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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
η

7 ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
‘’Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ‘’
Πληροφορίες : Αντωνία Ποντικάκη
Τηλέφωνο : 28210 22335
E-mail :apontikaki@chaniahospital.gr
Χανιά: 30 /06/2020
Αριθμ. Πρωτ.: 14260
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 10Π / 2020
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Για την προμήθεια «ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ(CPV33141110-4)», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά είδος, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης
38.089,26 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΜΕ ΦΠΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Ανοικτός Συνοπτικός Διαγωνισμός με γραπτές σφραγισμένες προσφορές
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει
τιμής
23-07-2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 πμ
Γενικό Νοσοκομείο Χανίων
(Κωδικός ΝUTS: GR434)
38.089,26 ευρώ
33.352,98 ευρώ
«ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ(CPV33141110-4)»

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔOYΣ

(Ως παρακάτω πίνακας και Παράρτημα ΣΤ΄ των Τεχνικών
Προδιαγραφών)

ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Γενικό Νοσοκομείο Χανίων Ν.Π.Δ.Δ
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
(στην οποία υπάρχει πλήρης,

www.chaniahospital.gr

άμεση και δωρεάν πρόσβαση
στα έγγραφα της Σύμβασης)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ
ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΥΠΟ

Γενικό Νοσοκομείο Χανίων

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ

Τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2020 του Γενικού Νοσοκομείου

ΒΑΡΥΝΕΙ

Χανίων – ΚΑΕ 1311

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΔΕΙΓΜΑ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Ως παρακάτω πίνακας και Παράρτημα ΣΤ΄ των Τεχνικών Προδιαγραφών

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο χρόνος διάρκειας της Σύμβασης ορίζεται σε (1) ένα έτος

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ
ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Γενικό Νοσοκομείο Χανίων
(Κωδικός ΝUTS: GR434)
Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις
Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρο
24 του Ν. 2198/94.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Αντικείμενο της διακήρυξης είναι η προμήθεια «ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ(CPV33141110-4)»για την κάλυψη των
αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων.
Κριτήριο Αξιολόγησης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει
τιμής, ανά είδος.
Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά στον φορέα για την πλήρη ποσότητα ανά
είδος σε όσα είδη επιθυμούν.
Το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων ‘’Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ‘’ έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:
1.1 Το Ν. 2286/95 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 19/1-2-1995).
1.2 Τον Ν.3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» και το
Ν.3527/9-2-07 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» όπως αναπροσαρμόστηκε με τον 3527/07 τ.Α’

2

20PROC006954144 2020-07-01
3
1.3 Το Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 134/18-6-2007)
1.4 Το Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις»
(Φ.Ε.Κ. Α΄ 256/2-11-2001).
1.5 Tην με αρ. 35130/739 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τ. Β’) περί αύξησης
των χρηματικών ποσών του Ν. 2362/95 περί αύξησης των χρηματικών ποσών του Ν. 2362/95, άρθρο 83,
παρ. 1
1.6 Το Π.Δ. 80/5-8-2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
1.7 Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/1-3-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».
1.8 του Ν.4472 2017 (ΦΕΚ 74/Α/19-5-2017) περί ίδρυσης της Ε.Κ.Α.Π.Υ για την κεντρικοποίηση προμηθειών
των εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας φορέων όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει
1.9 Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως ισχύει με τις τροποποιήσεις του.
2. Τις Αποφάσεις
2.1 Του υπ’ αριθμ. πρωτ. 4747/20-09-2016 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας

αναφορικά με

Προμήθειες από τους φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Ν.3580/2007 κατ’ εφαρμογή του
Ν.4412/2016- κατ’ εξαίρεση προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
2.2 Του υπ’ αριθμ. πρωτ. 4963/05-10-2016 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας αναφορικά με
Προμήθειες από τους φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Ν.3580/2007 – Καθορισμός ΚΑΑ.
2.3 Την υπ’ αριθμ. 29/πρκ18/11-06-2020 (ΑΔΑ :ΨΩ7Β46907Τ-ΥΡΜ) απόφαση ΔΣ του Νοσοκομείου Χανίων
σχετικά με την έγκριση διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας και Τεχνικών Προδιαγραφών.
2.4 Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 13391/19-11-2020 πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ:20REQ006923640)
2.5 Την υπ΄ αριθμ. 1066/29-06-2020 (ΑΔΑ:65ΦΖ46907Τ-ΙΟΛ και ΑΔΑΜ:20REQ006934778)απόφαση
Δέσμευσης.
2.6 Tην

υπ’

αριθ.14086/29-06-2020

Περίληψη

Διακήρυξης

(ΑΔΑ:

ΨΨΧΝ46907Τ-Δ91

και

ΑΔΑΜ:

20PROC006947010)
2.7 Τις Υπηρεσιακές Ανάγκες
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Δημόσιο Ανοικτό Συνοπτικό Διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής

για την προμήθεια

ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ(CPV33141110-4) σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές (ως Παράρτημα ΣΤ΄ της παρούσης),

συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 38.089,26 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑΕ 1311 του
τακτικού προϋπολογισμού 2020 του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων.
1.- ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
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ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΤΟΠΟΣ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Γενικό Νοσοκομείο Χανίων
(Γραφείο Πρωτοκόλλου)

22-07-2020 ημέρα
Τετάρτη και ώρα
14:00 μμ

Γενικό Νοσοκομείο Χανίων
(Γραφείο Προμηθειών)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ &
ΩΡΑ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
23-07-2020 ημέρα
Πέμπτη και ώρα
12:00 μμ

Προσφορές θα κατατίθενται μέχρι την προηγούμενη ημέρα δηλαδή 22-07-2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα
14:00 μμ στο γραφείο πρωτοκόλλου του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων.
(Τυχόν προσφορές που

θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα είναι

εκπρόθεσμες και θα επιστραφούν)
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται Δημόσια από επιτροπή, η οποία έχει οριστεί για το σκοπό αυτό.
2.-ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΧΟΥΝ:
Σύμφωνα με το αρ. 25 του Ν. 4412/20156, υποψήφιοι ή προσφέροντες ( φυσικά και νομικά πρόσωπα) και, σε
περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να
υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει

τούτο εάν

κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφ όσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την
ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.
3.-Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα τμήματα που επισυνάπτονται στην παρούσα
και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής
3.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

3.2 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

3.3 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄

3.4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄

3.5 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄

3.6 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄

3.7 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄
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4- Εφ’ όσον απαιτείται κατάθεση δειγμάτων ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 214 του Ν. 4412/2016.
5- Εφ όσον από τους ενδιαφερόμενους προσφέροντες ζητηθούν συμπληρωματικές πληροφορίες,
σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές παρέχονται ως ορίζεται στο άρθρο 121 του
Ν.4412/2016.
6- Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από την Υπηρεσία.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από GEORGIOS BEAS
Ημερομηνία: 2020.07.01 11:23:35 EEST
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΑΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1.1 - Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με τα
αναφερόμενα

στον Ν.4412/2016 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 διενέργειας 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-

Στο

φάκελο

κάθε

προσφοράς

πρέπει

να

αναγράφονται

ευκρινώς:

1.3.1 - Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
1.3.2 - Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας (Αναθέτουσας Αρχής) που διενεργεί την προμήθεια.
1.3.3-Ο αριθμός της διακήρυξης.
1.3.4-Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης) προθεσμίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού.
1.3.5-Τα στοιχεία του αποστολέα (οικονομικού φορέα)
1.4- Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά
στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:
1.4.1-

Σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» μέσα στον

κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά.
1.4.2.- ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς τοποθετούνται σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο
μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Επισημαίνεται ότι όλα τα φύλλα
των

παραπάνω

εγγράφων

συμπεριλαμβανομένων

των

στοιχείων

εμπορικών

της

φυλλαδίων

προσφοράς,

πλην

(PROSPECTUS

της

φωτογραφιών,

φυλλαδίων κ.λ.π.), θα φέρουν συνεχή αρίθμηση από το πρώτο μέχρι το τελευταίο.

Σε φάκελο με τη ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τοποθετούνται :
1. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς σε ΔΥΟ αντίγραφα.
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1.4.3.-ΤΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

επί

ποινή

απορρίψεως

τοποθετούνται

σε

ξεχωριστό

σφραγισμένο φάκελο εις διπλούν, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ».
Επισημαίνουμε την προσοχή σας στα ακόλουθα :
1.4.4-

