148
ΛΟΥΠΑ ΒΙΟΨΙΑΣ ΓΥΝ.ΕΠΕΜΒΑΣΕΏΝ

idem idem mm 20Χ20 ΤΜΧ 16 12,8280  205,25 € 24 254,51

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  90.463,60 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 110.436,47

ΦΠΑ  24% 17.918,41

ΦΠΑ 13% 2.054,46

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα είδη της προμήθειας,  για τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα
ποσότητα του κάθε είδους.
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Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 110.436,47€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (προϋπολογισμός
χωρίς ΦΠΑ: 90.463,60€, ΦΠΑ 13% και 24%: 19.972,87€).

Σύμφωνα με τον κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις
(CPV) η ανωτέρω προμήθεια ταξινομείται με αριθμητικό κωδικό:

CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV

33141000-0 Μη Χημικά Ιατρικά Αναλώσιμα
Μιας  Χρήσης & Αιματολογικά

Αναλώσιμα Υλικά

Η διάρκεια ισχύος της/ων σύμβασης/ων ορίζεται σε οχτώ (8) μήνες από την υπογραφή αυτής/ών και ανάρτησή τους
στο ΚΗΜΔΗΣ .

Το Γ.Ν. Λευκάδας δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων του κάθε είδους που αναγράφεται στον
ενδεικτικό  προϋπολογισμό.  Εφόσον όμως κριθεί  σκόπιμη  η  προμήθεια  του  συνόλου  της  ποσότητας  του  είδους,  ο
μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του  Νοσοκομείου.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της τιμής.

ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Είδος διαδικασίας 

Ο  διαγωνισμός  θα  διεξαχθεί  με  την  ανοικτή  διαδικασία  του  άρθρου  27  του  ν.  4412/16  (ανοικτός  ηλεκτρονικός
διαγωνισμός κάτω των ορίων).

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο τακτικός προϋπολογισμός του Γ.Ν Λευκάδος.
 Η  δαπάνη  για  την  εν  λόγω  σύμβαση  βαρύνει  την  με  Κ.Α.Ε.  1311αν   σχετική  πίστωση  του  προϋπολογισμού  του
οικονομικού έτους 2021, με σχετική πρόβλεψη για πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022.

ΚΑΕ Συνολικό ποσό
1311αν 110.436,47
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Toν Ανάδοχο 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. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής,
καθώς  και  κάθε  συμπληρωματικής  σύμβασης  Υπέρ  της  Ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Συμβάσεων
επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας,  εκτός ΦΠΑ, της αρχικής,
καθώς  και  κάθε  συμπληρωματικής  σύμβασης.  Το  ποσό  αυτό  παρακρατείται  σε  κάθε  πληρωμή  από  την
αναθέτουσα  αρχή  στο  όνομα  και  για  λογαριασμό  της  Γενικής  Διεύθυνσης  Δημοσίων  Συμβάσεων  και
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350
παρ. 3 του ν. 4412/2016) .

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού
εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

δ)  Κράτηση 2% υπέρ Ψυχικής  Υγείας,  η  οποία υπολογίζεται  επί  της  αξίας  κάθε  πληρωμής  προ φόρων και
κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος
αξίας 4% επί του καθαρού ποσού.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Τεχνικές Προδιαγραφές

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ –Απαραίτητη  η προσκόμιση   ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ επί ποινή αποκλεισμού για όλα τα είδη
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1. ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (NO 0, NO 1, NO 2, NO 3, NO 4 NO 5)

Κατασκευασμένοι από εύκαμπτο διάφανο PVC (100% latex free)

 Να διαθέτουν λεία επιφάνεια, ομαλό φινίρισμα με στρογγυλεμένα άκρα.
 Να διαθέτουν χρωματική κωδικοποίηση για την εύκολη αναγνώριση του μεγέθους.
 Να διατίθενται σε αποστειρωμένη συσκευασία τεμαχίου

2.ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΙΑ ΑΦΡΩ∆Η ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΓΙΑ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ) 
 ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΙΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΑΝΩ ΑΠΟ 12 ΩΡΕΣ) Ηλεκτρόδιο µίας χρήσης µε
στερεή  αγώγιµη  γέλη,  αισθητήρα  Ag/AgCl,  κόπιτσα,  από  αφρώδες  υλικό.  •  διαστάσεις  48Χ34mm •
Εναλλακτική χρήση : Βραχυχρόνια χρήση

3.ΣΤΕΙΡΟ ΔΙΑΛΥΜΜΑ 500 ML ΤΥΠΟΥ BRADESEPT 

4.ΓΛΩΣΣΟΠΙΕΣΤΡΑ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 

• Να είναι ξύλινα, λείας επιφάνειας, ανθεκτικά στην πίεση, μη αποστειρωμένα 
• Να έχουν σήμανση CE
• Να έχουν ατραυματικές άκρες

5.ΔΟΧΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΒΕΛΟΝΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 5,4LT 

Δοχεία από ανθεκτικό, αδιάτρητο υλικό, με ανθεκτικότητα σε πτώση, μιας χρήσης. Το κάλυμμα να φέρει ειδικές
υποδοχές για απομάκρυνση βελόνων από τις σύριγγες και να κλείνει ερμητικά. 

6.ΔΟΧΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ 180ml, 1000ml και 2300 ml

Με διαφανές δοχείο και αδιαφανές πιεστό καπάκι από πολυπροπυλένιο

Με χερούλι μεταφοράς από όγκους 2300ml και πάνω

Το καπάκι να είναι ασφαλείας για την αποφυγή διαρροών. 

7.ΔΟΧΕΙΟ (ΚΑΝΙΣΤΡΟ) ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΚΚΡΙΣΕΩΣ ΜΕ ΖΕΛΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΚΟΝΗ 

Να είναι  απόλυτα συμβατά για  τέλεια  προσαρμογή στο αντίστοιχο σετ επιδέσμων (σπόγγων ).  Να μετάπρεπει  το
εξίδρωμα σε τζελ. Να αναγράφεται πάνω στο μέσο συλλογής του εξιδρώματος η διαβάθμιση των ml. Να φέρει φίλτρο
για αποφυγή εισροής εξιδρώματος στην αντλία . Να είναι του ίδιου κατασκευαστικού οίκου και συμβατο με το είδος
α/α 142 ΣΕΤ ΣΠΟΓΓΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ MEDIUM

 Να αποτελείται από το ειδικό κλειστό δοχείο με χωρητικότητα από 1100 ml.
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8.ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΑΠΙΔΙΝΩΣΗΣ – ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  F7955

Για τον απινιδωτή  ADIESEL NIHON KODHEN  Cardio life REF F7955

Αυτοκόλλητα   ηλεκτρόδια  υποαλλεργικά  να  έχουν  τέλεια  εφαρμογή  με  άριστη  συγκόλληση  και  να  μην
ξεκολλούν όταν το σημείο συγκόλλησης βραχεί η ιδρώσει να μην αφήνουν υπόλειμμα συγκολλητικής ουσίας
στο δέρμα.Να είναι συσκευασμένα σε ειδικά φακελάκια  αλουμινίου για να μην επηρεάζεται από κλιματολογικές
συνθήκες είναι αποστειρωμένα για δύο τουλάχιστον χρόνια από την ημερομηνία παραγωγής.  Να διατίθενται
σε διάφορα μεγέθη.

9.ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ 

1. απλά  (όχι  υδραργυρικά,  σύμφωνα  με  την  οδηγία  2007/50/ΕΚ  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του
Συμβουλίου).
2. Μασχάλης ηλεκτρονικά με ένδειξη οC. 
3. Γρήγορη  εμφάνιση  αποτελεσμάτων  σε  φωτιζόμενη  οθόνη.  Να  διαθέτει  οπτικό  συναγερμό  πυρετού,
αυτόματο σβήσιμο. 
4. Ακριβή μέτρηση της θερμοκρασίας του σώματος 

10.ΚΑΛΤΣΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ  ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ (MEDIUM & LARGE)

Αποστειρωμένη , δυο στρωµάτων αδιάβροχη για χειρουργικές επεµβάσεις.

11.ΜΑΣΚΑ ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ CUFF  (ΝΟ3, ΝΟ4 ΚΑΙ ΝΟ5)

 Μάσκα λαρυγγική αποστειρωμένη σε ατομική συσκευασία.
 Κατασκευασμένη από σιλικόνη ιατρικού τύπου (χωρίς latex).
 Να αποτελείται από 4 βασικά συστατικά: μάσκα, σωλήνα, συνδετικό ένδειξης και συνδετικό σταθερό.
 Να είναι εύκαμπτη με ανατομική καμπύλη που αντιγράφει την ανατομία του ανθρώπινου σώματος.
 Χρωματικά κωδικοποιημένη.

12.ΜΑΣΚΕΣ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ AEROLIN ΠΑΙΔΙΚΗ 

 Να έχουν τη δυνατότητα νεφελοποίησης ακόμη και με κλίση 900 και να παράγουν πλούσια νεφέλη
με τον ελάχιστο όγκο σταγονιδίων. 

  Οι μάσκες του συστήματος είναι κατασκευασμένες από διαφανές, μαλακό υλικό για βέλτιστη επαφή
με το πρόσωπο του ασθενή και δυνατότητα ελέγχου του ασθενή.

 Να είναι μιας χρήσεως, συσκευασμένες σε ατομική συσκευασία και ελεύθερες από LATEX.
 Ο σωλήνας να έχει μήκος 200cm και να φέρει εσωτερικές εγκοπές σε σχήμα αστεριού για να μη

διακόπτεται η ροή ακόμα και αν τσακίσει ο σωλήνας.
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13.ΜΑΣΚΕΣ O2 ΑΕΡΟΛΙΝ ΕΝΗΛ.(ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗΣ) 

Μάσκες νεφελοποίησης  aerolin : 

 Να έχουν τη δυνατότητα νεφελοποίησης ακόμη και με κλίση 900 και  να παράγουν πλούσια
νεφέλη με τον ελάχιστο όγκο σταγονιδίων.

 Οι μάσκες του συστήματος να  είναι κατασκευασμένες από διαφανές, μαλακό υλικό για βέλτιστη
επαφή με το πρόσωπο του ασθενή και δυνατότητα έλεγχου του ασθενή.

 Να είναι μιας χρήσεως, συσκευασμένες σε ατομική συσκευασία και ελεύθερες από LATEX.
 Ο σωλήνας να έχει μήκος 200cm και να φέρει  εσωτερικές εγκοπές σε σχήμα αστεριού για να

μη διακόπτεται η ροη ακόμα και αν τσακίσει ο σωλήνας.

14.ΜΑΣΚΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΠΑΙΔΩΝ ΑΠΛΕΣ

Μάσκα  οξυγόνου  απλή  παίδων,  με  σωλήνα  παροχής  οξυγόνου  1,80  μ  περίπου,  με  λάστιχο  συγκράτησης  –
αυξομείωσης. Από μαλακό ελαστικό υλικό, υποαλλεργικό, διάφανο. Ανατομική, latex free, συσκευασμένη σε ατομική
συσκευασία.

15.ΜΑΣΚΕΣ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΜΥΤΗ (ΡΙΝΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ)      

 Να είναι κατασκευασμένο από διάφανο καθαρό, μαλακό, μη τοξικό και ελαφρύ πλαστικό υλικό ιατρικού
τύπου. 

 Να  διαθέτουν  δύο  ρινικές  υποδοχές  από  μαλακό  υλικό  με  σχετικά  μικρό  αυλό  προκειμένου  να
εφαρμόζουν τέλεια και άνετα στον ασθενή χωρίς να προκαλούν ερεθισμούς.

16.ΜΑΣΚΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.ΧΡ. ΑΠΛΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

 Να είναι κατασκευασμένη από διάφανο καθαρό, μαλακό μη τοξικό και ελαφρύ πλαστικό υλικό ιατρικού τύπου.
Να έχει πλάγιες οπές εκπνοής ,ανατομική κατασκευή για το πηγούνι με εξωτερικό μεταλλικό επιρρίνιο έλασμα
(ταινία αλουμινίου)

 Να συνδέεται με πλαστικό σωλήνα μήκους  1,80 και άνω και να εφαρμόζει σε οποιοδήποτε ροόμετρο
 Σε κάθε συσκευασία να αναγράφεται η  ημερομηνία παραγωγής και λήξης του προϊόντος , ο κατασκευαστής ο

ευρωπαίος αντιπρόσωπος , το lot number και να υπάρχει η ένδειξη latex free.
 Να προσφέρεται σε ατομική συσκευασία 
 Ο  σωλήνας  να  είναι  ειδικά  κατασκευασμένος   έτσι  ώστε  και  σε  περίπτωση  κλίσεως  90  μοιρών,  να  μη

διακόπτεται η παροχή οξυγόνου.
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17.ΜΑΣΚΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ VENTURI

 Να είναι κατασκευασμένη από διάφανο καθαρό, μαλακό μη τοξικό και ελαφρύ πλαστικό υλικό ιατρικού τύπου.
Να έχει πλάγιες οπές εκπνοής ,ανατομική κατασκευή για το πηγούνι με εξωτερικό μεταλλικό επιρρίνιο έλασμα
(ταινία αλουμινίου)

 Να έχει πλάγιες οπές εκπνοής ,ανατομική κατασκευή για το πηγούνι με εξωτερικό μεταλλικό επιρρίνιο έλασμα
(ταινία αλουμινίου)

 Η μάσκα να συνδέεται με κρικοειδή σωλήνα 
 Να υπάρχει βαλβίδα venture ( ενσωματωμένη πάνω στη μάσκα ) παροχής οξυγόνου από 24% ως και 60%
 Να διαθέτει  συνδετικό προκειμένου να επιτυγχάνεται επιπλέον ύγρανση
 Να συνδέεται με πλαστικό σωλήνα μήκους 1,80 και άνω και να εφαρμόζει σε οποιοδήποτε ροόμετρο.
 Σε κάθε συσκευασία να αναγράφεται η  ημερομηνία παραγωγής και λήξης του προϊόντος , ο κατασκευαστής ο

ευρωπαίος αντιπρόσωπος , το lot number και να υπάρχει η ένδειξη latex free.
 Να προσφέρεται σε ατομική συσκευασία 
 Ο  σωλήνας  να  είναι  ειδικά  κατασκευασμένος   έτσι  ώστε  και  σε  περίπτωση  κλίσεως  90  μοιρών,  να  μη

διακόπτεται η παροχή οξυγόνου.

18.ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ FAST TRACK  Νο 3 &  Νο 4

Λαρυγγική μάσκα για τον δύσκολο αεραγωγό με μεταλλική λαβή για καλύτερο χειρισμό, με δυνατότητα να
περάσει  ενδοτραχειακός  σωλήνας  spiral και  δυνατότητα  αφαίρεσης της  λαρυγγικής  μάσκας με  σκοπό να
συνεχιστεί το χειρουργείο με τον ειδικό ενδοτραχειακό σωλήνα.

19.ΛΑΜΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΩΝ 10, 11, 15 & 20 

 Να  είναι  κατασκευασμένες  από  υλικό  αντοχής  ,  ανοξείδωτες  ατομικά  συσκευασμένες  σε  φύλλα
αλουμινίου.

 Οι λεπίδες να κόβουν τους ιστούς εύκολα καθ’όλη  τη διάρκεια της επέμβασης.
 Να προσφέρονται όλα τα νούμερα.

20.ΝΑΤΡΑΣΒΕΣΤΟΣ 

 Να είναι σχηματοποιημένη ώστε να προσφέρει την μεγαλύτερη δυνατή επιφάνεια και την μικρότερη
δυνατή τριβή.

 Να αποκλείει τη δημιουργία σκόνης.
 Να μειώνει την πιθανότητα παραγωγής τοξικών παραγώγων (compound A).
 Να χρησιμοποιείται με όλα τα αναισθητικά εισπνοής.
 Να αναφερθεί  και  να  τεκμηριωθεί  το  ποσοστό  αναρρόφησης διοξειδίου  του  άνθρακα το  οποίο  θα

ληφθεί υπόψη  κατά την αξιολόγηση.
 Να έχει ειδική σύνθεση για ελαχιστοποίηση Co.
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 Να έχει τη μορφή κόκκων

21.ΝΕΦΡΟΕΙΔΗ ΔΟΧΕΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 

1) Να είναι κατασκευασμένα εξ ολοκλήρου από 100% ανακυκλώσιµο χαρτί. το τελικό προϊόν να είναι αδιάβροχο και
σκληρό, βιοδιασπώμενο και η χωρητικότητα να είναι µμεγαλύτερη των 1000 ml.

2)  Να  διαθέτουν  την  δυνατότητα  πολτοποίησης  σε  ειδική  συσκευή  πολτοποίησης  χάρτινων  συσκευών
(πολτοποιητές). 

3) Να διατηρούν το σχήµα τους χωρίς καµία διαρροή υγρών για τουλάχιστον είκοσι τέσσερεις ώρες και άνω από την
χρήση του.

22.ΟΔΗΓΟΙ ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΩΝ (SMALL, MEDIUM, LARGE) 

 Αποστειρωμένοι από αλουμίνιο, εύκαμπτοι, ατραυματικοι.

 23.ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ  ΓΙΑ ΔΥΣΚΟΛΗ (ΤΥΦΛΗ)   ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ

 Ο εισαγωγέας (με κεκαμένο άκρο) να παρέχει διευκόλυνση στις δύσκολες διασωληνώσεις

 Να έχει ατραυματικό άκρο με κάμψη που επιτρέπει τη διασωλήνωση του ασθενή ακόμα και όταν η
γλωττίδα είναι εντελώς αόρατη.

