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ΑΠΟΦΑΣΗ
ΑΡΘΡΟ 1
Έχοντας υπόψη
1.

Τις διατάξεις

1.1

Του Ν.Δ. 2592/53 (ΦΕΚ 254/Α/1953) "Περί οργανώσεως της ιατρικής αντίληψης όπως

τροποποιήθηκαν

1.2

συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.
Της με αρ. Α3α/οικ.10358/5-11-92 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας " καθορισμός αρμοδιοτήτων των

1.3

Δ.Σ. των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων κ.λ.π.''
Του N. 2286/1995 (ΦΕΚ. 19/Α/19.01.1995) «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»,
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199/Α/28.09.1999) «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων,

1.4

άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις».
Του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες

1.5

διατάξεις».
Του Ν. 2328/1995 (ΦΕΚ 159/Α/95), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2372/96 (ΦΕΚ 29/Α/96 άρθρο 11 και το Ν.2414/96
(ΦΕΚ 135/Α/96) άρθρο 14 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ. 82/96 (ΦΕΚ 66/Α/96) «Ονομαστικοποίηση των
μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών», όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 8

1.6

του Ν. 3310/05 και του άρθρου 8 του Ν.3414/05.
Του Ν. 2522 / 97 (Φ.Ε.Κ. 178 /Α/97) « Δικαστική προστασία κατά το στάδιο

1.7

συμβάσεων Δημοσίων Έργων, Κρατικών Προμηθειών και Υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89 / 665 Ε.Ο.Κ.».
Του Ν. 3310 / 2005 (Φ.Ε.Κ. 30/Α/14-02-2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή

που προηγείται της σύναψης

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημόσιων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του
Ν.3414/05 (ΦΕΚ 279/Α/10-11-2005) «Τροποποίηση του Ν.3310/05 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και
1.8

την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων».
Του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007) " Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας
2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης

δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και

υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51 ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/Ε.Κ. του
1.9

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης /11/2005.
Του Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35/2000 για την

1.10

καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές.
Του Ν. 2889 / 2001 (Φ.Ε.Κ. 37/Α/01), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το Ν.3204/2003 (ΦΕΚ 296/Α/03),
τον Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/05) «Ε.Σ.Υ. και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» και τον Ν.3527/2007
(ΦΕΚ 25/Α/2007) «Κύρωση Συμβάσεων υπέρ Ν.Π.Δ.Δ. εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής

1.11

Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις».
Του Ν. 3021 / 2002 (Φ.Ε.Κ. 143/Α/2002) «Περιορισμοί στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων με πρόσωπα που
δραστηριοποιούνται ή συμμετέχουν σε επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ.
5 του άρθρου 22 του Ν. 3166/2003 (ΦΕΚ 178/Α/03) και την παράγραφο 26 του άρθρου 12 του Ν.3310/2005 (ΦΕΚ

1.12

30/Α/05 με τον οποίο καταργήθηκε το άρθρο 4 του Ν.3021/2002.
Του Π.Δ. 195/1995 (ΦΕΚ 102/Α/95) «Οργανισμός Γενικής Δ/νσης Κρατικών Προμηθειών του Υπουργείου

1.13

Εμπορίου».
Του Ν. 3316 / 2005 (Φ.Ε.Κ. 42/Α/05) «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής

1.14

συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.3481/2006 (ΦΕΚ 162/Α/06).
Του Π.Δ. 334/2000 (ΦΕΚ 279/Α/00) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τα δημόσια έργα προς τις

1.15
1.16

διατάξεις της Οδηγίας 93/37/ Ε.Ο.Κ.», όπως ισχύει σήμερα μετά το Π.Δ. 60/2007.
Του Π.Δ. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. 150/Α/2007) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)»
Της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 (ΕL 134/30-04-2004) περί

1.17
1.18
1.19

συντονισμού σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων προμηθειών και υπηρεσιών»,
Του Ν.2741/1999( ΦΕΚ 199/α/99),άρθρο 8, «Κρατικές προμήθειες»
Του Ν.2955/01 « Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των ΠΕ.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις»
Του Ν.3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις.
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1.20

Του Ν 3527/2007(ΦΕΚ 25/Α/9.2.2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευομένων από το

1.21

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»
Την Κ.Υ.Α με αριθμ. 6588/21-07-2011, (ΦΕΚ Β’ 1650/25-07-2011) του Υφυπουργού Υγείας κ’ Κοινωνικής
Αλληλεγγύης κ’ του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και
Φαρμάκων των Μονάδων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης έτους 2011 με χρηματοδότηση από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τις λοιπές πηγές και τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του
Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 - 2013»

1.22

Το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ112/Α/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και

1.23

άλλες διατάξεις».
Του Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134/Α/18.06.2007) «Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και

1.24

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
Των άρθρων 22 Ν. 3868/2010 (ΦΕΚ 129/Α/03.08.2010) «Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές

1.25

διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».
Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/30.09.2010) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων –
Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του συμβουλίου της 21 ης Ιουνίου 1989 (L 395) και
την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία
2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11 ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)» και όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 63 του Ν.4055/2012.
Του Ν. 3801/2009 (άρθρο 46 Πληρωμή δαπάνης δημοσίευσης) «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση

1.26

εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας
Διοίκησης» (ΦΕΚ 163/Α’/04-09-2009) με το οποίο προστέθηκε η παράγραφος 3 στο άρθρο 4 του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ
68/Α’/20-03-2007).
Τις διατάξεις του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/τ.Α’/15-07-2010) με τις τροποποιήσεις του.

1.27

2.

Τις αποφάσεις

2.1

Το με αρίθμ. πρωτ. 6881/03-10-2012 έγγραφο της Ε.Π.Υ. του Υ.Υ.Κ.Α. σχετικά με «Διαβίβαση Εγκυκλίου με

2.2

οδηγίες εκτέλεσης και εφαρμογής του ΠΠΥΥ 2012, ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2012-2013»
Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 10103/08-10-2012 έγγραφο της 7ης Υ.Π.Ε. Κρήτης σχετικά με

2.3

εφαρμογής του ΠΠΥΥ 2012».
Την με αριθμ. 1/πρκ.22/12-10-2012 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου σχετικά με την έγκριση

2.4

τροποποιήσεων διαγωνισμών ΠΠΥΥ 2012, Πιστώσεις 2012 & 2013 (ΑΔΑ Β43Ρ46907Τ-ΣΟ8).
Το με αρίθμ. πρωτ. 10411/16-10-2012 έγγραφο της 7 ης ΥΠΕ Κρήτης αναφορικά με το Διαχωρισμό ΠΠΥΥ 2012 σε

2.5

Πιστώσεις 2012 και 2013.
Το με αρίθμ. πρωτ. 15741/18-10-2012 έγγραφο του Νοσοκομείου Χανίων αναφορικά με το Διαχωρισμό ΠΠΥΥ 2012

2.6

σε Πιστώσεις 2012 και 2013.
Το με αρίθμ. πρωτ. 98/09-01-2013 Διαβιβαστικό Σημείωμα της ΕΠΥ αναφορικά με διαβίβαση πρακτικού της υπ’

«Οδηγίες εκτέλεσης και

αρίθμ. 23/18-12-2012 (θέμα 14ο) Συνεδρίασης της σχετικά με την «Τροποποίηση του ΠΠΥΥ 2012 για τα Νοσοκομεία
2.7

και τη Διοίκηση της 7ης ΥΠΕ Κρήτης πλην ΠΑΓΝΗ (χωρίς επαύξηση).
Το με αρίθμ. πρωτ. 1010/31-01-2013 έγγραφο της 7ης Υ.Π.Ε. Κρήτης σχετικά με

2.8

κωδικοποίησης κρατήσεων στις προμήθειες υλικών, υπηρεσιών & φαρμάκων των ΠΠΥΥ».
Την με αριθμ. 4/πρκ.8/17-04-2013 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου σχετικά με την έγκριση

2.9

τροποποιήσεων (2η φάση) διαγωνισμών ΠΠΥΥ 2012, Πιστώσεις 2012 & 2013.
Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 7722/23-07-2013 έγγραφο της 7ης Υ.Π.Ε. Κρήτης σχετικά με «Ορισμό φορέων διενέργειας

2.10

διαγωνισμών του ΠΠΥΥ 2012».
Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 7721/01-08-2013 έγγραφο της 7ης Υ.Π.Ε. Κρήτης σχετικά με «Έγκριση Γ Τροποποίησης του

2.11
2.12

ΠΠΥΥ 2012 ».
Η με αρίθμ. 200/01-08-2013 απόφαση του Διοικητή της 7ης Υ.ΠΕ. (ΑΔΑ ΒΛΩΒ469Η2Ι-0Η4).
Την με αριθμ. 51/πρκ.19/23-08-2013 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου σχετικά με την

«Επικαιροποίηση της

έγκριση τροποποιήσεων διαγωνισμών ΠΠΥΥ 2012, Πιστώσεις 2012 & 2013 και ορισμό μελών επιτροπών διενέργειας
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2.13

των διαγωνισμών.
Την με αρίθμ. πρωτ. 9099/12-09-2013 έγκριση μελών των επιτροπών διενέργειας των προμηθειών του Γ.Ν. Χανίων

2.14
2.15

ΠΠΥΥ 2012 από την 7η Υ.ΠΕ.
Η με αρίθμ. 228/ 12-09-2013 απόφαση του Διοικητή της 7ης Υ.ΠΕ. (ΑΔΑ ΒΛ9Κ469Η2Ι-Ε1Μ).
Την με αριθμ. 137/30-05-2013 Απόφαση Διοικητή 7ης ΥΠΕ Κρήτης
2.16 Το με αριθμ. 13310/14-7-2014 έγγραφο της

7 ης ΥΠΕ Κρήτης αναφορικά με τις τεχνικές προδιαγραφές

αιτημάτων του Νοσοκομείου Χανίων.

3. Τις πιστώσεις
3.1

Την πίστωση του Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2011 και ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2012, φορέας εκτέλεσης ή διενέργειας
4263 και κατηγορία CPV 33141626-4.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
ΑΡΘΡΟ 2
ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ (CPV 33141626-4)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΩΣ Η ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
1. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟΥ – ΠΑΝΑΝΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΟΣΟ
58.710,01 ΕΥΡΩ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΟΠΟΙΕΣ
ΤΟ

ΓΙΑ

ΤΙΣ

ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ

ΕΙΔΗ

ΚΑΙ

ΤΟΠΟΙ

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

2. ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΟΣΟ 23.000,00 ΕΥΡΩ
3. ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΟΣΟ 48.383,00 ΕΥΡΩ
4. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 130.000.00 EYΡΩ
5.ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 15.978,57 ΕΥΡΩ
6. ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΠΟΣΟ 5.871,00 ΕΥΡΩ
7. ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΠΟΣΟ 340,00 ΕΥΡΩ
8. ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΠΟΣΟ 17.706,29 ΕΥΡΩ
Προϋπολογισθείσας δαπάνης:
χωρίς Φ.Π.Α.
244.091,11 ΕΥΡΩ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ

Φ.Π.Α. (13%)

369,29 ΕΥΡΩ

ΔΑΠΑΝΗ

Φ.Π.Α. (23%)

55.528,47 ΕΥΡΩ

Προϋπολογισθείσα δαπάνη συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. : 299.988,87 ΕΥΡΩ
ΚΑΕ

&

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΒΑΡΥΝΕΙ
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ
Οι νόμιμες κρατήσεις που επιβαρύνουν τον προμηθευτή είναι .

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΟΙ ΝΟΜΙΜΕΣ
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

ΠΟΥ

ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΥΝ

ΤΟΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΠΙ %

1.

1,5 % υπέρ Μ. Τ. Π. Υ. στην καθαρή αξία του Τιμολογίου χωρίς ΦΠΑ .

2.

Χαρτόσημο 2,40% επί του Μ. Τ. Π. Υ.

3.

2% υπέρ των οργανισμών Ψιχικής Υγείας, σύμφωνα με το Ν. 3580/2007 και Δ.Υ6α/ΓΠ/οικ.
36932/17-3-2009 ΚΥΑ (ΦΕΚ 545/Β/24-3-2009).

4.

Φόρος 4% στην καθαρή αξία του Τιμολογίου μείον τις κρατήσεις .

5.

0,10% επί της καθαρής αξίας εκτός ΦΠΑ. Υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΑΑΔΣ).

6.

3,60% (χαρτόσημο + ΟΓΑ χαρτοσήμου) επί του 0,10 % του ΕΑΑΔΣ.
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ΑΡΘΡΟ 3
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Νοσοκομείου στις 17/9/2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ.

1. Το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των
προσφορών την ημερομηνία και ώρα που αναφέρεται παραπάνω. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την
τελευταία προθεσμία κατάθεσης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. Η
αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή, αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς καθώς
και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά και τα
στοιχεία της τεχνικής προσφοράς ανά φύλλο. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται
και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σ’ ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από
το ίδιο όργανο και παραδίδεται στην Υπηρεσία, προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη
διακήρυξη ή την πρόσκληση.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1.1 - Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Π.Δ.118/2007
στην Ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο σε δυο αντίγραφα.
1.2.1 Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημερολογιακές ημέρες προσμετρούμενες από την
επομένη της ημέρας διενεργείας του διαγωνισμού.
1.2.2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
1.2.3.Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως , εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν τη λήξη της,
κατ΄ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου
ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται., εκτός εάν η
αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε
οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους , εφόσον τους ζητηθεί πριν την
πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, παράταση της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση , η διαδικασία του
διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους.
1.3.- ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με
την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Επισημαίνεται ότι όλα τα φύλλα των παραπάνω εγγράφων στοιχείων της προσφοράς, πλην
της οικονομικής, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών φυλλαδίων (PROSPECTUS φωτογραφιών, τεχνικών φυλλαδίων κ.λ.π.), θα
φέρουν συνεχή αρίθμηση από το πρώτο μέχρι το τελευταίο. Για ευχερέστερη αναζήτηση των στοιχείων αυτών, η προσφορά να
συνοδεύεται από ευρετήριο, στο οποίο θα αναγράφεται το περιεχόμενο του κάθε εγγράφου, με την αντίστοιχη αρίθμηση που
φέρει κατά τα ανωτέρω (π,χ. φύλλα συμμόρφωσης: φύλλα 16-19, τεχνικές προδιαγραφές: φύλλα 33-55,κ.ο.κ.).
Στην τεχνική του προσφορά ο προσφέρων εάν κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν πρέπει να δηλώνει την επιχειρηματική
μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασης της. Όταν ο προσφέρων δεν
κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, δηλώνει πάλι την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο
προϊόν και το τόπο εγκατάστασης της, και καταθέτει Δήλωση -στην Ελληνική γλώσσα-της χώρας καταγωγής του προσφερόμενου
είδους και της επιχειρηματικής μονάδας στην οποία θα κατασκευαστεί και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει
αποδεχθεί έναντι σας την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση που θα σας κατακυρωθεί.
1.3.1.- ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ επί ποινή απορρίψεως τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον
κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
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Επισημαίνουμε την προσοχή σας στα ακόλουθα :
1.3.2-

Οι φάκελοι ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

1.3.3. –Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν
στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΆΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου
1.4.- Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των
οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντα τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει έπ' αυτών την
ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των
πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνον την προστασία του
απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή Εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου.
1.4.1. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε
προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο
παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη.
Η προσφορά απορρίπτεται , όταν υπάρχουν σ΄ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου
αξιολόγησης των προσφορών.
1.5.Ο προσφέρων , εφόσον δεν έχει ασκήσει , εμπροθέσμως την ένσταση του άρθρου 15, παρ. 2, περ. α του Π.Δ. 118/2007 κατά της
διακήρυξης του διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους
τους όρους της διακήρυξης ή πρόσκλησης και δεν δύναται , με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει
ευθέως ή εμμέσως τους ανωτέρω όρους.Η άσκηση ενστάσεως κατά την διακήρυξης δεν κωλύει τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό.
Στους διαγωνισμούς οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου, οι ρυθμίσεις της παρούσης παραγράφου δεν
θίγουν τις ειδικές διατάξεις του Ν. 2522/1997.
Μετά την κατάθεση της προσφοράς , επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινήσεις μόνο
όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας , μετά την
σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινήσεις , οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη
μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο.
1.5.1. Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια των διαγωνισμών και τη συμμετοχή σε αυτούς συντάσσονται στην ελληνική
γλώσσα.
1.5.2. Εάν από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση προβλέπεται ότι μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθούν και δείγματα του
υλικού, αυτά κατατίθενται πριν από τον διαγωνισμό στην Υπηρεσία η δε σχετική απόδειξη υποβάλλεται μαζί με την προσφορά.
1.5.3. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την
απαραίτητη , όπως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέχονται στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του
Διαγωνισμού.
1.5.4. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες προσφορές ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν τηρούν τα οριζόμενα
από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων δεν λαμβάνονται υπόψη.
1.5.5. Προσφορές που περιέχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο, πριν την διενέργεια του Διαγωνισμού , δεν
αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρμόδια όργανα αποσφράγισης των προσφορών που παραλαμβάνουν τις προσφορές , προ
της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση , προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τις
άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερομένη διαδικασία. Στην περίπτωση κλειστού διαγωνισμού , τυχόν υποβληθείσα προσφορά
από προμηθευτή που δεν προσκλήθηκε προς τούτο, επιστρέφεται από την

Υπηρεσία χωρίς να αποσφραγιστεί. Επίσης,

επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν και οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέχονται στην Υπηρεσία, με οποιοδήποτε τρόπο ,
εκπρόθεσμα.
1.5.6. Η Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας παραλαβής & αποσφράγισης των
προσφορών, την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη.
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1.5.7. Οι δικαιούμενοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων
στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν.
1.6.