Οι φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς

θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
1.4.5. –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 ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου
1.4.6.-Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα
η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε ο
προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ' 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.
1.4.7. 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 σε αυτήν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου
αξιολόγησης των προσφορών.
1.4.8. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως την ένσταση του άρθρου 127, του Ν.
4412/2016 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 της διακήρυξης δεν κωλύει τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό.
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.
1.4.9. Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια των διαγωνισμών και τη συμμετοχή σε αυτούς,
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.
1.4.10. 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.
1.4.11. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και
παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη, όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέχονται στην
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Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του Διαγωνισμού. Στις περιπτώσεις
αυτές, όταν απαιτείται κατάθεση δείγματος, επιτρέπεται η αποστολή του, σύμφωνα με τα οριζόμενα
παραπάνω, υπό την προϋπόθεση όμως ότι τούτο θα περιέλθει στην Υπηρεσία μέχρι τέσσερις (4) ημέρες από
την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, το δε αποδεικτικό αποστολής θα περιέχεται
απαραίτητα στο φάκελο προσφοράς με τα τεχνικά στοιχεία.
1.4.12. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες προσφορές ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές
δεν τηρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου, δεν
λαμβάνονται υπόψη.
1.4.13. 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. Επίσης, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν και οι προσφορές που
υποβάλλονται ή περιέχονται στην Υπηρεσία, με οποιοδήποτε τρόπο, εκπρόθεσμα.
1.4.14. Η Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης προβαίνει στην έναρξη της διαδικ ασίας παραλαβής &
αποσφράγισης των προσφορών, την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη.
1.4.15. Η παραλαβή & αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή Παραλαβής &
Αποσφράγισης των προσφορών σε μια συνεδρία ( αποσφράγιση δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών
και οικονομικών προσφορών.)
1.4.16. Οι δικαιούμενοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση
των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν.
1.5. Η Αποσφράγιση γίνεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 117 του Ν.4412/2016.
1.6. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των
τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται μετά την
ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού (στους δικαιούχους).
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1.7. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ :
Οι συμμετέχοντες, οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά τους στο φάκελο των
δικαιολογητικών συμμετοχής εγκαίρως και προσηκόντως, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, τα ακόλουθα
κατά περίπτωση δικαιολογητικά όπως αυτά περιγράφονται στην παρ. 2, αρ. 79, του Ν. 4412/2016 και το
ΦΕΚ 3698 Β'/ 16-11-2016 Έγκριση “Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης” (ΤΕΥΔ) του άρθρου
79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των
οδηγιών, ειδικότερα:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Α) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει,
όπου να δηλώνεται ότι:
1. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης.
2. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των οποίων οι
προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.
3. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
4. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της
Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού.
5. Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού
6.Να δηλώνεται ότι αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την -χωρίς καθυστέρηση- προσκόμιση των
δικαιολογητικών του άρθρου 80 του Ν,. 4412/2016, που απαιτούνται κατά το στάδιο της
κατακύρωσης, όπως αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 1.8 της παρούσας διακήρυξης
(δικαιολογητικά κατακύρωσης) και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 103
του Ν.4412/2016.
7. Μη παράβαση της εργατικής νομοθεσίας Νόμος 4488/2017 (ΦΕΚ Α' 137/13 -09-2017)
Β) Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό τους,
υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παράγραφο 3 του Ν. 4250/26-03-2014 ( ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014)
η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών
ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται
βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, ακόμα και αν
άλλως ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη.
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα και τη διαδικασία
ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα
φορέα (αφ)
- Ονομασία: [ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ¨Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ]
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [99221950]
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [73300]
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Χριστίνα Γαλάνη]
- Τηλέφωνο: [2821022310]
- Ηλ. ταχυδρομείο: [xgalani@chaniahospital.gr]
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): [www.chaniahospital.gr]
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV):
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΙΓΓΩΝ (CPV 33141310-6),
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [20REQ006388721 2020-03-06 Πρωτογενές αίτημα]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ]
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή :
[ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6Π/2020 ]

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Στοιχεία αναγνώρισης:

Απάντηση:

Πλήρης Επωνυμία:

[ ]

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):

[ ]

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό
αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και
υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:

[……]

Αρμόδιος ή αρμόδιοι:

[……]

Τηλέφωνο:

[……]

Ηλ. ταχυδρομείο:

[……]

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού

[……]

τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή
μεσαία επιχείρηση;
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽

[ ] Ναι [] Όχι

αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο
οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή
προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο
πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης
απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των

[...............]

εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων
εργαζομένων;
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια

[…...............]

κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με

[….]

αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων
ανήκουν οι απασχολούμενοι.
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού
συστήματος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της
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παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή

α) [……]

του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία

εγγράφων):[……][……][……][……]

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά

γ) [……]

περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο
κατάλογο:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;

δ) [] Ναι [] Όχι

Εάν όχι:
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV,
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση
ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών

ε) [] Ναι [] Όχι

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να
παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω
πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε
οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

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

Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη

Απάντηση:
[] Ναι [] Όχι

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από
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κοινού με άλλους;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους
οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα

α) [……]

στην ένωση ή κοινοπραξία (επικεφαλής,
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη

β) [……]

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.

γ) [……]

Τμήματα

Απάντηση:

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των

[ ]

τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας
επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:

Απάντηση:

Ονοματεπώνυμο

[……]

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον

[……]

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα

[……]

Ταχυδρομική διεύθυνση:

[……]

Τηλέφωνο:

[……]

Ηλ. ταχυδρομείο:

[……]

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία

[……]

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της,
την έκταση, τον σκοπό …):

14

20PROC006954144 2020-07-01
15
Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ
Στήριξη:

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις

[]Ναι []Όχι

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και
στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;
Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α
και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς,
δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε
ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της
ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες
που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας,
παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα
από τους οικονομικούς φορείς.
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός
φορέας
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)
Υπεργολαβική ανάθεση :

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει

[]Ναι []Όχι

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των

υπό μορφή υπεργολαβίας;

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό
της σύμβασης που θα αναλάβουν:
[…]
Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή
του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας προτίθεται να
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του
30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των
πληροφοριών

που προβλέπονται

στην

παρούσα ενότητα,

παρακαλείσθε

να

παράσχετε

τις

πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με
το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση·
2. δωροδοκία·
3. απάτη·
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες·
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας·
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές

Απάντηση:

καταδίκες:
Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση

[] Ναι [] Όχι

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου
σε αυτό για έναν από τους λόγους που
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]
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Εάν ναι, αναφέρετε
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης

α) Ημερομηνία:[ ],

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6

σημείο-(-α): [ ],

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της

λόγος(-οι):[ ]

καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·

β) [……]

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……]

καταδικαστική απόφαση:

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

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο

[] Ναι [] Όχι

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»);
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν:

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

Απάντηση:

ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες

[] Ναι [] Όχι

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης, στην Ελλάδα και στη χώρα στην
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;
ΦΟΡΟΙ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται:

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και

γ.1) [] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι

δεσμευτική;

-[] Ναι [] Όχι

-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις

γ.2)[……]·

γ.2)[……]·

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους

δ) [] Ναι [] Όχι

δ) [] Ναι [] Όχι

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης

Εάν ναι, να

Εάν ναι, να

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά

αναφερθούν

αναφερθούν

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των

λεπτομερείς

λεπτομερείς

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό

πληροφορίες

πληροφορίες

διακανονισμό για την καταβολή τους ;

[……]

[……]

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

εγγράφων):

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή
έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:

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

Απάντηση:

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του,

[] Ναι [] Όχι

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίου;

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα
που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά
την ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν: […….............]

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε

[] Ναι [] Όχι

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις :
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή
από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή
στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων,
ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους

-[.......................]

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να

-[.......................]

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των
μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές
αυτές τις περιστάσεις
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
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εγγράφων): [……][……][……]
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό

[] Ναι [] Όχι

επαγγελματικό παράπτωμα;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς

[.......................]

πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας

[] Ναι [] Όχι

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

[…...........]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη

[] Ναι [] Όχι

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων, λόγω της
συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της
σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς

[.........…]

πληροφορίες:
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή

[] Ναι [] Όχι

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της
σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς

[...................…]

πληροφορίες:
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Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή

[] Ναι [] Όχι

επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης,
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα
ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που
είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία
της προηγούμενης σύμβασης , αποζημιώσεις ή
άλλες παρόμοιες κυρώσεις;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

[….................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει

[] Ναι [] Όχι

ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται από την αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο
τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα,
να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που
ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο
πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή να
παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές
πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν
ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον
αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που

Απάντηση:

συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8
παρ. 4 ν. 3310/2005:
Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της

[] Ναι [] Όχι

παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ;
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
φορέας δηλώνει ότι:
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να
συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει
οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:
Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων

Απάντηση

κριτηρίων επιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;

[] Ναι [] Όχι

Α: Καταλληλότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
Καταλληλότητα

Απάντηση

1) Ο οικονομικός φορέας είναι

[…]

εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά
ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην
Ελλάδα ή στο κράτος μέλος εγκατάστασής; του:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο

[] Ναι [] Όχι

οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και

οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να

δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:

παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα

[ …] [] Ναι [] Όχι

εγκατάστασής του
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

εγγράφων): [……][……][……]
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
Οικονομική και χρηματοοικονομική

Απάντηση:

επάρκεια
1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα

του οικονομικού φορέα για τον αριθμό

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα

οικονομικών ετών που απαιτούνται στη σχετική

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύμβασης :
και/ή,
1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):

οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που

[……],[……][…]νόμισμα

απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης
είναι ο εξής:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα

του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα

τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για
τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται
είναι ο εξής:
και/ή,
2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):

οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον

[……],[……][…] νόμισμα

αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης είναι ο εξής:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά

[…................................…]

με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν

25

20PROC006954144 2020-07-01
26
είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την απαιτούμενη
περίοδο, αναφέρετε την ημερομηνία που
ιδρύθηκε ή άρχισε τις δραστηριότητές του ο
οικονομικός φορέας:
4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-

αναλογίες που ορίζονται στη σχετική διακήρυξη

αναλογία μεταξύ x και y -και η αντίστοιχη αξία)

ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι οι
πραγματικές τιμές των απαιτούμενων
αναλογιών έχουν ως εξής:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

εγγράφων):
[……][……][……]

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική

[……][…]νόμισμα

κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του
οικονομικού φορέα είναι το εξής:
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή

[……..........]

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες
(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει
ότι:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας

έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των

στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται

εγγράφων):

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[……][……][……]
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .
Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Απάντηση:

1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων:

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, ο

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα

οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα

έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην

ακόλουθα έργα του είδους που έχει

διακήρυξη):

προσδιοριστεί:

[…]
Έργα: [……]

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καλή

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας

εκτέλεση και ολοκλήρωση των σημαντικότερων

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των

εργασιών διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

εγγράφων):
[……][……][……]

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται

προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα

υπηρεσιών:

έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, ο

διακήρυξη):

οικονομικός φορέας έχει προβεί στις

[…...........]

ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών

Περιγρα

του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει

φή

ποσά

παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες
υπηρεσίες του είδους που έχει
προσδιοριστεί:
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους
παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούς:
2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να

[……..........................]

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές
υπηρεσίες, ιδίως τους υπεύθυνους για τον
έλεγχο της ποιότητας:
Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων,

[……]

ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες
για την εκτέλεση του έργου:
3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον

[……]

ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα
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ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της
ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας
που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:
4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να

[....……]

εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα
διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και
ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης:
5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα
παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα
ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται
σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό:
Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη

[] Ναι [] Όχι

διενέργεια ελέγχων όσον αφορά το
παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές
ικανότητες του οικονομικού φορέα και, εφόσον
κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα μέσα
μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει καθώς
και τα μέτρα που λαμβάνει για τον έλεγχο
της ποιότητας;
6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και
επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον

α)[......................................……]

εργολάβο,
και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που ορίζονται
στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη ή στα
έγγραφα της σύμβασης)
β) τα διευθυντικά στελέχη του:

β) [……]

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να

[……]

εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την
εκτέλεση της σύμβασης:
8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό

δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο αριθμός

προσωπικό:

των διευθυντικών στελεχών του κατά τα

[........], [.........]

τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:

[........], [.........]
[........], [.........]
Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
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9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή

[……]

του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις
και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της
σύμβασης:
10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να

[....……]

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή
υπεργολαβίας το ακόλουθο τμήμα (δηλ.
ποσοστό) της σύμβασης:
11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών :
Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα

[] Ναι [] Όχι

απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή
φωτογραφίες των προϊόντων που θα
προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να
συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας·
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας
δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα

[] Ναι [] Όχι

απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

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

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών:
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει

[] Ναι [] Όχι

τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν
εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου
ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων
ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η
καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευόμενη
με παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή
σε πρότυπα, και τα οποία ορίζονται στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να

[….............................................]

προσκομιστούν:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης
ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή
τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.
Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και

Απάντηση:

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να

[] Ναι [] Όχι

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από ανεξάρτητους οργανισμούς που
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα
διασφάλισης ποιότητας,
συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας
για άτομα με ειδικές ανάγκες;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε

[……] [……]

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα
διασφάλισης ποιότητας:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να

[] Ναι [] Όχι

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από ανεξάρτητους οργανισμούς που
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα συστήματα
ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να

[……] [……]

προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο
αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που
πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να
υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν
να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές
αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.
Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες
ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον:
Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Περιορισμός του αριθμού

Απάντηση:

Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις

[….]

κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να
εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού
των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο:
Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή
λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων,

[] Ναι [] Όχι

αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο
οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα
έγγραφα:
Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή
λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας

διατίθενται ηλεκτρονικά, αναφέρετε για το

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των

καθένα:

εγγράφων): [……][……][……]
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV
ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών
δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να
προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας
με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής
ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε
δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο
μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς τ...
[προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό
τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: α. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν το ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ
ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) του αρ. 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 και τα δικαιολογητικά θα
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. β. Σε περίπτωση που ο Οικονομικός Φορέας είναι νομικό
πρόσωπο, το ΤΕΥΔ υπογράφουν: i) ο Διαχειριστής, όταν πρόκειται για Ο.Ε, ΕΕ, ΕΠΕ ii) ο
Πρόεδρος του ΔΣ και ο Διευθύνων Σύμβουλος, όταν το νομικό πρόσω πο είναι ΑΕ iii) ο
Πρόεδρος του Συνεταιρισμού, όταν ο Οικονομικός Φορέας είναι Συνεταιρισμός. iv) οι Νόμιμοι
Εκπρόσωποί του, σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου. Σε περίπτωση υποβολής
προσφοράς από Ένωση Προμηθευτών, καθένας από τους συμμετέχοντες στην Ένωση οφείλει,
επί

ποινή

αποκλεισμού

της

Ενώσεως,

να

προσκομίσει

αυτοτελώς

τα

δικαιολογητικά

συμμετοχής και το ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) που προβλέπει η
Διακήρυξη..
Σημείωση

:Το

ΤΕΥΔ

διατίθεται

σε

επεξεργάσιμη

www.eaadhsy.gr και www.hsppa.gr.
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1.8. Δικαιολογητικά κατακύρωσης
Ο οικονομικός φορέας (προσωρινός ανάδοχος) στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός
προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης οφείλει να υποβάλει
σε σφραγισμένο φάκελο τα εξής έγγραφα δικαιολογητικά σε δύο (2) αντίγραφα, τα οποία αποσφραγίζονται
και ελέγχονται κατά την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 103 του Ν.4412/2016:
α) Όσον αφορά την παράγραφο 1 του άρθρου73, Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού
μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός
φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως
άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 73,
β) Όσον αφορά την παράγραφο 2 του άρθρου 73, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του
οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις
τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές
τους υποχρεώσεις.
γ) Όσον αφορά την παράγραφο 4, περίπτωση β' του άρθρου 73, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την
αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση
ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις
επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από
παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Αν το κράτος-μέλος ή η χώρα του οικονομικού φορέα δεν εκδίδει τα έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το
έγγραφα ή το πιστοποιητικά δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω περιπτώσεις α) – γ) (όπως αυτά αναφέρονται και
στις παράγραφος 1 και 2 και στην περίπτωση β' της παραγράφου 4 του άρθρου 73), τα έγγραφα ή τα
πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
δ) Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 1α) και 2 του άρθρου 75, Πιστοποιητικό/βεβαίωση του
οικείου επαγγελματικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016, με το οποίο
πιστοποιείται η εγγραφή του οικονομικού φορέα σε αυτό. Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή
κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος,
από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
ε) Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών
Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος
του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής. Έγγραφο από το αρμόδιο τμήμα για την
πιστοποίηση της μη παράβαση της εργατικής νομοθεσίας Νόμος 4488/2017 (ΦΕΚ Α' 137/13 -09-2017)
άρθρο39 /παρ2, ή Ένορκη Βεβαίωση περί μη παράβασης της εργατικής νομοθεσίας (ΑΔΑ
6ΔΛΚΟΞΤΒ-ΟΥΨ) ή Υπεύθυνη Δήλωση (Ν. 4605/2019 αρθ.44 παρ.46).
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Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από
την Επιτροπή

του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της

αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη
ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.
Στην περίπτωση Ένωσης Οικονομικών φορέων, όπου υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα παραπάνω
κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην
Ένωση.
1.9 Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή όλων των δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισμού
του προμηθευτή από τον διαγωνισμό.
1.10 Επισημαίνεται ότι:
1.10.1 Ο προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά την συμμόρφωση ή απόκλιση των προσφερομένων ειδών σε
σχέση με τις αντίστοιχες προδιαγραφές της Διακήρυξης,
1.10.2 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.
1.10.3. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
1.10.4. 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.
1.10.5 Παροχή Διευκρινίσεων. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των
προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων
των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα
έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμ ία που ορίζεται για
την παραλαβή των προσφορών,
β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.
1.10.6. Πέραν της κύριας προσφοράς δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
1.10.7. Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους ή μέρος της
μετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο διαγωνιζόμενος
υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα:
• Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση
• Κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής (εάν απαιτείται) χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια.
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Απαραίτητα στο φάκελο της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς η προσκόμιση μέσου
αποθήκευσης Η/Υ (CD – USB) της προσφοράς σε προγράμματα Microsoft WORD.

2-

ΡΗΤΡΑ ΗΘΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

-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.
- Κατά την εκτέλεση της παρούσας δημόσιας σύμβασης, ο οικονομικός φορέας τηρεί τις υποχρεώσεις του που
απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που
έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του
Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016.

3-

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

3.1 Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης
ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται
με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου
χρηματικού ποσού. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική
γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.
3.2 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής
Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο Διαγωνισμό ΔΕΝ απαιτείται για τον παρόντα Διαγωνισμό.
3.3 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης (σύμφωνα με το ΑΡΘΡΟ 72 ΤΟΥ Ν.4412/8-8-2016.)
Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης, οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να
καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 5% της αξίας της σύμβασης χωρίς να
υπολογίζεται ο Φ.Π.Α (24%).
-Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή
σύμβασης πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή θα ισχύει μέχρι επιστροφής της στην Τράπεζα.
3.4 Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση κατάπτωσης τους το
οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου και θα πρέπει να είναι σύμφωνες με
τα συνημμένα υποδείγματα.
3.5 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.
4- ΤΙΜΕΣ
4.1.1 Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ θα αναγράφονται δε ολογράφως και αριθμητικώς.
4.1.2. Οι τιμές θα δίδονται ως εξής:
Ι. Τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ .Π .Α.
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ΙΙ. 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 χωρίς Φ .Π. Α. θα λαμβάνεται για την σύγκριση των προσφορών.
4.2 Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
4.3 Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία (άνευ
ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο
δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν τo τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα
κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.
4.4 Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
4.5. Προσφορές που θα θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
4.6 -Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές θα εξετάζονται λεπτομερώς οι
προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό θα ζητηθούν από τον
προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά με τον οικονομικό χαρακτήρα
της διαδικασίας, όπως αυτά ορίζονται και στα αρ. 88-89 του Ν.4412/2016 .
4.7 -Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την
τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.
5- ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο χρόνος διάρκειας της Σύμβασης ορίζεται σε Ένα (1) Έτος από την ημερομηνία υπογραφής αυτής με
δικαίωμα τρίμηνης παράτασης ως προς την απορρόφηση φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου.
6. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.Η σύμβαση πρέπει να υπογραφεί μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ανακοίνωση στον ενδιαφερόμενο της
κατακυρωτικής απόφασης.
2. Υπεύθυνη για την ορθή εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης είναι το Γ.Ν ΧΑΝΙΩΝ ¨Ο ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ¨.
7-ΧΡΟΝΟΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ως προς τον τρόπο πληρωμής και τα απαιτούμενα τα δικαιολογητικά για την πληρωμή του αναδόχου ισχύουν
τα οριζόμενα στο αρ. 200 του Ν. 4412/2016.
8-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
-Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται από το
άρθρο 127 του Ν. 4412/2016.
9- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας
επιτροπής. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα από την
αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 103 - 105 του Ν. 4412/216. Από την ανακοίνωση
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του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον Ανάδοχο, η Σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί, το δε
έγγραφο (Σύμβαση) που ακολουθεί έχει μόνον αποδεικτικό χαρακτήρα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ
Σύμφωνα με το άρθρο 86, παράγρ. 2, του Ν. 4412/2016 για την επιλογή της προσφοράς με την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που
είναι αποδεκτές, σύμφωνα με τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της
διακήρυξης.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Ν. 4412/2016, ο προμηθευτής θα βαρύνεται και για κάθε
ζημιά που τυχόν θα προκύψει, στην υπηρεσία κλπ από τη μη εκτέλεση ή κακή εκτέλεση της σχετικής
σύμβασης.
ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ
Με την συμμετοχή στον διαγωνισμό και χωρίς άλλη δήλωση ή ειδική μνεία στην προσφορά αποδεικνύεται η
ανεπιφύλακτη αποδοχή της παρούσης διακήρυξης .
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ονομασία Τράπεζας
Κατάστημα
(Δ/νση οδός -αριθμός ΤΚ fax)

Ημερομηνία έκδοσης

………..ΕΥΡΩ ……………….