 Το υλικό κατασκευής να έχει μνήμη και να επιτρέπει την προσωρινή αλλαγή του σχήματος του οδηγού
ανάλογα με τις ανάγκες του ασθενούς.

 Στην  επιφάνεια  του  οδηγού  να  φέρει  ειδική  βαθμονόμηση  ανά  εκατοστό  που  να  επιτρέπει   στον
αναισθησιολόγο να γνωρίζει την ακριβή θέση του οδηγού στον αεραγωγό του ασθενούς.

 Να είναι αποστειρωμένοι.
 Να είναι latex free για την αποφυγή κίνδυνου αλλεργιών.
 Το υλικό να είναι μαλακό για να μην τραυματίζει την τραχεία
 Να φέρει εσωτερική οπή για αερισμό
 Να διατίθεται σε:

1.Σε μέγεθος 14FR – μήκος 70cm – εξωτερική διάμετρος 4,6mm.

 Προσκόμιση  εγγύησης  καλής  και  ασφαλούς  λειτουργίας  για  χρονικό  διάστημα  δύο  ετών  από  την
ημερομηνία παράδοσης των υλικών.

 Να προσφέρεται δείγμα. 

 24.ΟΥΡΟΔΟΧΕΙΑ 

1. Ουροδοχείο ανδρών, µιας χρήσης κατασκευασμένα εξ ολοκλήρου από 100% ανακυκλώσιµο χαρτί. το
τελικό  προϊόν  να  είναι  αδιάβροχο  και  σκληρό,  υδατοδιαλυτό  και  πλήρως  βιοδιασπώμενο  και  η
χωρητικότητα να είναι µμεγαλύτερη των 900 ml. 

2. Να διαθέτουν την δυνατότητα πολτοποίησης σε ειδική συσκευή πολτοποίησης χάρτινων συσκευών
(πολτοποιητές). 

3. Να διατηρούν το σχήµα τους χωρίς καµία διαρροή υγρών για για τουλάχιστον τέσσερεις ώρες και άνω
από την χρήση του.
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25.ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (ΝΟ 8,ΝΟ 10, ΝΟ 16, ΝΟ 18)

ΦΙΑΛΕΣ ΚΕΝΟΥ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ 

Φιάλες παροχέτευσης-αναρρόφησης τύπου φυσαρμόνικα, χαμηλού-μέσου κενού

Συσκευασία  πλήρους  σετ  (μιας  χρήσης,  αποστειρωμένο  σε  ατομική  διπλή  συσκευασία  για  τέλεια
αποστείρωση, στην οποία αναγράφεται το είδος αποστείρωσης, ημερομηνία παραγωγής και ημερομηνία λήξης
αποστείρωσης) που αποτελείται από:

1. Δοχείο συλλογής τύπου φυσαρμόνικα αναρρόφησης και περισυλλογής υγρών, χαμηλού-μέσου κενού,
αρνητικής  πίεσης,  χωρητικότητας  500ml,  με  διαβαθμίσεις  της  στάθμης του υγρού σε οριζόντια  και
κάθετη θέση. Επίσης να έχει κορδόνι ώστε να μπορεί να στερεωθεί στο κρεβάτι.Το δοχείο συλλογής
φυσαρμόνικα να διαθέτει ειδική βαλβίδα αντεπιστροφής στο καπάκι της συσκευής για ανάκτηση του
κενού από το χρήστη.

2. Ένα καθετήρα (σωλήνας παροχέτευσης) από PVC ακτινοσκιερός, ατραυματικός στο άκρο, μήκους έως
80cm, με οπές διάτρητος σε μήκος 15cm και σε μεγέθη : (CH. 8 -18).

3. Μια βελόνη / τροκάρ κοφτερή ανοξείδωτη από ειδικό ατσάλι σε μεγέθη: (CH. 8-18).
4. Συνδετικό σωλήνα από  PVC 125cm, με βαλβίδα και κλιπς  ON –  OFF με ένα άκρο τύπου  universal

stepconnector για σύνδεση με ένα σωλήνα παροχέτευσης (CH 8 – 18).

26.ΠΩΜΑΤΑ ΟΥΡΟΚΑΘΕΤΗΡΩΝ  

 Αποστειρωμένα, ατομικά συσκευασμένα, μιας χρήσης.

27. ΒΕΛΟΝΕΣ ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ (ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΦΛΕΒΟΚΕΝΤΗΣΗΣ) (19, 21, 23G)

     Όλες οι βελόνες με πτερύγια τύπου (BUTTERFLY) να φέρουν:

 Βελόνα από ανοξείδωτο ατσάλι,  ατραυματική (  σιλικοναρισμένη,  λεπτών τοιχωμάτων, με διπλή

κοντή λοξότμηση.

 Ζεύγος πτερυγίων για σωστή προώθηση της βελόνας και ασφαλή στήριξή της.

 Στα πτερύγια να αναγράφεται το μέγεθος της βελόνας σε  GAUGE (G) και να έχουν χρωματικό

κώδικα, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

 Σωλήνα υψηλής ποιότητας που ανακτά την αρχική του διάμετρο μετά από πιθανή αναδίπλωση,

καθώς και ικανοποιητικού μήκους για την δημιουργία καμπύλης ασφαλείας (ανάλογα με το μέγεθος

και την χρήση).

 Επιστόμιο με υποδοχή  για σύνδεση ασφαλείας Luer Lock με τη συσκευή χορήγησης.

 Να διατίθενται σε μεγέθη: 19-21-23-25-27G.

 Να δείχνουν ένδειξη εισόδου στο αγγείο (αίμα) αμέσως

 Να σταλούν περισσότερα των τεσσάρων δειγμάτων.

28. ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (2Μ &10Μ)

Εύκαμπτος σωλήνας προέκτασης οξυγονοθεραπείας
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29.ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΡΩΝ 80-90cm

Προεκτάσεις ορού PVC με άκρα σύνδεσης luer lock αρσενικο θηλυκό. 

30.ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΡΩΝ 25-50cm

Προεκτάσεις ορού PVC με άκρα σύνδεσης luer lock αρσενικο θηλυκό. 

31. ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ  ΣΩΛΗΝΑ ΔΙΠΛΟ SWIVEL Η ΚΡΙΚΟΕΙΔΗΣ Ε.Τα-Σ

Να είναι διπλής περιστροφής 3600 και προς τον τραχειοσωλήνα και προς το κύκλωμα, με διπλό ελαστικό πώμα με οπή
για αναρρόφηση και για βρογχοσκόπηση, νεκρό χώρο 3ml, αποστειρωμένο .

32. ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΡΩΝ extension line 100cm w/3way

Αποστειρωμένες  μιας  χρήσης  από διαφανές  PVC με  υποδοχές  luer –  lock να  διαθέτουν  ενσωματωμένο
ρυθμιστή ροής, συσκευασμένες σε ατομική συσκευασία διάσταση 100 cm

33. ΠΟΤΗΡΑΚΙΑ ΓΕΝ. ΟΥΡΩΝ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ

Mε βιδωτό καπάκι, αποστειρωμένο, πλαστικό, μιας χρήσεως σε ατομική συσκευασία.

34.ΠΟΤΗΡΑΚΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

(πλαστικά αριθμημένα) 25-30 cc μιας χρήσεως. 

35.ΠΩΜΑΤΑ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΩΝ  

 Για να εμποδίζουν την παλινδρόμηση ή την έξοδο υγρών ή αίματος.
 Μιας χρήσεως, αποστειρωμένα για μια πενταετία
 Σε ατομική συσκευασία.
 Να μην έχουν latex, να είναι από ειδικό πλαστικό υψηλής ποιότητας, σκληρό, με ελαστική μεμβράνη, να

μπορούν να εφαρμόζουν σε οποιαδήποτε συσκευή, βιδωτά.
 Κλειστού συστήματος ώστε να εμποδίζεται η επιστροφή στον αυλό του καθετήρα λόγω μεταβολών των

πιέσεων και να μηδενίζεται η ανάγκη ξεπλύματος

36.ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΝΟ  6,  6,5, 7, 7,5, 8 και 8,5

 Να είναι αποστειρωμένοι σε ατομική συσκευασία.
 Κατασκευασμένοι από εύκαμπτο ιατρικό PVC.
 Με επιστόμιο  ασφαλείας  ώστε  να  εξαλείφεται  ο  κίνδυνος  ο  αεραγωγός  να  μπει  μέσα  στο  ρινικό

πέρασμα.
 Να διαθέτει κινητή και ρυθμιζόμενη φλάντζα, ενώ το εσωτερικό του να διαθέτει ραβδώσεις για ακόμα

καλύτερη αναρρόφηση.
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 Με  στρογγυλεμένη  άκρη  και  γωνία  κοπής,  ώστε  να  μειώνεται  ο  κίνδυνος  τραυματισμού  κατά  τη
διάρκεια της διασωλήνωσης.

 Χρωματικά κωδικοποιημένοι.

37.ΣΕΤ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΠΛΗΡΕΣ ΝΟ 18 

Σετ επισκληριδίου αναισθησίας μιας χρήσεως αποστειρωμένο .

 Να περιέχει βελόνα Τuohy 18 G με πλαστικό στυλεό , πτερύγια που να είναι αφαιρούμενα αν χρειαστεί
,  να  επιτρέπει  την  τεχνική  της  σταγόνας   και  να  έχει   διαφανή  λαβή  για  την   αναγνώριση  του
επισκληριδίου χώρου . Η βελόνα να είναι βαθμονομημένη ανά 1 cm . 

 Διαφανή ακτινοσκιερό ατραυματικό επισκληρίδιο καθετήρα βαθμονομημένο .
 Συνδετικό καθετήρα κουμπωτό και όχι βιδωτό για ασφάλεια .
 Με αυτοκόλλητο στηρικτικό καθετηρα
 Αντιβακτηριδιακό διαφανές φίλτρο με άκρο luer lock . Να είναι υψηλής διηθητικής ικανότητας μέχρι  0,2

mm , ανθεκτικό στην πίεση . 
 Ειδική  πλαστική  σύριγγα  εντοπισμού  του  επισκληριδίου  χώρου  με  απώλεια  αντίστασης  (Loss of

Resistance), να είναι 10 ml .

38.ΣΕΤ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ Νο 22G

 Set ραχιαίας αναισθησίας μιας χρήσης με βελόνη ραχιαίας Νο 22 G, χωρίς οδηγό. 

 Το  set πρέπει  να  περιέχει  όλα  τα  είδη  προετοιμασίας  της  ραχιαίας  αναισθησίας  αποστειρωμένα,  σε

εύχρηστο δισκάκι σταθερό. Αποστειρωμένο πεδίο μιας χρήσης με οπή, λαβίδα, τολύπια και γάζες. 

α. Πλαστική σύριγγα 2-3ml 

 β. Πλαστική σύριγγα 5ml 

 γ. Βελόνες 21, 26 G και βελόνα λεπτών τοιχωμάτων μεταλλικής κεφαλής  μήκους 3.2

 δ.  Βελόνα ραχιαίας  αναισθησίας  από υλικό  υψηλής  ποιότητας  με  μεγάλη ευχέρεια  στην  μετακίνηση  του

στυλεού, μήκους 90mm και δακτυλολαβή πλαστική, υψηλής διαφάνειας, εύχρηστη. Το τέλος της βελόνης να

είναι τύπου Quincke ( με λοξότμηση).

39.ΣΕΤ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ-ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ 27G/18G

Σετ συνδυασμένης επισκληριδίου και ραχιαίας αναισθησίας μιας χρήσεως αποστειρωμένο. Να περιέχει:

 Βελόνα Tuohy 18G με πλαστικό στυλεό, αφαιρούμενα πτερύγια, να επιτρέπει την τεχνική της σταγόνας
και  να  έχει  διάφανη  λαβή  για  την  αναγνώριση  του  επισκληριδίου  χώρου.  Η  βελόνα  να  είναι
βαθμονομημένη ανά 1cm.

 Διαφανή ακτινοσκιερό ατραυματικό επισκληρίδιο καθετήρα βαθμονομημένο.
 Συνδετικό καθετήρα και όχι κουμπωτό βιδωτό για ασφάλεια.
 Αντιβακτηριδιακό διαφανές φίλτρο με άκρο luer lock.
 Να είναι υψηλής διηθητικής ικανότητας μέχρι 0,2mm, ανθεκτικό στην πίεση.
 Ειδική  πλαστική  σύριγγα  εντοπισμού  του  επισκληριδίου  χώρου  με  απώλεια  αντίστασης  (Loss of

Resistance), να είναι 10ml.
 Να διαθέτει σύστημα κλειδώματος των βελόνων κουμπωτό για ασφαλή σύνδεση.
 Βελόνα ραχιαίας 27G ατραυματική, να επιτρέπει την τεχνική της σταγόνας και να έχει διάφανη λαβή για

την αναγνώριση του ENY. 
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40. ΣΕΤ ΑΙΜΟΡΡΟΪΔΕΚΤΟΜΗΣ

 Να αποτελείται από έναν ειδικό ευθύ κυκλικό αναστoμωτήρα μεγέθους 33mm,

μη αποσπώμενης κεφαλής, μεγάλου αποθηκευτικού χώρου με κατάλληλη διαβάθμιση βάθους εφαρμογής, με
κλιπ από τιτάνιο και δυνατότητα σύγκλισης κλιπ από 0,75 – 1.5mm, με μηχανισμό ελέγχου της πυροδότησης
που  να  αποτελείται  από  έναν  κυκλικό  διαστολέα  πρωκτού,  ένα  πρωκτοσκόπιο  περίπαρσης  και  ένα
σταθεροποιητή ράμματος μήκους 10cm.

41.ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ (ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΤΙΚ ΣΑΚΧΑΡΟΜΕΤΡΟΥ)

 Η συσκευασία των ταινιών να είναι αεροστεγώς κλεισμένη.
 Η αντίδραση να μην επηρεάζεται από το φως.
 Το  εύρος  του  αιματοκρίτη  για  το  οποίο  οι  ταινίες  μέτρησης  σακχάρου  να       δίνουν  αξιόπιστα

αποτελέσματα να είναι 20% - 60%.    
 Να διαθέτει ISO 15197 / 2013
  Να μην χρειάζεται κωδικοποίηση
  Να μην αρχίζει μέτρηση αν η ταινία δεν πάρει την σωστή ποσότητα αίματος
 Ο μετρητής να ενεργοποιείται αυτόνομα με την αναρρόφηση της αναγκαίας ποσότητας αίματος.

 η κατακύρωση του είδους θα γίνει με συνοδό εξοπλισμό (μηχανάκια μέτρησης) ο οποίος θα χρειάζεται

ελάχιστη δόση αίματος για την μέτρηση και να είναι ιδιαίτερα εύχρηστος.

42.ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ  ΝΟ ( 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5)

Ενδοτραχειακοί  σωλήνες,  ακτινοσκίεροι  μιας  χρήσεως,  αποστειρωμένοι  με  cuff υψηλού  όγκου,  χαμηλής
πίεσης, σιλικοναρισμένοι, διαφανείς.

43. ΣΥΣΚΕΥΗ (ΣΕΤ) ΠΛΥΣΕΩΣ ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ (ΓΙΑ ΚΥΣΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ)

Συσκευή χορήγησης  διουρηθρικών –ουρολογικών διαλυμάτων διπλές: 

 Τύπου Υ, με δύο εισόδους και διακλάδωση με δύο διατρητικά ρύγχη από σκληρό ABS πλαστικό, με
διακόπτη ροής σε κάθε αυλό, μαλακό διαφανή, μεγάλο σταγονομετρικό θάλαμο, ρυθμιστής ροής με
τροχό,  ευρύ σωλήνα (4.8  x 6.8mm) μήκους περίπου 170-175εκ.,  με  δυνατότητα παροχής υψηλών
όγκων υγρών έως 1000ml/min.

  Το άκρο σύνδεσης να είναι κατάλληλο για κάθε τύπο σύνδεσης, με luer slip-ψαράκι- πρόσθετο κομμάτι
σωλήνα σιλικόνης και αποσπώμενο male luer lock (polyluer).

 Να είναι αποστειρωμένες, LATEX FREE .
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44. ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΑΣ ΒΙΟΨΙΑΣ (ΣΕΤ  ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ)

Σετ δειγματοληψίας ενδομητρίου, μιας χρήσεως, να περιέχει μια σύριγγα 10 cc και μια pipelle biopsy μήκους 
24 +/- 1 εκ. Και διαμέτρου 3,0 +/- 0,2 χιλ., σε ατομική αποστειρωμένη συσκευασία. (1 σετ = 1 τεμ)

45.ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ 

Συσκευή μετάγγισης αίματος απλή, αποστειρωμένη, μιας χρήσεως, από μη τοξική, απυρετογόνο, διαυγή υλη.
Να φέρει αιχμηρό ρύγχος διάτρησης και διαφανή σταγονομετρικό θάλαμο με φίλτρο κατακράτησης των τυχόν
πηγμάτων. Να φέρει σωλήνα εύκαμπτο, διαφανή, με ρυθμιστή ροής και ειδικό άκρο για την ασφαλή εφαρμογή
και σύνδεση με το φλεβοκαθετήρα. Σε ατομική συσκευασία. Η τιμή να δοθεί ανά τεμάχιο.