Η Αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:

1.6.1 Η αποσφράγιση ολοκληρώνεται την ίδια ημέρα και αν δεν επαρκέσει ο χρόνος σε επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής του
Διαγωνισμού .
Προκειμένου να εξοικονομείται χρόνος και να επιταχύνονται οι διαδικασίες η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών μπορεί
να γίνεται με διάκριση δυο σταδίων/φάσεων ήτοι:
1. Δικαιολογητικά Συμμετοχής και Τεχνικής Προσφοράς και
2. Οικονομικής Προσφοράς.
1.6.2. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς

μονογράφονται δε και

σφραγίζονται από την επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο .
1.6.3. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών , δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από την επιτροπή
και τοποθετούνται σ’ ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από την επιτροπή και παραδίδεται στην
Υπηρεσία, προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την πρόσκληση.
1.6.4. Μετά την σχετική απόφαση του Δ.Σ του νοσοκομείου για τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και την αξιολόγηση
των τεχνικών προσφορών ενημερώνονται οι συμμετέχουσες εταιρείες για τα αποτελέσματα.
1.6.5.

- Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, θα αποσφραγισθούν μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών

στοιχείων αυτών σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς που είναι εντός τεχνικής αξιολόγησης στον δ/σμό με
σχετική ανακοίνωση που θα τους αποσταλεί ταχυδρομικώς η με ΦΑΞ.
ΠΡΟΣΟΧΗ : Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3918 / 2011 στο στάδιο κατακύρωσης του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί
σύγκριση των τιμών των οικονομικών προσφορών με αυτές του Παρατηρητηρίου τιμών, όπως καταγράφονται κατά την τελευταία
ημέρα της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά τα ανωτέρω
παραδεκτές τιμές, απορρίπτονται. ( Ο κωδικός του Παρατηρητηρίου Τιμών θα πρέπει να συμπληρώνεται επί ποινή απορρίψεως
στην οικονομική προσφορά. Σε περίπτωση που το είδος δεν συμπεριλαμβάνεται στο Παρατηρητήριο Τιμών θα πρέπει αυτό να
αναφέρεται με θεωρημένη υπεύθυνη δήλωση από τον προσφέροντα).
1.6.6.Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση και έλεγχο των
δικαιολογητικών και τεχνικών αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.
1.6.7. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, το αρμόδιο
όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει επίσης στην αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών του
άρθρου 6, παρ. 2 του Π.Δ. 118/2007 την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη σχετική διακήρυξη ή πρόσκληση. Όσοι
δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών του
άρθρου 6, παρ. 2 του Π.Δ. 118/2007, λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.
Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εμπρόθεσμα στο αρμόδιο όργανο παραλαβής και
αποσφράγισης των προσφορών. Στη διακήρυξη ορίζεται περαιτέρω η διαδικασία και ο χρόνος πρόσβασης των συμμετεχόντων στα
δικαιολογητικά του άρθρου 6 παρ. 2 μετά την υποβολή τους .
2. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές,
καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν, κατά διαγωνισμό, όταν πρόκειται για περισσότερους από ένα διαγωνισμούς, σε
πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει.
3. Αποσφράγιση των προσφορών γίνεται στην περίπτωση ανοικτού διαγωνισμού δημόσια, στην περίπτωση δε του κλειστού
διαγωνισμού παρουσία μόνο αυτών που κλήθηκαν και υπέβαλαν προσφορά ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, τους οποίους
καλεί το αρμόδιο όργανο με βάση πίνακα που του έχει παραδώσει η αρμόδια για την εκτέλεση της προμήθειας Υπηρεσία. Προσφορά
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που υποβλήθηκε από προμηθευτή που δεν περιλαμβάνεται στον παραπάνω πίνακα της Υπηρεσίας, δεν αποσφραγίζεται, αλλά
παραδίδεται στην υπηρεσία για επιστροφή.

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα και ώρα 14.00 διαφορετικά είναι εκπρόθεσμες, δεν
αποσφραγίζονται και επιστρέφονται.

Όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών είναι απαράβατοι και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση με αυτούς συνεπάγεται
απόρριψη της προσφοράς.
Εφόσον από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές ζητηθούν έγκαιρα τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα αυτά
παραδίδονται ή αποστέλλονται μέσα σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες από την λήψη της σχετικής αίτησης.
Σε περιπτώσεις επείγοντος η προθεσμία αυτή μπορεί να συντμηθεί σε τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες.
Εάν ζητηθούν εγκαίρως συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές παρέχονται τρεις (3)
τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των προσφορών.
ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος :
α. Έλληνες πολίτες.
β. Αλλοδαποί.
γ. Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά.
δ. Συνεταιρισμοί.
ε. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
στ. Εκπρόσωποι των πιο πάνω προσκομίζοντας με την προσφορά βεβαίωση εκπροσώπησης.
Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό πρέπει να ασκούν εμπορικό ή βιομηχανικό ή βιοτεχνικό ή γεωργικό ή κτηνοτροφικό
επάγγελμα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή.
ΑΡΘΡΟ 5
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά:
α. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό αξίας ίσης με το 5% επί των προσφερομένων ειδών 14.999,44 ΕΥΡΩ
εφόσον συμμετέχει για το σύνολο των ζητούμενων ειδών και 349,00 ΕΥΡΩ εφόσον συμμετέχει για ένα είδος και προκειμένου για
περισσότερα επί των αριθμών των ειδών (Είδη κατάστασης 43).
Στην εγγυητική να αναγράφεται ο αριθμός των προσφερομένων ειδών.
β.- Εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα εκδίδεται από τα πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν στα κράτη –
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τον ισχύοντα το δικαίωμα αυτό.
γ.- Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσημη
μετάφραση και θα περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 25 του Π.Δ. 394/96.
Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα, μετά την λήξη του χρόνου προσφοράς που ζητάει η διακήρυξη .
Εγγύηση στην οποία αναφέρεται χρόνος ισχύος, μικρότερος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
2.-. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία :
i)

να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού ή διαδικασίας ανάθεσης στον οποίο συμμετέχουν.

ii)

Να δηλώνεται ότι, μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους,

- δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007
δηλ. της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της δωροδοκίας, της απάτης, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες
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δραστηριότητες κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο ως άνω άρθρο , για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα,
σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της
εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας
-

δεν

τελούν

σε

πτώχευση

και,

επίσης,

ότι

δεν

τελούν

σε

διαδικασία

κήρυξης

πτώχευσης

- είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
(κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
-

είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, κατά την ημέρα διενέργειας
του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης
ειδοποίησης.

-

δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α’
101) όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν
τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες
ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).

-

αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης της
παραγράφου 2 του άρθρου 6 σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.Δ. 118/2007.

γ. Εφόσον οι προμηθευτές συντρέχουν στους Διαγωνισμούς με αντιπρόσωπο τους , υποβάλλουν μαζί

με την προσφορά

παραστατικό εκπροσώπησης.
δ. Παράβολο είσπραξης από το Ταμείο του Νοσοκομείου για την αγορά της διακήρυξης
ε. Απόδειξη κατάθεσης ή αποστολής του δείγματος εφόσον απαιτείται (δείγμα).
στ. Οι προσφέροντες, υποβάλουν με την προσφορά τους, δήλωση στην οποία αναφέρεται η χώρα καταγωγής του τελικού
προϊόντος που προσφέρουν (άρθρο18 παρ.1 ΠΔ 118/07).
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω
κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.
Εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών πρέπει να υποβάλλονται :
Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με
μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο

αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων

τροποποιήσεών του (για Ο.Ε και Ε.Ε.) Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και
Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ , τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο
και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή
των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.
Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των παραπάνω δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή από τον
διαγωνισμό

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.Δ. 118/2007, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, με
βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το ν. 2672/1998 (Α΄ 290), οφείλει να υποβάλλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και
δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπονται στο άρθρο 19 παρ. 6 του Π.Δ.
118/2007 :
Α. Έλληνες πολίτες :
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1. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ειδοποίησης στον
προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη
δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007 δηλ. της συμμετοχής σε
εγκληματική οργάνωση, της δωροδοκίας, της απάτης, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες κατά τα
ειδικότερα οριζόμενα στο ως άνω άρθρο, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της
επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας,
της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.
2. Πιστοποιητικό αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της
ειδοποίησης στον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε
πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
2. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της
ειδοποίησης στον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που
αφορούν :
α. τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριες και επικουρικές) και
β. τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
Στην περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται με βάση
την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
3. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό
επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι
μέχρι της επίδοσης της έγγραφης ειδοποίησης στον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. Για όσους ασκούν
γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια αρχή του Δημοσίου ή
του οικείου ΟΤΑ.
Β. Αλλοδαποί :
Τα αναφερόμενα παραπάνω δικαιολογητικά 1, 2 και 4 τα οποία θα εκδίδονται από τις κατά περίπτωση αρμόδιες αρχές της χώρας
εγκατάστασής τους .
Γ. Τα Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά :
1.

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων Α και Β, καθώς επίσης και :

2.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση
της ειδοποίησης στον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν
τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α’ 101),
όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν
υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες
καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).

3.

Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα
σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν
καταδικαστεί για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007 δηλ. της συμμετοχής σε
εγκληματική οργάνωση, της δωροδοκίας, της απάτης, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες κατά τα
ειδικότερα οριζόμενα στο ως άνω άρθρο , για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την
άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης,
της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.
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4.

Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης της παραγράφου 2, εκδίδονται,
όσον αφορά την κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων
7α.1.ια’ και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας
που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση.
Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της
εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό
επιχείρησης.

Δ. Οι συνεταιρισμοί :
1. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ειδοποίησης στον
προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη
δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007 δηλ. της συμμετοχής σε
εγκληματική οργάνωση, της δωροδοκίας, της απάτης, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες κατά τα
ειδικότερα οριζόμενα στο ως άνω άρθρο, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της
επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας,
της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.
2. Εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς Πιστοποιητικό αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής έκδοσης του
τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ειδοποίησης στον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση,
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
3. Εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή από το
οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ειδοποίησης στον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, είναι
ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν :
α. τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριες και επικουρικές) και
β. τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
Στην περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται με βάση
την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
4. Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
Ε. Οι Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση.
Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν
καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν αυτά ως εξής :
-

Εφόσον πρόκειται για διαγωνισμό με προϋπολογισθείσα αξία ίση ή ανώτερη των προβλεπομένων ορίων της περ. ε της
παρ. 2 του άρθρου 4 του Π.Δ. 118/2007, από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού. Εάν τη
χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση ενώπιον
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας, στην οποία είναι εγκατεστημένος ο
προμηθευτής.

-

Εφόσον πρόκειται για διαγωνισμό με προϋπολογισθείσα αξία κατώτερη των προβλεπομένων ορίων της περ. ε της παρ. 2
του άρθρου 4 του Π.Δ. 118/2007, από υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής
αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης.
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Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα
συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.
Η απαρίθμηση των δικαιολογητικών τα οποία μπορούν να ζητηθούν σύμφωνα με το άρθρο 6 του Π.Δ. 118/2007 είναι
περιοριστική.
ΣΤ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΑΝΩ ΤΟΥ 1.000.000,00€
3.8

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3310/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 30/2005), όπως τροποποιημένος ισχύει, οι μετοχές των ανωνύμων
εταιριών που συμμετέχουν στον παρόντα διαγωνισμό, αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία ή ένωση προσώπων ή σε οποιασδήποτε
άλλης νομικής μορφής οντότητα, είναι υποχρεωτικά ονομαστικές. Εφόσον μέτοχος των εταιριών αυτών είναι άλλη
ανώνυμη εταιρία με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%), οι μετοχές της
εταιρίας αυτής είναι υποχρεωτικά ονομαστικές στο σύνολό τους μέχρι φυσικού προσώπου. Σε περίπτωση συμμετοχής στο
διαγωνισμό εταιριών άλλης νομικής μορφής, πλην των ανωνύμων, στις οποίες συμμετέχουν ή κατέχουν εταιρικά μερίδια
ανώνυμες εταιρίες, με ποσοστό συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%), οι μετοχές τους είναι
υποχρεωτικά ονομαστικές μέχρι και του τελευταίου φυσικού προσώπου.

3.9

Ως προς ότι αφορά τις ημεδαπές επιχειρήσεις, η υποχρέωση για την κατά τα ανωτέρω ονομαστικοποίηση των μετοχών
θεωρείται ότι εκπληρώθηκε, εφόσον η ελληνική ανώνυμη εταιρία (ή η τυχόν άλλης νομικής μορφής οντότητα, στην οποία
συμμετέχει) υποβάλει στο φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής της :
3.9.1

Πιστοποιητικό τα αρμόδιας αρχής που εποπτεύει σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 την εταιρία, από
το οποίο προκύπτει ότι οι μετοχές της, με βάση το ισχύον καταστατικό της, είναι ονομαστικές.

Έγκυρη αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της Εταιρίας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου, όπως
τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της Εταιρίας.
Οι ανωτέρω, υπό στοιχείο 3.15 υποχρεώσεις ισχύουν και για τις αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες, ανεξαρτήτως της
συμμετοχής τους ή μη σε ελληνικές ανώνυμες εταιρίες, υπό την προϋπόθεση ότι το δίκαιο της χώρας, στην οποία έχουν
την έδρα τους, επιβάλλει για το σύνολο της δραστηριότητάς τους ή για συγκεκριμένη δραστηριότητα, την
ονομαστικοποίηση των μετοχών τους στο σύνολό τους, μέχρι φυσικού προσώπου. Σε διαφορετική περίπτωση, ισχύουν τα
εξής:
3.9.2

Εφόσον δεν επιβάλλεται υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών των αλλοδαπών ανωνύμων εταιριών κατά
το δίκαιο της χώρας, στην οποία έχουν την έδρα τους, προσκομίζεται σχετική βεβαίωση από αρμόδια αρχή της
χώρας αυτής, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του νομίμου
εκπροσώπου των εταιριών αυτών.

3.9.3

Στην περίπτωση που δεν επιβάλλεται υποχρέωση ονομαστικοποίησης, η αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία υποχρεούται
να προσκομίσει έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση των μετόχων της, που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό
(1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου της ανώνυμης εταιρίας.

3.9.4

Σε περίπτωση που η εταιρία δεν τηρεί ενημερωμένη κατάσταση μετόχων, υποχρεούται να προσκομίσει σχετική
κατάσταση μετόχων, που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου,
σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, εφόσον οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρία. Σε αντίθετη
περίπτωση, η εταιρία οφείλει να αιτιολογήσει τους λόγους για τους οποίους δεν είναι γνωστοί οι ως άνω μέτοχοι,
η δε Αναθέτουσα Αρχή δεν διαθέτει διακριτική ευχέρεια, κατά την κρίση της αιτιολογίας αυτής. Εναπόκειται στην
Αναθέτουσα Αρχή να αποδείξει τη δυνατότητα της εταιρίας να υποβάλει την προαναφερόμενη κατάσταση των
μετόχων της, διαφορετικά η μη υποβολή της σχετικής κατάστασης δεν επιφέρει έννομες συνέπειες σε βάρος της
εταιρίας.

3.10 Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που συμμετέχουν στον παρόντα διαγωνισμό, εφόσον στο δίκαιο της χώρας στην οποία έχουν
την έδρα τους, επιβάλλεται για το σύνολο της δραστηριότητάς τους ή για συγκεκριμένη δραστηριότητα η
ονομαστικοποίηση των μετοχών τους, στο σύνολό τους μέχρι φυσικού προσώπου, πρέπει να υποβάλουν με την προσφορά
τους τα ακόλουθα έγγραφα:
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3.10.1

Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχή κατά το δίκαιο του κράτους της έδρας της εταιρίας, από το οποίο να προκύπτει
ότι οι μετοχές της, με βάση το ισχύον καταστατικό της, είναι ονομαστικές.

3.10.2

Έγκυρη κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρίας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου, όπως τα
στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο τηρούμενο βιβλίο μετόχων κατά το δίκαιο του κράτους της έδρας της.

3.10.3

Κάθε άλλο έγγραφο από το οποίο μπορεί να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των
μετοχών της εταιρίας.

3.10.4

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται, επίσης, ενημερωμένα, από τον ανακηρυχθέντα προμηθευτή, πριν από
την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

3.11 Από τα ανωτέρω έγγραφα των εδαφίων 3.18.2 και 3.18.3 πρέπει να προκύπτει ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού
προσώπου των μετοχών της προμηθεύτριας εταιρίας, πριν από την υποβολή τους στην αναθέτουσα αρχή. Όλα τα
παραπάνω έγγραφα πρέπει να είναι επικυρωμένα από την κατά νόμο αρμόδια αρχή του κράτους συστάσεως της
υποψήφιας εταιρίας και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική.
3.12 Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο διαγωνισμό, εφόσον στο δίκαιο της χώρας στην οποία έχουν την έδρα
τους, δεν προβλέπεται, για το σύνολο της δραστηριότητάς τους ή για συγκεκριμένη δραστηριότητα, η ονομαστικοποίηση
των μετοχών τους στο σύνολό τους μέχρι φυσικού προσώπου, πρέπει να προσκομίσουν με την προσφορά τους:
3.12.1

Βεβαίωση (ή υπεύθυνη δήλωση), κατά το εδάφιο 3.17.1.