Προς
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
‘’Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ‘’
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ…….. ΕΥΡΩ……..
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των
ΕΥΡΩ……………..

(και ολογράφως) …….……………..στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή

μας, υπέρ………. …………………………………..……. ΑΦΜ……………………………………
Δ\νση……………………………………………………
Προς ……………………………………….……………………..…………………………….
για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με αριθμό………. σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για την
προμήθεια ………………( αρ. διακ/ξης …….../…..….) προς κάλυψη αναγκών του ……….. και το οποίο ποσόν
καλύπτει το 5% της αξίας της σύμβασης προ Φ.Π.Α. αξίας ……….ΕΥΡΩ αυτής .
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά
χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα
σε τρεις (5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίηση σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης, υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήμου.
Η παρούσα εγγύηση μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ’ εμάς, οπότε
γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ.
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας με την
προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ
Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι αορίστου χρόνου , δηλαδή θα ισχύει μέχρι επιστροφής της στην
Τράπεζα, όπως σχετικά αναφέρεται στη Δ\ξη).
Βεβαιείται 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.

38

20PROC006954144 2020-07-01
39
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ(CPV33141110-4)

ΤΙΜΗ
ΧΩΡΙ
Σ
ΦΠΑ

ΜΕΡΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

12.500

1
3
%

0,00
43 €

53,75 €

6,99 €

60,74 €

62.000

1
3
%

0,00
48 €

297,60

38,688

336,29€

39

ΦΠΑ

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

ΚΔΚ ΠΑΡΑΤ.

Ποσότητα

126974

2

ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ
ΑΥΤΟΚΟΛΗΤ
Α
ΕΠΙΘΕΜ.ΤΥΠ
ΟΥ
HANSAPLAST
19X72MM

Επιθέματα αυτοκόλλητα,
μικροτραυμάτων (strips)
αποστειρωμένα. Στο μέσο
του επιθέματος να
υπάρχει ειδικό
απορροφητικό επίθεμα
(μαξιλαράκι)
αντικολλητικό, έτσι ώστε
να μην κολλά στην
επιφάνεια του τραύματος.
Να είναι διαπερατά στους
υδρατμούς και τον αέρα
και να παρέχουν
απορροφητική ικανότητα
εκκρίσεων. Να είναι
υποαλλεργικά, ιδιαίτερα
φιλικά προς το δέρμα. Να
είναι συσκευασμένα σε
ατομική συσκευασία με
ειδικού τύπου χαρτί.
Επιθέματα αυτοκόλλητα,
μικροτραυμάτων (strips)
αποστειρωμένα. Στο μέσο
του επιθέματος να
υπάρχει ειδικό
απορροφητικό επίθεμα
(μαξιλαράκι)
αντικολλητικό, έτσι ώστε
να μην κολλά στην
επιφάνεια του τραύματος.
Να είναι διαπερατά στους
υδρατμούς και τον αέρα
και να παρέχουν
απορροφητική ικανότητα
εκκρίσεων. Να είναι
υποαλλεργικά, ιδιαίτερα
φιλικά προς το δέρμα. Να
είναι συσκευασμένα σε
ατομική συσκευασία με
ειδικού τύπου χαρτί.

ΑΠΟΘΗΚΗ
Μ/Μ

126973

1

ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ
ΑΥΤΟΚΟΛ.ΕΠ
ΙΘΕΜ.ΤΥΠΟΥ
HANSAPLAST
22,5ΜM
ΣΤΡΟΓΓΥΛ

Φ
Π
Α

Φ
ΤΕΜ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Φ
ΤΕΜ

Κωδ.

Α/Α

Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να πληρούν τις Τεχνικές προδιαγραφές που αποτελούν αναπόσπαστο
μέρος της παρούσας Διακήρυξης.

20PROC006954144 2020-07-01

ΑΦΡΩΔΕΣ
ΕΠΙΘΕΜΑ
ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗ
ΤΟ ΜΕ AG
ΟΜΟΙΟΓΕΝΩ
Σ ΚΑΤΑΝΕΜ
ΣΤΗΝ ΔΟΜΗ
ΤΟΥ
ΑΦΡΩΔΟΥΣ.Τ
Ο ΣΤΡΩΜΑ
ΝΑ ΕΙΝΑΙ
ΔΙΑΤΡΗΤΟ
ΜΕ ΟΠΕΣ
ΔΙΑΜ>1,7ΜΜ
ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣ

Φ
ΤΕΜ

127037
253276

5

4

ΑΥΤΟΚΟΛ.
ΕΠΙΔ. ΧΡΩΜ.
ΔΕΡΜΑΤΟΣ.
(ΛΕΥΚΟΠΛΑΣ
Τ) 10CMX5M

Επιθέματα αυτοκόλλητα,
μικροτραυμάτων (strips)
αποστειρωμένα. Στο μέσο
του επιθέματος να
υπάρχει ειδικό
απορροφητικό επίθεμα
(μαξιλαράκι)
αντικολλητικό, έτσι ώστε
να μην κολλά στην
επιφάνεια του τραύματος.
Να είναι διαπερατά στους
υδρατμούς και τον αέρα
και να παρέχουν
απορροφητική ικανότητα
εκκρίσεων. Να είναι
υποαλλεργικά, ιδιαίτερα
φιλικά προς το δέρμα. Να
είναι συσκευασμένα σε
ατομική συσκευασία με
ειδικού τύπου χαρτί.
Υφασμένες,
υποαλλεργικές
αυτοκόλλητες
χειρουργικές ταινίες. Η
εσωτερική τους επιφάνεια
να είναι επιστρωμένη από
ελεγχόμενη ομοιόμορφη
κολλητική μάζα (οξείδιο
του ψευδαργύρου) η
οποία δεν θα
αποχωρίζεται όταν
ξετυλίγεται η ταινία. Οι
ταινίες να είναι
διαπερατές στους
υδρατμούς και στον αέρα.
Να προσφέρουν
εξαιρετική συγκράτηση,
και να αφαιρούνται
ανώδυνα. Να μην
αφήνουν υπολείμματα στο
δέρμα κατά την αφαίρεση
τους,να κόβονται εύκολα
με το χέρι.
ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΠΙΘΕΜΑ
ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΜΕ
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ
ΣΤΡΩΜΑ ΑΠΟ ΙΝΕΣ
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΚΑΙ
ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ,ΝΑ ΕΙΝΑΙ
ΔΙΑΤΡΗΤΟ ΜΕ ΟΠΕΣ
ΔΙΑΜ>1,7ΜΜ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ,ΝΑ
ΕΙΝΑΙ ΕΝΙΑΙΟ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΕΛΚΗ
ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΕΩΣ
ΥΨΗΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΣΤ12,5Χ12,5CM

2.500

1
3
%

0,00
48 €

12,00 €

1,56 €

13,56 €

Φ
ΤΕΜ

126975

3

ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ
ΑΥΤΟΚΟΛΗΤ
Α
ΕΠΙΘΕΜ.ΤΥΠ
ΟΥ
HANSAPLAST
25X72MM

2.100

1
3
%

0,89
00 €

1.869,00
€

242,97 €

2.111,97 €

Φ
ΤΕΜ

40

30

1
3
%

14,0
00€

420,00 €

54,60 €

474,60 €
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Υ
ΤΕΜ

31,36

4,0768

35,44€

Υ
ΤΕΜ

20

1
3
%

1,82
80 €

36,56

4,7528

41,31€

Υ
ΤΕΜ

20

1
3
%

3,31
80 €

66,36€

8,62€

74,99€

Υ
ΤΕΜ
EXTERNAL NASAL
SPLINT ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΟΥΣ
ΣΧΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ
2,63'' Χ 1,73

1,56
80 €

20

1
3
%

0,97
2€

19,44 €

2,53 €

21,97 €

Υ
ΤΕΜ

ΔΙΚΤΥΩΤΟΙ
ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ
ΝΟ 3
ΕΞΩΤΕΡ
ΝΑΡΘΗΚΑΣ
ΡΙΝΟΣ ΑΠΟ
FOAM+ΑΛΟΥ
ΜΙΝΙΟ LARGE
2,63 2060400
ΕΞΩΤΕΡ
ΝΑΡΘΗΚΑΣ
ΡΙΝΟΣ ΑΠΟ
FOAM+ΑΛΟΥ
ΜΙΝΙΟ
MEDIUM 2,38
2060300

1
3
%

20

1
3
%

1,31
20 €

26,21 €

Υ
ΤΕΜ

ΔΙΚΤΥΩΤΟΙ
ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ
ΝΟ 2

20

20

1
3
%

1,51
80 €

30,36 €

3,95 €

34,31 €

Υ
ΤΕΜ

ΔΙΚΤΥΩΤΟΙ
ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ
ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ
4CM ΓΙΑ
ΓΟΝΑΤΟ ΚΑΙ
ΚΝΗΜΗ
ΔΙΚΤΥΩΤΟΙ
ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ
ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ
5CM ΓΙΑ
ΚΝΗΜΗ,ΜΗΡ
Ο,ΚΕΦΑΛΙ
ΩΜΟΣ
ΔΙΚΤΥΩΤΟΙ
ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ
ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ
6CM ΓΙΑ
ΜΙΚΡΑ
ΣΩΜΑΤΑ
ΔΙΚΤΥΩΤΟΙ
ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ
ΝΟ 1

40

1
3
%

7,00
00 €

280,00 €

36,40 €

316,40 €

Υ
ΤΕΜ

83290
83291
83292
39943
83748
83747

39945

39944

6
7
8
12
13

11

10

9

Η,ΝΑ ΕΙΝΑΙ
ΕΝΙΑΙΟ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ
ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ
ΧΑΜΗΛΟ ΕΩΣ
ΥΨΗΛΟ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟ
Σ ΔΙΑΣΤ
12,5Χ12,5CM