46.ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΡΟΥ 

 Να φέρουν διατρητικό  ρύγχος από σκληρό πλαστικό  για  ευκολότερη διάτρηση των πωµάτων των
περιεκτών. 

 Να φέρουν ενσωματωμένο διαφανή µαλακό σταγοvoθάλαµo από PVC, για τον οπτικό έλεγχο ροής του
διαλύµατος

 Να έχουν εύκαμπτο διαφανή σωλήνα από  PVC διαμέτρου 3 χ 4,1mm. µήκους 160 - 200  cm. Στις
συσκευές έγχυσης µεγαλοσταγόνων: οι είκοσι σταγόνες απεσταγµένου νερού=1gr. 

 Να συσκευάζονται ατοµικά σε περιέκτες που αποτελούνται από ειδικό µικροβιοκρατές χαρτί στην µία
πλευρά και  διαφανές  φύλλο  πολυαιθυλενίου  /πολυαµιδίου  στην  άλλη πλευρά,  θερµοσυγκολληµένα
µεταξύ τους.

 Oι  συσκευές  ενδοφλέβιας  έγχυσης  διαλυμάτων (ορών)  να  φέρουν  ενσωματωμένο  αεραγωγό,  που
διευκολύνει  την  οµαλότερη  ροή  του  υγρού,  µε  ειδικό  υδρόφοβο  φίλτρο  συγκράτησης
µμικροοργανισμών από TEFLON. 

 Να έχουν πρόσθετο LAΤΕΧ για την προσθήκη ενέσιµων διαλυµάτων. 
 Οι συσκευές δύνανται να παρέχουν όγκο ροής, σύµφωνα µε τα διεθνή στάνταρτ τουλάχιστον 34,6

m1/min πυκνού διαλύµατος γλυκόζης ,40%, σε πλήρη λειτουργία. Να είναι αποστειρωμένες ελεύθερες
πυρετογόνων και µη - τοξικές .

 Να  είναι  µιας  χρήσης,  &  δεν  προορίζονται  να  δεχτούν  αντλία.  Το  ειδικό  χαρτi  να  επιτρέπει  την
ελεύθερη δίοδο Του ΕΤΟΧ κατά την αποστείρωση και έπειτα. την απομάκρυνση του ΕΤΌΧ κατά τον
εξαερισµό (περιορίζοντας στο ελάχιστο τα υπολείµµατά του στη συσκευή).  Επιπλέον. εμποδίζει την
είσοδο στον ατοµικό περιέκτη μικροοργανισμών διασφαλίζοντας έτσι την στειρότητα του πρoΙόvτoς σε
όλη την διάρκεια ζωής του.

 Να έχει ενσωματωμένο στο σταγονοθάλαµο φίλτρο διαλύµατος  διαμέτρου πόρων 15 µ, για πλήρη
κατακράτηση σωματιδίων.

 Να φέρει κατάλληλο ρυθμιστή ροής µε τροχό, αμερικανικού  τύπου. 
 Να φέρει υποδοχή για σύνδεση LUER ~LOCK για ασφαλέστερη σύνδεση. 

47. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΡΟΗΣ ΟΡΟΥ ΜΕ ΡΟΛΟΓΑΚΙ ΑΚΡΙΒΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΣΤΑΓΟΝΕΣ

 Να φέρουν σκληρό διατρητικό ρύγχος για ευκολότερη διάτρηση των πωμάτων των περιεκτών.

 Να φέρουν ενσωματωμένο διαφανή μαλακό σταγονοθάλαμο από PVC MEDICAL GRADE , για

τον οπτικό έλεγχο ροής του διαλύματος .

 Να έχουν εύκαμπτο διαφανή σωλήνα από PVC MEDICAL GRADE διαμέτρου κατά προτίμηση 3 x

4,1 mm και μήκους τουλάχιστον από 160 – 200 cm .

 Στις συσκευές έγχυσης μικροσταγόνων : οι 60 σταγόνες αποσταγμένου νερού ≅1 gr .

 Σε συσκευασία ατομική που να αποτελείται από ειδικό μικροβιοκρατές χαρτί MEDICAL GRADE στην
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μία πλευρά και διαφανές φύλλο πολυαιθυλενίου/πολυαμιδίου (ΡΕ/ΡΑ) στην άλλη πλευρά ,

θερμοσυγκολλημένα μεταξύ τους (PEEL BACK ) .

 Οι συσκευές ενδοφλέβιας έγχυσης διαλυμάτων (ορρών) να φέρουν ενσωματωμένο αεραγωγό, που

διευκολύνει την ομαλότερη ροή του υγρού, με ειδικό υδρόφοβο φίλτρο συγκράτησης

μικροοργανισμών από TEFLON .

 Να έχουν πρόσθετο ελαστικό LATEX ( FLASH BALL ) για την προσθήκη ενέσιμων διαλυμάτων .

 Οι συσκευές να δύνανται να παρέχουν όγκο ροής, σύμφωνα με τα διεθνή standard τουλάχιστον

34,6 ml / min πυκνού διαλύματος γλυκόζης 40 % , σε πλήρη λειτουργία .

 Να είναι αποστειρωμένες με ΕΤΟΧ, ελεύθερες πυρετογόνων και μη – τοξικές .

 Είναι μιας χρήσης & δεν προορίζονται να δεχτούν αντλία.

 Το ειδικό χαρτί της ατομικής συσκευασίας να επιτρέπει την ελεύθερη δίοδο του ΕΤΟΧ κατά την

αποστείρωση και έπειτα, την απομάκρυνση του ΕΤΟΧ κατά τον εξαερισμό (περιορίζοντας στο

ελάχιστο τα υπολείμματά του στη συσκευή). Επιπλέον να εμποδίζει την είσοδο στον ατομικό περιέκτη.

μικροοργανισμών διασφαλίζοντας έτσι την στειρότητα του προϊόντος σε όλη την διάρκεια ζωής του.

48.ΣΚΩΡΑΜΙΔΕΣ Μ.Χ

 Οβάλ, µιας χρήσης κατασκευασμένα εξ ολοκλήρου από 100% ανακυκλώσιµο χαρτί. το τελικό προϊόν
να είναι αδιάβροχο και σκληρό, υδατοδιαλυτό και πλήρως βιοδιασπώμενο και η χωρητικότητα άνω των
2 λίτρων.

  Να διαθέτουν την δυνατότητα πολτοποίησης σε ειδική συσκευή πολτοποίησης χάρτινων συσκευών
(πολτοποιητές).

  Να διατηρούν το σχήµα τους χωρίς καµία διαρροή υγρών για  τουλάχιστον τέσσερις ώρες και άνω από
την χρήση του. 

49. ΣΤΑΤΩ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΩΝ 

Στατώ  για  ουροσυλλέκτες,  Πλαστικά  στηρίγματα  ουροσυλλεκτών  από  στιβαρό  και  σκληρό  πλαστικό
ιατρικού τύπου (PVC) με τέσσερις υποδοχές (δύο δεξιά και δύο αριστερά).Να μπορεί να σταθεροποιηθεί σε
ανάλογη βάση στατώ.

50.ΣΤΙΚ ΟΥΡΩΝ 10 ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ 

1. Αίμα (Ερυθροκύτταρα) 
2. Πρωτεΐνες 
3.  Κετόνες 
4. Τιμή pH 
5. Ουροχολινογόνο 
6.  Χολερυθρίνη 
7. Νιτρώδη άλατα 
8. Γλυκόζη 
9. Ειδικό βάρος 
10. Λευκοκύτταρα 
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 Τα  αποτελέσματα  να  επιτυγχάνονται  με  την  απευθείας  σύγκριση  των  ταινιών  και  των
χρωματισμών που είναι τυπωμένοι στην ετικέτα της συσκευασίας. 

 Δεν χρειάζονται υπολογισμοί ή όργανα εργαστηρίου. 
 Οι οδηγίες αναλύουν την κάθε αλλαγή χρώματος της ταινίας.

51.ΣΤΡΟΦΙΓΓΕΣ  3-WAY STOP COCK, ΜΕ ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ, LUER-LOCK ΚΑΙ ΒΙΔΩΤΟ

ΠΩΜΑ ( ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ, ΧΩΡΙΣ ΚΑΠΑΚΙ ). 

Να έχουν επίπεδη καθαρή επιφάνεια

Χαμηλό όγκο γεμίσματος (νεκρός όγκος)

Ευθύ δύο δρόμων πέρασμα υγρών

Να προσφέρει τη δυνατότητα της αίσθησης όταν το συνδετικό είναι εντελώς ανοιχτό ή κλειστό

μέσω ON/OFF θέσεων (δηλ. να έχει θέση stop ανά 45 μοίρες- οι οδοί να διαθέτουν κλείστρο

διαφορετικού χρώματος με σήμανση ανοικτού – κλειστού για λόγου ασφαλείας)

Υλικό που να επιτρέπει τη χρήση λιπιδίων και χημειoθεραπευτικών παραγόντων.

Να έχει αυξημένη αντίσταση στο σπάσιμο

Το υλικό κατασκευής να είναι από Πολυάνθρακα - Πολυεθυλένιο-Πολυπροπυλένιο Latex – free,

Αποστειρωμένα μιας χρήσης  σε ατομική συσκευασία.

CE Mark και να φέρουν καπάκια σύνδεσης

Να διατίθενται και με προέκταση διαφόρων μηκών 25 & 50 cm.

52.ΣΤΡΟΦΙΓΓΕΣ  3-WAY ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ

Στρόφιγγα  3-way με  προέκταση  7cm και  ξεχωριστή  κάθετη  βαλβίδα  έγχυσης,  τέταρτης  οδός  (όχι
αναρρόφησης) και κλείδωμα άνα 45 μοίρες

53. ΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΩΝ (ΜΕ ΣΧΙΣΜΗ) (7Χ6,5 &10Χ12)

 Να είναι αδιάβροχο αλλά πορώδες υλικό έτσι ώστε να επιτρέπει την αναπνοή του δέρματος.

 Υποαλλεργικό ώστε να μην ξεκολλά στην εφίδρωση.

 Να έχει ειδικό μικροπορώδες αλουμίνιο – γάζα στο σημείο παρακέντησης έτσι ώστε να μην δημιουργεί
ερεθισμό.

 Να διαθέτει μεμβράνη  παράθυρο για έλεγχο πιθανής δυσανεξίας η ερεθισμού του αγγείου.

 Να  εξασφαλίζει  τη  σταθεροποίηση  του  σε  τρεις  κατευθύνσεις  συγχρόνως  (μια  οριζόντια  και  δύο
κάθετα )

 Να διαθέτει προστατευτικό γαζάκι (κάτω από τα πτερύγια) έτσι ώστε να μην δημιουργεί ερεθισμό και να
βοηθάει τη ροή του υγρού στον φλεβοκαθετήρα.

 Να αφαιρείται ανώδυνα και εύκολα.
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54.ΣΤΥΛΕΟΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ Μ.Χ ΜΕ 2 BUTTON

 Στυλεός ηλεκτροχειρουργικής διαθερμίας μιας χρήσης,  αποστειρωμένος με δύο  button,  κοπής -
αιμόστασης, με μήκος καλωδίου 3,00μ. περίπου. Αξιόπιστος κατά τη διάρκεια ηλεκτροχειρουργικών
επεμβάσεων.

 Διαθέτει  μαχαιρίδιο  μήκους  70mm,  με  στρογγυλεμένο  άκρο  για  καρδιοχειρουργική  και
αγγειοχειρουργική χρήση.

55. ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟMΙΑΣ ΧΩΡΙΣ CUFF  ΝΟ 2,5

 Να είναι αποστειρωμένοι μιας χρήσεως ακτινοσκιεροί, ατραυματικοί, σιλικοναρισμένοι με στρογγυλεμένο
άκρο. Να έχουν οδηγό τοποθέτησης και φακαρόλα συγκράτησης.



56. ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΙΑΣ 3m M.X ΚΩΔ. 884101

Να είναι μιας χρήσης, αποστειρωμένοι, 3 μέτρα.

57.ΣΩΛΗΝΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ  ΕΞΕΡΧ. ΑΕΡΙΩΝ (ΑΝΑΙΣΘ/ΚΟΥ)

Να είναι μιας χρήσης αποστειρωμένοι, 3 μέτρα.

58.ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 6mm x 2mm ΑΠΟΣΤ/ΝΟΣ

Σωλήνες αναρρόφησης μιας χρήσεως από σιλικόνη (ατομικοί, αποστειρωμένοι).

59. STREP A RAPID TEST

Τεστ άμεσης ανίχνευσης στρεπτόκοκκου Group A  σε φαρυγγικό επίχρισμα με μέθοδο ανοσοχρωματογραφίας
(strep test),  ευαισθησία  95%  και  ειδικότητα  99%.  Πλήρες  κιτ  να  περιέχει  στυλεούς  λήψης  φαρυγγικού
επιχρίσματος με θετικό και αρνητικό μάρτυρα. Επίσης να υπάρχει ειδική θέση για το control σε κασέτα.

60. ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ SOFT SEAL CUFF NO (5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8.5, 9)

 Σωλήνας τραχειοστομίας με  Cuff HI-LO και ενσωματωμένη αναρρόφηση  EVAC, ακτινοσκιερός (BLU LINE), με
ατραυματικό άκρο με οπή και με ανατομική καμπύλη 105O . για καλύτερη εφαρμογή στην τραχεία. 

 Να είναι από διάφανο θερμοευαίσθητο υλικό  PVC .να έχει  SOFT SEAL CUFF HI-LO σφαιρικού σχήματος ,να
φέρει  σωλήνα  αναρρόφησης  για  εκκρίσεις  άνωθεν  του  Cuff,  να  έχει  ειδική  εσωτερική  οπή  για  τεχνική
SELDINGER και ατραυματικό οδηγό με στρογγυλεμένο άκρο ώστε να μην τραυματίζει, να κουμπώνει και να
ασφαλίζει( ο οδηγός) με τον σωλήνα και το άκρο του να μην εξέχει ≥ 1 cm από το άκρο του σωλήνα. 

 Το  Cuff να  ελέγχεται  από  πολύ  ευαίσθητο  μπαλόνι  με  άμεσο  έλεγχο  της  πλήρωσης  του  και  πάνω  να
αναγράφεται το Νο του σωλήνα. 
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 Να είναι αποστειρωμένος ,Μ.Χ.για μακρά παραμονή.

62.ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF (NO9,5, NO 8)

 Ενδοτραχειακοί  σωλήνες  απλοί  με  cuff,  μιας  χρήσεως  αποστειρωμένοι,  ατραυματικοί,  με
αποστρογγυλεμένο άκρο, να μη τσακίζουν εύκολα για στοματική και ρινική εφαρμογή. Να είναι latex
free και  DEHP free.

63.ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΠΙΡΑΛ ΜΕ CUFF NO6,  NO6,5, ΝΟ 7,  NO 7,5,  NO 8  KAI  NO 8,5  &
ΝΟ9)

Ενδοτραχειακοί σωλήνες σπιράλ  με  cuff χαμηλής πίεσης και εσωτερική επένδυση σιλικόνης, στοματική και
ρινική  χρήση,  ακτινοσκίερος,  αποστειρωμένος.  Να  έχει  πυκνή  σπείρα  ενίσχυσης  ώστε  να  επιτρέπει  στο
σωλήνα να επανέρχεται στην αρχική του μορφή χωρίς να τσακίζει.

64.ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΩΡΙΣ CUFF (NO 2.5, NO3, NO 3.5 KAI NO4)

Ενδοτραχειακοί σωλήνες χωρίς cuff, διαφανείς , ατραυματικοί  με αποστρογγυλεμένο άκρο. Να μη τσακίζουν
εύκολα. Για στοματική και ρινική χρήση. Να είναι latex free και  DEHP free.

65. ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ  ΕΥΘΕΙΑ ΜΕ ΤΡΥΠΑ ΚΑΙ ΠΩΜΑ Μ.Χ. 

Συνδετικά αναρρόφησης με πώμα πλαστικά αποστειρωμένα ανά τεμάχιο. Να είναι διαφανές, να έχει σκάλες

σύνδεσης. Να διαθέτει οπή κενού και καπάκι, μήκος 5cm περίπου. Latex Free - Dehp Free.

66. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΡΟΓΧΙΚΩΝ ΕΚΚΡΙΣΕΩΝ  

 Συσκευές συλλογής βρογχικών εκκρίσεων και βλεννών, τύπου “clerf”.
  Προϊόν αποστειρωμένο ανά τεμάχιο (Ε/Ο) ελεύθερο πυρετογόνων, μιας χρήσης, σε διπλή συσκευασία ασφαλείας,

με φιαλίδιο χωρητικότητας 10  ml, με πλήρη διαγράμμιση ανά 0,5cc και αρίθμηση ανά 1cc, με βιδωτό καπάκι
ασφαλείας με δύο υποδοχές και προεκτάσεις σύνδεσης, εφεδρικό, βιδωτό, δεύτερο καπάκι ασφαλείας. 

 Πλήρως κλειστό σύστημα, παρέχει δυνατότητα αναρρόφησης και συλλογής εκκρίσεων υπό άσηπτες συνθήκες και
ασφάλεια στη μεταφορά του.
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  Με δύο αυτοκόλλητες ετικέτες αναγνώρισης & αναγραφής στοιχείων ασθενούς. 
 Διαφανής συσκευή. 
 Να διατίθενται με ένα άκρο σύνδεσης θηλυκό-χωνευτό & το άλλο άκρο με συνδετικό ψαράκι αρσενικό με σκάλες

σύνδεσης & βαλβίδα ελεγχόμενης αναρρόφησης με τάπα.
  DEHP-free.