3.12.2

Έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση των μετόχων τους που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των
μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου της ανώνυμης εταιρίας, κατά τα προβλεπόμενα στο εδάφιο 3.17.2.

3.12.3

Σε περίπτωση που η εταιρία δεν τηρεί ενημερωμένη κατάσταση μετόχων, υποχρεούται να προσκομίσει, κατά τα
προβλεπόμενα στο εδάφιο 3.17.3., σχετική κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%)
των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, εφόσον οι μέτοχοι αυτοί είναι
γνωστοί στην εταιρία. Σε αντίθετη περίπτωση, η εταιρία οφείλει να αιτιολογήσει τους λόγους για τους οποίους δεν
είναι γνωστοί οι ως άνω μέτοχοι, η δε Αναθέτουσα Αρχή δεν διαθέτει διακριτική ευχέρεια κατά την κρίση της
αιτιολογίας αυτής. Εναπόκειται στην Αναθέτουσα Αρχή να αποδείξει τη δυνατότητα της εταιρίας να υποβάλλει
την προαναφερόμενη κατάσταση των μετόχων της, διαφορετικά η μη υποβολή της σχετικής κατάστασης δεν
επιφέρει έννομες συνέπειες σε βάρος της εταιρίας.

3.12.4

Όλα τα παραπάνω έγγραφα πρέπει να είναι επικυρωμένα από την κατά νόμο αρμόδια αρχή του κράτους της έδρας
της εταιρίας και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική.

3.13 Οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες, των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, πρέπει
επιπροσθέτως να αποδεικνύουν ότι έχουν τηρήσει τα οριζόμενα στο άρθρο 1. Παρ. 5 του Π.Δ. 82/1996, όπως
τροποποιημένο ισχύει.
3.14 Η υποχρέωση περαιτέρω ονομαστικοποίησης μέχρι φυσικού προσώπου δεν ισχύει ως προς τις εταιρίες που είναι
εισηγμένες στα Χρηματιστήρια κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και
Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.).
3.15 Εκτός από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, οι συμμετέχουσες στο διαγωνισμό εταιρίες, κοινοπραξίες, ενώσεις προσώπων ή
οποιασδήποτε άλλης νομικής μορφής οντότητες, έχουν την υποχρέωση να υποβάλουν εμπρόθεσμα και κάθε άλλο συναφές
δικαιολογητικό που προβλέπεται στις διατάξεις του Ν. 3310/2005 και του Π.Δ. 82/1996, όπως τροποποιημένες ισχύουν.
3.16 Η συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις των προηγούμενων παραγράφων αποτελεί προϋπόθεση για την παραδεκτή
συμμετοχή της ανώνυμης εταιρίας ή κοινοπραξίας ή ένωσης προσώπων ή οποιασδήποτε άλλης νομικής μορφής οντότητας
στην οποία μετέχει ανώνυμη εταιρία, στον παρόντα διαγωνισμό.
3.17 Η Αναθέτουσα Αρχή ελέγχει επίσης, επί ποινή απαράδεκτου της υποψηφιότητας, εάν στη διαγωνιστική διαδικασία
συμμετέχει εξωχώρια εταιρία κατά τα αναφερόμενα στην περίπτωση α’ της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του Ν.
3310/2005, όπως αυτό συμπληρώθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 4 του Ν. 3414/2005. Στην περίπτωση αυτή, η κήρυξη του
απαράδεκτου γίνεται αμέσως μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών των συμμετεχόντων.
Σε περίπτωση μη υποβολής των αναφερόμενων πιο πάνω δικαιολογητικών, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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Όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα, όλα δε τα ξενόγλωσσα και νομίμως
μεταφρασμένα. Η μη συμμόρφωση με τα παραπάνω (π.χ. μη αναφορά, ασαφής ή εσφαλμένη αναφορά) επιφέρει την
ποινή του αποκλεισμού.
Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό, από τα απαιτούμενα ή που αυτό δεν
καλύπτει όλες τις παραπάνω περιπτώσεις , αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή
στα κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτος καταγωγής ή προέλευσης. Η
υποχρέωση αφορά όλες τις παραπάνω κατηγορίες υποψηφίων.
Τυχόν Πιστοποιητικά εκδιδόμενα από ανεξάρτητους οργανισμούς, τα οποία να βεβαιώνουν την τήρηση εκ μέρους του
αναδόχου ορισμένων προτύπων εξασφάλισης της ποιότητας, τα οποία πρέπει να παραπέμπουν σε συστήματα
εξασφάλισης της ποιότητας βασιζόμενα στη σχετική σειρά ευρωπαϊκών προτύπων για πιστοποίηση καθώς επίσης και
πιστοποιητικά που εκδίδονται από επίσημα γραφεία ποιοτικού ελέγχου ή αρμόδιες Υπηρεσίες, αναγνωρισμένων
ικανοτήτων, που να βεβαιώνουν την καταλληλότητα των υλικών. Τα ως άνω δικαιολογητικά περιλαμβάνονται στον
φάκελο της τεχνικής προσφοράς.
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Έλεγχος εγκαταστάσεων προσφέροντος ή υποκατασκευαστού.
Εφόσον αρμοδίως κριθεί απαραίτητη η διενέργεια επιτόπιου ελέγχου στις εγκαταστάσεις του προσφέροντος ή των
υποκατασκευαστών του προσφερόμενου προϊόντος, τα έξοδα της προς τούτο συσταθείσας επιτροπής βαρύνει τον προσφέροντα ή
τους προσφέροντες κατ΄ αναλογία.
Η καταβολή των εν λόγω εξόδων , το ύψος των οποίων καθορίζεται με βάση τις ισχύουσες διατάξεις περί εξόδων μετακίνησης εκτός
έδρας υπαλλήλων του Δημοσίου και στρατιωτικών, διενεργείται εντός πέντε (5) ημερών από της ενημερώσεως του υπόχρεου. Σε
περίπτωση μη καταβολής των εξόδων εντός της ανωτέρω προθεσμίας η προσφορά του υπόχρεου δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν
αξιολογείται.
Ο προσφέρων υποβάλλει μαζί με την προσφορά του, υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 για την
προσήκουσα και έγκαιρη προσκόμιση, από αυτόν, των παρακάτω δικαιολογητικών :
-

περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού της επιχείρησης και των μέτρων που λαμβάνει ο προμηθευτής για της εξασφάλιση της
ποιότητας.

-

κατάσταση του τεχνικού προσωπικού της επιχείρησης που θα ασχοληθεί κατά την παραγωγή του προς προμήθεια υλικού,
κατά ειδικότητα, ανεξάρτητα από τη συμβατική σχέση τους με την επιχείρηση, ιδίως δε των υπευθύνων για τον έλεγχο της
ποιότητας.

-

πιστοποιητικά που εκδίδονται από επίσημα γραφεία ποιοτικού ελέγχου ή αρμόδιες Υπηρεσίες, αναγνωρισμένων
ικανοτήτων, που να βεβαιώνουν την καταλληλότητα των υλικών, επαληθευόμενη με παραπομπές σε ορισμένες
προδιαγραφές ή πρότυπα των προϊόντων.

Χαρακτηρισμός στοιχείων ή πληροφοριών κατά την προσφορά ως εμπιστευτικών.
Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων
στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ΄ αυτών την ένδειξη
«πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα» Στην αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι
συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο την προστασία του απορρήτου που καλύπτει
τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου.
Η αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών δεν μπορεί να τύχει εφαρμογής στους συμμετέχοντες υπό οποιαδήποτε μορφή
(φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα, επιχειρήσεις) στις διαδικασίες των διαγωνισμών για τη σύναψη συμβάσεων
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προμηθειών, διότι εφαρμόζονται (σύμφωνα με τις με αρίθμ. 253/2008 και 117/2009 γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου
του Κράτους) οι ειδικές διατάξεις των άρθρων 6 και 20 του Π.Δ. 118/2007 και άρθρο 43 παρ.3 του Π.Δ. 60/2007 όπως αυτά
ισχύουν.
ΑΡΘΡΟ 6
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
1. Οι προσφορές υποβάλλονται, σε δύο αντίγραφα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς :
α. Η λέξη «Προσφορά»
β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια.
γ. Ο αριθμός της διακήρυξης.
δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
ε. Τα στοιχεία του αποστολέα.
Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς στοιχεία, ως εξής :
Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο αυτό δικαιολογητικά και στοιχεία. Τα τεχνικά
στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική
Προσφορά». Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο επίσης
μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, στον κυρίως
φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο αυτό δικαιολογητικά και στοιχεία. Τα τεχνικά καθώς και τα
λοιπά στοιχεία της προσφοράς, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη
«Τεχνική Προσφορά». Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται, επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό σφραγισμένο
φάκελο, επίσης, μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».
2. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
3. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως
φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «Παράρτημα Προσφοράς» και τις
λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
4. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε
προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο
παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η
προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ΄ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης
των προσφορών.
5. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως, την ένσταση του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του Π.Δ. 118/2007 κατά της
διακήρυξης του διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους
του όρους της διακήρυξης ή πρόσκλησης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει,
ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους.
Η άσκηση ενστάσεως κατά της διακήρυξης δεν κωλύει τη συμμετοχή στον διαγωνισμό. Στους διαγωνισμούς, οι οποίοι εμπίπτουν
στο πεδίο εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου, οι ρυθμίσεις της παρούσης παραγράφου δεν θίγουν τις ειδικές διατάξεις του ν.
2522/1997.
Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο αν
αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιόν του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά την σχετική
γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο
εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο.
Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να ανταποκρίνονται στον αύξοντα αριθμό της συνημμένης κατάστασης και δεν επιτρέπονται οι
προαιρετικές – εναλλακτικές προσφορές και λύσεις, οι οποίες δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες (Π.Δ. 370/95
άρθρο 12 παρ.3).
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Οι προμηθευτές έχουν την δυνατότητα να υποβάλουν τις προσφορές τους για μέρος ή για σύνολο των ζητουμένων ειδών.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ενώπιον αρμοδίας επιτροπής η οποία έχει ορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για τον
σκοπό αυτό.
Απαραίτητα επί ποινή απόρριψης, στο φάκελο της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς η προσκόμιση cd Η/Υ και στα δύο
προγράμματα:
1.

Microsoft

2.

΄΄Ηermes 8.17 ‘’ (η διαδικασία για το ΄΄Ηermes 8.17 ΄΄ εξηγείται στην τελευταία σελίδα της διακήρυξης).

Επισημαίνεται ότι:
Ο προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά την συμμόρφωση ή απόκλιση των προσφερομένων ειδών σε σχέση με της αντίστοιχες
προδιαγραφές της Διακήρυξης και θα πρέπει να εφαρμόζονται πλήρως τα οριζόμενα στο ν.3897/2010 (ΦΕΚ 208/Α/10-12-2010),
άρθρο 21, όσον αφορά την απόρριψη προσφορών ιατροτεχνολογικών προϊόντων, που διαθέτουν σήμανση πιστοποίησης CE., καθώς
και οι σχετικές εγκύκλιους ΔΥ6α/οικ. 164113/28-12-2010 και ΔΥ6α/Γ.Π. οικ. 49531/04-05-2011, του Γενικού Γραμματέα Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της Δ\ξης δεν θα απορρίπτονται υπό την

προϋπόθεση

ότι οι αποκλίσεις αυτές δεν αναφέρονται στους απαράβατους όρους και κρίνονται επουσιώδεις από την αρμόδια Επιτροπή.
Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και n προσφορά θα απορρίπτεται.
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν
γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
-Διευκρινίσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιον του είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας
μετά από σχετική γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου.
Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται

υπόψη μόνο εκείνες που

αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.
Πέραν της κύριας προσφοράς δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές
Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της προκηρυχθείσης ποσότητας, για όλα τα είδη ή μέρος αυτών (ανά είδος).
Ο φορέας διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου των ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών.
Το Δ. Σ. του Νοσοκομείου διατηρεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Π.Δ 118/08 όπως ισχύει κάθε φορά, το
αποκλειστικό δικαίωμα να εγκρίνει ή όχι το αποτέλεσμα του διαγωνισμού.
Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες ότι επιπλέον έγγραφα θεωρεί σκόπιμο,

για την

διαπίστωση της φερεγγυότητας, της επαγγελματικής αξιοπιστίας, της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κατάστασης τους.
Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια (άρθρο 47 οδηγίας 2004/18/ΕΚ) αποδεικνύεται:
Με κατάλληλες τραπεζικές βεβαιώσεις ή πιστοποιητικό ασφαλιστικής κάλυψης επαγγελματικών κινδύνων ή ισολογισμούς ή
αποσπάσματα ισολογισμών, στην περίπτωση που η δημοσίευση των ισολογισμών απαιτείται από την νομοθεσία της χώρας που είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Τεχνικές ή /και επαγγελματικές ικανότητες (άρθρο 47 οδηγίας 2004/18/ΕΚ) αποδεικνύονται:
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Με την υποβολή καταλόγου των κυριοτέρων παραδόσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά την προηγούμενη τριετία, με αναφορά του
αντιστοίχου ποσού της ημερομηνίας και του δημοσίου ή ιδιωτικού παραλήπτη. Οι παραδόσεις και οι παροχές υπηρεσιών
αποδεικνύονται όταν ο αποδέκτης είναι αναθέτουσα αρχή με πιστοποιητικά εκδοθέντα η θεωρημένα από την αρμόδια αρχή. Εάν ο
αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, με βεβαίωση του αγοραστή ή εφόσον αυτό δεν είναι δυνατόν με απλή δήλωση.
ΑΡΘΡΟ 7
ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές ένα (1) έτος από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την διακήρυξη απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της
προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εφ' όσον ζητηθεί από την Υπηρεσία πριν από την λήξη της κατ' ανώτατο όριο για χρονικό
διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την διακήρυξη. Μετά την λήξη και του παραπάνω ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της
προσφοράς ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού.
ΑΡΘΡΟ 8
ΤΙΜΗ
Η τιμή δίνεται σε ΕΥΡΩ ανά μονάδα μέτρησης για εμπόρευμα παραδοτέο στις αποθήκες του Νοσοκομείου ή σε άλλο χώρο αυτού
εγκαταστημένο και εν πλήρη λειτουργία όπου απαιτείται. Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι κρατήσεις υπέρ τρίτων καθώς και κάθε
άλλη επιβάρυνση εκτός του Φ.Π.Α. που θα αναφέρεται χωριστά και βαραίνει το Νοσοκομείο , το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις % στο
οποίο υπάγεται το είδος, (σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία).
Η τιμή με κρατήσεις και χωρίς Φ.Π.Α. θα λαμβάνεται για την σύγκριση των τιμών. Δύναται να υποβάλλεται προσφορά σε
συνάλλαγμα και από Έλληνες προμηθευτές για είδη εισαγόμενα από το εξωτερικό και στις συμβάσεις προμηθειών μπορεί να
συνομολογείται το τίμημα σε ξένο νόμισμα. Το Ελληνικό Δημόσιο δεν υποχρεούται να προβεί στην πληρωμή με το νόμισμα της
προσφοράς αλλά με το νόμισμα στο οποίο πραγματοποιούνται οι πληρωμές από την Τράπεζα Ελλάδος προς την χώρα καταγωγής
του υλικού.
Για την σύγκριση των προσφορών οι τιμές σε συνάλλαγμα μετατρέπονται σε ΕΥΡΩ με βάση την ισχύουσα τιμή FIXING του
Επίσημου Δελτίου Συναλλαγμάτων έναντι ΕΥΡΩ κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά για εγχώριο προϊόν που περιέχει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Επίσης απορρίπτεται ως απαράδεκτη προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, ή δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη
τιμή, σε κάθε αύξοντα αριθμό σε περίπτωση διαιρετέου υλικού.
Η τιμή του υλικού για την οποία θα συναφθεί σύμβαση παραμένει σταθερή μέχρι την ολοκληρωτική παράδοση χωρίς δικαίωμα
αναπροσαρμογής της.
ΑΡΘΡΟ 9
ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Οι προμηθευτές υποχρεούνται να δηλώνουν στις προσφορές τους την χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρουν.
Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα
στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της.
Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους
δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασης της.
Επίσης, στην προσφορά τους πρέπει να επισυνάψουν και υπεύθυνη δήλωση τους προς τον φορέα ότι η κατασκευή του τελικού
προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του
τελικού προϊόντος και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντι τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης
προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή.
Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει οι ανωτέρω δηλώσεις, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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Εάν διαπιστωθεί από την Υπηρεσία ανυπαρξία της επιχειρηματικής μονάδας που δηλώθηκε με την προσφορά, κατά την ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού, η προσφορά απορρίπτεται. Στην περίπτωση αυτή στον προσφέροντα επιβάλλεται με απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικής και Προγραμματισμού Προμηθειών, η οποία
υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο για παροχή εξηγήσεων, και μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του φορέα που διενεργεί το
διαγωνισμό, ποινή προσωρινού αποκλεισμού τριών (3) μηνών έως και τριών (3) ετών ή οριστικού αποκλεισμού από το σύνολο των
προμηθειών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2286/1995. η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν
στην επιχειρηματική μονάδα που δηλώνεται για την κατασκευή του τελικού προϊόντος έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τους
διαγωνισμούς των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2286/1995, η οποία ισχύει κατά την ημερομηνία διενέργειας
του διαγωνισμού.
Πριν και μετά τη σύναψη της σύμβασης, κατ’ αρχήν, δεν επιτρέπεται η αλλαγή της επιχειρηματικής μονάδας που δηλώθηκε με την
προσφορά και με βάση την οποία έγινε η κατακύρωση. Κατ’ εξαίρεση, πριν τη σύναψη της σύμβασης μπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω
αλλαγή μόνο λόγω ανωτέρας βίας ή διακοπής λειτουργίας του δηλωθέντος εργοστασίου για οποιονδήποτε λόγο ενώ, μετά τη
σύναψη της σύμβασης, μπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω αλλαγή, μετά από αιτιολογημένο αίτημα του προμηθευτή. Σε κάθε περίπτωση,
απαιτείται απόφαση του αρμοδίου αποφασίζοντος οργάνου, μετά από γνώμη του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.
* Τα προσφερόμενα είδη

θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001-ΕΝ 46001 και με την Υπουργική απόφαση

ΔΥ7/οικ.2480/94 (ΦΕΚ 679/13-09-1994 όπως αντικαταστάθηκε από την ΚΥΑ ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648/2009, ΦΕΚ 2198/Β/0210-2009 σχετικά με την εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας προς την κοινοτική οδηγία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης 93/42/ΕΟΚ/14-06-93 που αφορά ιατροτεχνολογικά προϊόντα και να φέρουν την Σήμανση CE MARK στην Ελληνική
γλώσσα. Τα σχετικά πιστοποιητικά θα τοποθετούνται στον φάκελο με τις τεχνικές προσφορές .
Οι προσφορές θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά:


Πιστοποιητικό της εταιρείας EN ISO



CE MARK και ISO των προσφερομένων προϊόντων.