50

2
4
%

7,00
00 €

350,00 €

84,00 €

434,00 €

41

3,41 €

29,65 €

20PROC006954144 2020-07-01

Υ
ΤΕΜ

7,00
00 €

140,00 €

33,60 €

173,60 €

Φ
ΤΕΜ

ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΗ
ΤΑΙΝΙΑ ΑΠΟ
ΧΑΡΤΙ ΤΥΠΟΥ
MICROPOR
7,5CM

2
4
%

1.200

1
3
%

0,27
60 €

331,20 €

43,06 €

374,26 €

Φ
ΤΕΜ

127294
127295

17

16

ΕΠΙΔΕΣΜ.
ΤΑΙΝΙΑ
ΧΑΡΤΙΝΗ
(MICROPOR)
2,5CM

Μικροπορώδεις,
αεροδιαπερατές,
υποαλλεργικές
αυτοκόλλητες
χειρουργικές ταινίες. Να
είναι κατασκευασμένες
από μη υφασμένο υλικό.
Η εσωτερική τους
επιφάνεια, να είναι
επιστρωμένη από
ελεγχόμενη ομοιόμορφη
κολλητική μάζα η οποία
δεν θα αποχωρίζεται όταν
ξετυλίγεται η ταινία. Να
προσφέρουν εξαιρετική
συγκράτηση, και να
αφαιρούνται τελείως
ανώδυνα. Να μην
αφήνουν υπολείμματα στο
δέρμα, να κόβονται πάρα
πολύ εύκολα με το χέρι.
Μικροπορώδεις,
αεροδιαπερατές,
υποαλλεργικές
αυτοκόλλητες
χειρουργικές ταινίες. Να
είναι κατασκευασμένες
από μη υφασμένο υλικό.
Η εσωτερική τους
επιφάνεια, να είναι
επιστρωμένη από
ελεγχόμενη ομοιόμορφη
κολλητική μάζα η οποία
δεν θα αποχωρίζεται όταν
ξετυλίγεται η ταινία. Να
προσφέρουν εξαιρετική
συγκράτηση, και να
αφαιρούνται τελείως
ανώδυνα. Να μην
αφήνουν υπολείμματα στο
δέρμα, να κόβονται πάρα
πολύ εύκολα με το χέρι.
Μικροπορώδεις,
αεροδιαπερατές,
υποαλλεργικές
αυτοκόλλητες
χειρουργικές ταινίες. Να
είναι κατασκευασμένες
από μη υφασμένο υλικό.
Η εσωτερική τους
επιφάνεια, να είναι
επιστρωμένη από
ελεγχόμενη ομοιόμορφη
κολλητική μάζα η οποία

20

1.300

1
3
%

0,13
89 €

180,57 €

23,47 €

204,04 €

Φ
ΤΕΜ

83746

ΕΞΩΤΕΡ
ΝΑΡΘΗΚΑΣ
ΡΙΝΟΣ ΑΠΟ
FOAM+ΑΛΟΥ
ΜΙΝΙΟ SMALL
2,25 2060200
ΕΠΙΔΕΣΜ
ΤΑΙΝΙΑ
ΧΑΡΤΙΝΗ (
MICROPOR)
5CM

127293

15

14

42

25

1
3
%

0,43
50 €

10,88 €

1,41 €

12,29 €

42
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11.000

1
3
%

0,09
88 €

1.086,80
€

141,28 €

1.228,08 €

4.4.10

10.000

1
3
%

0,12
20 €

1.220,00
€

158,60 €

1.378,60 €

4.4.26

127305

19

ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ
ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ
12CM (ΚΩΔ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤ
ΗΡΙΟΥ=4.4.44
)

Επίδεσμοι ελαστικοί
υφασμένοι με εξαιρετικής
ποιότητας βαμβακερά και
ελαστικά νήματα χωρίς
ενώσεις. Η ελαστικότητά
τους να ανέρχεται σε
περίπου 75 %. Οι
παρυφές τους να είναι
υπό μορφή ούγιας χωρίς
ατέλειες (ξέφτια). Να
επιμηκύνονται χωρίς να
ελαττώνεται το πλάτος
τους και να επανέρχονται
μετά τον τονισμό στο
αρχικό μήκος. Να είναι
ιδιαίτερα φιλικοί προς το
δέρμα επιτρέποντας του
να αναπνέει κατά την
διάρκεια της επίδεσης. Να
υπάρχει δυνατότητα να
πλένονται στους 40οC και
να ξαναχρησιμοποιούνται.
Επίδεσμοι ελαστικοί
υφασμένοι με εξαιρετικής
ποιότητας βαμβακερά και
ελαστικά νήματα χωρίς
ενώσεις. Η ελαστικότητά
τους να ανέρχεται σε
περίπου 75 %. Οι
παρυφές τους να είναι
υπό μορφή ούγιας χωρίς
ατέλειες (ξέφτια). Να
επιμηκύνονται χωρίς να
ελαττώνεται το πλάτος
τους και να επανέρχονται
μετά τον τονισμό στο
αρχικό μήκος. Να είναι
ιδιαίτερα φιλικοί προς το
δέρμα επιτρέποντας του
να αναπνέει κατά την
διάρκεια της επίδεσης. Να
υπάρχει δυνατότητα να
πλένονται στους 40οC και
να ξαναχρησιμοποιούνται.

Φ
ΤΕΜ

127304

18

ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ
ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ
10CM

Φ
ΤΕΜ

δεν θα αποχωρίζεται όταν
ξετυλίγεται η ταινία. Να
προσφέρουν εξαιρετική
συγκράτηση, και να
αφαιρούνται τελείως
ανώδυνα. Να μην
αφήνουν υπολείμματα στο
δέρμα, να κόβονται πάρα
πολύ εύκολα με το χέρι.
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1
3
%

0,14
20 €

1.704,00
€

221,52 €

1.925,52 €

5.000

1
3
%

0,18
45 €

922,50 €

119,93 €

1.042,43 €

4.4.9

5.000

1
3
%

0,06
70 €

335,00 €

43,55 €

378,55 €

44

4.4.45

12.000

4.4.35

127308

22

ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ
ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ
5CM Χ 4Μ

Φ
ΤΕΜ

127307

21

ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ
ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ
20CM (ΚΩΔ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤ
ΗΡΙΟΥ=4.4.9)

Επίδεσμοι ελαστικοί
υφασμένοι με εξαιρετικής
ποιότητας βαμβακερά και
ελαστικά νήματα χωρίς
ενώσεις. Η ελαστικότητά
τους να ανέρχεται σε
περίπου 75 %. Οι
παρυφές τους να είναι
υπό μορφή ούγιας χωρίς
ατέλειες (ξέφτια). Να
επιμηκύνονται χωρίς να
ελαττώνεται το πλάτος
τους και να επανέρχονται
μετά τον τονισμό στο
αρχικό μήκος. Να είναι
ιδιαίτερα φιλικοί προς το
δέρμα επιτρέποντας του
να αναπνέει κατά την
διάρκεια της επίδεσης. Να
υπάρχει δυνατότητα να
πλένονται στους 40οC και
να ξαναχρησιμοποιούνται.
Επίδεσμοι ελαστικοί
υφασμένοι με εξαιρετικής
ποιότητας βαμβακερά και
ελαστικά νήματα χωρίς
ενώσεις. Η ελαστικότητά
τους να ανέρχεται σε
περίπου 75 %. Οι
παρυφές τους να είναι
υπό μορφή ούγιας χωρίς
ατέλειες (ξέφτια). Να
επιμηκύνονται χωρίς να
ελαττώνεται το πλάτος
τους και να επανέρχονται
μετά τον τονισμό στο
αρχικό μήκος. Να είναι
ιδιαίτερα φιλικοί προς το
δέρμα επιτρέποντας του
να αναπνέει κατά την
διάρκεια της επίδεσης. Να
υπάρχει δυνατότητα να
πλένονται στους 40οC και
να ξαναχρησιμοποιούνται.
Επίδεσμοι ελαστικοί
υφασμένοι με εξαιρετικής
ποιότητας βαμβακερά και
ελαστικά νήματα χωρίς
ενώσεις. Η ελαστικότητά
τους να ανέρχεται σε
περίπου 75 %. Οι
παρυφές τους να είναι
υπό μορφή ούγιας χωρίς
ατέλειες (ξέφτια). Να
επιμηκύνονται χωρίς να
ελαττώνεται το πλάτος
τους και να επανέρχονται
μετά τον τονισμό στο
αρχικό μήκος. Να είναι
ιδιαίτερα φιλικοί προς το

Φ
ΤΕΜ

127306

20

ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ
ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ
15CM

Φ
ΤΕΜ

44
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45

127323

24

ΕΠΙΘΕΜ.
ΑΥΤΟΚ.
ΤΥΠΟΥ
CUTIPLAST
15X10

Επίδεσμοι ελαστικοί
υφασμένοι με εξαιρετικής
ποιότητας βαμβακερά και
ελαστικά νήματα χωρίς
ενώσεις. Η ελαστικότητά
τους να ανέρχεται σε
περίπου 75 %. Οι
παρυφές τους να είναι
υπό μορφή ούγιας χωρίς
ατέλειες (ξέφτια). Να
επιμηκύνονται χωρίς να
ελαττώνεται το πλάτος
τους και να επανέρχονται
μετά τον τονισμό στο
αρχικό μήκος. Να είναι
ιδιαίτερα φιλικοί προς το
δέρμα επιτρέποντας του
να αναπνέει κατά την
διάρκεια της επίδεσης. Να
υπάρχει δυνατότητα να
πλένονται στους 40οC και
να ξαναχρησιμοποιούνται.
Αυτοκόλλητα,
αποστειρωμένα,
μετεγχειρητικά επιθέματα
από μη υφασμένο υλικό
(non woven).Να υπάρχει
ειδικό επίθεμα
(μαξιλαράκι) ιδιαίτερα
απορροφητικό και
ταυτόχρονα
αντικολλητικό,
προκειμένου να μην
κολλά στην επιφάνεια του
τραύματος. Να είναι
αποστειρωμένα με
αιθυλενοξείδιο «ΕΟ», να
είναι διαπερατά στους
υδρατμούς και τον αέρα
και να παρέχουν μεγάλη
και γρήγορη
απορροφητική ικανότητα
εκκρίσεων. Να είναι
υποαλλεργικά και να είναι
συσκευασμένα σε ατομική
συσκευασία με ειδικού
τύπου χαρτί.