67. ΚΟΛΑΡΑ ΑΥΧΕΝΙΚΑ ΜΑΛΑΚΑ (Small, Medium, Large)

Από αφρώδες υλικό, επενδυμένο βαμβακερό ύφασμα να κλείνει με ταινία τύπου VELCRO.

68. ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΕΛΞΕΙΣ (ΕΝΗΛΙΚΩΝ και ΠΑΙΔΩΝ)

Δερματικές έλξεις  αυτοκόλλητες για την αποκατάσταση καταγμάτων των κάτω και  άνω άκρων, καθώς και
μετεγχειρητικών  αποκαταστάσεων.  Η συσκευασία  θα  πρέπει  να  περιλαμβάνει  αυτοκόλλητη  υποαλλεργική
ταινία ,κορδόνι, ελαστικός επίδεσμος και μαξιλαράκι από αφρώδες υλικό στο κάτω άκρος του οποίου υπάρχει
πλαστικό στο οποίο αναρτάται στο κορδόνι.

69. ΣΠΙΡΑΛ ΤΥΠΟΥ ΤΑΦ 

Συνδετικά τραχειοσωλήνων και τραχειοστομίας σχήματος Τ όλων των τύπων και γωνιώδη με υποδοχή για
καπνογράφο μιας χρήσεως.

70. ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΒΕΛΟΝΗΣ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΣΦΑΙΡΙΔΙΟΥ)

 Αποστειρωμένα ηλεκτρόδια χειρουργικής διαθερμίας μιας χρήσης σχήματος βελόνης 70mm.
 Αποστειρωμένα ηλεκτρόδια χειρουργικής διαθερμίας μιας χρήσης σχήματος βελόνης 150mm.
 Αποστειρωμένα ηλεκτρόδια χειρουργικής διαθερμίας μιας χρήσης σχήματος σφαιριδίου διαμέτρου

3mm μήκους 60mm.
 .Αποστειρωμένα ηλεκτρόδια χειρουργικής διαθερμίας μιας χρήσης σχήματος σφαιριδίου διαμέτρου

5mm μήκους  60mm.
 Αποστειρωμένα ηλεκτρόδια χειρουργικής διαθερμίας μιας χρήσης σχήματος σφαιριδίου διαμέτρου

5mm μήκους  130mm.

71.ΜΑΝΤΑΛΑΚΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ( FAST CLIP ECG ELECTR (CHILD/ADULT CONNECTOR FOR
ALL ECG)

Σετ clips για καρδιογράφο NIHON KOHDEN ECG 2350

Ηλεκτρόδια   άκρων   κατάλληλα   για   όλους   τους καρδιογράφους   που   διαθέτουν   ακροδέκτες   τύπου «μπανάνα»  και  η

επιφάνεια   που   έρχεται   επαφή   με   τον  ασθενή  να  είναι  μεταλλική.  Σετ  4  τεμαχίων  (ένα  για  κάθε  άκρο)  κατάλληλου

χρωματισμού (Μαύρο-Κίτρινο-Πράσινο-Κόκκινο).

72.ΣΕΤ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ 25G
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 Set ραχιαίας αναισθησίας μιας χρήσης με βελόνη ραχιαίας Νο 22 G, χωρίς οδηγό. 

 Το  set πρέπει  να  περιέχει  όλα  τα  είδη  προετοιμασίας  της  ραχιαίας  αναισθησίας  αποστειρωμένα,  σε

εύχρηστο δισκάκι σταθερό. Αποστειρωμένο πεδίο μιας χρήσης με οπή, λαβίδα, τολύπια και γάζες. 

α. Πλαστική σύριγγα 2-3ml 

 β. Πλαστική σύριγγα 5ml 

 γ. Βελόνες 21, 26 G και βελόνα λεπτών τοιχωμάτων μεταλλικής κεφαλής  μήκους 3.2

 δ.  Βελόνα ραχιαίας  αναισθησίας  από υλικό  υψηλής  ποιότητας  με  μεγάλη ευχέρεια  στην  μετακίνηση  του

στυλεού, μήκους 90mm και δακτυλολαβή πλαστική, υψηλής διαφάνειας, εύχρηστη. Το τέλος της βελόνης να

είναι τύπου Quincke ( με λοξότμηση).

73.ΚΟΛΑΡΑ ΑΥΧΕΝΙΚΑ ΤΥΠΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ  (Small, medium, large)

Να προσφέρουν πλήρη σταθεροποίηση του αυχένα, άριστη στήριξη στο ινιακό και γνάθο. Να αποτελούνται
από δύο τεμάχια που κλείνουν με VELCRO.

74. ΜΑΣΚΕΣ ΜΕ ΑΣΠΙΔΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

Να φέρουν ειδική ασπίδα ζελατίνης τριών στρωμάτων με επιρρήνιο έλασμα σε όλο το μήκος υποαλλεργικές με
αναδιπλώσεις και κορδόνια.

75.ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ

Συσκευή ενδοφλέβιας χορήγησης με δυνατότητα μέτρησης της φλεβικής πίεσης 180cm.

 Ολοκληρωμένο σύστημα σωλήνα μέτρησης της κεντρικής φλεβικής πίεσης με σύστημα ενδοφλέβιας
χορήγησης βαρύτητας

 Μανόμετρο
1. Βαθμονόμηση από +35 έως -15 cm Η2Ο
2. Καλή ευκρίνεια τιμών 
3. Δείκτης του μηδενός μετακινήσιμος και στις δύο πλευρές
4. Άθραυστο υλικό επαναχρησιμοποιούμενο  
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76.ΣΕΤ ΣΠΟΓΓΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ MEDIUM

Να είναι  του ίδιου κατασκευαστικού οίκου και  συμβατο με το είδος α/α 14 ΔΟΧΕΙΟ (ΚΑΝΙΣΤΡΟ) ΣΥΛΛΟΓΗΣ
ΕΚΚΡΙΣΕΩΣ ΜΕ ΖΕΛΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΚΟΝΗ 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕ
ΑΝΤΛΙΑ ΦΟΡΗΤΗ (ΕΛΑΦΡΙΑ).

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

1.Σετ σπόγγου αρνητικής πίεσης με αυτοκόλλητο σωλήνα αναρρόφησης του εξιδρώματος και αυτοκόλλητη μεμβράνη
για την επίτευξη αεροστεγούς αποκλεισμού του τραύματος. Το σετ να περιέχει σπόγγο αποστειρωμένο με λειασμένους
πόρους  για μείωση του πόνου κατά την αφαίρεση  , αποστειρωμένο σωλήνα με δίσκο απορρόφησης  από μαλακή
σιλικόνη που να  φέρει φίλτρο για αποφυγή της δυσοσμίας   και αυτοκόλλητη μεμβράνη αποστειρωμένη του ίδιου
κατασκευαστικού οίκου. Κάθε αναλώσιμο που περιλαμβάνεται στο σετ να είναι ατομικά αποστειρωμένο καθώς και
του ίδιου οίκου για τέλεια συμβατότητα.

‘Ολα τα επιμέρους τμήματα ενός σετ να έχουν δική τους ξεχωριστή συσκευασία. Η κάθε συσκευασία
περιέχει  σήμανση που θα περιλαμβάνει  εμπορική επωνυμία  και  διεύθυνση των κατασκευαστών ,
εμπορικό κωδικό η εμπορική ονομασία –  περιγραφή προϊόντος ,  κωδ.  Παρτίδας,  ένδειξη οριακής
ασφαλούς ημερομηνίας χρήσης όπως προβλέπεται από το ΦΕΚ αρ. φύλλου αρ. 2198 2/10/2009 (αρ
ΔΥ8δ / Γ.Π. οικ. 130648)

77.ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ  ZOLL

ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΙΑ ΑΠΙΝΙ∆ΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΠΙΝΙ∆ΩΣΗΣ ΖΟLL CADENCEΤΜ Medi-Trace

 Ηλεκτρόδια απινιδισµού πολλαπλών λειτουργιών «Cadence TM Medi-Trace» να χρησιµοποιούνται µε
ασφάλεια  για  την  παρακολούθηση  ηλεκτροκαρδιογραφήµατος  (ΕCG),  απινιδισµού,  εξωτερικής
βηµατοδότησης και συγχρονισµένου µετασχηµατισµού. 

 Τεχνολογίας  βαθµιαίας  κλίσης,  ωοειδούς  σχήµατος,  από  σύνθεση  Αg/AgCl,  σχεδιασµένα  για  να
µειώνουν  τον  κίνδυνο  ερεθισµού  του δέρµατος  λόγω της  οµοιόµορφης  κατανοµής του ηλεκτρικού
ρεύµατος κατά την απινιδισµό.

 Ακτινοδιαπερατά 
 Ειδικά αγώγιµο υδροκολλοειδές που επιταχύνει την πρόσφυση και την ηλεκτρική επαφή 
 Eιδική αφρώδης επιφάνεια που ανθίσταται στα υγρά και εφαρµόζει εύκολα στο σώµα • Να µην απαιτεί

συνδετικό  προσαρµογής  στο  µηχάνηµα  απινιδισµού  •  Συµβατά  και  µε  διφασικούς,  απινιδιστές  •
Πλήρης προϊοντική σειρά ενηλίκων και παίδων • Χρωµατική κωδικοποίηση και περιγραφή συνδετικού
για εύκολη αναγνωρισιµότητα • 2 έτη αποθηκευτικός χρόνος

78.ΣΕΤ ΠΡΟΚΑΡΔΙΩΝ ΒΕΝΤΟΥΖΩΝ ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟ (NIHON KODHEN)

Ηλεκτρόδια προκάρδια τριπολικά. 

Να εφαρμόζουν στα αντίστοιχα monitor. 

79. ΦΙΛΤΡΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ 

 Φίλτρα αναπνευστήρα αντιμικροβιακά αντιϊκά και ύγρανσης με είσοδο για καπνογράφο. 
  Να έχουν βάρος μικρότερο των 40gr νεκρό χώρο μικρότερο των 70ml .
 Να έχουν χαμηλές αντιστάσεις να είναι αποστειρωμένα εύχρηστο σχήμα.
  Να έχουν απόδοση ύγρανσης μεγαλύτερη των 31mg/litro σε TD 500.
  Να έχουν μηχανική πτυχωμένη μεμβράνη και επιπλέον μεμβράνη θέρμανσης ύγρανσης. 
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80.ΛΟΥΠΕΣ ΒΙΟΨΙΑΣ ΓΥΝ.ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ idem idem mm (20x10, 15x10, 20x20)

 Να είναι κατασκευασμένα από ηλεκτροαγώγιμο υλικό, ανθεκτικό σε υψηλές θερμοκρασίες (να 
αναφερθεί το υλικό του κατασκευαστή)

 Να είναι συμβατά με στυλεούς διαθερμίες μιας χρήσης.

 Να προσφέρονται αποστειρωμένα με αναγραφόμενη την ημερομηνία λήξης στη συσκευασία.

 Να φέρουν σήμανση CE και όλα τα διεθνή στάνταρ.

 Ο κατασκευαστής και ο προμηθευτής να είναι πιστοποιημένοι με ISO.

Για τα είδη που δεν υπάρχουν τεχνικές προδιαγραφές, αυτές προκύπτουν από την ονοματολογία. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI –ΤΕΥΔ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  και τη διαδικασία ανάθεσης

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση
της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:

ΟΛΕΣ ΟΙ
ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ

ΣΥΜΠΛΗΡΏΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα
φορέα (αφ)

- Ονομασία: [ ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ]

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [ 99221925 ]

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ Φιλοσόφων, Λευκάδα, ΤΚ: 31100 ]

- Αρμόδιος για πληροφορίες: ΦΟΥΝΤΑΝΑ ΕΛΕΝΗ

- Τηλέφωνο: 2645360307

- Ηλ. ταχυδρομείο:fountana@ghol.gr

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): [ http://www.lefkada-hospital.gr ]

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης

-  Τίτλος ή  σύντομη  περιγραφή της δημόσιας  σύμβασης  (συμπεριλαμβανομένου  του  σχετικού
CPV): [Προμήθεια Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα μιας χρήσης & αιματολογικά αναλώσιμα υλικά
με CPV: 33141000-0

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [99221925]

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ]

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [….]

-  Αριθμός  αναφοράς  που αποδίδεται  στον  φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν  υπάρχει):
[14/2021]
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Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση:

Πλήρης Επωνυμία: [   ]
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης
του  οικονομικού  φορέα,  αναφέρετε  άλλον
εθνικό  αριθμό  ταυτοποίησης,  εφόσον
απαιτείται και υπάρχει 

[   ]

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]
Αρμόδιος ή αρμόδιοιi:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση  στο  Διαδίκτυο  (διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):

[……]
[……]
[……]
[……]

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή
ή μεσαία επιχείρησηii;
Μόνο  σε  περίπτωση  προμήθειας  κατ᾽
αποκλειστικότητα,  του  άρθρου  20:ο
οικονομικός  φορέας  είναι  προστατευόμενο
εργαστήριο,  «κοινωνική  επιχείρηση»iii ή
προβλέπει  την  εκτέλεση  συμβάσεων  στο
πλαίσιο  προγραμμάτων  προστατευόμενης
απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των
εργαζομένων  με  αναπηρία  ή μειονεκτούντων
εργαζομένων;
Εφόσον  απαιτείται,  προσδιορίστε  σε  ποια
κατηγορία  ή  κατηγορίες  εργαζομένων  με
αναπηρία  ή  μειονεκτούντων  εργαζομένων
ανήκουν οι απασχολούμενοι.

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει
ισοδύναμο πιστοποιητικό  (π.χ.  βάσει  εθνικού
συστήματος (προ)επιλογής);

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

Εάν ναι:
Απαντήστε  στα  υπόλοιπα  τμήματα  της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου
απαιτείται,  στην  ενότητα  Γ  του  παρόντος
μέρους,  συμπληρώστε  το  μέρος  V κατά
περίπτωση,  και  σε  κάθε  περίπτωση
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI. 
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή
του  πιστοποιητικού  και  τον  σχετικό  αριθμό
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β)  Εάν  το  πιστοποιητικό  εγγραφής  ή  η
πιστοποίηση  διατίθεται  ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
γ)  Αναφέρετε  τα  δικαιολογητικά  στα  οποία
βασίζεται  η  εγγραφή  ή  η  πιστοποίηση  και,
κατά περίπτωση,  την κατάταξη στον επίσημο

α) [……]

β)  (διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας
έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των
εγγράφων):[……][……][……][……]
γ) [……]
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κατάλογοiv:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα
τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως,  συμπληρώστε  τις
πληροφορίες  που  λείπουν  στο  μέρος    IV  ,  
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωσηΜΟΝΟ
εφόσον  αυτό  απαιτείται  στη  σχετική
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να
προσκομίσει  βεβαίωση πληρωμής  εισφορών
κοινωνικής  ασφάλισης  και  φόρων  ή  να
παράσχει  πληροφορίες  που  θα  δίνουν  τη
δυνατότητα  στην  αναθέτουσα  αρχή  ή  στον
αναθέτοντα  φορέα  να  τη  λάβει  απευθείας
μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάν;
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας
έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των
εγγράφων):
[……][……][……][……]

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση:

Ο  οικονομικός  φορέας  συμμετέχει  στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από
κοινού με άλλουςv;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους
οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α)  Αναφέρετε  τον  ρόλο  του  οικονομικού
φορέα  στην  ένωση  ή  κοινοπραξία
(επικεφαλής,  υπεύθυνος  για  συγκεκριμένα
καθήκοντα …):
β)  Προσδιορίστε  τους  άλλους  οικονομικούς
φορείς  που  συμμετέχουν  από  κοινού  στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ)  Κατά  περίπτωση,  επωνυμία  της
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.

α) [……]

β) [……]

γ) [……]

Τμήματα Απάντηση:
Κατά  περίπτωση,  αναφορά  του  τμήματος   ή
των  τμημάτων  για  τα  οποία  ο  οικονομικός
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

[   ]
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα

Κατά  περίπτωση,  αναφέρετε  το  όνομα  και  τη  διεύθυνση  του  προσώπου  ή  των  προσώπων  που  είναι
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα  να  εκπροσωπούν  τον  οικονομικό  φορέα  για  τους  σκοπούς  της  παρούσας  διαδικασίας
ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση:
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο  από  την  ημερομηνία  και  τον
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:

[……]
[……]

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……]
Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]
Τηλέφωνο: [……]
Ηλ. ταχυδρομείο: [……]
Εάν  χρειάζεται,  δώστε  λεπτομερή  στοιχεία
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της,
την έκταση, τον σκοπό …):

[……]
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvi

Στήριξη: Απάντηση:

Ο  οικονομικός  φορέας  στηρίζεται  στις
ικανότητες  άλλων  οικονομικών  φορέων
προκειμένου  να  ανταποκριθεί  στα  κριτήρια
επιλογής  που  καθορίζονται  στο  μέρος  IV και
στα  (τυχόν)  κριτήρια  και  κανόνες  που
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω; 

ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του
παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και
υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών. 