με τα οποία θα βεβαιώνουν την τήρηση εκ μέρους του προμηθευτή ορισμένων προτύπων εξασφάλισης της ποιότητας. Σε περίπτωση
που αυτά εκδίδονται από ανεξάρτητους οργανισμούς πρέπει να παραπέμπουν σε συστήματα εξασφάλισης της ποιότητας βασιζόμενα
στη σχετική σειρά Ευρωπαϊκών Προτύπων για πιστοποίηση.
Αναγνωρίζονται τα ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη – μέλη.
Στην περίπτωση που τα υλικά δεν είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα, πρέπει να συνοδεύονται
από πιστοποιητικά συμμόρφωσης που έχουν εκδοθεί από φορέα πιστοποίησης προϊόντων διαπιστευμένο, προς τούτο από το Εθνικό
Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (ΕΣΥΔ) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη διαπίστευση ( European
Cooperation for Accreditation – EA) και μάλιστα μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής.
Εφ’ όσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή για το είδος που προσφέρεται, η προσφορά θα
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
ΑΡΘΡΟ 10
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω στοιχεία :
Όταν για την τελική επιλογή του προμηθευτή κριτήριο είναι η χαμηλότερη τιμή, λαμβάνονται υπόψη κυρίως τα παρακάτω στοιχεία :
Η συμφωνία της προσφοράς με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης.
Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε.
Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τις τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς και την τρέχουσα στην αγορά
τιμή, για όμοιο ή παρεμφερές υλικό.
Κάθε άλλο κατά την κρίση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου, ουσιώδες στοιχείο,
από το οποίο να εξασφαλίζεται η καλή εκτέλεση της προμήθειας υλικού.
1.

Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή, του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή με βάση τους καθοριζόμενους
στις τεχνικές προδιαγραφές και την διακήρυξη ουσιώδεις όρους και που προσφέρει την χαμηλότερη τιμή σύγκρισης.
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Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή σύγκρισης και είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές
προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης.
Ι.- Στους κλειστούς διαγωνισμούς, όταν ο προμηθευτής ο οποίος προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή δεν προσκομίζει ένα ή
περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 6 του παρόντος, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στη διάταξη αυτή, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή που προσφέρει την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή. Σε
περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα
ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή και ούτω καθ’ εξής. Αν κανένας από
τους προμηθευτές δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από
τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται.
Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή η ανακριβή υπεύθυνη δήλωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος
π.δ/τος ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή
περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 6 του παρόντος Δ/τος, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η
εγγύηση συμμετοχής του.
ΙΙ.- Στους ανοικτούς διαγωνισμούς, όταν ο προμηθευτής ο οποίος προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή δεν προσκομίζει ένα ή
περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 6 του παρόντος ή, εφόσον τούτο
προβλέπεται στη διακήρυξη, στο άρθρο 8 α του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις αυτές, η κατακύρωση γίνεται
στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα
έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως
επόμενη χαμηλότερη τιμή και ούτω καθ’ εξής. Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις
προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο
διαγωνισμός ματαιώνεται.
2. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη,
γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου.
3. Ως απαράδεκτες απορρίπτονται, επίσης, οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της
διακήρυξης.
Η διαπίστωση για την συμφωνία ή ασυμφωνία με τους απαράβατους όρους της διακήρυξης και με τις τεχνικές προδιαγραφές της και
η βαθμολόγηση των προσφορών γίνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου, μετά από αιτιολογημένη γνώμη του αρμοδίου για την
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων οργάνου.
Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της
Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών.
Dumping - εξαγωγικές επιδοτήσεις
Η προσφορά απορρίπτεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται πολιτική τιμών πώλησης κάτω του κόστους
κατασκευής του προϊόντος ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος για εμπορία (τιμή Dumping) ή ότι το προσφερόμενο προϊόν
είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. Οι προσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες των προαναφερθέντων μέτρων της χώρας
προέλευσης του προϊόντος ή της κατασκευάστριας εταιρίας. Τα ανωτέρω ισχύουν ακόμα και στη περίπτωση που μεσολαβούν
διάφορες φάσεις βιομηχανοποίησης (που αφορούν στα ενδιάμεσα προϊόντα) για τη κατασκευή του τελικού προϊόντος, υπό την
προϋπόθεση ότι επιβάλλεται ρητά να δηλωθούν οι εν λόγω φάσεις από τη σχετική διακήρυξη στην προσφορά των ενδιαφερομένων.
Οι προσφέροντες κατασκευαστές ή εμπορικοί εκπρόσωποι προϊόντων χωρών που δεν έχουν αποδεχθεί τα πρωτόκολλα Πολυμερών
Συμφωνιών του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) ή δεν λειτουργούν στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής
Ένωσης με την ΕΕ, οφείλουν εγγράφως να δηλώσουν με την προσφορά τους, ότι το προσφερόμενο προϊόν τους δεν είναι
αποδέκτης πολιτικής τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος για εμπορία (τιμή
Dumping) ή αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης.
Δεν έχουν την υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας δήλωσης οι προσφέροντες προϊόντα προερχόμενα από τα κράτημέλη της ΕΕ, τη Νορβηγία, την Ελβετία, τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, τον Καναδά την Αυστραλία, τη Ρουμανία, Βουλγαρία, Ισραήλ rat
Τουρκία καθώς και κάθε άλλο κράτος που αποδέχεται και εφαρμόζει στον χρόνο που επιθυμεί, τ a εν λόγω Πρωτόκολλα του
Π.Ο.Ε. ή που συνδέεται με την Ε.Ε. στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης.
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ΑΡΘΡΟ 11
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει με βάση την ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ. Για την αξιολόγηση της λαμβάνονται υπόψη τα
παρακάτω στοιχεία :
α. Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και την κατάσταση των ειδών της διακήρυξης.
β. Ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε.
γ. Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τιμές που προσφέρθηκαν σε

προηγούμενους διαγωνισμούς και την τρέχουσα στην

αγορά τιμή για όμοιο ή παρεμφερές υλικό.
Για την κατακύρωση θα λαμβάνεται επίσης υπόψη η προηγούμενη συμπεριφορά κάθε προμηθευτή. Η κατακύρωση γίνεται μεταξύ
των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές, με βάσει τα υποβληθέντα δικαιολογητικά την συμφωνία
αυτών ως προς τους όρους της διακήρυξης, τις τεχνικές προδιαγραφές και την κατάσταση ειδών.
Το αρμόδιο όργανο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού με γνωμοδότησή του μπορεί να προτείνει :■ Την
κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη κατά ποσοστό στα εκατό ως εξής : α)Το ποσοστό αυτό δεν
μπορεί να υπερβαίνει το 30% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσης αξίας μέχρι 100.000 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ
και το 15% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσης αξίας από 100.001 Ευρώ και άνω συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ στην
περίπτωση μεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω
του καθοριζόμενου από την παρούσα διακήρυξη ποσοστού, απαιτείται έγγραφη αποδοχή από τον προμηθευτή και πριν την σύνταξή
της σχετικής σύμβασης με τον τελευταίο μειοδότη.(άρθρο 21 του Ν. 118/2007 ΦΕΚ 150/Α/10-7-2007)
Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να αυξομειώνει τις υπό προμήθεια ποσότητες των ειδών, επίσης να αυξομειώνει τις ποσότητες
των ειδών με τις ποσότητες διαφορετικών ειδών τόσο κατά το στάδιο της κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού όσον
και μετά την κατακύρωση κατά το στάδιο της διάρκειας ισχύος των σχετικών συμβάσεων, εντός της προϋπολογισθείσης δαπάνης
ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου.
Ο φορέας διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου των ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών.
Το Δ.Σ. του Νοσοκομείου διατηρεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ΠΔ 118/2007 όπως ισχύει κάθε φορά, το
αποκλειστικό δικαίωμα να εγκρίνει ή όχι το αποτέλεσμα του διαγωνισμού.
■ Σε περίπτωση κατακύρωσης ειδών που εισάγονται από την ΕΕ πρέπει τα είδη αυτά να συνοδεύονται από πιστοποιητικό
κυκλοφορίας.
■ Την κατανομή της προς προμήθεια ποσότητας, εφόσον πρόκειται για διαιρετό υλικό, μεταξύ περισσοτέρων μειοδοτών με ισότιμες
ή ισοδύναμες προσφορές ή την διενέργεια κλήρωσης μεταξύ αυτών, για την επιλογή του προμηθευτή Εφόσον το υλικό δεν είναι
διαιρετό ο προμηθευτής επιλέγεται με κλήρωση.
■ Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών
προσφορών.
■ Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης.
■ Χορήγηση εξουσιοδότησης στην ενδιαφερόμενη Υπηρεσία για να προβεί στην πραγματοποίηση της προμήθειας .
■ Ματαίωση της προμήθειας.
ΑΡΘΡΟ 12
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.Δ. 394/96 , όπως αυτό
τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 του Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ 202/Α/19.8.2005 ) & άρθρο 3 παράγραφος 2 του Ν. 2522/97 περί ένδικης
προσφυγής και το άρθρο 15 παρ.2 του Π.Δ. 118/2007.
Σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ 202/Α/19.8.2005) για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης των
παραγράφων 1 & 2 του άρθρου 15 του ίδιου ως άνω Π.Δ. απαιτείται να προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του
Δημοσίου . Το ποσό του παράβολου είναι ίσο με το 0,10 επί της εκατό (0,10%) επί τις προϋπολογισθείσας αξίας του υπό
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προμήθεια είδους. Το ύψος του όμως δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 1.000 ευρώ και μεγαλύτερο των 5.000 ευρώ. Το παράβολο
αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθμό εσόδου (Κ.Α.Ε.) 38741 (παράβολο από κάθε αιτία).
Προσφυγές που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους λόγους δε γίνονται ΔΕΚΤΕΣ.
Εφόσον ο προσφέρων δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως, την ένσταση του άρθρου 15 παρ.2 του Π.Δ. 118/2007 κατά της διακήρυξης
του διαγωνισμού ή έχει αυτή απορριφθεί, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως τους όρους της διακήρυξης ή πρόσκλησης και δεν
δύναται άλλως να τους αποκρούσει.
ΑΡΘΡΟ 13
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη η σύμβαση το κείμενο της
οποίας επισυνάφθηκε στη διακήρυξη. Η Υπηρεσία συμπληρώνει στο κείμενο της σύμβασης τα στοιχεία της προσφοράς του
προμηθευτή με την οποία συμμετείχε αυτός στον διαγωνισμό και η οποία προσφορά έγινε αποδεκτή με την κατακύρωση του
διαγωνισμού σε αυτόν. Δεν χωρεί οποιαδήποτε διαπραγμάτευση στο κείμενο της σύμβασης που επισυνάφθηκε στην διακήρυξη του
διαγωνισμού, ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς του προμηθευτή.
Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση
κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών.
Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και υπό την
προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από συμβατικό όρο, μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση
του αρμοδίου οργάνου. Η απόφαση της διοίκησης με την οποία συναινεί στην τροποποίηση, δύναται να προσβληθεί από
οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον.
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν :
α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, εάν η ποσότητα που παραδόθηκε υπολείπεται της
συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο.
β. Παραλήφθηκε οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά η ποσότητα που παραδόθηκε.
γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.
δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές
εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.
Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της
σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον ΦΠΑ.
Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει :
α. Την ημερομηνία έκδοσης.
β. Τον εκδότη.
γ. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται.
δ. Τον αριθμό της εγγύησης.
ε. Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση.
στ. την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.
ζ. Τους όρους ότι :
1. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της διζήσεως.
2. Το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά
μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση.
3. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
4. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της αρμόδιας
υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.
5. Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και τα προς προμήθεια υλικά.
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6. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό
χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον
δύο (2) μήνες ή μεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται από τη διακήρυξη.
Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα ισχύει για δώδεκα (12) μήνες με δικαίωμα του Νοσοκομείου για τρίμηνη παράταση.
Παράταση πλέον των τριών μηνών προϋποθέτει την σύμφωνη γνώμη και του προμηθευτή.
Σε περίπτωση που τυχόν ο επόμενος ετήσιος διαγωνισμός αποπερατωθεί πριν τη λήξη της παρούσας σύμβασης ή
προκηρυχθεί διαγωνισμός και υπογραφεί σύμβαση από την αρμόδια Υ. ΠΕ. η σύμβαση αυτή θα λύεται και δεν θα παράγει
κανένα έννομο αποτέλεσμα από την ημερομηνία ισχύος της νέας σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 14
ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η παράδοση του είδους θα γίνει εντός του προβλεπόμενου από την σύμβαση χρόνου που θα πρέπει να αναφέρεται και στην
προσφορά.
Με απόφαση του αρμοδίου Υπουργού ή του αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, που πρέπει να αιτιολογείται, ο
συμβατικός χρόνος φόρτωσης – παράδοσης των υλικών μπορεί σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, να
παρατείνεται μέχρι το ¼ αυτού, ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του
συμβατικού χρόνου. Σε περίπτωση που ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης – παράδοσης δεν είναι μεγαλύτερος από τριάντα (30)
ημερολογιακές ημέρες μπορεί με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, να
παρατείνεται μέχρι το ½ αυτού. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης – παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα
παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται
έκπτωτος.
Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση
του αρμόδιου οργάνου, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης – παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται
μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την
εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης – παράδοσης, δεν
επιβάλλονται κυρώσεις.
Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την Υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια την αποθήκη και την επιτροπή παραλαβής
τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα από την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό.
Η παραλαβή θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής του Νοσοκομείου παρουσία του προμηθευτή ή αντιπροσώπου του
εξουσιοδοτημένου ειδικά για την παράδοση και υπογραφή των σχετικών αποδεικτικών παραλαβής. Σε περίπτωση μη προσέλευσης
του προμηθευτή την ορισμένη ημέρα και ώρα η παράληψη ορισμού εκπροσώπου του η αρμόδια επιτροπή θα δικαιούται να προβεί
στην ποιοτική και ποσοτική παραλαβή χωρίς την παρουσία του προμηθευτή ή εκπροσώπου του οπότε η κρίση της επιτροπής θα
λογίζεται ανεπιφύλακτα δεκτή. Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα οσάκις κρίνει αυτό αναγκαίο να συγκροτεί ειδική επιτροπή
παραλαβής του προμηθευόμενου είδους ειδικά για τον έλεγχο εάν το είδος αυτό πληρεί τους όρους της διακήρυξης και τυχόν
ειδικών όρων αυτής. Όπου κρίνεται σκόπιμο ή προβλέπεται από τους όρους δείγματα των προμηθευομένων ειδών στέλνονται στο
Γενικό Χημείο του Κράτους ή σε άλλο ειδικό εργαστήριο για τον έλεγχο της τήρησης των συμβατικών υποχρεώσεων του
προμηθευτή.
Τα υπό προμήθεια υλικά μπορούν να τεθούν σε επιχειρησιακή εκμετάλλευση μόνο μετά την οριστική παραλαβή τους από τον
φορέα.
ΑΡΘΡΟ 15
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
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Εάν 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 Υπουργού Ανάπτυξης, 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
προμηθευτή.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του προμηθευτή, πραγματοποιούνται οι
προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, στην οποία δεν
μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την
σύμβαση χρόνο. Σε αυτή την περίπτωση όταν :
α. το υλικό κρίνεται απορριπτέο, ο προμηθευτής υποχρεούται να το αντικαταστήσει σύμφωνα με το άρθρο 33 του Π.Δ. 118/2007,
άλλως υπόκειται στις προβλεπόμενες σχετικές κυρώσεις.
β. το υλικό παρουσιάζει αποκλίσεις από τους όρους της σύμβασης, κρίνεται, όμως, παραληπτέο, ο προμηθευτής υποχρεούται να
προβεί στην αποκατάσταση τούτων, εφόσον είναι δυνατόν, ή στην καταβολή ποσού που αντιστοιχεί σε έκπτωση επί της συμβατικής
τιμής, εφόσον αποφασισθεί παραλαβή με έκπτωση. Και στις δύο περιπτώσεις εκδίδεται αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες
παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο, η δε αμοιβή των μετασχόντων σε αυτή και
τυχόν άλλα έξοδα βαρύνουν τον φορέα για τον οποίο προορίζονται τα υλικά. Οποιαδήποτε ενέργεια που τυχόν έγινε από την αρχική
επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη.
ΑΡΘΡΟ 16
ΠΛΗΡΩΜΗ
Η πληρωμή της αξίας των εκάστοτε προμηθευόμενων ειδών θα γίνεται με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας του
τιμολογίου (αφού προηγηθεί σχετική παραγγελία μας) και μετά την

παραλαβή των υλικών και την σύνταξη πρωτοκόλλου

ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ & ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ παραλαβής των προμηθευόμενων ειδών από τις αρμόδιες επιτροπές.
Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή
του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο π.δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/
5.6.2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29.6.2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων
πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον
συμβασιούχο. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του
πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.
Έντυπο διακήρυξης του διαγωνισμού είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων στην ηλεκτρονική σελίδα του Νοσοκομείου
(www.chaniahospital.gr).