Φ
ΤΕΜ

127310

23

ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ
ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ
7,5-8CM

16.250

Φ
ΤΕΜ

δέρμα επιτρέποντας του
να αναπνέει κατά την
διάρκεια της επίδεσης. Να
υπάρχει δυνατότητα να
πλένονται στους 40οC και
να ξαναχρησιμοποιούνται.

35.000

45

1
3
%

0,08
02 €

1
3
%

0,03
99 €

1.303,25
€

169,42 €

1.396,50
€

181,55 €

1472,67 €

1.578,05 €
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38.000

1
3
%

0,02
87 €

1.090,60
€

141,78 €

1.232,38 €

15.300

1
3
%

0,06
82 €

1.043,46
€

135,65 €

1.179,11 €
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4.5.12

127325

26

ΕΠΙΘΕΜ.
ΑΥΤΟΚ.
ΤΥΠΟΥ
CUTIPLAST
25X10

Αυτοκόλλητα,
αποστειρωμένα,
μετεγχειρητικά επιθέματα
από μη υφασμένο υλικό
(non woven).Να υπάρχει
ειδικό επίθεμα
(μαξιλαράκι) ιδιαίτερα
απορροφητικό και
ταυτόχρονα
αντικολλητικό,
προκειμένου να μην
κολλά στην επιφάνεια του
τραύματος. Να είναι
αποστειρωμένα με
αιθυλενοξείδιο «ΕΟ», να
είναι διαπερατά στους
υδρατμούς και τον αέρα
και να παρέχουν μεγάλη
και γρήγορη
απορροφητική ικανότητα
εκκρίσεων. Να είναι
υποαλλεργικά και να είναι
συσκευασμένα σε ατομική
συσκευασία με ειδικού
τύπου χαρτί.
Αυτοκόλλητα,
αποστειρωμένα,
μετεγχειρητικά επιθέματα
από μη υφασμένο υλικό
(non woven).Να υπάρχει
ειδικό επίθεμα
(μαξιλαράκι) ιδιαίτερα
απορροφητικό και
ταυτόχρονα
αντικολλητικό,
προκειμένου να μην
κολλά στην επιφάνεια του
τραύματος. Να είναι
αποστειρωμένα με
αιθυλενοξείδιο «ΕΟ», να
είναι διαπερατά στους
υδρατμούς και τον αέρα
και να παρέχουν μεγάλη
και γρήγορη
απορροφητική ικανότητα
εκκρίσεων. Να είναι
υποαλλεργικά και να είναι
συσκευασμένα σε ατομική
συσκευασία με ειδικού
τύπου χαρτί.

Φ
ΤΕΜ

127324

25

ΕΠΙΘΕΜ.
ΑΥΤΟΚ.
ΤΥΠΟΥ
CUTIPLAST
10X10

Φ
ΤΕΜ
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1
3
%

0,08
18 €

1.214,73
€

157,91 €

1.372,64 €

22.200

1
3
%

0,01
51 €

335,22 €

43,58 €

378,80 €

21.500

1
3
%

0,05
32 €

1.143,80
€

148,69 €

1.292,49 €
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4.5.17

14.850

4.5.4

Αυτοκόλλητα,
αποστειρωμένα,
μετεγχειρητικά επιθέματα
από μη υφασμένο υλικό
(non woven).Να υπάρχει
ειδικό επίθεμα
(μαξιλαράκι) ιδιαίτερα
απορροφητικό και
ταυτόχρονα
αντικολλητικό,
προκειμένου να μην
κολλά στην επιφάνεια του
τραύματος. Να είναι
αποστειρωμένα με
αιθυλενοξείδιο «ΕΟ», να
είναι διαπερατά στους
υδρατμούς και τον αέρα
και να παρέχουν μεγάλη
και γρήγορη
απορροφητική ικανότητα
εκκρίσεων. Να είναι
υποαλλεργικά και να είναι
συσκευασμένα σε ατομική
συσκευασία με ειδικού
τύπου χαρτί.

Φ
ΤΕΜ

ΕΠΙΘΕΜ.
ΑΥΤΟΚ.
ΤΥΠΟΥ
CUTIPLAST
5X8CM
ΕΠΙΘΕΜ.
ΑΥΤΟΚ.ΤΥΠΟ
Υ CUTIPLAST
20X10

Αυτοκόλλητα,
αποστειρωμένα,
μετεγχειρητικά επιθέματα
από μη υφασμένο υλικό
(non woven).Να υπάρχει
ειδικό επίθεμα
(μαξιλαράκι) ιδιαίτερα
απορροφητικό και
ταυτόχρονα
αντικολλητικό,
προκειμένου να μην
κολλά στην επιφάνεια του
τραύματος. Να είναι
αποστειρωμένα με
αιθυλενοξείδιο «ΕΟ», να
είναι διαπερατά στους
υδρατμούς και τον αέρα
και να παρέχουν μεγάλη
και γρήγορη
απορροφητική ικανότητα
εκκρίσεων. Να είναι
υποαλλεργικά και να είναι
συσκευασμένα σε ατομική
συσκευασία με ειδικού
τύπου χαρτί.

Φ
ΤΕΜ

127326
127328
127329

29

28

27

ΕΠΙΘΕΜ.
ΑΥΤΟΚ.
ΤΥΠΟΥ
CUTIPLAST
30X10

Φ
ΤΕΜ
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1.241,20
€

161,36 €

1.402,56 €

Υ
ΤΕΜ

60

2,20
80 €

132,48 €

17,22 €

149,70 €

Υ
ΤΕΜ

100

1
3
%

2,20
80 €

220,80 €

28,70 €

249,50 €

Υ
ΤΕΜ

70

1
3
%

2,25
80 €

158,06

20,5478

178,61€

60

1
3
%

2,39
60 €

143,76 €

18,69 €

162,45 €

50

1
3
%

2,15
00 €

107,50 €

13,98 €

121,48 €

80

1
3
%

2,25
00 €

180,00 €

23,40 €

203,40 €

48

1
3
%

0,10
70 €

1
3
%

4.2.20

Φ
ΤΕΜ

11.600

Υ
ΤΕΜ

ΚΑΛΤΣΕΣ
ΑΝΤΙΘΡ/ΚΕΣ
ΓΟΝΑΤΟΥ
ΜΕΓΑΛΟ/ΚΑΝ
ΟΝΙΚΟ
ΚΑΛΤΣΕΣ
ΑΝΤΙΘΡΟΜΒ
ΩΤ.ΓΟΝΑΤΟΥ
ΜΕΣΑΙΟ/ΚΑΝ
ΟΝΙΚΟ
ΚΑΛΤΣΕΣ
ΑΝΤΙΘΡΟΜΒ
ΩΤΙΚΕΣ
ΜΗΡΟΥ XL
ΚΑΛΤΣΕΣ
ΑΝΤΙΘΡΟΜΒ
ΩΤΙΚΕΣ
ΜΗΡΟΥ ΜΕΓ
ΜΕΓΑΛΟ/ΚΑΝ
ΟΝΙΚΟ
LARGE 3728
ΚΑΛΤΣΕΣ
ΑΝΤΙΘΡΟΜΒ
ΩΤΙΚΕΣ
ΜΗΡΟΥ
ΜΕΓΕΘΟΣ
ΜΕΓΑΛΟ/ΜΑΚ
ΡΥ LARGE
ΚΑΛΤΣΕΣ
ΑΝΤΙΘΡΟΜΒ
ΩΤΙΚΕΣ
ΜΗΡΟΥ
ΜΕΓΕΘΟΣ
ΜΕΣΑΙΟ/ΚΑΝ
ΟΝΙΚΟ

Αυτοκόλλητα,
αποστειρωμένα,
μετεγχειρητικά επιθέματα
από μη υφασμένο υλικό
(non woven).Να υπάρχει
ειδικό επίθεμα
(μαξιλαράκι) ιδιαίτερα
απορροφητικό και
ταυτόχρονα
αντικολλητικό,
προκειμένου να μην
κολλά στην επιφάνεια του
τραύματος. Να είναι
αποστειρωμένα με
αιθυλενοξείδιο «ΕΟ», να
είναι διαπερατά στους
υδρατμούς και τον αέρα
και να παρέχουν μεγάλη
και γρήγορη
απορροφητική ικανότητα
εκκρίσεων. Να είναι
υποαλλεργικά και να είναι
συσκευασμένα σε ατομική
συσκευασία με ειδικού
τύπου χαρτί.

Υ
ΤΕΜ

82788
82808
2E+05
82626
84157
82623

127327

31
32
33
34
35
36

30

ΕΠΙΘΕΜATA
ΑΥΤΟΚ.
ΤΥΠΟΥ
CUTIPLAST
35Χ10

Υ
ΤΕΜ

48
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Υ
ΤΕΜ

ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΑ
ΦΛΕΒΟΚΑΘΕ
ΤΗΡΩΝ
ΤΥΠΟΥ
FLEBOFIX
ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ
ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ
ΓΥΨΕΠΙΔΕΣΜ
ΟΣ
ΠΟΛΥΟΥΡΕΘ
ΑΝΗΣ
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΠ
ΕΡΑΤΟΣ
ΕΥΠΛΑΣΤΟΣ
ΝΑ ΜΗΝ
ΚΟΛΛΑΕΙ ΣΤΑ
ΓΑΝΤΙΑ 5CM
X 3,6M ΑΠΟ
FIBERGLASS

Συστήματα τοποθέτησης ακινητοποίησης ασθενών,
να είναι από αφρώδη
πολυουρεθάνη, και να
είναι υψηλής ποιότητας.
Να είναι κατάλληλα:Για τη
σωστή τοποθέτηση του
ασθενή στο χειρουργικό
τραπέζι και την
αντιμετώπιση φαινομένων
κατάκλισης.Να είναι
κατασκευασμένα από
ειδικό αντιαλλεργικό
ατοξικό υλικό, αφρώδους
πολυουρεθάνης υψηλής
πυκνότητας, που
επιτρέπει την αναπνοή
του δέρματος και τη μη
εφίδρωσή του. Να έχουν
ειδική αντιολισθητική
επιφάνεια.Να είναι μη
αναφλέξιμα.Να
προστατεύουν το
ευαίσθητο δέρμα.Να
μειώνουν τα πιεστικά
φαινόμενα τόσο κατά τη
διάρκεια παραμονής στο
χειρουργείο και την
ανάνηψη, όσο και κατά τη
μακρόχρονη κλινήρη
παραμονή στη ΜΕΘ ή
άλλη κλινική του
νοσοκομείου.Να είναι
latex-free.Σετ δακτυλιδιών
,κουλούρεςστρογγυλού
σχήματος 4τεμ. σε 4
διαφορετικές διαμέτρους
22,86εκ-15εκ-10εκ-8εκ,
να έχουν κεντρική οπή
7,62εκ&ύψος5,08εκ.