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν
απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν
πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο
οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Εφόσον  είναι  σχετικές  για  την  ειδική  ικανότητα  ή  ικανότητες  στις  οποίες  στηρίζεται  ο  οικονομικός  φορέας,
παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και  V για κάθε ένα από
τους οικονομικούς φορείς.
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας

(Η  παρούσα  ενότητα  συμπληρώνεται  μόνον  εφόσον  οι  σχετικές  πληροφορίες  απαιτούνται  ρητώς  από  την
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα) 

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους
υπό μορφή υπεργολαβίας;

[]Ναι []Όχι

Εάν  ναι  παραθέστε  κατάλογο  των
προτεινόμενων υπεργολάβων και  το ποσοστό
της σύμβασης που θα αναλάβουν: 
[…]

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του άρθρου 131
παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή
υπεργολαβίας  τμήμα  της  σύμβασης  που  υπερβαίνει  το  ποσοστό  του  30%  της  συνολικής  αξίας  της  σύμβασης
σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7,  επιπλέον των πληροφοριών  που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα,
παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος
μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων). 
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Μέρος   III  : Λόγοι αποκλεισμού  

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvii

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:

4. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηviii·

5. δωροδοκίαix,x·

6. απάτηxi·

7. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxii·

8. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiii·

9. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων xv.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση:

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική  απόφαση
εις  βάρος  του  οικονομικού  φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπουxiv 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  λόγους  που
παρατίθενται  ανωτέρω  (σημεία  1-6),  ή
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
πριν  από  πέντε  έτη  κατά  το  μέγιστο  ή  στην
οποία  έχει  οριστεί  απευθείας  περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 

[] Ναι [] Όχι

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται  ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:  (διαδικτυακή διεύθυνση,  αρχή ή φορέας
έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των
εγγράφων):
[……][……][……][……]xv

Εάν ναι, αναφέρετεxvi:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6
αφορά  και  τον  λόγο  ή  τους  λόγους  της
καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ)  Εάν  ορίζεται  απευθείας  στην
καταδικαστική απόφαση:

α) Ημερομηνία:[   ], 
σημείο-(-α): [   ], 
λόγος(-οι):[   ]

β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και 
σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ]
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται  ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:  (διαδικτυακή διεύθυνση,  αρχή ή φορέας
έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των
εγγράφων):
[……][……][……][……]xvii

Σε  περίπτωση  καταδικαστικής  απόφασης,  ο
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν  την  αξιοπιστία  του  παρά  την
ύπαρξη  σχετικού  λόγου  αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»)xviii;

[] Ναι [] Όχι 

Εάν  ναι, περιγράψτε  τα  μέτρα  που
λήφθηκανxix:

[……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

Πληρωμή  φόρων  ή  εισφορών  κοινωνικής
ασφάλισης:

Απάντηση:

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή
φόρων  ή  εισφορών  κοινωνικής  ασφάλισηςxx,
στην  Ελλάδα  και  στη  χώρα  στην  οποία  είναι
τυχόν εγκατεστημένος ;

[] Ναι [] Όχι 

Εάν όχι αναφέρετε: 
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως  διαπιστώθηκε  η  αθέτηση  των
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
-  Η  εν  λόγω  απόφαση  είναι  τελεσίδικη  και
δεσμευτική;
-  Αναφέρατε  την  ημερομηνία  καταδίκης  ή
έκδοσης απόφασης
-  Σε  περίπτωση  καταδικαστικής  απόφασης,
εφόσον  ορίζεται  απευθείας  σε  αυτήν,  τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxi

ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 
-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, να αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες
[……]

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 
-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, να αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες
[……]

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  όσον  αφορά  την
καταβολή  των  φόρων  ή  εισφορών  κοινωνικής
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):xxii

[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα

Πληροφορίες  σχετικά  με  πιθανή
αφερεγγυότητα,  σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα

Απάντηση:

Ο  οικονομικός  φορέας  έχει, εν  γνώσει  του,
αθετήσει  τις  υποχρεώσεις  του  στους  τομείς
του  περιβαλλοντικού,  κοινωνικού  και
εργατικού δικαίουxxiii;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του
παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: […….............]

Βρίσκεται  ο  οικονομικός  φορέας  σε
οποιαδήποτε  από  τις  ακόλουθες
καταστάσειςxxiv :
α) πτώχευση, ή 
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή
από το δικαστήριο, ή
ε)  έχει  υπαχθεί  σε  διαδικασία  πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή 
στ)  αναστολή  επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, ή 
ζ)  σε  οποιαδήποτε  ανάλογη  κατάσταση
προκύπτουσα  από  παρόμοια  διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
-  Διευκρινίστε  τους λόγους για τους οποίους
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των
μέτρων  σχετικά  με  τη  συνέχε  συνέχιση  της
επιχειρηματικής  του  λειτουργίας  υπό  αυτές
αυτές τις περιστάσειςxxv

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

-[.......................]
-[.......................]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……]

Έχει  διαπράξει  ο  οικονομικός  φορέας
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxvi;
Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[.......................]

Εάν  ναι,  έχει  λάβει  ο  οικονομικός  φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[..........……]
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Έχει  συνάψει ο  οικονομικός  φορέας
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[…...........]

Εάν  ναι,  έχει  λάβει  ο  οικονομικός  φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:
[……]

Γνωρίζει  ο  οικονομικός  φορέας  την
ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxvii,
λόγω  της  συμμετοχής  του  στη  διαδικασία
ανάθεσης της σύμβασης;
Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[.........…]

Έχει  παράσχει  ο  οικονομικός  φορέας  ή
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές
στην  αναθέτουσα  αρχή  ή  στον  αναθέτοντα
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην
προετοιμασία της  διαδικασίας  σύναψης  της
σύμβασηςxxviii;
Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[...................…]

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή
επαναλαμβανόμενη  πλημμέλειαxxix κατά  την
εκτέλεση  ουσιώδους  απαίτησης  στο  πλαίσιο
προηγούμενης  δημόσιας  σύμβασης,
προηγούμενης  σύμβασης  με  αναθέτοντα
φορέα  ή  προηγούμενης  σύμβασης
παραχώρησης  που  είχε  ως  αποτέλεσμα  την
πρόωρη  καταγγελία  της  προηγούμενης
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες
κυρώσεις; 
Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[….................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:
[……]

Μπορεί  ο  οικονομικός  φορέας  να
επιβεβαιώσει ότι:
α)  δεν  έχει  κριθεί  ένοχος  σοβαρών  ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών
που  απαιτούνται  για  την  εξακρίβωση  της
απουσίας  των  λόγων  αποκλεισμού  ή  την
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ)  ήταν  σε  θέση  να  υποβάλλει  χωρίς
καθυστέρηση  τα  δικαιολογητικά  που
απαιτούνται  από  την  αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα 
δ)  δεν  έχει  επιχειρήσει  να  επηρεάσει  με
αθέμιτο  τρόπο  τη  διαδικασία  λήψης
αποφάσεων  της  αναθέτουσας  αρχής  ή  του
αναθέτοντα  φορέα,  να  αποκτήσει

[] Ναι [] Όχι



75

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να
του  αποφέρουν  αθέμιτο  πλεονέκτημα  στη
διαδικασία  ανάθεσης  ή  να  παράσχει  εξ
αμελείας  παραπλανητικές  πληροφορίες  που
ενδέχεται  να  επηρεάσουν  ουσιωδώς  τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την
επιλογή ή την ανάθεση; 
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

Ονομαστικοποίηση  μετοχών  εταιρειών  που
συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ.
4 ν. 3310/2005xxx:

Απάντηση:

Συντρέχουν  οι  προϋποθέσεις  εφαρμογής  της
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ;

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ



77

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα   ή  ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους),  ο οικονομικός  φορέας
δηλώνει ότι: 

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής

Ο  οικονομικός  φορέας  πρέπει  να  συμπληρώσει  αυτό  το  πεδίο  μόνο στην  περίπτωση  που  η  αναθέτουσα  αρχή  ή  ο
αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται
στην  διακήρυξη,  ότι  ο  οικονομικός  φορέας  μπορεί  να  συμπληρώσει  μόνο  την  Ενότητα  a του  Μέρους  ΙV χωρίς  να
υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:

Εκπλήρωση  όλων  των  απαιτούμενων
κριτηρίων επιλογής

Απάντηση

Πληροί  όλα  τα  απαιτούμενα  κριτήρια
επιλογής;

ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ

Α: Καταλληλότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί
από την  αναθέτουσα  αρχή  ή  τον  αναθέτοντα  φορέα στη  σχετική  διακήρυξη  ή  στην  πρόσκληση  ή  στα  έγγραφα  της
σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη. 

Καταλληλότητα Απάντηση
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος
εγκατάστασήςxxxi; του:
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……]

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός
φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για  να
έχει  τη  δυνατότητα  να  παράσχει  τις  σχετικές
υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Ο  οικονομικός  φορέας  πρέπει  να  παράσχει  πληροφορίες  μόνον όταν  τα  σχετικά  κριτήρια  επιλογής  έχουν
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη. 

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση:
1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού
φορέα  για  τον  αριθμό  οικονομικών  ετών που  απαιτούνται
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύμβασης :
και/ή,
1β)  Ο  μέσος ετήσιος  κύκλος  εργασιών  του  οικονομικού
φορέα για τον αριθμό ετών που απαιτούνται  στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης
είναι ο εξής xxxii:
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται  ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών του οικονομικού
φορέα στον επιχειρηματικό τομέα που καλύπτεται από τη
σύμβαση και προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη  ή στην
πρόσκληση  ή  στα  έγγραφα  της  σύμβασης  για  τον  αριθμό
οικονομικών ετών που απαιτούνται είναι ο εξής:
και/ή,
2β)  Ο  μέσος ετήσιος  κύκλος  εργασιών  του  οικονομικού
φορέα  στον  τομέα  και  για  τον  αριθμό  ετών  που
απαιτούνται  στη  σχετική  διακήρυξη  ή  στην  πρόσκληση  ή
στα έγγραφα της σύμβασης είναι ο εξήςxxxiii:
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται  ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με τον κύκλο
εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν είναι διαθέσιμες για ολόκληρη
την απαιτούμενη περίοδο,  αναφέρετε  την ημερομηνία  που
ιδρύθηκε  ή  άρχισε  τις  δραστηριότητές  του  ο  οικονομικός
φορέας:

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

4)Όσον  αφορά  τις  χρηματοοικονομικές  αναλογίεςxxxiv που
ορίζονται  στη  σχετική  διακήρυξη  ή  στην  πρόσκληση  ή  στα
έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι οι
πραγματικές  τιμές  των απαιτούμενων αναλογιών  έχουν  ως
εξής:
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται  ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

5)  Το  ασφαλισμένο  ποσό  στην  ασφαλιστική  κάλυψη
επαγγελματικών κινδύνων του οικονομικού φορέα είναι το
εξής:
Εάν  οι  εν  λόγω  πληροφορίες  διατίθενται  ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

6)  Όσον  αφορά  τις  λοιπές  οικονομικές  ή
χρηματοοικονομικές  απαιτήσεις, οι  οποίες  (ενδέχεται  να)
έχουν  προσδιοριστεί  στη  σχετική  διακήρυξη  ή  στην
πρόσκληση  ή  στα  έγγραφα  της  σύμβασης,  ο  οικονομικός
φορέας δηλώνει ότι:
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  που  ενδέχεται να  έχει
προσδιοριστεί  στη  σχετική  προκήρυξη  ή  στα  έγγραφα  της
σύμβασης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν οριστεί από την
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στη διακήρυξη .

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση:
1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων:
Κατά  τη  διάρκεια  της  περιόδου  αναφοράςxxxv,  ο
οικονομικός φορέας έχει  εκτελέσει τα ακόλουθα
έργα του είδους που έχει προσδιοριστεί:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καλή
εκτέλεση  και  ολοκλήρωση  των  σημαντικότερων
εργασιών διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

1β)  Μόνο για  δημόσιες  συμβάσεις  προμηθειών
και δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών:
Κατά τη  διάρκεια  της περιόδου  αναφοράςxxxvi,  ο
οικονομικός φορέας έχει  προβεί στις ακόλουθες
κυριότερες παραδόσεις αγαθών του είδους που
έχει  προσδιοριστεί  ή  έχει  παράσχει  τις
ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του είδους που
έχει προσδιοριστεί:
Κατά  τη  σύνταξη  του  σχετικού  καταλόγου
αναφέρετε  τα  ποσά,  τις  ημερομηνίες  και  τους
παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούςxxxvii:

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

2)  Ο  οικονομικός  φορέας  μπορεί  να
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό προσωπικό
ή  τις  ακόλουθες  τεχνικές  υπηρεσίεςxxxviii,  ιδίως
τους υπεύθυνους για τον έλεγχο της ποιότητας:
Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, ο
οικονομικός  φορέας  θα  μπορεί  να
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό προσωπικό
ή  τις  ακόλουθες  τεχνικές  υπηρεσίες  για  την
εκτέλεση του έργου:

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

3)  Ο  οικονομικός  φορέας  χρησιμοποιεί  τον
ακόλουθο  τεχνικό  εξοπλισμό  και  λαμβάνει  τα
ακόλουθα  μέτρα  για  την  διασφάλιση  της
ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας που
διαθέτει είναι τα ακόλουθα: 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόσει
τα  ακόλουθα  συστήματα  διαχείρισης  της
αλυσίδας εφοδιασμού και  ανίχνευσης  κατά την
εκτέλεση της σύμβασης:

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

5)  Για  σύνθετα  προϊόντα  ή  υπηρεσίες  που  θα
παρασχεθούν ή,  κατ’  εξαίρεση,  για προϊόντα ή
υπηρεσίες  που  πρέπει  να  ανταποκρίνονται  σε
κάποιον ιδιαίτερο σκοπό:
Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη διενέργεια
ελέγχωνxxxix όσον  αφορά  το  παραγωγικό
δυναμικό ή  τις  τεχνικές  ικανότητες του
οικονομικού  φορέα  και,  εφόσον  κρίνεται
αναγκαίο,  όσον  αφορά  τα  μέσα  μελέτης  και
έρευνας που αυτός διαθέτει καθώς και τα μέτρα
που λαμβάνει για τον έλεγχο της ποιότητας;

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

6)  Οι  ακόλουθοι  τίτλοι  σπουδών  και
επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από:
α)  τον  ίδιο  τον  πάροχο  υπηρεσιών  ή  τον
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εργολάβο,
και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που ορίζονται
στη  σχετική  πρόσκληση  ή  διακήρυξη  ή  στα
έγγραφα της σύμβασης)
β) τα διευθυντικά στελέχη του:

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόζει
τα ακόλουθα μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης
κατά την εκτέλεση της σύμβασης:

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

8) Το  μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό
του  οικονομικού  φορέα  και  ο  αριθμός  των
διευθυντικών  στελεχών  του  κατά  τα  τελευταία
τρία έτη ήταν τα εξής: 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή του
τα  ακόλουθα  μηχανήματα,  εγκαταστάσεις  και
τεχνικό  εξοπλισμό  για  την  εκτέλεση  της
σύμβασης:

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

10)  Ο  οικονομικός  φορέας  προτίθεται,  να
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίαςxl

το  ακόλουθο τμήμα  (δηλ.  ποσοστό) της
σύμβασης:

[....………………………………….…]

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών :
Ο  οικονομικός  φορέας  θα  παράσχει  τα
απαιτούμενα  δείγματα,  περιγραφές  ή
φωτογραφίες  των  προϊόντων  που  θα
προμηθεύσει,  τα  οποία  δεν  χρειάζεται  να
συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας·
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας δηλώνει
περαιτέρω  ότι  θα  προσκομίσει  τα  απαιτούμενα
πιστοποιητικά γνησιότητας.
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών:
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει τα
απαιτούμενα  πιστοποιητικά που  έχουν  εκδοθεί
από  επίσημα  ινστιτούτα  ελέγχου  ποιότητας ή
υπηρεσίες  αναγνωρισμένων  ικανοτήτων,  με  τα
οποία  βεβαιώνεται  η  καταλληλότητα  των
προϊόντων, επαληθευόμενη με παραπομπές στις
τεχνικές  προδιαγραφές  ή  σε  πρότυπα,  και  τα
οποία  ορίζονται  στη  σχετική  διακήρυξη  ή  στην
πρόσκληση  ή  στα  έγγραφα  της  σύμβασης  που
αναφέρονται στη διακήρυξη;
Εάν  όχι,  εξηγήστε  τους  λόγους  και  αναφέρετε
ποια  άλλα  αποδεικτικά  μέσα  μπορούν  να
προσκομιστούν:
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας και/ή τα
πρότυπα  περιβαλλοντικής  διαχείρισης  έχουν  ζητηθεί  από  την  αναθέτουσα  αρχή  ή  τον  αναθέτοντα  φορέα  στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.