Παράβολο αξίας 20,00 ευρώ από το Ταμείο του Νοσοκομείου (όπου θα αναγράφεται ο διαγωνισμός για τον οποίο πληρώθηκε)
προσκομίζεται υποχρεωτικά στο φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΕΩΣ.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να δοθεί από την εταιρεία ταχυμεταφορών ή από τον αντιπρόσωπο της εταιρείας ο α/α του σχετικού
παραβόλου, ο οποίος θα σημειώνεται και θα κρατείται σε σχετικό αρχείο στο Γρ. Προμηθειών

Το ποσό που απαιτείται για την αποστολή των σχετικών εγγράφων του διαγωνισμού ανέρχεται σε 20 ΕΥΡΩ θα καταβάλλεται με
μετρητά στο Ταμείο του Νοσοκομείου.
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Τα έξοδα δημοσιεύσεως στο μεν Ελληνικό τύπο βαρύνουν τις μειοδότριες εταιρείες στη δε επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης βαρύνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση.
O Φ. Π. Α. επιβαρύνει το Νοσοκομείο μας .
ΑΡΘΡΟ 17
ΔΕΙΓΜΑΤΑ
Εφόσον από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση δεν προβλέπεται κατάθεση δειγμάτων, τυχόν προσκομιζόμενα από τους προμηθευτές
δείγματα δεν γίνονται δεκτά. Εφόσον από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση προβλέπεται η κατάθεση δειγμάτων, η μη προσήκουσα
κατάθεσή τους αποτελεί λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή από την διαγωνιστική διαδικασία.
ΑΡΘΡΟ 18
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικής Προγραμματισμού Προμηθειών (παρ. 1
και 2 του άρθρου 6 του ν.2286/1995), η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο για παροχή εξηγήσεων και, μετά από
αιτιολογημένη εισήγηση του φορέα που διενεργεί τον διαγωνισμό, μπορεί να αποκλεισθεί προμηθευτής για ορισμένο ή αόριστο
χρόνο από το σύνολο των προμηθειών του δημοσίου τομέα λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς σε διαδικασία προμήθειας ή λόγω
παράβασης των διατάξεων περί προστασίας του καταναλωτή ή του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), για την οποία έχει
καταδικαστεί αμετάκλητα.
ΑΡΘΡΟ 19
ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ
Με την συμμετοχή στον διαγωνισμό και χωρίς άλλη δήλωση ή ειδική μνεία στην προσφορά αποδεικνύεται η ανεπιφύλακτη αποδοχή
της παρούσας διακήρυξης.
ΑΡΘΡΟ 20
Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη ισχύουν και οι διατάξεις του Ν. 2286/95, του Π.Δ. 394/96 και του Π.Δ.
118/2007 όπως ισχύουν κάθε φορά.
ΑΡΘΡΟ 21
ΤΙΜΗ
Η τιμή δίνεται σε ΕΥΡΩ ανά μονάδα μέτρησης για εμπόρευμα παραδοτέο στις αποθήκες του Νοσοκομείου ή σε άλλο χώρο αυτού
εγκαταστημένο και εν πλήρη λειτουργία όπου απαιτείται. Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι κρατήσεις υπέρ τρίτων καθώς και κάθε
άλλη επιβάρυνση εκτός του ποσοστού Φ.Π.Α. επί τοις % στο οποίο υπάγεται το είδος που θα αναφέρεται χωριστά και βαραίνει
το Νοσοκομείο.
Δύναται να υποβάλλεται προσφορά σε συνάλλαγμα και από Έλληνες προμηθευτές για είδη εισαγόμενα από το εξωτερικό και στις
συμβάσεις προμηθειών μπορεί να συνομολογείται το τίμημα σε ξένο νόμισμα. Το Ελληνικό Δημόσιο δεν υποχρεούται να προβεί
στην πληρωμή με το νόμισμα της προσφοράς αλλά με το νόμισμα στο οποίο πραγματοποιούνται οι πληρωμές από την Τράπεζα
Ελλάδος προς την χώρα καταγωγής του υλικού.
Για την σύγκριση των προσφορών οι τιμές σε συνάλλαγμα μετατρέπονται σε ΕΥΡΩ με βάση την ισχύουσα τιμή FIXING του
Επίσημου Δελτίου Συναλλαγμάτων έναντι ΕΥΡΩ κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά για εγχώριο προϊόν που περιέχει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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Dumping- εξαγωγικές επιδοτήσεις
Επίσης απορρίπτεται ως απαράδεκτη προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, ή δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη
τιμή, σε κάθε αύξοντα αριθμό σε περίπτωση διαιρετέου υλικού.
Η τιμή του υλικού για την οποία θα συναφθεί σύμβαση παραμένει σταθερή μέχρι την ολοκληρωτική παράδοση χωρίς δικαίωμα
αναπροσαρμογής της.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με
απόφαση του αρμοδίου Υπουργού ή του αρμοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου για
την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου.
α. Η προσφορά απορρίπτεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται πολιτική τιμών πώλησης κάτω του κόστους
κατασκευής του προϊόντος ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος για εμπορία (τιμή Dumping) ή το προσφερόμενο προϊόν είναι
αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. Οι προσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες των προαναφερθέντων μέτρων της χώρας
προέλευσης του προϊόντος ή της κατασκευάστριας εταιρίας. Τα ανωτέρω ισχύουν ακόμα και στη περίπτωση που μεσολαβούν
διάφορες φάσεις βιομηχανοποίησης (που αφορούν στα ενδιάμεσα προϊόντα) για τη κατασκευή του τελικού προϊόντος, υπό την
προϋπόθεση ότι επιβάλλεται ρητά να δηλωθούν οι εν λόγω φάσεις από τη σχετική διακήρυξη στην προσφορά των ενδιαφερομένων.
β. Οι προσφέροντες κατασκευαστές ή εμπορικοί εκπρόσωποι προϊόντων χωρών που δεν έχουν αποδεχθεί τα πρωτόκολλα
Πολυμερών Συμφωνιών του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) ή δεν λειτουργούν στο πλαίσιο ολοκληρωμένης
Τελωνειακής Ένωσης με την ΕΕ, οφείλουν εγγράφως να δηλώσουν με την προσφορά τους, ότι το προσφερόμενο προϊόν τους δεν
είναι αποδέκτης πολιτικής τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος για εμπορία (τιμή
Dumping) ή αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης.
γ. Δεν έχουν την υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας δήλωσης οι προσφέροντες προϊόντα προερχόμενα από τα κράτη-μέλη
της ΕΕ, τη Νορβηγία, την Ελβετία, τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, τον Καναδά την Αυστραλία, τη Ρουμανία, Βουλγαρία, Ισραήλ rat
Τουρκία καθώς και κάθε άλλο κράτος που αποδέχεται και εφαρμόζει στον χρόνο που επιθυμεί , τα εν λόγω Πρωτόκολλα του Π.Ο.Ε
ή που συνδέεται με την ΕΕ στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης.
Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές θα εξετάζονται λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση
απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό θα ζητείται από τον υποψήφιο Ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της
Οικονομικής Προσφοράς (π.χ. σχετικά με την οικονομία της μεθόδου παροχής υπηρεσίας/ τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις/ τις
εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό τις οποίες ο υποψήφιος Ανάδοχος θα παράσχει την υπηρεσία/ την πρωτοτυπία της προτεινόμενης
λύσης). Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές, η προσφορά
θα απορρίπτεται.
Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ
Η ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΝΟΔΑΡΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ

ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Ο ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΟΥΚΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
7η Υ. ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

‘’ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ‘’ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΧΕΔΙΟ
Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
Φ.Π.Α.
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ

………………………. €
………………………. €
………………………. €

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

…………………………………….

ΕΙΔΟΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

…………………………………….
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

Στο Δημοτικό Διαμέρισμα Μουρνιών του Δήμου Ελευθερίου Βενιζέλου σήμερα την ……………………………. του έτους 200….
και μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών:
Α. Του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ‘’Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ’’ Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στις Μουρνιές Δήμου
Ελευθερίου Βενιζέλου με Α. Φ. Μ 999444662 Β΄ ΔΟΥ ΧΑΝΙΩΝ , όπως εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της
παρούσας από τον κ. ……………………………………. και
Β. Ο ……………………………………... νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ……………………………………., που εδρεύει
στην ……………………………………., με ΑΦΜ ……………………………………., ΔΟΥ …………………………………….,
καλούμενη παρακάτω ‘’ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ’’.
Αφού έλαβαν υπ’ όψιν τους :
Ότι με την

με αριθμό

Διοικητικού Συμβουλίου

………απόφαση του ……ου πρακτικού της
κατακυρώθηκε

η προμήθεια

……………………………………., συνεδρίασης του

……………………………………. στην αφετέρου συμβαλλόμενη

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ.
Ότι η κατακύρωση έγινε σύμφωνα με το αποτέλεσμα του …………………………… διαγωνισμού, που διενεργήθηκε την
……… και ελήφθησε υπ’ όψιν η Διακήρυξη ……….
Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους …………………………………….με την αναφερόμενη παραπάνω ιδιότητά του αναθέτει την
προμήθεια στην συμβαλλόμενη ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ η οποία αναλαμβάνει την προμήθεια με τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες
τους οποίους και αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
Η σύμβαση αυτή διέπεται από τις διατάξεις:
Η σύμβαση θα ισχύει από …………………………………….μέχρι …………………………………….σύμφωνα με τους όρους της
……… διακήρυξης του διαγωνισμού της ……………… και τις τιμές της κατακύρωσης στον οποίο ανακηρύχθηκε τελευταίος
μειοδότης για μέρος των ζητουμένων ειδών ύστερα από την προσφορά την οποία υπέβαλε στον ανωτέρω διαγωνισμό.
H αριθμ. ………… διακήρυξη της οποίας έχει λάβει γνώση η 2 η συμβαλλόμενη αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης
σύμβασης και δεσμεύει τα συμβαλλόμενα μέλη .
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Σε περίπτωση που τυχόν ο επόμενος ετήσιος διαγωνισμός αποπερατωθεί πριν την λήξη της παρούσας σύμβασης ή προκηρυχθεί
διαγωνισμός και υπογραφεί σύμβαση από την αρμόδια Υ.ΠΕ , η σύμβαση αυτή θα λύεται και δεν θα παράγει κανένα έννομο
αποτέλεσμα από την ημερομηνία ισχύος της νέας σύμβασης.
Η παράδοση των κατακυρωθέντων ειδών θα γίνεται στις αποθήκες του Νοσοκομείου τμηματικά ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες
της Υπηρεσίας με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνες της προμηθεύτριας και σε προθεσμία άμεση ή έως και εντός πέντε (5) εργάσιμων
ημερών το αργότερο από την ειδοποίηση του φορέα. Απαραίτητες προϋποθέσεις στα τιμολόγια της προμηθεύτριας να αναγράφεται
ότι πρόκειται για την προμήθεια ……………………………………. της από

…………………………………….ημερομηνίας

υπογραφείσας σύμβασης, ο αύξων αριθμός του είδους, η επωνυμία, συσκευασία κ.λ.π. όπως φαίνονται στην σύμβαση.
Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται από επιτροπή και θα διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και με οποιονδήποτε άλλο
ενδεικνυόμενο τρόπο κατά την κρίση της επιτροπής παραλαβής.
Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων, τα έξοδα μεταφοράς μέχρι την αποθήκη υλικού του Νοσοκομείου, βαρύνουν την ανακηρυχθείσα
προμηθεύτρια.
Οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται σε περίπτωση κηρύξεως έκπτωτου ενός προμηθευτή καθώς και ο τρόπος επίλυσης τυχόν
διαφορών αναφέρονται αναλυτικά στο Π.Δ.118/2007.
Η πληρωμή των προς προμήθεια ειδών γίνεται μετά την εκάστοτε ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών από την αρμόδια
επιτροπή και την υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλλων .
Ο δεύτερος συμβαλλόμενος …………………………………………

δήλωσε ότι αποδέχεται όλα όσα αναφέρονται

παραπάνω και προσκόμισε την με αρίθμ ……………………………..εγγυητική επιστολή της Τράπεζας …………………………
αξίας ………..ευρώ για την καλή εκτέλεση των υποχρεώσεων στο σύνολο της κατακυρωθείσας αξίας, σύμφωνα με την
αριθμ…../πρκ……/…………. απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων, ποσοστού 10% της
συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς του Φ.Π.Α.
Αναλυτικά τα κατακυρωθέντα είδη έχουν ως εξής:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ΤΕΜΑΧΙΑ ……………… Χ ………………+ (……………… Χ ………………+) Χ …… Φ.Π.Α. = ……ΕΥΡΩ

Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΙΝΑΙ :
ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
Φ.Π.Α.
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ

………………………. €
………………………. €
………………………. €

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Για όλα τα λοιπά θέματα, αναφορικά με την προμήθεια η οποία πραγματοποιείται με την σύμβαση αυτή, ισχύουν οι όροι της
Διακήρυξης ………καθώς επίσης και τα αναφερόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου Π.Δ. 394/96 (ΦΕΚ 266/Α/04-121996), του Π.Δ. 118/2007 κ.λ.π. ισχυουσών διατάξεων.
Αρμόδια Δικαστήρια για την επίλυση διαφορών που ενδέχεται να προκύψουν από την εφαρμογή της σύμβασης αυτής θα είναι
αποκλειστικά αυτά των Χανίων.
Συμφωνείται ότι κάθε άλλη τροποποίηση της παρούσης σύμβασης, πρόσθετη συμφωνία, παροχή διευκολύνσεων, παράτασης χρόνου
εκτέλεσης κ.λ.π. γίνεται και αποδεικνύεται μόνο εγγράφως αποκλεισμένου κάθε άλλου μέσου απόδειξης.
Αφού έγιναν αμοιβαία αποδεκτά και συνομολογήθηκαν τα παραπάνω, συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση και υπογράφτηκε από τα
συμβαλλόμενα μέρη.
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ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

……………………………

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

……………………………

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ονομασία Τράπεζας………………………
Κατάστημα

……………………….

(Δ/νση οδός – αριθμός Τ.Κ. FAX )

Ημερομηνία Έκδοσης ………
ΕΥΡΩ ……………………..

Προς:
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
΄΄Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΄΄
ΔΗΜΟΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΜΟΥΡΝΙΕΣ
Τ.Κ. 73 300, ΧΑΝΙΑ, ΚΡΗΤΗ
Α.Φ.Μ. 999444662, Β΄ Δ.Ο.Υ. ΧΑΝΙΩΝ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ. ……………...
ΕΥΡΩ………………
Σύμφωνα με Ν. 2842/ 27-9-2000 ( ΦΕΚ 207 τεύχος Α΄ )
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα,
παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ …………………..υπέρ της εταιρίας
……………………………………………………………………………………………..
Δ/νση ………………………………………δια τη συμμετοχή της εις το διενεργούμενο διαγωνισμό της………………………
………………………………………………………………………………………………..
για την προμήθεια ……………………………αριθμός προσφερομένων ειδών……………
σύμφωνα με την υπ’ αριθ.…….…………Διακήρυξή σας .
Η παρούσα εγγυητική καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω
εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη την δήλωσή σας, ολικά ή μερικώς χωρίς καμία από
μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη
ειδοποίησή μας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το
σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.
Η παρούσα ισχύει μέχρι την………………………………………………………………
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ
Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς , όπως σχετικά αναφέρεται στη
Διακήρυξη.
Βεβαιούνται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και
το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά
μας.