300

2
4
%

3,50
00 €

1.050,00
€

252,00 €

1.302,00 €

Φ
ΤΕΜ

127980
234463

82092

38
39

37

ΚΟΥΛΟΥΡΕΣ
ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩ
Ν ΚΕΦΑΛΗΣ
ΚΩΔ 30000

105.10
0

1
3
%

0,02
38 €

2.501,38
€

325,18 €

2.826,56 €

Υ
ΤΕΜ

49

30

1
3
%

1,43
00 €

42,90 €

5,58 €

48,48 €
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ΣΥΣ/ΜΑ
ΕΙΔΙΚΟΥ
ΑΦΡΟΛΕΞ
ΠΡΟΛΗΨΗΣ
ΚΑΤΑΚΛΗΣΗΣ
ΓΙΑ ΦΤΕΡΝΕΣ

Συστήματα τοποθέτησης ακινητοποίησης ασθενών,
να είναι από αφρώδη
πολυουρεθάνη, και να
είναι υψηλής ποιότητας.
Να είναι κατάλληλα:Για τη
σωστή τοποθέτηση του
ασθενή στο χειρουργικό
τραπέζι και την
αντιμετώπιση φαινομένων
κατάκλισης.Να είναι
κατασκευασμένα από
ειδικό αντιαλλεργικό
ατοξικό υλικό, αφρώδους
πολυουρεθάνης υψηλής
πυκνότητας, που
επιτρέπει την αναπνοή
του δέρματος και τη μη
εφίδρωσή του. Να έχουν
ειδική αντιολισθητική
επιφάνεια.Να είναι μη
αναφλέξιμα.Να
προστατεύουν το
ευαίσθητο δέρμα.Να
μειώνουν τα πιεστικά
φαινόμενα τόσο κατά τη
διάρκεια παραμονής στο
χειρουργείο και την
ανάνηψη, όσο και κατά τη
μακρόχρονη κλινήρη
παραμονή στη ΜΕΘ ή
άλλη κλινική του
νοσοκομείου.Να είναι
latex-free.Μαξιλάρι
κεφαλής τετράγωνο, να
είναι κατάλληλου
σχήματος για την
τοποθέτηση και
σταθεροποίηση του
κεφαλιού και με άνοιγμα
για τον αερισμό και την
άνεση του ασθενούς,
ενηλίκων, να είναι ειδικό
για πρηνή τοποθέτηση, με
εγκοπές για στήριξη
σωλήνων. Να έχει
κατάλληλο σχήμα για την
τοποθέτηση του κεφαλιού
και κατάλληλη οπή για τον
αερισμό και την άνεση του
ασθενούς.Διαστάσεις
22.86 x 22.86 x 9,525εκ.

Υ
ΤΕΜ

82905
131986

41

40

ΣΥΣ/ΜΑ
ΕΙΔΙΚΟ
ΑΦΡΟΛΕΞ
ΠΡΟΛΗΨΗ
ΚΑΤΑΚΛΗΣ(Μ
ΑΞΙΛΑΡΙ) ΚΩΔ
30020

200

2
4
%

3,05
00 €

610,00 €

146,40 €

756,40 €

Y
ΤΕΜ

50

500

2
4
%

2,98
€

1.490,00

357,60€

1847,60€
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Φ
ΤΕΜ

1
3
%

0,03
30 €

39,60 €

5,15 €

44,75 €

Φ
ΤΕΜ

128133

44

ΥΠΟΑΛ.ΤΑΙΝΙ
Α ΑΠΟ
ΣΥΝΘ.ΜΕΤΑΞ
.
(ΛΕΥΚΟΣΙΛΚ)
5CMX9,2M ΝΑ
ΚΟΒΩΝΤΑΙ
ΜΕ ΤΟ ΧΕΡΙ

Μεταξωτές,
υποαλλεργικές
αυτοκόλλητες
χειρουργικές ταινίες. Η
εσωτερική τους επιφάνεια
να είναι επιστρωμένη από
ελεγχόμενη ομοιόμορφη
κολλητική μάζα η οποία
δεν θα αποχωρίζεται όταν
ξετυλίγεται η ταινία. Οι
ταινίες να είναι
διαπερατές στους
υδρατμούς και στον αέρα.
Να προσφέρουν
εξαιρετική συγκράτηση,
και να αφαιρούνται
τελείως ανώδυνα. Να μην
αφήνουν υπολείμματα στο
δέρμα κατά την αφαίρεση
τους, και να κόβονται
εύκολα με το χέρι.
Μεταξωτές,
υποαλλεργικές
αυτοκόλλητες
χειρουργικές ταινίες. Η
εσωτερική τους επιφάνεια
να είναι επιστρωμένη από
ελεγχόμενη ομοιόμορφη
κολλητική μάζα η οποία
δεν θα αποχωρίζεται όταν
ξετυλίγεται η ταινία. Οι
ταινίες να είναι
διαπερατές στους
υδρατμούς και στον αέρα.
Να προσφέρουν
εξαιρετική συγκράτηση,
και να αφαιρούνται
τελείως ανώδυνα. Να μην
αφήνουν υπολείμματα στο
δέρμα κατά την αφαίρεση
τους, και να κόβονται
εύκολα με το χέρι.

1.200

18.000

1
3
%

0,30
95 €

5.571,00
€

724,23 €

6.295,23 €

Φ
ΤΕΜ

157110

ΤΑΙΝΙΑ
ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙ
ΚΗ
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗ
ΤΗ ΠΟΡΩΔΗΣ
ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗ
ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ
ΧΩΡΙΣ
ΡΑΜΜΑ
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜ
ΕΝΗ
ΠΕΡΙΠΟΥ 10
CM X 1,3 CM
(STERISTRIP)
ΥΠΟΑΛ.ΤΑΙΝΙ
Α ΑΠΟ
ΣΥΝΘ.ΜΕΤΑΞ
.
(ΛΕΥΚΟΣΙΛΚ)
2,5CMX9,2M
ΝΑ
ΚΟΒΩΝΤΑΙ
ΜΕ ΤΟ ΧΕΡΙ

128132

43

42

51

3.400

1
3
%

0,60
68 €

2.063,12
€

268,21 €

2.331,33 €
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128239

46

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΗ
ΤΑΙΝΙΑ
ΠΛΑΣΤΙΚΗ
(TRANSPOR)
5CMX9,1M

Διαφανείς, πορώδεις,
αυτοκόλλητες,
υποαλλεργικές
χειρουργικές ταινίες
πολυαιθυλενίου. Η
εσωτερική τους επιφάνεια
να είναι επιστρωμένη από
ελεγχόμενη ομοιόμορφη
κολλητική μάζα η οποία
δεν θα αποχωρίζεται όταν
ξετυλίγεται η ταινία. Οι
ταινίες να είναι
διαπερατές στους
υδρατμούς και στον αέρα.
Να
προσφέρουν
εξαιρετική, διαφανή
συγκράτηση, και να
αφαιρούνται τελείως
ανώδυνα. Να είναι
ακτινοδιαπερατές και να
μην αφήνουν
υπολείμματα στο δέρμα
κατά την αφαίρεση
τους,να κόβονται πολύ
εύκολα με το χέρι τόσο
οριζόντια όσο και κάθετα.
Διαφανείς, πορώδεις,
αυτοκόλλητες,
υποαλλεργικές
χειρουργικές ταινίες
πολυαιθυλενίου. Η
εσωτερική τους επιφάνεια
να είναι επιστρωμένη από
ελεγχόμενη ομοιόμορφη
κολλητική μάζα η οποία
δεν θα αποχωρίζεται όταν
ξετυλίγεται η ταινία. Οι
ταινίες να είναι
διαπερατές στους
υδρατμούς και στον αέρα.
Να
προσφέρουν
εξαιρετική, διαφανή
συγκράτηση, και να
αφαιρούνται τελείως
ανώδυνα. Να είναι
ακτινοδιαπερατές και να
μην αφήνουν
υπολείμματα στο δέρμα
κατά την αφαίρεση
τους,να κόβονται πολύ
εύκολα με το χέρι τόσο
οριζόντια όσο και κάθετα.

Φ
ΤΕΜ

128238
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ΧΕΙΡ.
ΕΠΙΔΕΣΜ.
ΤΑΙΝΙΑ
ΠΛΑΣΤΙΚΗ
(TRANSPOR)
2,5CMX9,1M

3.000

1
3
%

0,17
20 €

516,00 €

67,08 €

583,08 €

Φ
ΤΕΜ
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1.000

1
3
%

0,33
40 €

334,00 €

43,42 €

377,42 €

4.736,29
€

38.089,26 €

33.352,98
€

ΣΥΝΟΛΑ
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1.ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ
Α. ΣΚΟΠΟΣ
Η προδιαγραφή αυτή καλύπτει την προμήθεια Ελαστικών Επιδέσμων για τις ανάγκες των Νοσοκομείων.

Β. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Οι ελαστικοί επίδεσμοι είναι υφασμάτινες ταινίες, που αποτελούνται από βαμβακερά και ελαστικά νήματα,
καταλλήλου υφάνσεως (καθαρή και χωρίς ενώσεις), ώστε να επιτυγχάνεται ελαστική συμπεριφορά αυτών .
Οι παρυφές των ταινιών θα πρέπει να είναι υφασμένες (υπό μορφή ούγιας) και όχι κομμένες.
Η επιμήκυνση των ταινιών με σύγχρονη ελαστική συμπεριφορά (να ακολουθούν κατά προσέγγιση τον νόμο
της ελαστικής παραμόρφωσης) θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη 70% του αρχικού μήκους.
Η δύναμη που απαιτείται για την επιμήκυνση 70% πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον (min) 65 P ανά εκατοστό (
cm ) δηλουμένου πλάτους.
Οι ελαστικοί επίδεσμοι θα επιμηκύνονται χωρίς ελάττωση του πλάτους και θα πρέπει να επανέρχονται μετά
τον τανισμό σχεδόν στο αρχικό μήκος.
Να είναι ανθεκτικοί και να μην προκαλούν ερεθισμούς στο δέρμα.
Να έχουν χρώμα ανοικτό και να συνοδεύονται από ικανό αριθμό συνδετήρων για την στερέωσή τους.