Συστήματα  διασφάλισης  ποιότητας  και
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Απάντηση:

Θα  είναι  σε  θέση  ο  οικονομικός  φορέας  να
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από  ανεξάρτητους  οργανισμούς  που
βεβαιώνουν  ότι  ο  οικονομικός  φορέας
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα  πρότυπα
διασφάλισης  ποιότητας,
συμπεριλαμβανομένης  της  προσβασιμότητας
για άτομα με ειδικές ανάγκες;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε
ποια  άλλα  αποδεικτικά  μέσα  μπορούν  να
προσκομιστούν  όσον  αφορά  το  σύστημα
διασφάλισης ποιότητας:
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

Θα  είναι  σε  θέση  ο  οικονομικός  φορέας  να
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από  ανεξάρτητους  οργανισμούς  που
βεβαιώνουν  ότι  ο  οικονομικός  φορέας
συμμορφώνεται  με  τα  απαιτούμενα
συστήματα  ή  πρότυπα  περιβαλλοντικής
διαχείρισης;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε
ποια  άλλα  αποδεικτικά  μέσα  μπορούν  να
προσκομιστούν όσον αφορά τα  συστήματα ή
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης:

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει
προσδιορίσει  αντικειμενικά  και  χωρίς  διακρίσεις  κριτήρια  ή  κανόνες  που  πρόκειται  να  εφαρμοστούν  για  τον
περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον
διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά
(ή  το  είδος  τους)  ή  τις  μορφές  αποδεικτικών  εγγράφων,  εφόσον  συντρέχει  περίπτωση,που  θα  πρέπει  να
προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες ανταγωνιστικού διαλόγου
και συμπράξεις καινοτομίας μόνον:

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση:
Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις
κριτήρια  ή  κανόνες  που  πρόκειται  να
εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού
των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο:
Εφόσον  ζητούνται  ορισμένα  πιστοποιητικά  ή
λοιπές  μορφές  αποδεικτικών  εγγράφων,
αναφέρετε  για  καθένα  από  αυτά αν  ο
οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα
έγγραφα:
Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή
λοιπές  μορφές  αποδεικτικών  στοιχείων
διατίθενται  ηλεκτρονικάxli,  αναφέρετε  για  το
καθένα:

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω
είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο  κάτωθι  υπογεγραμμένος,  δηλώνω  επισήμως  ότι  είμαισε  θέση,  κατόπιν  αιτήματος  και  χωρίς  καθυστέρηση,  να
προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονταιxlii, εκτός εάν :

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με
πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάνxliii.

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά
των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος
Τυποποιημένου  Εντύπου Υπεύθυνης  Δήλώσης  για  τους  σκοπούς  τ...  [προσδιορισμός  της  διαδικασίας  προμήθειας:
(συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]   
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i  Σε  περίπτωση  που  η  αναθέτουσα  αρχή  /αναθέτων  φορέας  είναι  περισσότερες  (οι)  της  (του)  μίας  (ενός)  θα
αναφέρεται το σύνολο αυτών

ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.

iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των
μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς
σκοπούς. 

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Μεσαίες  επιχειρήσεις:  επιχειρήσεις  που  δεν  είναι  ούτε  πολύ  μικρές  ούτε  μικρές  και  οι  οποίες  απασχολούν
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια
ευρώκαι/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.

iv Έχει  δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και  επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων
ατόμων.

v Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.

vi Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

vii  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με
τους  τίτλους  σπουδών  και  τα  επαγγελματικά  προσόντα  που  ορίζονται  στην  περίπτωση  στ΄  του  Μέρους  ΙΙ  του
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν
ωστόσο  να  βασίζονται  στις  ικανότητες  άλλων  φορέων  μόνο  εάν  οι  τελευταίοι  θα  εκτελέσουν  τις  εργασίες  ή  τις
υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”

viii Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η
κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως
δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. 

ix Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για
την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).

x Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.

xi Όπως  ορίζεται  στο  άρθρο  3  της  Σύμβασης  περί  της  καταπολέμησης  της  δωροδοκίας  στην  οποία  ενέχονται
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1)
και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για
την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ  L 192 της 31.7.2003,  σ.  54).  Περιλαμβάνει  επίσης  τη
διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007(ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη
διαφθορά και  του Πρόσθετου  σ΄  αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο  ν.  Άρθρο 73 παρ.  1  β
αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).

xii Κατά  την  έννοια  του  άρθρου  1  της  σύμβασης  σχετικά  με  τη  προστασία  των  οικονομικών  συμφερόντων  των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της
Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε
αυτήν Πρωτοκόλλων.

xiii Όπως  ορίζονται  στα  άρθρα  1  και  3  της  απόφασης-πλαίσιο  του  Συμβουλίου,  της  13ης  Ιουνίου  2002  για  την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την
ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.

xiv Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης
Οκτωβρίου  2005,  σχετικά  με  την  πρόληψη  της  χρησιμοποίησης  του  χρηματοπιστωτικού  συστήματος  για  τη
νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες  και  τη  χρηματοδότηση  της  τρομοκρατίας (ΕΕ  L  309  της
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25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.

xv Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης
Απριλίου  2011,  για  την  πρόληψη  και  την  καταπολέμηση  της  εμπορίας  ανθρώπων  και  για  την  προστασία  των
θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της
15.4.2011,  σ.  1)  η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.  4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".

xvi Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο
καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xix Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xx Οικονομικός  φορέας  που έχει  αποκλειστεί  με τελεσίδικη  απόφαση από τη συμμετοχή σε  διαδικασία  σύναψης
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού
που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο) 

xxi Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση,
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν. 

xxii Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική
ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο). 

xxiii Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης
είναι  δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  λόγω αθέτησης  υποχρεώσεων καταβολής  φόρων ή
ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση,  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος,  όπως δημόσιας υγείας ή
προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά
των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε
σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το
τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε
ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς 

xxiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxv Όπως  αναφέρονται  για  τους  σκοπούς  της  παρούσας  διαδικασίας  σύναψης  δημόσιας  σύμβασης  στις  κείμενες
διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .

xxvi  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7)

xxvii Άρθρο 73 παρ. 5.

xxviii Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ
πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .

xxix Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

xxx Πρβλ άρθρο 48.

xxxi  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό
ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)

xxxii Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ
(άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10.
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xxxiii Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα  XI του Προσαρτήματος Α,  οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη
οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.

xxxiv  Μόνον  εφόσον  επιτρέπεται  στη  σχετική  διακήρυξη  ή  στην  πρόσκληση  ή  στα  έγγραφα  της  σύμβασης  που
αναφέρονται στην διακήρυξη. 

xxxv  Μόνον  εφόσον  επιτρέπεται  στη  σχετική  διακήρυξη  ή  στην  πρόσκληση  ή  στα  έγγραφα  της  σύμβασης  που
αναφέρονται στην διακήρυξη. 

xxxvi Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 

xxxviiΠ.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 

xxxviii Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας  που
υπερβαίνει τα πέντε έτη.

xxxix Οι  αναθέτουσες  αρχές  μπορούν  να  ζητούν έως  τρία  έτη  και  να  επιτρέπουν την  τεκμηρίωση  εμπειρίας  που
υπερβαίνει τα τρία έτη.

xl Πρέπει να απαριθμούνται  όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και
ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.

xli Όσον  αφορά  το  τεχνικό  προσωπικό  ή  τις  τεχνικές  υπηρεσίες  που  δεν  ανήκουν  άμεσα  στην  επιχείρηση  του
οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος
II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ.

xlii Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της από
αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών.

xliii Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας  έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό
μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα
πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω. 

xliv Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση.

xlv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xlvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xlvii Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

xlviii Υπό  την  προϋπόθεση  ότι  ο  οικονομικός  φορέας  έχει  παράσχει  τις  απαραίτητες  πληροφορίες  (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται
από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

             

        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

              ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

         6Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

      ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Προμήθεια Μη Χημικά Ιατρικά Αναλώσιμα Μιας 

Χρήσης & Αιματολογικά Αναλώσιμα Υλικά  για τις

ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Λευκάδας», 

διάρκειας οχτώ(8) μηνών

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Της  επιχείρησης  ……………..…………………….……………………,  έδρα  …………………..……………….,  οδός  ………………….……….,  αριθμός  ………,

Α.Φ.Μ….…………………, Δ.Ο.Υ …………….……….., τηλέφωνο ..…………………., fax ……..…………..

1. Στο πλαίσιο διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, σύμφωνα με την υπ. Αριθμ. 14/2021 Διακήρυξη
και τις σχετικές ανακοινώσεις – δημοσιεύσεις, σας υποβάλλουμε την ακόλουθη προσφορά για τα είδη: ΜΗ ΧΗΜΙΚΑ
ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ως ακολούθως:

Α/Α ΕΙΔΟΣ/ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙ

Ο ΤΙΜΩΝ 
ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΑΣ

 ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ

ΦΠΑ

1 ΑΕΡΑΓΏΓΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΏΣ ΝΟ0 ΤΜΧ 8

2 ΑΕΡΑΓΏΓΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΏΣ ΝΟ1 ΤΜΧ 56

3 ΑΕΡΑΓΏΓΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΏΣ ΝΟ2 ΤΜΧ 74

4 ΑΕΡΑΓΏΓΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΏΣ ΝΟ3 ΤΜΧ 485

5 ΑΕΡΑΓΏΓΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΏΣ ΝΟ4 ΤΜΧ 287

6 ΑΕΡΑΓΏΓΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΏΣ ΝΟ5 ΤΜΧ 40

7

ΑΦΡΏΔΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ
ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΕΝΗΛΙΚΏΝ
ΤΜΧ 11480

8
ΣΤΕΙΡΟ ΔΙΑΛΥΜΜΑ ΤΥΠΟΥ

BRADESEPT 500 ML
ΤΜΧ 160

9
ΓΛΏΣΣΟΠΙΕΣΤΡΑ ΜΗ

ΑΠΟΣΤΕΙΡΏΜΕΝΑ ΤΜΧ 16720

10
ΔΟΧΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨ ΒΕΛΟΝΏΝ 5,4

ΛΙΤΡΑ ΤΜΧ 3684

11
ΔΟΧΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΏΝ

ΔΕΙΓΜΑΤΏΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 1000ml ΤΜΧ 400

12
ΔΟΧΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΏΝ

ΔΕΙΓΜΑΤΏΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 2300ml ΤΜΧ 400
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13
ΔΟΧΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΏΝ

ΔΕΙΓΜΑΤΏΝ 180ml ΤΜΧ 840

14

ΔΟΧΕΙΟ (ΚΑΝΙΣΤΡΟ) ΣΥΛΛΟΓΗΣ
ΕΚΚΡΙΣΕΏΣ ΜΕ ΖΕΛΟΠΟΙΗΤΙΚΗ

ΣΚΟΝΗ ΤΜΧ 100

15

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ
ΑΠΙΔΙΝΏΣΗΣ - ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ /

F7955 ΤΜΧ 31

16 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ ΤΜΧ 1496

17
ΚΑΛΤΣΑ ΟΡΘ/ΚΗ ΚΑΤΏ ΑΚΡΏΝ

Medium/Αποστειρωμένη ΤΜΧ 160

18
ΚΑΛΤΣΑ ΟΡΘ/ΚΗ ΚΑΤΏ ΑΚΡΏΝ

Large/Αποστειρωμένη ΤΜΧ 720

19
ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΟ

3 ΤΜΧ 120

20
ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΟ

4 ΤΜΧ 80

21
ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΟ

5 ΤΜΧ 80

22 ΜΑΣΚΕΣ ΑΕΡΟΛΙΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΤΜΧ 2016

23 ΜΑΣΚΕΣ ΑΕΡΟΛΙΝ ΤΜΧ 5311

24 ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΠΑΙΔΏΝ ΑΠΛΕΣ ΤΜΧ 312

25
ΜΑΣΚΕΣ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΑΠΟ

ΤΗ ΜΥΤΗ (ΡΙΝΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ) ΤΜΧ 5992

26 ΜΑΣΚΕΣ Ο2 ΕΝΗΛΙΚΏΝ ΑΠΛΕΣ ΤΜΧ 1832

27 ΜΑΣΚΕΣ ΕΝΗΛΙΚΏΝ VENTURI ΤΜΧ 3120

28

ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ ΔΙΑΣΏΛΗΝΏΣΗΣ
ΠΟΛΛΑΠΛΏΝ ΧΡΗΣΕΏΝ ΤΥΠΟΥ FAST

TRACK NO 3 ΤΜΧ 1

29

ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ ΔΙΑΣΏΛΗΝΏΣΗΣ
ΠΟΛΛΑΠΛΏΝ ΧΡΗΣΕΏΝ ΤΥΠΟΥ FAST

TRACK NO 4 ΤΜΧ 1

30 ΜΙΚΡΟΛΑΜΕΣ ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΏΝ ΝΟ 10 ΤΜΧ 3320

31 ΜΙΚΡΟΛΑΜΕΣ ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΏΝ ΝΟ 11 ΤΜΧ 7280

32 ΜΙΚΡΟΛΑΜΕΣ ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΏΝ ΝΟ 15 ΤΜΧ 4120

33 ΜΙΚΡΟΛΑΜΕΣ ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΏΝ ΝΟ 20 ΤΜΧ 4280

34 ΝΑΤΡΑΣΒΕΣΤΟΣ ΚΙΛΑ 56

35 ΝΕΦΡΟΕΙΔΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΜΧ 12520

36
ΟΔΗΓΟΙ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΏΝ

ΣΏΛΗΝΏΝ SMALL ΤΜΧ 48

37
ΟΔΗΓΟΙ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΏΝ

ΣΏΛΗΝΏΝ MEDIUM ΤΜΧ 72

38
ΟΔΗΓΟΙ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΏΝ

ΣΏΛΗΝΏΝ LARGE ΤΜΧ 32

39

ΕΙΣΑΓΏΓΕΑΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΏΝ
ΣΏΛΗΝΏΝ ΓΙΑ ΔΥΣΚΟΛΗ (ΤΥΦΛΗ)

ΔΙΑΣΏΛΗΝΏΣΗ ΤΜΧ 40

40 ΟΥΡΟΔΟΧΕΙΑ ΠΛΑΣΤ-ΧΑΡΤΙΝΑ Μ.Χ ΤΜΧ 6820

41
ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

Νο 8 ΤΜΧ 24

42
ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

Νο 10 ΤΜΧ 24

43
ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

Νο 16 ΤΜΧ 96

44
ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

Νο 18 ΤΜΧ 96

45 ΠΏΜΑΤΑ ΟΥΡΟΚΑΘΕΤΗΡΏΝ
ΑΠΟΣΤΕΙΡΏΜΕΝΑ Μ.Χ

ΤΜΧ 1040
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46 ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΝΟ19 ΤΜΧ 240

47 ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΝΟ21 ΤΜΧ 3880

48 ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΝΟ23 ΤΜΧ 176

49
ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

10Μ ΤΜΧ 192

50
ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

2Μ ΤΜΧ 184

51 ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΡΏΝ 80-90cm ΤΜΧ 120

52 ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΡΟΥ 25-50cm ΤΜΧ 40

53
ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΣΏΛΗΝΑ ΔΙΠΛΟ SWIVEL

η κρικοειδής Ε Τα-Σ ΤΜΧ 160

54
ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΡΏΝ extension line

100 cm w/3way ΤΜΧ 120

55
ΠΟΤΗΡΑΚΙΑ

ΓΕΝ.ΟΥΡ.ΑΠΟΣΤΕΙΡΏΜΕΝΑ ΤΜΧ 6984

56 ΠΟΤΗΡΑΚΙΑ ΦΑΡΜΑΚΏΝ ΤΜΧ 10968

57
ΠΏΜΑΤΑ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΏΝ

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΤΜΧ 12760

58 ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΑΕΡΑΓΏΓΟΙ Ν 6 ΤΜΧ 56

59 ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΑΕΡΑΓΏΓΟΙ ΝΟ 6,5 ΤΜΧ 60

60 ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΑΕΡΑΓΏΓΟΙ Ν 7 ΤΜΧ 40

61 ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΑΕΡΑΓΏΓΟΙ Ν 7,5 ΤΜΧ 56

62 ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΑΕΡΑΓΏΓΟΙ Ν 8 ΤΜΧ 56

63 ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΑΕΡΑΓΏΓΟΙ ΝΟ 8.5 ΤΜΧ 16

64 ΣΕΤ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΠΛΗΡΕΣ Νο 18 ΤΜΧ 120

65 ΣΕΤ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘ, ΝΟ 22G ΤΜΧ 128

66
ΣΕΤ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ-

ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ 27G/18G ΤΜΧ 40

67 ΣΕΤ ΑΙΜΟΡΟΙΔΕΚΤΟΜΗΣ ΤΜΧ 5

68 ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΤΙΚ ΣΑΧΑΡΟΜΕΤΡΟΥ ΤΜΧ 10040

69 ΤΡΑΧΕΙΟΣΏΛΗΝΕΣ ΝΟ 2.5 ΤΜΧ 4

70 ΤΡΑΧΕΙΟΣΏΛΗΝΕΣ ΝΟ 3 ΤΜΧ 4

71 ΤΡΑΧΕΙΟΣΏΛΗΝΕΣ ΝΟ 3.5 ΤΜΧ 4

72 ΤΡΑΧΕΙΟΣΏΛΗΝΕΣ ΝΟ 4 ΤΜΧ 4

73 ΤΡΑΧΕΙΟΣΏΛΗΝΕΣ ΝΟ 5 ΤΜΧ 4

74 ΤΡΑΧΕΙΟΣΏΛΗΝΕΣ ΝΟ 5.5 ΤΜΧ 4

75 ΤΡΑΧΕΙΟΣΏΛΗΝΕΣ ΝΟ 6 ΤΜΧ 4

76 ΤΡΑΧΕΙΟΣΏΛΗΝΕΣ ΝΟ 6.5 ΤΜΧ 8

77 ΤΡΑΧΕΙΟΣΏΛΗΝΕΣ ΝΟ 7 ΤΜΧ 8

78 ΤΡΑΧΕΙΟΣΏΛΗΝΕΣ ΝΟ 7.5 ΤΜΧ 16

79 ΤΡΑΧΕΙΟΣΏΛΗΝΕΣ ΝΟ 8 ΤΜΧ 40

80 ΤΡΑΧΕΙΟΣΏΛΗΝΕΣ ΝΟ 8.5 ΤΜΧ 96

81 ΤΡΑΧΕΙΟΣΏΛΗΝΕΣ ΝΟ 9 ΤΜΧ 96

82 ΤΡΑΧΕΙΟΣΏΛΗΝΕΣ ΝΟ 9.5 ΤΜΧ 80

83
ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΛΥΣΕΏΣ ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ

( ΓΙΑ ΚΥΣΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ) ΤΜΧ 80

84
ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΑΣ ΒΙΟΨΙΑΣ

(ΣΕΤ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ) ΤΜΧ 16

85 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΜΧ 2568

86 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΡΟΥ ΤΜΧ 35124

87 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΙΚΡΟΣΤΑΓΟΝΏΝ ΤΜΧ 10040
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88 ΣΚΏΡΑΜΙΔΕΣ Μ.Χ. ΤΜΧ 3320

89 ΣΤΑΤΏ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΏΝ Μ.Χ. ΤΜΧ 3490

90
ΣΤΙΚ ΟΥΡΏΝ 10 ΠΑΡΑΜ Η ΣΤΙΚ

ΟΥΡΏΝ ΤΜΧ 11426

91
ΣΤΡΟΦΙΓΓΕΣ 3WAY (Χωρις προεκτ.