Θέμα: Συμπλήρωση προσφορών του διαγωνισμού για την προμήθεια ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΤΟΥ
ΦΑΡΜΑΚΟΥ (CPV 33141626-4) αρ. διακ 6, που θα διενεργηθεί στις 17/9/2014.
Σας ενημερώνουμε ότι, το πρόγραμμα της μηχανογράφησης των Νοσοκομείων έχει αλλάξει.
ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ www.chaniahospital.gr μαζί με την διακήρυξη θα βρείτε άλλο ένα φάκελο.
Εσείς με τη σειρά σας πρέπει να μπείτε στο πρόγραμμα «Hermes 8.17», όπως σας περιγράφουμε στις οδηγίες, και να
συμπληρώσετε την τεχνική και οικονομική προσφορά σας.
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Αφού γίνουν τα παραπάνω, να μας στείλετε τρια CD , ώστε να εντάξουμε τα είδη που προσφέρετε για να μπορέσουμε να
εκτελέσουμε τις συμβάσεις.
Η συνεργασία σας είναι απαραίτητη, προκειμένου να ενταχθούν τα υλικά του Νοσοκομείου, στο νέο πρόγραμμα.
ΟΔΗΓΙΕΣ : Για να κατεβάσετε το πρόγραμμα Hermes 8 , με την βοήθεια του οποίου μπορείτε να υποβάλλετε τις προσφορές
σας ηλεκτρονικά, πρέπει να ανοίξετε τον Internet Explorer και να πληκτρολογήσετε το site www.or-co.gr . Επιλέξτε το
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡAΦΗΣΗ και μετά επιλέγετε την ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, όπου μπορείτε να κατεβάσετε το
συγκεκριμένο αρχείο.
Μόλις μπείτε στο πρόγραμμα θα πάτε στο μενού Διαχείριση  Δημιουργία Διαγωνισμού. Σας ανοίγει αυτόματα ένα
παράθυρο κι εκεί που λέει διευρένηση σε, επιλέγετε ΜΟΝΑΔΑ DVD-RAM (D:), και εν συνεχεία κάνετε αριστερό διπλό κλικ
στο αρχείο .hdb, ώστε να δημιουργηθούν τα είδη στα οποία θα προσφέρετε. Στη συνέχεια πρέπει να περάσετε τα στοιχεία σας
από την επιλογή Στοιχεία Προμηθευτή, και μετά από το μενού Διαχείριση  Επεξεργασία Προσφορών, μπορείτε να
προσφέρετε σε αυτά τα είδη.
Η επιλογή Διαχείριση  Ολοκλήρωση Διαγωνισμού δημιουργεί 3 ξεχωριστά cd. Στο παράθυρο που αναδύεται, μας
προτείνει σαν μέσο αποθήκευσης των προσφορών μας, ΜΟΝΑΔΑ DVD-RAM (D:) . Εισάγουμε ένα cd στην κεντρική μονάδα
του υπολογιστή, και επιλέγουμε αρχικά με αριστερό απλό πάτημα του ποντικιού μας τα στοιχεία του προμηθευτή και το
κουμπί δημιουργία. Οπότε δημιουργείται στο cd ένα αρχείο με τα στοιχεία του προμηθευτή. Με ανάλογο τρόπο εισάγω ένα
άλλο cd, επιλέγω την τεχνική προσφορά και πατάω δημιουργία, και επαναλαμβάνω την διαδικασία και για την οικονομική
προσφορά. Έχω δημιουργήσει με αυτόν τον τρόπο 3 cd, έτοιμα για αποστολή στο Νοσοκομείο.
Για υπόλοιπες λεπτομέρειες μπορείτε να πάτε στη επιλογή Βοήθεια  Περιεχόμενα και Ευρετήριο.

ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ OR-CO

25340

ΕΙΔΟΣ
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΚΑΝΟΝ.ΡΟΗΣ
ΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΑΠΛΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΚΑΝΟΝ.ΡΟΗΣ HOTLINE

25341

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΡΟΥ
ΚΟΙΝΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ

222685
25339

25350
25355

25365
25371

ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΡΩΝ 150
ΕΚ., ΑΠΟΣΤΕΙΡ.
ΥΨΗΛΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ
ΧΩΡΙΣ ΡΟΛΛΕΡ
ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΡΩΝ 80
ΕΚ., ΑΠΟΣΤΕΙΡ. ΧΩΡΙΣ
ΡΟΛΛΕΡ
ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ
ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΑΚΡΙΒΗ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ
ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΩΝ
ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ 100 ML
ΣΕ ΜΕΓΑΛΟΣΤΑΓΟΝΕΣ
(1ML=20 ΣΤΑΓΟΝΕΣ)
ΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΣΤΑΓΟΝΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ
ΣΥΣΚΕΥΗ
ΟΡΟΥ.ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΟΣ

ΤΕΜΑΧΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤ/ΟΥ

60

57.116

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
15,90

10.900

Δ.Υ.

0,25

10

Δ.Υ.

19,00

175.750

17.11.4

0,132

300

17.1.40

0,199

130

17.1.40

0,199

240
31.100

Δ.Υ.
17.11.8

1,66
0,77

30

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ RΟΗΣ ΤΟΥ
ΥΓΡΟΥ ΣΕ ML ΠΛΑΓΙΑ
ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΟ ΟΠΗ ΓΙΑ
IV EΓΧΥΣΗΣ
ΦΑΡΜΑΚΩΝ.ΝΑ ΕΧΟΥΝ
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΡΥΓΧΟΣ
ΚΑΙ ΠΩΜΑ ΜΕ
ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΑΕΡΑΓΩΓΟ
ΦΙΛΤΡΟ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΩΣ
250ML/H.TO TEΛΙΚΟ
ΑΚΡΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ
ΚΑΛΥΜΜΕΝΟ ΜΕ
ΠΩΜΑ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ
ΜΟΛΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ LUER
ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΑ
ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ
ΣΗΜΕΙΟ LOCK
39960
39967
39975
39978
39983
67270

179935
69127

81275

81277

81282

81283

81284
85240
128037

139309
139311

ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΡΩΝ 100
ΕΚ., ΜΕ ΡΟΛΛΕΡ
ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΡΩΝ 7580 ΕΚ., ΑΠΟΣΤΕΙΡ. ΜΕ
ΡΟΛΛΕΡ
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΧΥΣΕΩΣ
ΓΙΑ ΔΙΟΥΡΗΘΡΙΚΕΣ
ΠΛΥΣΕΙΣ
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΧΥΣΕΩΣ
ΟΡΟΥ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΗ
ΡΟΗΣ
ΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΜΙΚΡΟΣΤΑΓΟΝΩΝ
ΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΑΠΛΕΣ LUER-LOCK
ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΚΛΗΡΕΣ
150 ΕΚ
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ
ΧΩΡΙΣ ΡΟΛΛΕΡ
ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΓΙΑ
ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ
ΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑΣ
ΕΓΧΥΣΗΣ ΟΡΩΝ Μ.Χ.
ΑΠΛΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
ΥΓΡΩΝ ΜΕ
ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟ
ΘΑΛΑΜΟ (ΤΥΠΟΥ
SOLU-SET )
ΣΥΣΚΕΥΗ
ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΔΙΠΛΗΣ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ
ΜΕΣΩ ΑΝΤΛΙΑΣ (ΜΕΘ)
ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
ΥΓΡΩΝ ΜΕΣΩ ΑΝΤΛΙΑΣ
ΓΙΑ ΝΙΤΡΩΔΗ ΚΑΙ
ΦΩΤΟΕΥΑΙΣΘΗΤΑ
ΦΑΡ/ΚΑ
ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΜΕΣΩ ΑΝΤΛΙΑΣ ΜΕ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ
ΣΑΚΚΟ
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
ΟΡΩΝ
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
ΟΡΡΩΝ ΜΕ ΑΕΡΑΓΩΓΟ
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ
ΑΝΤΛΙΕΣ ΦΟΡΗΤΕΣ Μ.Χ.
ΜΕ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΙΚΟ
ΜΠΑΛΟΝΙ /
ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΡΟΗ ΓΙΑ
ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟ
ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ
ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

130

Δ.Υ.

0,22

200

Δ.Υ.

0,199

200

Δ.Υ.

2,65

11900

Δ.Υ.

0,198

800

17.11.6

0,94

1000

2.1.88

0,28

1400

Δ.Υ

0,26

1000

Δ.Υ

0,70

90.000

50

0,135

Δ.Υ.

1,85

17.11.36

7,90

50

Δ.Υ.

6,75

50

Δ.Υ.

5,25

32050

Δ.Υ.

0,124

116000

4.1.14

0,124

40
80

Δ.Υ.
5.1.16

27,45
15,47

2.000

31

17.11.1

148792

ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ
ΣΥΣΚΕΥΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Μ.Χ.
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΓΙΑ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ
ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ
ΡΟΗΣ
ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΜΕΣΩ ΑΝΤΛΙΑΣ ΑΠΛΗ
THREE WAY
ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΡΩΝ
100CM 3WAY STOP
ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΡΩΝ
100CM
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ
ΧΩΡΙΣ ΡΟΛΛΕΡ
ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΜΕ
ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΡΟΗΣ 60CM
ΠΩΜΑΤΑ
ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΩΝ
ΣΥΣΚΕΥΕΣ DIAL-A-FLO
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΧΥΣΕΩΣ
ΦΑΡΜΑΚΩΝ 2ML/H M.X.
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΧΥΣΕΩΣ
ΦΑΡΜΑΚΩΝ 5ML/H M.X.
ΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΩΣ
ΑΙΜΑΤΟΣ
ΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΜΙΚΡΟΣΤΑΓΟΝΩΝ
SOLUSET

52376

ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ
ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ
ΑΚΡΙΒΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΩΝ
ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ 150ML
ΜΕ ΜΙΚΡΟΣΤΑΓΟΝΕΣ

172133
218679
147607
179934

148380
179928
179936
148781
148788
148789
148790

52379
52381

52382

52386

52383

80

Δ.Υ.

16,60

350
5000

Δ.Υ.
Δ.Υ.

4,15
0,1524

1000

Δ.Υ.

0,39

Δ.Υ.

0,199

500

Δ.Υ.

0,815

9000
4000

Δ.Υ.
Δ.Υ.

0,024
0,26

120

Δ.Υ.

16,52

120

Δ.Υ.

16,52

1000

Δ.Υ.

0,265

500

Δ.Υ.

1,08

1.200

17.11.6

1000

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΩΝ
ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ
ΦΩΤΟΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΣΕ
ΜΙΚΡΟΣΤΑΓΟΝΕΣ
(1ML=60 ΣΤΑΓΟΝΕΣ)
ΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ
ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΑΚΡΙΒΗ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ Η
ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΩΝ 150
ML ΣΕ
ΜΕΓΑΛΟΣΤΑΓΟΝΕΣ
(1ML=20 ΣΤΑΓΟΝΕΣ) ΓΙΑ
ΝΕΟΓΝΑ Η ΠΡΟΩΡΑ ΣΕ
ΑΣΦΑΛΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1000

0,94

17.11.2
17.11.10

10000

1000

ΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΩΝ
ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ
ΣΕ
ΜΙΚΡΟΣΤΑΓΟΝΕΣ
(1ML=60
ΣΤΑΓΟΝΕΣ) ΜΕ
ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΡΟΗΣ
ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ.
ΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑΣ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
ΟΡΩΝ

32

0,48
0,245

Δ.Υ.

1,00

76000

17.11.8

0,77

320000

17.11.4

0,132

ΚΩΔΙΚΟΣ
OR-CO

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ

222685

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΞΗΡΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΜΕΣΩ ΥΠΕΡΥΘΥΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΓΙΑ ΡΟΗ
24000ml/h έως 39000 ml/h . ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ.Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ
ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΙ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΥΞΟΜΕΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ.ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑΧΕΙΑ < 5SEC ΚΑΙ ΝΑ
ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ.

25339
25340

ΣΤΟ ΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜ.ΝΑ ΕΧΕΙ ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΤΑΚΡΑΤ.ΜΙΚΡΟΠΗΓΜ.ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΕΝΟ ΘΑΛΑΜΟ
ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΣΤΑΓ.ΤΟ ΡΥΓΧ.ΤΗΣ ΣΥΣΚ.ΝΑ ΕΙΝΑΙ AΠΟ ΠΛΑΣΤ. ΟΧΙ ΠΟΛΥ ΑΙΧΜ.ΝΑ ΜΗΝ ΤΡΑΥΜΑΤ.ΤΟΝ
ΑΣΚΟ ΚΑΤΑΛ.ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ.ΝΑ ΑΠΟΛΗΓΕΙ ΣΕ ΒΕΛΟΝΑ
ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ HOTLINE ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

25341

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΩΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΡΩΝ.ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ. ΤΟ ΡΥΓΧΟΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΥΠΗΜΑ ΤΗΣ ΦΙΑΛΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΩΝΙΚΟΤΗΤΑ.
ΝΑ ΕΧΕΙ ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ( ΧΩΡΙΣ ΤΟ
ΣΤΑΓΟΝΟΘΑΛΑΜΟ) ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 200ΕΚ. ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΡΟΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ. ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΣΥΝΔΕΣΗ LOUER LOCK. ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΠΑΡΤΙΔΑ,ΗΜΕΡ.ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ) .
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ.

25350
25355
25365

25371
39960
39967
39975

ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΡΩΝ 150 ΕΚ., ΑΠΟΣΤΕΙΡ. ΥΨΗΛΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣ ΡΟΛΛΕΡ
ΧΑΜΗΛΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ. ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΡΩΝ ΑΠΌ PE/NYG2/PVC. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ 2,5 ΜΜ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ 4,0 ΜΜ ΜΕ ΑΚΡΑ LUER LOCK ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΘΗΛΥΚΟ ΚΑΙ ΝΑ ΕIΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ
ΠΙΕΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ 10KG/CM2 -145 PSI.ΝΑ ΕIΝΑΙ ΜΧ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕ ΜΗΚΟΣ 50CM
ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΚΡΙΒΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΤΩΝ 100Ml ΣΕ
ΜΕΓΑΛΟΣΤΑΓΟΝΕΣ (1Μl= 20 ΣΤΑΓΟΝΕΣ)
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΣΤΑΓΟΝΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΟΡΟΥ.ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ RΟΗΣ ΤΟΥ
ΥΓΡΟΥ ΣΕ ML ΠΛΑΓΙΑ ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΟ ΟΠΗ ΓΙΑ IV EΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ.ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΡΥΓΧΟΣ ΚΑΙ
ΠΩΜΑ ΜΕ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΑΕΡΑΓΩΓΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΩΣ 250ML/H.TO TEΛΙΚΟ ΑΚΡΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ
ΚΑΛΥΜΜΕΝΟ ΜΕ ΠΩΜΑ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΜΟΛΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ LUER ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΣΗΜΕΙΟ
LOCK
ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΡΩΝ 100 ΕΚ., ΜΕ ΡΟΛΛΕΡ

39978

ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ
Συσκευές έγχυσης ορού μ.Χ. αποστειρωμένες με ρυθμιστή ροής ακριβείας , με μεγαλοσταγόνες διπλής διαβάθμισης ανάλογα με την
πυκνότητα διαλύματος που επιθυμούμε να χορηγήσουμε μήκος 200cm . Η ροή να δίνεται από 5ml - 250ml και να υπάρχει επιπλέον
σήμανση για 12ωρη και 24ωρη έγχυση. Ο σωλήνας να είναι εύκαμπτος, διαφανής , να μη τσακίζει να φέρει ISO, CE κ.λ.π.

39983

Συσκευές ορρών μικροσταγόνων αποστειρωμένες το μήκος της συσκευής να είναι πάνω από 190 εκ. να διαθέτει
αεραγωγό που να λειτουργεί με όλους τους περιέκτες. Χωρίς ρυθμιστή ροής. Να καταλήγει σε και Luer lock σύνδεση
με ρόλλερ.

67270
179935
69127

81275

81277
81282
81283
81284

Ατομική συσκευασία αποστειρωμένες. Μήκος προέκτασης 150cm Να μην είναι τοξικές - να είναι μ.Χ. Ο σωλήνας να είναι
μαλακός συνδέσεως θηλυκό - αρσενικό.
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ, Μ.Χ. Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΙΧΜΗΡΟ ΔΙΑΤΡΗΤΙΚΟ ΡΥΓΧΟΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ
ΑΕΡΑΓΩΓΟ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΠΩΜΑ, ΔΙΑΦΑΝΗ ΣΤΑΓΟΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΘΑΛΑΜΟ ΠΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
ΤΟΥ ΑΚΡΟ ΝΑ ΕΧΕΙ ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ. ΜΗΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 180 ΕΚΑΤ. ΜΕ ΑΞΙΟΠΙΣΤΟ
ΡΥΘΜΙΣΤΗ CAIR CLAMP ΚΑΙ ΠΛΑΓΙΑ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΤΥΠΟΥ "Υ". ΝΑ ΚΑΤΑΛΗΓΕΙ ΣΕ ΣΥΝΔΕΣΗ LUER LOCK. ΝΑ
ΕΞΑΕΡΩΝΕΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ KAI ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΑΡΙΣΤΑ ΣΕ 3-WAY, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΧΟΡΗΣΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ
ΜΕΣΩ ΑΝΤΛΙΑΣ (ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΘ).
Αποστειρωμένη συσκευή χορήγησης ενδοφλεβίων κρυσταλλοειδών υγρών με ογκομετρικό θάλαμο των 100 ml και σταγονοθάλαμο
μικροσταγόνων 60 gtt/ml, ελεύθερη πυρετογόνων. Ρύγχος ικανό να τρυπήσει εύκολα το κάλυμμα φιάλης ορού, με αντιμικροβιακό
αεραγωγό που λειτουργεί με ελάχιστη αρνητική πίεση δεν αφήνει το υγρό να τρέχει έξω. Μεταξύ του ρύγχους και του ογκομετρικού
θαλάμου κλείστρο δια ολίσθησης. Στην οροφή του ογκομετρικού θαλάμου αντιμικροβιακός αεραγωγός με κλείστρο δια ολίσθησης
και υποδοχή έγχυσης φαρμάκων με βελόνα. Σταγονοθάλαμος με φίλτρο. Ελάχιστο μήκος 200 cm. Ρυθμιζόμενο κλείστρο με ρόδα
τύπου Cair. Αρσενικό άκρο Luer-Lock.
ΑΠΟ 230 ΕΚΑΤ. ΕΩΣ 260 ΕΚΑΤ. ΜΕ ΑΚΡΟ LUER-LOCK. ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΥΣΑΛΙΔΩΝ ΑΕΡΑ.
ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΔΙΠΛΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕ ΜΙΑ ΜΟΝΟ ΣΥΣΚΕΥΗ. ΤΟ ΡΥΓΧΟΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ
ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΥΠΗΜΑ ΚΑΘΕ ΦΙΑΛΗΣ.
ΑΠΟ 230 ΕΚΑΤ. ΕΩΣ 260 ΕΚΑΤ. ΜΕ ΑΚΡΟ LUER-LOCK. ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΥΣΑΛΙΔΩΝ ΑΕΡΑ.
ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΔΙΠΛΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕ ΜΙΑ ΜΟΝΟ ΣΥΣΚΕΥΗ. ΤΟ ΡΥΓΧΟΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ
ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΥΠΗΜΑ ΚΑΘΕ ΦΙΑΛΗΣ.
Να φέρει ενσωματωμένο σάκκο χωρητικότητας τουλάχιστον 1500 ml. Σε ατομική συσκευασία, στην οποία να αναγράφεται η
ονομασία της συσκευής, ένδειξη ότι δεν είναι κατάλληλη για ενδοφλέβια έγχυση και τουλάχιστον η ημερομηνία λήξης της
αποστείρωσης. Σήμανση CE, διαφανείς και λείες. Το μήκος να μην είναι μικρότερο των 200 εκατοστών. Να φέρει υποδοχή για
ταυτόχρονη χορήγηση άλλου εντερικού διαλύμματος. Το ρύγχος να εφαρμόζει σε οποιασδήποτε κατηγορίας σωλήνα Levin. Η
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ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (ΑΝΤΛΙΕΣ) ΔΩΡΕΑΝ. ΣΕ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ, Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΙΡΗ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ.

85240
128037

139309

139311

Να είναι αποστειρωμένες -ελεύθερες πυρετογόνων μεγαλοσταγόνες με ρόλλερ.Το μήκος της συσκευής να είναι πάνω
από 150 εκ. να διαθέτει αεραγωγό που να λειτουργεί με όλους τους περιέκτες. Να καταλήγει σε luer lock. Να είναι
εύκαμπτος ο κύριος σωλήνας & διαφανής. Όλες οι πληροφορίες που αφορούν το προϊόν να αναγράφονται στην
ελληνική γλώσσα πάνω στην ατομική συσκευασία των συσκευών . Να μην επιτρέπει παλινδρόμηση του αέρα.
ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ
Μ.Χ., ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ, ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΓΚΟ 250 ml, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΡΟΗΣ. ΤΟ ΜΠΑΛΟΝΙ ΝΑ
ΕΙΝΑΙ ΑΡΙΣΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ Η ΣΤΑΘΕΡΗ ΡΟΗ ΤΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΑΚΟΜΑ ΟΤΑΝ ΣΤΟ
ΜΠΑΛΟΝΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΙΚΡΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ. ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΚΛΗΡΟ
ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΙΕΣΤΕΙ ΤΟ ΜΠΑΛΟΝΙ. ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΠΟΒΟΛΗΣ ΑΕΡΑ. Ο ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΛΙΑ ΩΣ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΚΕΤΑ ΣΚΛΗΡΟΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ
ΤΣΑΚΙΖΕΙ.
Αποστειρωμένες, μ.χ. Εύχρηστο, γρήγορο στο γέμισμα, να μην περνάνε φυσαλίδες στον ασθενή. Επίσης εύκολο να αδειάζει στο
τέλος της χορήγησης προϊόντων αίματος, για να μην χαθεί πολύ αίμα ή πλάσμα στη συσκευή. Το υγρό πρέπει να φτάσει στον ασθενή
σε θερμοκρασία τουλάχιστον 36 βαθμών. Η εταιρεία έχει υποχρέωση να παρέχει τις συσκευές που συνοδεύουν το αναλώσιμο υλικό
σε όλη τη δίαρκεια της σύμβασης.
Να δίνεται από την εταιρεία τα μηχανήματα για την θέρμανση του αίματος δωρεάν ( μέχρι πέντε εάν απαιτηθούν ) . Να
επιτυγχάνεται ρύθμιση θερμοκρασίας από 38ο έως 43ο . Να διαθέτει ευδιάκριτη ψηφιακή οθόνη ένδειξης θερμοκρασίας , να είναι
ελαφριά , να στηρίζεται σε στατώ ή τραπέζι , να έχει ελάχιστο χρόνο προετοιμασίας, να παρέχει και να εγγυάται απόλυτη ασφάλεια
στον ασθενή. Το αναλώσιμο υλικό να τοποθετείται εύκολα. Να περιλαμβάνει φίλτρο φυσαλίδων και χειροκίνητο σύστημα
εξαερισμού και άμεση σύνδεση με την φιάλη αίματος. Σύνδεση με φλεβοκαθετήρα luer lock.

172133

218679

Σε ατομική συσκευασία Μ.Χ., ένδειξη ότι δεν είναι κατάλληλη για ενδοφλέβια έγχυση και τουλάχιστον η ημερομηνία λήξης της
αποστείρωσης. Σήμανση CE, διαφανείς και λείες. Το μήκος να μην είναι μικρότερο των 200 εκατοστών. Να φέρει υποδοχή για
ταυτόχρονη χορήγηση άλλου εντερικού διαλύμματος. Να μπορεί να εφαρμόζει / προσαρμόζεται σε όλες τις συσκευασίες εντερικών
διαλυμάτων. Το ρύγχος να εφαρμόζει σε οποιασδήποτε κατηγορίας σωλήνα Levin. Η ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑ
ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (ΑΝΤΛΙΕΣ) ΔΩΡΕΑΝ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΤΩΝ
ΑΝΤΛΙΩΝ, Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΙΡΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ.
Ατομική συσκευασία αποστειρωμένα. Να κλείνουν με luer lock ερμητικά χωρίς διαρροή ορρού στη σύνδεση με το φλεβοκαθετήρα.

147607
Ατομική συσκευασία αποστειρωμένες. Μαλακός σωλήνας να καταλήγει σε 3WAY να διαθέτει CE, ISO κ.λ.π.

179934
148380
179928
179936
148781

148788

Ατομική συσκευασία αποστειρωμένες. Μήκος προέκτασης 100cm Να μην είναι τοξικές - να είναι μ.Χ. Ο σωλήνας να είναι
μαλακός συνδέσεως θηλυκό - αρσενικό.
Προέκταση με ρυθμιστή ροής ως και τις παραπάνω προδιαγραφές μήκος περίπου 60 cm .
Πώματα φλεβοκαθετήρων αποστειρωμένα σε ατομική σε ατομική συσκευασία εύχρηστα στην εφαρμογή τους .
Με ρυθμιστή ροής μικροσταγόνων με βαρύτητα και αεραγωγό μη τοξικό ,απυρογενή.

Να είναι μικρές , αθόρυβες , φορητές αντλίες μ.Χ. που να λειτουργούν αυτόνομα χωρίς να χρειάζονται ηλεκτρικό
ρεύμα ή μπαταρίες και να μην επηρεάζονται από την βαρύτητα.Να διαθέτουν περίβλαμα από σκληρό πλαστικό ώστε
να αποτρέπεται η από λάθος συμπίεση του μπαλονιού.Να διαθέτουν μπαλόνι από 100% σιλικόνη , ώστε να
διασφαλίζεται η ακρίβεια στη ροή, ακόμα και αν η αντλία γεμίζει με λίγα μόνο ml.Ο σωλήνας έγχυσης της αντλίας να
είναι προσυνδεδεμένος με το στέλεχος της αντλίας , για λόγους ασηψίας , και να είναι 100% ατσάκιστος προκειμένου
να μην υπάρχει περίπτωση διακοπής της ροής και τις συνήθεις κινήσεις.Να διαθέτει διπλό φίλτρο για κατακράτηση
μικροσωματιδίων και αποβολής αέρα για να γίνεται γρήγορα η εξαέρωση της αντλίας.Να διαθέτει τύπους P.C.A.
(όπου το ρολόι της αντλίας να είναι προσυνδεδεμένο για λόγους ασηψίας) με ή χωρίς βασική ροή και να υπάρχει
ποικιλία κωδικών με διάφορα lock -out διαστήματα.Να υπάρχουν πιστοποιητικά συμβατότητας των αντλιών με
διάφορα φάρμακα ( κυρίως αναλγητικά και κυτταροστατικά ).Να διαθέτουν υψηλή ακρίβεια ροής καθώς
προοορίζονται για έγχυση αναλγητικών ή κυτταροστατικών και να προσκομισθεί ικανοποιητικός αριθμός δειγμάτων
προκειμένου να ελεγχθεί η πιστότητα της ροής .Αποκλίσεις μεγαλύτερες του 15% αποτελούν λόγο απόρριψης.Η
αντλία να έχει χωρητικότητα 60 ml -100 ml για έγχυση 2ml/h ( τεμ. 200).
Να είναι μικρές , αθόρυβες , φορητές αντλίες μ.Χ. που να λειτουργούν αυτόνομα χωρίς να χρειάζονται ηλεκτρικό ρεύμα ή
μπαταρίες και να μην επηρεάζονται από την βαρύτητα.Να διαθέτουν περίβλαμα από σκληρό πλαστικό ώστε να αποτρέπεται η από
λάθος συμπίεση του μπαλονιού.Να διαθέτουν μπαλόνι από 100% σιλικόνη , ώστε να διασφαλίζεται η ακρίβεια στη ροή, ακόμα και
αν η αντλία γεμίζει με λίγα μόνο ml.Ο σωλήνας έγχυσης της αντλίας να είναι προσυνδεδεμένος με το στέλεχος της αντλίας , για
λόγους ασηψίας , και να είναι 100% ατσάκιστος προκειμένου να μην υπάρχει περίπτωση διακοπής της ροής και τις συνήθεις
κινήσεις.Να διαθέτει διπλό φίλτρο για κατακράτηση μικροσωματιδίων και αποβολής αέρα για να γίνεται γρήγορα η εξαέρωση της
αντλίας.Να διαθέτει τύπους P.C.A. (όπου το ρολόι της αντλίας να είναι προσυνδεδεμένο για λόγους ασηψίας) με ή χωρίς βασική ροή
και να υπάρχει ποικιλία κωδικών με διάφορα lock -out διαστήματα. Να υπάρχουν πιστοποιητικά συμβατότητας των αντλιών με
διάφορα φάρμακα ( κυρίως αναλγητικά και κυτταροστατικά ).Να διαθέτουν υψηλή ακρίβεια ροής καθώς προοορίζονται για έγχυση
αναλγητικών ή κυτταροστατικών και να προσκομισθεί ικανοποιητικός αριθμός δειγμάτων προκειμένου να ελεγχθεί η πιστότητα της
ροής. Αποκλίσεις μεγαλύτερες του 15% αποτελούν λόγο απόρριψης.Η αντλία να έχει χωρητικότητα 275 ml για έγχυση 5ml/h.

148789
148790
148792

Να είναι στείρες και ελεύθερες πυρετογόνων. Να διαθέτουν διπλό ενιαίο θάλαμο διήθησης σταγονομέτρησης. Ο σωλήνας να είναι
τουλάχιστον 200 εκ. με ρόλλερ.
Οι συσκευές τύπου SOLUSET να έχουν μήκος 2 μέτρων περίπου. Να εμπεριέχουν ογκομετρικό κύλινδρο και αεραγωγό επίσης
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φίλτρο καθώς και ειδική βαλβίδα μιας κατεύθυνσης για τον εμπλουτισμό ορρών. Ο ογκομετρικός κύλινδρος να είναι διαβαθμισμένος
σε μιλιμετρική διαίρεση και να απολήγει σε σταγονομετρικό θάλαμο. Να διαθέτουν ρυθμιστή ροής και να καταλήγει σε luer lock
που να κλείνει με αποστειρωμένο πώμα ασφαλείας.

52376

52379

52381
52382

1.Να είναι αποστειρωμένες με αεροστεγή διαφανή ατομική συσκευασία με μήκος 180-200cm.2.Ο σωλήνας της
συσκευής αποτελείται απο ανθεκτικό υλικό το οποίο δεν θα παραμορφώνεται3.Το διατρητικό ρύγχος να είναι από
ενισχυμένο αδρανές υλικό για να μην παραμορφώνεται κατά την διάτρηση του περιέκτη και να είναι σύμφωνο με ISO
8536/4 4.Το διατρητικό ρύγχος να έχει δύο οπές η μία να οδηγεί στον ογκομετρικό κύλινδρο και η άλλη να είναι ο
αεραγωγός για τον περιέκτη.5.Φίλτρο βακτηριοπροστατευτικό με βαλβίδα μονής καθεύθυνσης για τον εμπλουτισμό
του υγρού του περιέκτη.6.Ογκομετρικός κύλινδρος ( περιέκτης χωρητικότητας 100ml απόδιαφανές PVC ελεύθερος
πυρετογόνων ουσιών.7.Στοάνω άκρο. του κυλίνδρου να υπάρχει ενσωματωμένοςαεραγωγός με φίλτρο για την
συγκρότηση αιωρούμενων μικροοργανισμών.8.Να είναι αριθμημένος ανα 10ml με ενδιάμεσα μιλιμετρική διαίρεση
για μεγαλύτερη ακρίβεια ως προς την χορήγηση των υγρών. 9.Στο κάτω άκρο του κυλίνδρου να υπάρχει ειδική
βαλβίδα απο ελαστικό (διάφραγμα), η οποία να κλείνει αυτόματα όταν τελειώνει το υγρό, προστατεύοντας απο την
είσοδο αέρα στην φλέβα και τη συσκευή από απορύθμιση.10.Σταγονομετρικό θάλαμο μέσα στον οποίο βρίσκεται ο
μικροσταγονομετρητής για την ρύθμιση της ροής. Στο κάτω μέρος του σταγονομετρικού θαλάμου να υπάρχει φίλτρο
για την κατακράτηση μικροοργανισμών, με διάμετρο πόρων μικρότερη ή ίση με Ι5μ 11.Να φέρει σφιγκτήρα
ασφαλείας12.Να φέρει ρυθμιστή ροής σταγόνων με τροχό13.Πλάγια διακλάδωση 20cm πριν το άκρο της συσκευής
(συνδετικό V) για ταυτόχρονη χορήγηση υγρών ή ενεσίμων. 14.Το άκρο του σωλήνα να καταλήγει σε αρσενικό
συνδετικό με σύστημα ασφαλείας LUER LOCK το οποίο κλείνει με αποσπώμενο εξαεριστικό υδρόφοβο πώμα
ασφαλείας15.Η συσκευή πρέπει να πληροί τους διεθνείς κανόνες ασφαλείας αποστείρωσης και συντήρησης.16.Το
προϊόν να συνοδεύεται απο το αντίστοιχα πιστοποιητικά σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές ( σήμανση CE και
πιστοποίηση σειράς ISO 9001:2000).17.Να κατατεθούν τα πρωτότυπα πιστοποιητικά ή επικυρωμένα
αντίγραφα.18.Να προσκομιστεί πρωτότυπο prospectus του κατασκευαστή.19.Να αναγράφεται ευκρινώς ο αριθμός
παρτίδας, η ημερομηνία αποστείρωσης και λήξης.20.Όλα τα τμήματα να είναι ανθεκτικά σε συνθήκες μηχανικής
πίεσης, καθώς και στη χημική σύσταση υγρών και φαρμάκων.
1.Ο σωλήνας της συσκευής να είναι κατασκευασμένος με εσωτερική επένδυση πολυαιθυλενίου και χρώματος πορτοκαλί που μειώνει
στο ελάχιστο την απορρόφηση της νιτρογλυκερίνης συγχρόνως δε είναι φωτοπροστατευτικός.2Η συσκευή να έχει ανθεκτικό
διατρητικό ρύγχος και αεραγωγό φίλτρου 3μ με πώμα, κατάλληλο για περιέκτες γυάλινους ή πλαστικούς.3Διαφανή σταγονομετρικό
υποθάλαμο (1ml = 20 σταγόνες) στο κάτω άκρο του οποίου υπάρχει φίλτρο κατακράτησης σωματιδίων15μ.4Ολισθαίνον κλείστρο
για άμεση διακοπή της ροής.5Ο σωλήνας να καταλήγει σε σύνδεση LUER LOCK για ασφαλή σύνδεση με τον καθετήρα.6Το τελικό
άκρο του σωλήνα να φέρει πώμα με αδιάβροχο αεραγωγό φίλτρο 3μ που να διευκολύνει την εξαέρωση της συσκευής χωρίς τον
κίνδυνο επιμολύνσεων της.7Συνολικό μήκος συσκευής > 250εκ.
Να είναι κατασκευασμένες από πλαστική μη τοξική, απυρετογόνο, διαυγή και άχρωμη ύλη, έτοιμες για χρήση. Να είναι
αποστειρωμένες. Το ρύγχος διάτρησης να είναι λείο με επιφάνεια αποοτρογγυλεμένη, χωρίς πλαστικούς κόκκους, με αιχμηρό άκρο
και πάρα πολύ καλή εφαρμογή στον ασκό αίματος. Το ρύγχος διαθέτει οπή επαρκούς παροχής αίματος. Ο οταγονοθάλαμος των
προσφερόμενων να έχει μήκος 10 εκατοστών, να είναι διαφανής για τον οπτικό έλεγχο της ροής του αίματος και να είναι
κατασκευασμένος σύμφωνα με τα 5836 DIN. Να έχει δυνατότητα παροχής 20 σταγόνων (= 1 ML περίπου). Το άκρο του
οταγονοσωλήνα να βρίσκεται σε απόσταση από την έξοδο του οταγονοθαλάμο και εντός του θαλάμου να βρίσκεται φίλτρο 200
MICRON μεγάλης επιφανείας που να καλύπτει 20 CM2 του θαλάμου, για την κατακράτηση μικροπηγμάτων. Ο κυρίως σωλήνας να
είναι εύκαμπτος, διαφανής, μήκους 170 έως 185 εκατοστών (συμπεριλαμβανομένου του θαλάμου), άχρωμος και ισοπαχής με την
ίδια εσωτερική διάμετρο σε όλο το μήκος του. Επί του σωλήνα να υπάρχει ρυθμιστής ροής (ρόλλερ) που να διακόπτει και να
ρυθμίζει την ροή του διαλύματος με απόλυτη ακρίβεια. Να είναι κατάλληλες για χρήση με κανονική ή γρήγορη ροή ανάλογα με την
επιθυμητή ρύθμιση. Προς το τέλος του σωλήνα να υπάρχει ειδικό τμήμα LATEX πολύ καλής ποιότητας για την έκχυση φαρμάκων
κλπ. Η επιφάνεια του φίλτρου να είναι μεγάλη και πυκνής ύφανσης και το σταγονομετρικό μέρος της συσκευής να είναι ακριβές και
εύχρηστο. Η συσκευασία τους σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ:680)να είναι ανά τεμάχιο, σε φάκελο του οποίου η μία
πλευρά είναι πλαστικό και η άλλη πλευρά είναι ειδικό χαρτί στο οποίο να αναγράφονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία. Στο τέλος του
σωλήνα να υπάρχει διάταξη LUER LOCK (και όχι μόνο LUER), για την ασφαλή σύνδεση με τον φλεβοκαθετήρα. Τα άκρα της
συσκευής να φέρουν προστατευτικά καλύμματα με πολύ καλή εφαρμογή που να εξασφαλίζουν την διατήρηση των συνθηκών
αποστείρωσης. Να επιτρέπουν την γρήγορη διέλευση του αίματος με σταθερή ροή σε όλη την διάρκεια της μετάγγισης. Να είναι
εύκολες και πρακτικές στη χρήση και συνοδεύονται από οδηγίες χρήσης