Χωρίς καπάκι) ΤΜΧ 15000

92 ΣΤΡΟΦΙΓΓΕΣ 3WAY ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΤΜΧ 120

93

ΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ
ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΏΝ 7Χ6,5 ΜΕ

ΣΧΙΣΜΗ ΤΜΧ 15840

94

ΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ
ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΏΝ 10Χ12 ΜΕ

ΣΧΙΣΜΗ ΤΜΧ 40

95
ΣΤΥΛΕΟΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ Μ.Χ. ΜΕ 2

BUTTON ΤΜΧ 240

96
ΣΏΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΧΏΡΙΣ

CUFF NO 2.5 ΤΜΧ 8

97
ΣΏΛΗΝΑΣ ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΙΑΣ 3m

Μ.Χ.ΚΏΔ.884101 ΤΜΧ 140

98
ΣΏΛΗΝΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
ΕΞΕΡΧ.ΑΕΡΙΏΝ (ΑΝΑΙΣΘ/ΚΟΥ) ΤΜΧ 136

99
ΣΏΛΗΝΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 6mmx2m

ΑΠΟΣΤ/ΝΟΣ ΤΜΧ 1200

100 STREP-A RAPID TEST ΤΜΧ 436

101
ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΏΛΗΝΕΣ SOFT

SEAL CUFF NO 8,5 ΤΜΧ 120

102
ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΏΛΗΝΕΣ SOFT

SEAL CUFF NO 9 ΤΜΧ 40

103
ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΏΛΗΝΕΣ SOFT

SEAL CUFF NO 7,5 ΤΜΧ 128

104
ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΏΛΗΝΕΣ SOFT

SEAL CUFF NO 7 ΤΜΧ 56

105
ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΏΛΗΝΕΣ SOFT

SEAL CUFF NO 6,5 ΤΜΧ 40

106
ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΏΛΗΝΕΣ SOFT

SEAL CUFF NO 6 ΤΜΧ 16

107
ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΏΛΗΝΕΣ SOFT

SEAL CUFF NO 5,5 ΤΜΧ 16

108
ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΏΛΗΝΕΣ SOFT

SEAL CUFF NO 5 ΤΜΧ 24

109
ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΏΛΗΝΕΣ ΜΕ

CUFF NO 9,5 ΤΜΧ 8

110
ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΏΛΗΝΕΣ ΜΕ

CUFF NO 8 ΤΜΧ 192

111
ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΏΛΗΝΕΣ ΣΠΙΡΑΛ

+CUFF NO 9 ΤΜΧ 8

112
ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΏΛΗΝΕΣ ΣΠΙΡΑΛ

+ CUFF NO 8 ΤΜΧ 96

113
ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΏΛΗΝΕΣ ΣΠΙΡΑΛ

+ CUFF NO 7 ΤΜΧ 40

114
ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΏΛΗΝΕΣ ΣΠΙΡΑΛ

+ CUFF NO 7,5 ΤΜΧ 80

115
ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΏΛΗΝΕΣ ΣΠΙΡΑΛ

+ CUFF NO 8,5 ΤΜΧ 48

116
ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΏΛΗΝΕΣ ΣΠΙΡΑΛ

+ CUFF NO 6,5 ΤΜΧ 16

117 ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΏΛΗΝΕΣ ΣΠΙΡΑΛ
+ CUFF ΝΟ 6

ΤΜΧ 16
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118
ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΏΛΗΝΕΣ ΧΏΡΙΣ

CUFF ΝΟ 2,5 ΤΜΧ 16

119
ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΏΛΗΝΕΣ ΧΏΡΙΣ

CUFF ΝΟ 3 ΤΜΧ 24

120
ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΏΛΗΝΕΣ ΧΏΡΙΣ

CUFF NO 3,5 ΤΜΧ 24

121
ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΏΛΗΝΕΣ ΧΏΡΙΣ

CUFF NO 4 ΤΜΧ 16

122
ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΕΥΘΕΙΑ

ΜΕ ΤΡΥΠΑ & ΠΏΜΑ Μ.Χ ΑΠΟΣΤ. ΤΜΧ 492

123
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΡΟΓΧΙΚΏΝ

ΕΚΚΡΙΣΕΏΝ ΤΜΧ 80

124 ΚΟΛΑΡΑ ΑΥΧΕΝΙΚΑ ΜΑΛΑΚΑ SMALL ΤΜΧ 218

125
ΚΟΛΑΡΑ ΑΥΧΕΝΙΚΑ ΜΑΛΑΚΑ

MEDIUM ΤΜΧ 400

126 ΚΟΛΑΡΑ ΑΥΧΕΝΙΚΑ ΜΑΛΑΚΑ LARGE ΤΜΧ 600

127 ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΕΛΞΕΙΣ ΕΝΗΛΙΚΏΝ ΤΜΧ 320

128 ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΕΛΞΕΙΣ ΠΑΙΔΏΝ ΤΜΧ 96

129 ΣΠΙΡΑΛ ΤΥΠΟΥ ΤΑΦ ΤΜΧ 40

130

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ
ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΒΕΛΟΝΗΣ μήκους

70mm ΤΜΧ 20

131

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ
ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΒΕΛΟΝΗΣ μήκους

150mm ΤΜΧ 20

132

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ
ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΣΦΑΙΡΙΔΙΟΥ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ

3mm μηκους 60mm ΤΜΧ 20

133

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ
ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΣΦΑΙΡΙΔΙΟΥ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ

5mm μηκους 60mm ΤΜΧ 20

134

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ
ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΣΦΑΙΡΙΔΙΟΥ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ

5mm μηκους 130mm ΤΜΧ 20

135

ΜΑΝΤΑΛΑΚΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ (FAST CLIP

ECG ELECTR CHILD/ADULT
CONNECTOR FOR ALL ECG) ΤΜΧ 10

136 ΣΕΤ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ 25G ΤΜΧ 32

137
ΚΟΛΑΡΑ ΑΥΧΕΝΙΚΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

SMALL ΤΜΧ 8

138
ΚΟΛΑΡΑ ΑΥΧΕΝΙΚΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

MEDIUM ΤΜΧ 8

139
ΚΟΛΑΡΑ ΑΥΧΕΝΙΚΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

LARGE ΤΜΧ 8

140
ΜΑΣΚΕΣ ΜΕ ΑΣΠΙΔΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Μ.Χ ΤΜΧ 800

141
ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΤΜΧ 80

142
ΣΕΤ ΣΠΟΓΓΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟ

ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ MEDIUM ΤΜΧ 32

143
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ

ΕΝΗΛΙΚΏΝ ZOLL ΤΜΧ 1

144
ΣΕ ΠΡΟΚΑΡΔΙΏΝ ΒΕΝΤΟΥΖΏΝ ΓΙΑ
ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟ (NIHON KODHEN) ΤΜΧ 16

145 ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΤΕΠ ΤΜΧ 60

146
ΛΟΥΠΑ ΒΙΟΨΙΑΣ ΓΥΝ.ΕΠΕΜΒΑΣΕΏΝ

idem idem mm 20x10 ΤΜΧ 16

147 ΛΟΥΠΑ ΒΙΟΨΙΑΣ ΓΥΝ.ΕΠΕΜΒΑΣΕΏΝ ΤΜΧ 16
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idem idem mm 15Χ10

148
ΛΟΥΠΑ ΒΙΟΨΙΑΣ ΓΥΝ.ΕΠΕΜΒΑΣΕΏΝ

idem idem mm 20Χ20 ΤΜΧ 16

...........€
.....€ΑΝΕΥ

ΦΠΑ ......€ ΜΕ ΦΠΑ

Η  υποβαλλόμενη προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον οικονομικό φορέα για διάστημα ……………………….. (…..) μηνών

από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΏΝ

    ………………………………………
   (Ημερομηνία και υπογραφή)

Σημείωση: Η παρούσα υποβάλλεται σε μορφή .pdf στον υποφάκελο της οικονομικής προσφοράς, φέροντας την
ψηφιακή υπογραφή του προσφέροντος. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράψουν την παρούσα με χρήση προηγμένης
ηλεκτρονικής  υπογραφής, αλλά μπορούν να την αυθεντικοποιήσουν  με οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο,
εφόσον  στη  χώρα  προέλευσής  τους  δεν  είναι  υποχρεωτική  η  χρήση  προηγμένης  ψηφιακής  υπογραφής  σε
διαδικασίες  σύναψης  δημοσίων  συμβάσεων.  Στις  περιπτώσεις  αυτές  η  προσφορά  συνοδεύεται  με  υπεύθυνη
δήλωση,  στην  οποία  δηλώνεται  ότι,  στη  χώρα  προέλευσης  δεν  προβλέπεται  η  χρήση  προηγμένης  ψηφιακής
υπογραφής ή ότι, στη χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για τη
συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων.

Η υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής.

Σε  περίπτωση  που  κάποιο  υλικό  δεν  παρακολουθείται  από  το  Παρατηρητήριο  Τιμών,  αυτό  θα  δηλώνεται  με
υπεύθυνη δήλωση, η οποία θα υποβάλλεται με την παρούσα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / 

Ημερομηνία έκδοσης: ……………………………..

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1).............................

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα2) .........................................

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3.

Έχουμε  την  τιμή  να  σας  γνωρίσουμε  ότι  εγγυόμαστε  με  την  παρούσα  επιστολή  ανέκκλητα  και  ανεπιφύλακτα
παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ ……………4 υπέρ του

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .......................... , ΑΦΜ: ……...........

(διεύθυνση) ……………………….., ή

(ii)  [σε  περίπτωση  νομικού  προσώπου]:  (πλήρη
επωνυμία) ....................... , ΑΦΜ: .................

(διεύθυνση) …………………..…….. ή

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων

α) (πλήρη επωνυμία)........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ………….…………………………………..

β) (πλήρη επωνυμία)........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ………….…………………………………..

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ………….…………………………………5

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 
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ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,

για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την (αριθμό/ ημερομηνία)
.....................
Διακήρυξη/Πρόσκληση/

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  ....................................................  της/του (Αναθέτουσας Αρχής /

Αναθέτοντος φορέα), η οποία έχει καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την …./…./…….. και αφορά για την
ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης: (τίτλος σύμβασης)/ για το/τα τμήμα/τα

 παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις του/της (υπέρ ου 
η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.
Το  παραπάνω  ποσό  τηρείται  στη  διάθεσή  σας  και  θα  καταβληθεί  ολικά  ή  μερικά  χωρίς  καμία  από  μέρους  μας
αντίρρηση,  αμφισβήτηση  ή  ένσταση  και  χωρίς  να  ερευνηθεί  το  βάσιμο  ή  μη  της  απαίτησης  σας  μέσα
σε ....................ημέρες  από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

παρούσα ισχύει μέχρι και την …………………………………………………... ή
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να
θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.

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

Αποδεχόμαστε  να  παρατείνομε  την  ισχύ  της  εγγύησης  ύστερα  από  έγγραφο  της  Υπηρεσίας  σας,  στο  οποίο
επισυνάπτεται  η  συναίνεση  του  υπέρ  ου  για  την  παράταση  της  προσφοράς,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  ...  της
Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα
μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της
παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

1. Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.

2 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.

3 Το  ύψος  της  εγγυητικής  επιστολής  συμμετοχής  καθορίζεται  στα  έγγραφα  της
σύμβασης σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό και δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% της
εκτιμώμενης  αξίας  της  σύμβασης.  Αναγράφεται  ολογράφως  και  σε  παρένθεση
αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ (άρθρο 72 Ν. 4412/2016).

4 όπως. υποσ. 3.

5 Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας.

6 Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών /  υπηρεσιών, κλπ 

7 Εφόσον η εγγυητική επιστολή αφορά σε προσφορά τμήματος/τμημάτων της
Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης  Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος,  σύμφωνα
με τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης, συμπληρώνεται ο αύξων αριθμός
του/ων τμήματος/τμημάτων για το/α οποίο/α υποβάλλεται προσφορά.

8 Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

9 ΣΗΜΕΙΩΣΗ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΤΡΑΠΕΖΑ:  Ο  χρόνος  ισχύος  πρέπει  να  είναι  μεγαλύτερος
τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός
ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης (άρθρο 72 Ν. 4412/16). 

10 Άρθρο 72 Ν. 4412/2016.

11 Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις
τράπεζες  που  λειτουργούν  στην  Ελλάδα  θεσμοθετήθηκε  με  την  υπ'αριθ.
2028691/4534/03.08.1995  (ΦΕΚ  Β'  740/28.08.1995)  απόφαση  του  Υπουργού
Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής
υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή
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ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. /

Ημερομηνία έκδοσης ……………………………..

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1).................................

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)2................................

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3.

Έχουμε  την  τιμή  να  σας  γνωρίσουμε  ότι  εγγυόμαστε  με  την  παρούσα  επιστολή  ανέκκλητα  και  ανεπιφύλακτα
παραιτούμενοι  του  δικαιώματος  της  διαιρέσεως  και  διζήσεως  μέχρι  του  ποσού  των
ευρώ………………………………………………………………………..4

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους
ως
μελών
της

ένωσης ή κοινοπραξίας,

για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των ..5/ της υπ αριθ ..... σύμβασης (τίτλος σύμβασης)”, σύμφωνα με

την (αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη / Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 6

........................... της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα).

Το  παραπάνω  ποσό  τηρείται  στη  διάθεσή  σας  και  θα  καταβληθεί  ολικά  ή  μερικά  χωρίς  καμία  από  μέρους  μας
αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε ....…. ημέρες7

από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της σύμβασης8) ή

μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την
Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.

Σε  περίπτωση  κατάπτωσης  της  εγγύησης,  το  ποσό  της  κατάπτωσης  υπόκειται  στο  εκάστοτε  ισχύον  πάγιο  τέλος
χαρτοσήμου.

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της
παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε9.

υπέρ του:

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..................... , ΑΦΜ: ................

(διεύθυνση) .......................…….., ή

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ………………. , ΑΦΜ: …................. 

(διεύθυνση).......................…….. ή

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων

α) (πλήρη επωνυμία) ................... , ΑΦΜ: ................. (διεύθυνση)......

β) (πλήρη επωνυμία) .................... , ΑΦΜ: ......................
 (διεύθυνση)...
.

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ......................
 (διεύθυνση)...
. (συμπληρώνεται με όλα τα

μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας)
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(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

1 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.

2 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.

3 Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ.

4 Όπως υποσημείωση 3.

5 Εφόσον  αφορά  ανάθεση  σε  τμήματα  συμπληρώνεται  ο  α/α  του/ων
τμήματος/των για τα οποία υπογράφεται η σχετική σύμβαση.

6 Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, 

7 Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις

8 Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει 
να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, για το 
διάστημα που θα ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης

9 Ο  καθορισμός  ανωτάτου  ορίου  έκδοσης  των  εγγυητικών  επιστολών  από  τις
τράπεζες  που  λειτουργούν  στην  Ελλάδα  θεσμοθετήθηκε  με  την  υπ'αριθ.
2028691/4534/03.08.1995  (ΦΕΚ  Β'  740/28.08.1995)  απόφαση  του  Υπουργού
Οικονομικών,  με  την  οποία  και  κατέστη  υποχρεωτική  και  η  αναγραφή  της
σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Σχέδιο Σύμβασης

 “ 

Προμήθεια για την προμήθεια Μη Χημικά Ιατρικά Αναλώσιμα Μιας Χρήσης & 
Αιματολογικά Αναλώσιμα Υλικά για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Λευκάδας, 
διάρκειας οχτώ (8) μηνών, με CPV: ……………………….. ”

Σ Υ Μ Β Α Σ Η    Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ  

# ……………….. € + ΦΠΑ ……% #

Στη  Λευκάδα  σήμερα  την  .....................  του  μηνός   ....................................................  του  έτους  202….,
ημέρα    .......................... , οι κάτωθι υπογεγραμμένοι, αφ΄ ενός μεν 

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»,  που εδρεύει επί
της ………………. (ΑΦΜ: 800184070 - Δ.Ο.Υ. Λευκάδας),  όπως εκπροσωπείται νόμιμα κατά την υπογραφή της
παρούσας από τον Διοικητή  κ. ………………… και αφ΄ ετέρου 

Ο οικονομικός φορέας, εφεξής ανάδοχος,  ……………………………………………………………………………………

νομίμως

εκπροσωπούμενος από τ................................................................................................................, 

συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τα παρακάτω:

Το ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, διενήργησε ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό,  με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την «Προμήθεια υγειονομικού υλικού για τις
ανάγκες Γενικού Νοσοκομείου Λευκάδας», διάρκειας εννέα(9) μηνών.

              ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

                 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

             6Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

           ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Καταχωριστέο στο ΚΗΜΔΗΣ

Λευκάδα, …./…../202….
 

Αρ. πρωτ. : ……….

Διεύθυνση
εταιρίας : Τ.Κ. : Περιοχή :

Τηλέφωνα
επικοιν. 

: Κινητ
ό

: Φαξ :

Α.Φ.Μ : Δ.Ο.Υ. :
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 Σύμφωνα με τις Διατάξεις του:

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

 του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α'
297)  και  άλλες  διατάξεις”  και  του  ν.  3614/2007  (Α'  267)  «Διαχείριση,  έλεγχος  και  εφαρμογή  αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,

 του  ν.  4270/2014  (Α'  143)  «Αρχές  δημοσιονομικής  διαχείρισης  και  εποπτείας  (ενσωμάτωση  της  Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

 του  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» και
ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1, 

 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», 

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»

 Ν.4727/20 (ΦΕΚ 184/23.09.2020 τεύχος Α'): Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό
Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις

 του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών
τους με κλήρωση»,

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

 του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)

  του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο
και άλλες διατάξεις»,  

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων
7 και 13 έως 15,

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”, 

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”, 

 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”

 Το Ν. 3310/05 (ΦΕΚ 30/Α΄) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά
τη διαδικασία  σύναψης  δημοσίων  συμβάσεων»,  όπως τροποποιήθηκε  με  τις  διατάξεις  του  Ν.  3414/05  (ΦΕΚ
279/Α΄)

 της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»

 της  με  αρ.  56902/215  (Β'  1924/2.6.2017)  Απόφασης  του  Υπουργού  Οικονομίας  και  Ανάπτυξης  «Τεχνικές
λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 

 των  σε  εκτέλεση  των  ανωτέρω  νόμων  εκδοθεισών  κανονιστικών  πράξεων,  των  λοιπών  διατάξεων  που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του συνόλου
των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει
την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
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 Την  υπ΄  αριθµ.  ……/202…  (ΑΔΑ:  ………………..)   Απόφαση  Διοικητικού  Συμβουλίου  µε  την  οποία  ορίσθηκαν  οι
επιτροπές  διαγωνισµού  και αξιολόγησης  προµηθειών 

 Την  υπ΄  αριθµ.  ……/202…  (ΑΔΑ:  ………………..)   Απόφαση  Διοικητικού  Συμβουλίου  µε  την  οποία  ορίσθηκαν  οι
επιτροπές παραλαβής  προµηθειών.

 Το Πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ: …………………………………..

 Το υπ’αριθμ. ……………… Τεκμηριωμένο Αίτημα του Διατάκτη

 Την υπ’αριθμ. ……… Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ: ……………………………….

 Το Εγκεκριμένο Αίτημα με ΑΔΑΜ: …………………………..

 Την αριθ. …/202…. (ΑΔΑ: ……………………….) Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της
διακήρυξης και οι τεχνικές προδιαγραφές.

 Της υπ’αριθμ. ……………….. Διακήρυξης του Γ.Ν. Λευκάδας, με ΑΔΑΜ: ………………………….

 ………………………………………………….

 Της υπ’αριθμ. ………….. (ΑΔΑ: ……………………… και ΑΔΑΜ: ………………………) Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου για
την έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και την κατακύρωση της προμήθειας.

 των  σε  εκτέλεση  των  ανωτέρω  νόμων  εκδοθεισών  κανονιστικών  πράξεων,  των  λοιπών  διατάξεων  που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του συνόλου
των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει
την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στον δεύτερο των συμβαλλομένων(καλούμενο εφεξής «ανάδοχος»)την προμήθεια των κατωτέρω ειδών:

(παρατίθεται πίνακας με τις συμβατικές ποσότητες)

Ο  ανάδοχος κατέθεσε την υπ’ αριθ. …………..εγγυητική επιστολή της τράπεζας……………, ποσού……………………ευρώ,για την
καλή εκτέλεση της σύμβασης.

Aναπόσπαστο  τμήμα  της παρούσας αποτελούν, σύμφωνα με τοάρθρο2 παρ.1 περιπτ.42τουΝ.4412/2016:

 η υπ’αριθμ.  ………………/202.. Διακήρυξη (ΑΔΑΜ: ………………………) με τα       Παραρτήματα της που αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος της 

 η προσφορά του αναδόχου
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Άρθρο1 

Αντικείμενο

Η παρούσα αφορά την προμήθεια ………………………………………………… για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Λευκάδας
για εννέα(9) μήνες.

Η αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των ……………………….€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ….% (δαπάνη χωρίς ΦΠΑ:
……………………… € , ΦΠΑ: ……………………€).

Η διάρκεια ισχύος των συμβάσεων ορίζεται σε οχτώ (8)μήνες.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθου κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :
……………………… «……………………………………..»

Το Γ.Ν. Λευκάδας δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων του κάθε είδους που αναγράφεται στον
ενδεικτικό προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων για κάθε είδος, ο
μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του  Νοσοκομείου.

Η σύμβαση ανατέθηκε με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής. 

Το Γ.Ν. Λευκάδας δύναται να μην απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων κάθε είδους.

Άρθρο 2

Διάρκεια σύμβασης – Χρόνος, τρόπος και τόπος παράδοσης υλικών

Ησύμβασητηςπρομήθειαςθαισχύειαπότην…../…./202… έως …./…./20…..

Ο  ανάδοχος  οφείλει  χωρίς  καθυστέρηση  από τη  στιγμή  που  λαμβάνει  την  εντολή προμήθειας,  να  εφοδιάσει  την
Υπηρεσία με την παραγγελθείσα, μέσα στα χρονικά όρια που ορίζονται από την παραγγελία.

Η  παραγγελία  για  την  προμήθεια  των  ειδών  θα  δίνεται  στους  προμηθευτές  εγγράφως  (φυσική  ή  ηλεκτρονική
αλληλογραφία)  ή  τηλεφωνικώς.  Παραγγελία που θα δίνεται σε μικρότερο χρονικό διάστημα θα εκτελείται  εφόσον
υπάρχει  η  δυνατότητα  από  τους  προμηθευτές  να  την  εκτελέσουν  χωρίς  να  αποβεί  σε  βάρος  της  ποιότητας  των
παραγγελθέντων ειδών.

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.

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 ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.
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Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών
και  την επιτροπή παραλαβής,  για  την ημερομηνία που προτίθεται  να  παραδώσει  το υλικό,  τουλάχιστον πέντε (5)
εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

Μετά από κάθε  προσκόμιση  υλικού  στην  αποθήκη  υποδοχής  αυτών,  ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  υποβάλει  στην
υπηρεσία  αποδεικτικό,  θεωρημένο  από  τον  υπεύθυνο  της  αποθήκης,  στο  οποίο  αναφέρεται  η  ημερομηνία
προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.

Άρθρο 3 

Τρόπος πληρωμής

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :

Η συμβατική αξία των ειδών θα πληρωθεί, στον προμηθευτή τμηματικά μετά την εκάστοτε παραλαβή της προμήθειας
και έκδοσης του τιμολογίου. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών
που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού
που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Toν Ανάδοχο 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. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς
και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο
4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και
κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο
όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του
άρθρου 36 του ν. 4412/2016

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής καθώς
και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν.
4412/2016) .

Οι  υπέρ  τρίτων  κρατήσεις  υπόκεινται  στο  εκάστοτε  ισχύον  αναλογικό  τέλος  χαρτοσήμου  3%  και  στην  επ’  αυτού
εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

δ) Κράτηση 2% υπέρ Ψυχικής Υγείας, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων
της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 4%
επί του καθαρού ποσού. 

Άρθρο 4 

Υποχρεώσεις αναδόχου

1. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι:

α)  θα  τηρεί  κατά  την  εκτέλεση  της  σύμβασης  τις  υποχρεώσεις  τους  που  απορρέουν  από  τις  διατάξεις  της
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, 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 ενεργεί αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλο το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης
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γ)  θα  λαμβάνει  τα  κατάλληλα  μέτρα  για  να  διαφυλάξει  την  εμπιστευτικότητα  των  πληροφοριών  που  έχουν
χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα
όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν
εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

2. Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001, επιπλέον του όρου
της παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ’ όλη τη
διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12
ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή
μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται
στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105   του ν.   4412/2016  και
αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ
του  υπόχρεου  παραγωγού.  Η  μη  τήρηση  των  υποχρεώσεων  της  παρούσας  παραγράφου  έχει  τις  συνέπειες  της
παραγράφου 5 του άρθρου 105   του ν. 4412/2016 .  

3. Ο  προμηθευτής  είναι  υποχρεωμένος  να  λάβει  όλα  τα  κατάλληλα  μέτρα,  για  τη  συσκευασία,  μεταφορά,
φορτοεκφόρτωση και παράδοση των προς προμήθεια ειδών. Επίσης ο προμηθευτής βαρύνεται για κάθε ζημιά που
πιθανόν να γίνει από υπαιτιότητα του ίδιου ή του προσωπικού του κατά την συσκευασία, μεταφορά, φορτοεκφόρτωση
και παράδοση των ειδών στους χώρους που θα υποδείξει το Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας. 

Ο  προμηθευτής  είναι  υποχρεωμένος  να παραδώσει  τα  προς προμήθεια  συνοδευόμενα  με  όσα  προβλέπονται  και
απαιτούνται από την παρούσα διακήρυξη, σύμφωνα με τα συμβατικά στοιχεία και με την προσφορά του. 

Για κάθε ατύχημα ή δυστύχημα στο προσωπικό του προμηθευτή ή στον ίδιο ή σε τρίτους που προκαλείται κατά την
διάρκεια των εργασιών συσκευασίας,  μεταφοράς,  φορτοεκφόρτωσης και παράδοσης των ειδών στους χώρους του
Γενικού Νοσοκομείου Λευκάδας, βαρύνεται αποκλειστικά ο προμηθευτής. 

Επίσης τα απαιτούμενα για την προμήθεια των ειδών μέσα, τα υλικά και τα μηχανήματα για την εναπόθεσή τους στους
χώρους που θα υποδείξει το Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας, καθώς και το απαιτούμενο εργατοτεχνικό προσωπικό για
την φορτοεκφόρτωση, μεταφορά και τοποθέτηση των παραπάνω ειδών βαρύνουν αποκλειστικά τον προμηθευτή. 

Άρθρο 5

Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις

1. Ο ανάδοχος 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
παράγραφο 6.1 της υπ’αριθμ. ……..…… Διακήρυξης. 

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, επιβάλλεται, με απόφαση του αποφαινόμενου
οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή
εξηγήσεων η 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.

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.
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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.

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

Άρθρο 6 

Υπεργολαβία

Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης  
τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων τηςπαρ.2 του άρθρου18 του 
ν.4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.

Ο Ανάδοχος με το από …… έγγραφό του, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα, και σύμφωνα με τον υπ’ αριθ. ……..
όρο  της  διακήρυξης  ενημέρωσε  το  Νοσοκομείο  για  το  όνομα,  τα  στοιχεία  επικοινωνίας  και  τους  νόμιμους
εκπροσώπους  των  υπεργολάβων  του,  οι  οποίοι  συμμετέχουν  στην  εκτέλεση  της  σύμβασης.  Υποχρεούται  να
γνωστοποιεί στο Νοσοκομείο κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις
απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία
στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της
συνεργασίας  του  Αναδόχου  με  υπεργολάβο/  υπεργολάβους  της  σύμβασης,  αυτός  υποχρεούται  σε  άμεση
γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στο Νοσοκομείο, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/
των  τμημάτων  της  σύμβασης  είτε  από  τον  ίδιο,  είτε  από  νέο  υπεργολάβο  τον  οποίο  θα  γνωστοποιήσει  στο
Νοσοκομείο κατά την ως άνω διαδικασία.

Άρθρο 7

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 και κατόπιν γνωμοδότησης της
Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.

Άρθρο 8

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

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 2.2.3.1 της υπ’αριθμ. ……………… Διακήρυξης 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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Άρθρο 9

Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών

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 ως άνω νόμου.
Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί
μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. 

Οι έλεγχοι διακρίνονται σε : 1. Μακροσκοπικούς και 2. Εργαστηριακούς. 

Οι  ανωτέρω  έλεγχοι  διενεργούνται  (διενέργεια  μακροσκοπικού  ελέγχου,  λήψη  δειγμάτων  και  αποστολή  για
εργαστηριακό έλεγχο στο ΚΒΙΕΣ ή άλλα κρατικά ή αναγνωρισμένα εργαστήρια όπως Γενικό Χημείο του Κράτους, κατά
τόπους αρμόδιες Χημικές, Κτηνιατρικές και άλλες Υπηρεσίες) και από τις Επιτροπές παραλαβής , οι οποίες σε κάθε
παραλαβή διενεργούν και τον μακροσκοπικό έλεγχο.

Ειδικά για τον εργαστηριακό, δηλαδή για την λήψη δειγμάτων και την αποστολή τους στα αρμόδια εργαστήρια, τον
διενεργούν  όποτε  τον  θεωρούν  σκόπιμο  ή  οπωσδήποτε  σε  κάθε  περίπτωση  αμφιβολίας  για  την  ποιότητα  ή  την
προέλευση.  Και  στις  δύο  ανωτέρω  περιπτώσεις  διενέργειας  εργαστηριακού  ελέγχου  οι  επιτροπές  παραλαβής  ή
στέλνουν  απευθείας  τα  δείγματα  στα  αρμόδια  εργαστήρια  ή  καλούν  τις  αρμόδιες  υπηρεσίες  οι  οποίες  ελέγχουν
μακροσκοπικά το είδος και προβαίνουν στην λήψη δείγματος για εργαστηριακό έλεγχο εφόσον το κρίνουν αναγκαίο. 

Οι λεπτομέρειες που αφορούν τη λήψη δειγμάτων αναλύονται στο άρθρο 14 της παρούσας.

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.

Η  επιτροπή παραλαβής,  μετά  τους  προβλεπόμενους  ελέγχους  συντάσσει  πρωτόκολλα  (μακροσκοπικό  –  οριστικό-
παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν.
4412/16.

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται υποχρεωτικά
και στους αναδόχους.

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.

Επίσης,  εάν ο τελευταίος  διαφωνεί  με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  διενεργήθηκαν από
πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ΄εφεση των οικείων
αντιδειγμάτων,  μέσα  σε  ανατρεπτική  προθεσμία  είκοσι  (20)  ημερών  από  την  γνωστοποίηση  σε  αυτόν  των
αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16.

Το αποτέλεσμα  της κατ΄έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα αποτελέσματα της
κατ΄έφεση εξέτασης.

2. Η  παραλαβή  των  υλικών  και  η  έκδοση  των  σχετικών  πρωτοκόλλων  παραλαβής  πραγματοποιείται  μέσα
πραγματοποιείται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την προσωρινή παραλαβή.

Αν  η  παραλαβή  των  υλικών  και  η  σύνταξη  του  σχετικού  πρωτοκόλλου  δεν  πραγματοποιηθεί  από  την  επιτροπή
παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με
κάθε  επιφύλαξη  των  δικαιωμάτων  του  Δημοσίου  και  εκδίδεται  προς  τούτο  σχετική  απόφαση  του  αρμοδίου
αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό
προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού
και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου.

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι
προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου
οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την
παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει  σε όλες τις
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διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και
συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται
πριν  από  την  ολοκλήρωση  όλων  των  προβλεπομένων  από  τη  σύμβαση  ελέγχων  και  τη  σύνταξη  των  σχετικών
πρωτοκόλλων.

Άρθρο 10

Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση

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 προθεσμία εικοσιτεσσάρων (24) ωρών.

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 ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος
και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος 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.

3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3  του άρθρου
213 του ν. 4412/2016.

Άρθρο 11

Επίλυση Διαφορών – Εφαρμοστέο Δίκαιο

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της 14/2021 Διακήρυξης και
συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

Άρθρο 12

Λύση της σύμβασης

Μετηνεπιφύλαξητουάρθρου8τηςπαρούσας,ησύμβασηλύεταιμετηνπάροδοτηςημερομηνίαςδιάρκειαςτης,όπωςαυτήορί
ζεταιστοάρθρο2τηςπαρούσαςήμετηνπαράδοση του συμβατικού αντικειμένου.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε τρία (3) αντίτυπα , αναγνώσθηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως από τα 
συμβαλλόμενα μέρη.

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για το Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας 

                 ……………………………

        Για τον Ανάδοχο

        Ο νόμιμος εκπρόσωπος 

        της εταιρείας 

      ……………………………
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                                                                                                                  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

                                                                                                                   ΜΠΑΚΑΒΟΣ Ι.
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