Η συσκευή μετάγγισης προκαθορισμένων ποσοτήτων αίματος θα πρέπει να αποτελείται από τα κάτωθι.1.Το ρύγχος
διάτρησης να είναι λείο με επιφάνεια αποστρογγυλεμένη χωρίς πλαστικούς κόκους με αιχμηρό άκρο και πάρα πολύ
καλή εφαρμογή στον ασκό αίματος. Να έχει μήκος τουλάχιστον 3cm. Το ρύγχος να διαθέτει οπή επαρκούς παροχής
αίματος με εσωτερική διάμετρο τουλάχιστον 2,5mm2.Την διάταξη σύνδεσης του ογκομετρικού κυλίνδρου και όλης
της συσκευής με τον ασκό αίματος. Η διάταξη αυτή πρέπει να διαθέτει τους ανάλογους κώνους με τα αντίστοιχα
κλείστρα μιας κίνησης ανοίγματος και κλεισίματος και τα καπάκια τους.3.Τον ογκομετρικό κύλινδρο που πρέπει να
είναι 150 ml με ευανάγνωστη διαβάθμιση ανά 1ml.4.Το σύστημα κλεισίματος της οπής του ογκομετρικού κυλίνδρου
με μπίλια και διάταξη ασφαλείας για βέβαιη λειτουργία και διακοπή της ροής με το άδειασμα του κυλίνδρου.\5.Ο
ογκομετρικός κύλινδρος πρέπει να διαθέτει ενσωματωμένο αεραγωγό με φίλτρο και καπάκι. Επίσης πρέπει να
διαθέτει σημείο έγχυσης για επεμβάσεις δι' ενέσεων.6.Το σωλήνα της συσκευής από PVC και ολικού μήκους
2Q0cm.7.Το σταγονομετρικό θάλαμο και θάλαμο φίλτρου για μεταγγίσεις αίματος χωρίς πήγματα. Το φίλτρο αίματος
πρέπει να είναι μεγάλων διαστάσεων και πυκνής ύφανσης.8.Ο σταγονομετρικός θάλαμος και θάλαμος φίλτρου να
είναι ανεξάρτητος του ογκομετρικού κυλίνδρου για την εύρυθμη σταγονομετρική του λειτουργία και την αποφυγή
μετάγγισης πηγμάτων αίματος.9.Το ρυθμιστή ροής για ακριβή και σταθερή χορήγηση σταγόνων.10.To latex για
πρόσθετες ενέσεις που θα περεμβάλλεται μεταξύ του τέλους του σωλήνα και κώνου εφαρμογής της βελόνας ή του
καθετήρα.11.Τον κώνο εφαρμογής της βελόνας ή του καθετήρα τύπου LUER LOCK ( για μέγιστη ασφάλεια).12.Τα
απαιτούμενα καπάκια των διαφόρων κώνων.13.Η σύνθεση της συσκευής πρέπει να επιτρέπει την διανομή του
περιεχόμενου ενός ασκού αίματος σε πολλές ογκομετρικές συσκευές, χωρίς να ανοίγει το κλειστό σύστημα του
αίματος και να επιτρέπει την πλήρη χρήση όλου του αίματος του ασκού, χωρίς απώλειες.14.Η όλη συσκευή πρέπει να
είναι αποστειρωμένη, απυρετογόνος και εφ' άπαξ χρήσεως σε αεροστεγή συσκευασία15.Το προϊόν να συνοδεύεται
από αντίστοιχα πιστοποιητικά σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές ( σήμανση CE και πιστοποίηση σειράς
ISO9001:2000).16.Να κατατεθούν τα πρωτότυπα πιστοποιητικά ή επικυρωμένα αντίγραφα.17.Η συσκευή πρέπει να
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πληρεί τους διεθνείς όρους ασφαλείας κατασκευής και συντήρησης.
Συνολικό μήκος της συσκευής είναι 210cm. Στο άκρο της συσκευής του σωλήνα να φέρει σύστημα σύνδεσης με
περιστρεφόμενο luer-lock ώστε να αποφεύγεται η μεταφορά περιστροφικής ή άλλης κίνησης στον ασθενή και να
φέρει εύχρηστο ρυθμιστή ροής με δακτυλολαβές και ευκρινείς διαβαθμίσεις με παροχή ροής από 5 έως 250 ml/h. Ο
ρυθμιστής ροής πρέπει να είναι κοντά στο ρύγχος διάτρησης, για να μην είναι εύκολη η αλλαγή της ρύθμισης του από
τον ασθενή. Ο σταγονοθάλαμος να έχει μήκος τουλάχιστον 60mm στο άνω μέρος του θαλάμου να υπάρχει μεταλλική
διάταξη παροχής μικροσταγόνων και στη βάση του φίλτρο υψηλής ποιότητας. Ανάμεσα στο οταγονοθάλαμο και στο
ρυθμιστή ροής να έχει διακόπτη ανοικτής / κλειστής θέσης (clamp) και όχι ρόλλερ. Τέλος η συσκευή θα πρέπει να
καταλήγει σε εξαεριστικό πώμα με μικροβιοκρατές φίλτρο για να επιτυγχάνεται η εξαέρωση της συσκευής χωρίς αυτή
να χάνει την αποστείρωση της.
1.Να είναι διαφανείς, λείες και απαλλαγμένες απο ξένα σώματα.2 Όλα τα τμήματα τους να έχουν ικανοποιητική
αντοχή σε συνηθισμένες μηχανικές πιέσεις3 Να είναι στείρες και ελεύθερες πυρετογόνων 4 Τα προστατευτικά
καλύμματα να παραμένουν στη θέση τους μέχρι τη χρήση και να απομακρύνονται εύκολα5 Το ρύγχος διάτρησης να
είναι κατάλληλο για το τρύπημα της φιάλης ως προς την σκληρότητα και την κωνικότητα και σύμφωνα με ISO
8536/4 6 Ν α έχει επιφάνεια λεία, άκρο αιχμηρό και οι χρωστικές ουσίες του πλαστικού να μην περιέχουν κάδμιο. 7 Ο
αεραγωγός να φέρει μικροδιοκρατές φίλτρο (Teflon), το οποίο να διατηρεί ανεμπόδιστη τη ροή του υγρού, να είναι
υδρόφοβο και να μην επιτρέπει την παλινδρόμηση του αέρα 8 Η παροχή του σταγονοθαλάμου σε θερμοκρασία
περιβάλλοντος 20C να είναι 20 σταγόνες =1 συν/πλην O.lg περίπου.
….Η απόσταση μεταξύ του άκρου
σταγονοσωλήνα και εξόδου να μην είναι μικρότερη από 40mm…..Η απόσταση μεταξύ του σταγονοσωλήνα κα του
φίλτρου να μην είναι μικρότερη από 20mm…..Το τοίχωμα του σταγονοθαλάμου δεν θα πρέπει να πλησιάζει
περισσότερο από 5mm το τέλος του σωλήνα…..Ο σωλήνας θα πρέπει να ρίχνει 20 σταγόνες από αποσταγμένο νερό
20C σε συνεχή ροή και να μεταφέρει όγκο 1+0.1mm με ταχύτητα ροής 50+5 σταγόνες/min…..το φίλτρο υγρού να
έχει οπωσδήποτε διάμετρο πόρων μικρότερη ή ίση με 15μ ώστε να κατακρατεί το 80% τουλάχιστον των σωματιδίων
του

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΜΕ Κ.Α 39975-25341-128037
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ
1.

Να είναι διαφανείς, λείες και απαλλαγμένες από ξένα σώματα

2.

Όλα τα τμήματα τους να έχουν ικανοποιητική αντοχή σε συνηθισμένες μηχανικές πιέσεις.

3.

Να είναι στείρες και ελεύθερες πυρετογόνων.

4.

Τα προστατευτικά καλύμματα να παραμένουν στην θέση τους μέχρι την χρήση και να απομακρύνονται εύκολα.

5.

Το ρύγχος διάτρησης να είναι κατάλληλο για το τρύπημα της φιάλης ως προς την σκληρότητα και την κωνικότητα και
σύμφωνα με ISO 8536/4

Να έχει επιφάνεια λεία, άκρο αιχμηρό και οι χρωστικές ουσίες του πλαστικού να μην περιέχουν κάδμιο.
6.

Ο αεραγωγός να φέρει μικροβιοκρατές φίλτρο (κατά προτίμηση από laflon) το οποίο να διατηρεί ανεμπόδιστη τη ροή του
υγρού, να είναι υδρόφοβο και να μην επιτρέπει την παλινδρόμηση του αέρα.

7.

Η παροχή του σταγονοθαλάμου σε θερμοκρασία περιβάλλοντος (200) να είναι 20 σταγόνες =1+0,1gr περίπου

Η απόσταση μεταξύ του άκρου σταγονοσωλήνα και εξόδου να μην είναι μικρότερη από 40mm.
Η απόσταση μεταξύ του σταγονοσωλήνα και του φίλτρου να μην είναι μικρότερη από 20mm. Το τοίχωμα του σταγονοθαλάμου δεν
θα πρέπει να πλησιάζει περισσότερα από 5mm το τέλος του σωλήνα.
Ο σωλήνας θα πρέπει να ρίχνει 20 σταγόνες από απεσταγμένο νερό 20C με συνεχή ροή και να μεταφέρει όγκο 1+0,1 ml με ταχύτητα
ροής 50-5 σταγόνες/min
8.

Το φίλτρο υγρού να έχει οπωσδήποτε διάμετρο πόρων μικρότερη ή ίση με 10μ ώστε να κατακρατεί το 80% τουλάχιστον των
σωματιδίων του ελαστικού που πιθανόν δημιουργούνται κατά την διάτρηση της φιάλης.

9.

Ο κυρίως σωλήνας να είναι εύκαμπτος, διαφανής και άχρωμος.

Το μήκος του(χωρίς τον σταγονοθάλαμο) να είναι τουλάχιστον 160cm
Να είναι ισοπαχής (ίδια εσωτερικά διάμετρο σε όλο το μήκος) με διάμετρο 3 +0,1mm
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Να αντέχει ελκτική δύναμη 15Ν επί 15sec
10. Ο ρυθμιστής (τύπου adelberg) να είναι ανοικτός κατά την αποθήκευση
11. Στο τμήμα για την προσθήκη φαρμάκων δεν πρέπει να παρατηρείται διαρροή αέρα μετά την απομάκρυνση βελόνης 0,6mm.
12. Στο τμήμα σύνδεσης (με εσωτερικό κώνο τύπου LUER LOCK) να μην υπάρχει διαφυγή αέρα.
13. Η συσκευή να μην παρουσιάζει διαρροή όταν με το ένα άκρο κλειστό διοχετευτεί από το άλλο άκρο αέρας με πίεση 200 m
bar.
14. Να είναι κατασκευασμένες από πρώτες ύλες που πληρούν το πρότυπο ISO 8536-4
15.

H αποστείρωση να γίνεται οπωσδήποτε μετά την συσκευασία του προϊόντος και να αλλοιώνεται αυτή κατά την διαδικασία
της αποστείρωσης.

Δεν γίνονται αποδεκτές συσκευές στις οποίες διατηρείται η συσκευασία για τη δίοδο του αερίου αποστείρωσης.
16. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την συσκευασία πρέπει να έχουν πόρους οι οποίοι να επιτρέπουν την δίοδο του αερίου
αποστείρωσης, όχι όμως την είσοδο μικροοργανισμών.
Αυτά πρέπει να ατοξικά και να μην αλληλεπιδρούν με το περιεχόμενο.
Να επιτρέπουν τον οπτικό έλεγχο του περιεχομένου και να σφραγίζονται με ομαλή συγκόλληση.
17. Στη συσκευασία του προϊόντος θα πρέπει να αναφέρονται-επισημαίνονται και οπωσδήποτε στην ελληνική γλώσσα τα
παρακάτω:
Ονομασία κατασκευής
Εμπορική ονομασία και εργοστασίου κατασκευής
Επωνυμία υπεύθυνου κυκλοφορίας
Επεξηγήσεις (γραπτές ή και με εικόνες) για την χρήση και λειτουργία της συσκευής
Ενδείξεις ότι η συσκευή είναι στείρα , ελεύθερη πυρετογόνων και μιας χρήσης
Η μέθοδος αποστείρωσης
Η ημερομηνία αποστείρωσης και λήξης αυτής
Ενδείξεις για το πώς χρησιμοποιείται η συσκευή συμπεριλαμβανομένης και της προειδοποίησης να γίνεται έλεγχος κατά
πόσο η συσκευή είναι άθικτη.
Ένδειξη ότι η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χορήγηση αίματος η παραγώγων αυτού
Χαρακτηρισμός της παρτίδας
Η επισήμανση ότι 20 σταγόνες απεσταγμένου νερού του σωλήνα του σταγονοθαλάμου μεταφέρουν όγκο 1+0,1ml
H επισήμανση ότι η συσκευή θα πρέπει να καταστρέφεται μετά την χρήση.
18. Η συσκευασία και οι επισημάνσεις σε αυτή θα πρέπει γενικά να είναι σύμφωνες με το πρότυπο ISO 8536-4
19. Οι συσκευές πρέπει να φέρουν την σήμανση CE σύμφωνα με την οδηγία 93/42/ΕΟΚ και την ΚΥΑ2480/94[ ΦΕΚ 679/Β/1309-1994, ΦΕΚ 755/Β/7-10-1994]
Για τον λόγο αυτό στις προσφορές θα πρέπει να υπάρχει συνημμένο έγκυρο πιστοποιητικό κοινοποιημένου οργανισμού από
το οποίο να προκύπτει ότι το προσφερόμενο είδος φέρει τη σήμανση CE
20. Οι προμηθευτές μαζί με την προσφορά τους, πρέπει να καταθέσουν και δείγμα της προσφερόμενης συσκευής.
Οι προμηθευτές, διακινητές θα πρέπει να συμμορφώνονται με την Υ.Α 83/833/99 όπως αυτή τροποποιήθηκε ‘’Περί συστήματος
διασφάλισης ποιότητας των εταιρειών διακίνησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων’’
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