1.2 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Το πλάτος των ελαστικών επιδέσμων καθορίζεται σε 7,10,12,15 και 20 εκατοστά (cm) και το αρχικό μήκος σε
2,7 μέτρα (m) περίπου και το τελικό μήκος σε τανισμό 4,5 μέτρα(m) κατ’ ελάχιστον (min).
Κάθε ελαστικός επίδεσμος θα συνοδεύεται και από αριθμό συνδετήρων ως εξής :
Για το πλάτος των 5 εκατοστών ένας συνδετήρας.

-

Για το πλάτος των 7 εκατοστών ένας συνδετήρας.

-

Για το πλάτος των 10 εκατοστών δύο συνδετήρες.

-

Για το πλάτος των 12 εκατοστών δύο συνδετήρες.

-

Για το πλάτος των 15 εκατοστών τρεις συνδετήρες.

-

Για το πλάτος των 20 εκατοστών τρεις συνδετήρες.

1.3 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Οι ελαστικοί επίδεσμοι θα παραδίδονται σε ατομική συσκευασία εντός σελοφάν ή πλαστικού υλικού,
τοποθετημένοι σε χαρτοκιβώτια για την αποθήκευσή τους και την προστασία τους από τις καταπονήσεις κατά
την μεταφορά.
Τα υλικά συσκευασίας δεν πρέπει να επηρεάζουν το περιεχόμενο και πρέπει να παρέχουν προστασία από
την υγρασία, την ρύπανση και να αντέχουν στην μεταφορά.
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Επίσης επί της ατομικής συσκευασίας θα αναγράφονται τα εξής στοιχεία:
1. Τα στοιχεία του εργοστασίου παραγωγής (επωνυμία, τόπος).
2. Το είδος του περιεχομένου.
3. Οι διαστάσεις των ελαστικών επιδέσμων καθώς και το μήκος σε τανισμό
4. Ο χρόνος κατασκευής.
5. Οδηγίες χρήσεως και πλύσεως στην Ελληνική γλώσσα.
6. Ο αριθμός της Διακήρυξης.

1.4 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ – ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι προμηθευτές με την προσφορά τους θα πρέπει:
1. Να δηλώσουν το εργοστάσιο κατασκευής των ελαστικών επιδέσμων και τον τόπο εγκατάστασής του.
2. Να καταθέσουν ως δείγμα στο Υπουργείο Ανάπτυξης

δύο αυτοτελείς συσκευασίες ( δείγμα-

αντίδειγμα) εξ εκάστου προσφερομένου είδους το οποίο κατά την αξιολόγηση θα εξεταστεί από
εργαστήρια του Ε. Ο. Φ. (ΕΚΕΒΥ), του ΙΚΑ κ.λ.π. για την συμφωνία των χαρακτηριστικών τους με τις
τεχνικές προδιαγραφές.
3. Τυχόν αποκλίσεις από τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών να αναφέρονται στις τεχνικές
προσφορές.
4. Οι προμηθευτές πρέπει να καταθέσουν βεβαίωση

του Ε. Ο. Φ. για την εγγραφή στο Μητρώο

κατασκευαστών Ιατροτεχνολογικών προϊόντων αν τα προϊόντα είναι Ελληνικής κατασκευής ή
αντίγραφο του Πιστοποιητικού CE από αρμόδιο Ευρωπαϊκό κοινοποιημένο οργανισμό αν τα προϊόντα
είναι Ευρωπαϊκής ή άλλης κατασκευής.

1.5 ΕΛΕΓΧΟΙ
Από την Επιτροπή Παραλαβής διενεργείται μακροσκοπικός έλεγχος και λαμβάνονται δείγματα των ελαστικών
επιδέσμων εις διπλούν τα οποία θα αποστέλλονται σε αρμόδια εργαστήρια (Ε. Ο. Φ. , Ι. Κ. Α.) για τον έλεγχο
των χαρακτηριστικών τους, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.
Επίσης η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει μακροσκοπικά τους ελαστικούς επιδέσμους για ελαττώματα ύφανσης,
ενδείξεις συσκευασίας – διαστάσεις κ.λ.π. από τις απαιτήσεις της τεχνικής προδιαγραφής και αναφέρει τις
παρατηρήσεις της στα από τις απαιτήσεις της τεχνικές προδιαγραφές.
Τα έξοδα ελέγχου και τα δείγματα βαρύνουν τον προμηθευτή.

2.ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤΗ

2.1

ΓΕΝΙΚΑ
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2.1.1 Το υπό προμήθεια υλικό πρέπει :


Να είναι καινούργιο, αμεταχείριστο και για την παραγωγή ή την

κατασκευή του, να έχουν χρησιμοποιηθεί οι τελευταίες τεχνολογικές
μέθοδοι.


Να είναι αρίστης ποιότητας και να μη φέρει ελαττώματα ή ατέλειες στην

κατασκευή του και

να μην προκαλούν ερεθισμούς ή αλλεργία.


Να μπορεί να καλύψει τις ανάγκες της υπηρεσίας που θα το χρησιμοποιήσει.



Ο λευκοπλάστης να είναι συσκευασμένος σε πηνία. Τα πηνία να είναι συσκευασμένα σε κουτιά
των 10 – 20 τεμαχίων.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ – ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

2.2.

Ο υπό προμήθεια λευκοπλάστης θα πρέπει:
2.2.1 Η ταινία να είναι κατασκευασμένη από ύφασμα βαμβακερό ή συνθετικό ή σύμμικτο υλικό.
2.2.2 Το χρώμα της ταινίας να είναι άσπρο έως αποχρώσεως ανθρωπίνου δέρματος.
2.2.3 Η μία επιφάνεια της ταινίας να είναι ομοιόμορφα επιστρωμένη με κολλητική ουσία που μπορεί να είναι
φυσική ελαστομερής ύλη ή ελαστικό (KREP) ή συνθετικά ελαστομερές κ.λ.π. στο οποίο να περιέχεται
οξείδιο του ψευδαργύρου.
2.2.4 Γενικά η ποιότητα του λευκοπλάστη να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της Βρετανικής Φαρμακοποιίας.
2.2.5 Οι διαστάσεις του λευκοπλάστη είναι:

2,5 cm X 9,14 m
7,5 cm X 9,14 m
7,5 cm X 5,00 m
1,25cm X 5,00 m
5,00cm X 9,14 m
ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ – ΕΛΕΓΧΟΣ

2.3

Ο προμηθευτής υποχρεώνεται να κατάθεση εγγύηση καλής καταστάσεως
του υλικού για ένα εύλογο χρονικό διάστημα που η διάρκεια εξαρτάται από
το υλικό, σε περίπτωση μακροχρόνιας αποθηκεύσεως του.
2.4 Μακροσκοπικός έλεγχος
Ο έλεγχος αυτός γίνεται από την αρμόδια επιτροπή ελέγχου και

παραλαβής και αποβλέπει στην

διαπίστωση :


Της καλής καταστάσεως του υλικού από άποψη εμφανίσεως κακώσεων ή φθορών.



Της συμφωνίας των χαρακτηριστικών των στοιχείων με αυτά που

προσδιορίζονται στην

παρούσα καθώς και με τους τελικούς όρους και συμφωνίες που περιέχονται στη σύμβαση

55

20PROC006954144 2020-07-01
56
.
2.5 Εργαστηριακός έλεγχος
Ο παραπάνω έλεγχος μπορεί να γίνει εάν το απαιτήσει η επιτροπή παραλαβής από τα κατά περίπτωση
εργαστήρια του ΕΚΕΒΥΛ, ΕΟΦ,

αντίστοιχα εργαστήρια του Στρατού κλπ.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ


Το υπό προμήθεια υλικό πρέπει να είναι συσκευασμένο με τρόπο που να εξασφαλίζει την ασφαλή
μεταφορά καθώς και την άριστη συντήρηση του σε περίπτωση μακροχρόνιας αποθήκευσης.



Οι επισημάνσεις που πρέπει να υπάρχουν στην εξωτερική συσκευασία είναι το περιεχόμενο, οι
διαστάσεις, η ποσότητα, στοιχεία κατασκευαστή, χώρα προέλευσης, πιστοποιητικό ποιότητας (CE
MARK) μετά του σχετικού αριθμού που το ακολουθεί, ημερομηνία λήξης του προϊόντος,
ημερομηνία παραγωγής του.



Η παράδοση θα είναι τμηματική για ένα έτος ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου και γίνεται
εντός 48 ωρών μετά από γραπτή παραγγελία του Νοσοκομείου .



Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται εντός εξήντα (60) ημερών μετά την οριστική παραλαβή
των ειδών και την προσκόμιση από μέρους του των σχετικών δικαιολογητικών .

Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι η αποστολή δειγμάτων.



Οι προμηθευτές υποχρεούνται να αναφέρουν στις προσφορές τους την χώρα καταγωγής των
υλικών που προσφέρουν.



Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να φέρουν σήμανση πιστοποίησης CE και ISO η οποία
τοποθετείται στα προσφερόμενα είδη.



Ο συμμετέχων πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του το εργοστάσιο στο οποίο θα
κατασκευάσει τα προσφερόμενα υλικά καθώς και τον τόπο εγκατάστασης του.



Οι αναφερόμενες ενδείξεις να είναι γραμμένες και στην Ελληνική γλώσσα.



Να αναφέρονται ευκρινώς στην συσκευασία τα στοιχεία που αφορούν το είδος, το μήκος, τη
διάμετρο.



Η συσκευασία του υλικού να είναι τέτοια ώστε να μην καταστρέφεται εύκολα κατά τη
μεταφορά και αποθήκευση.



α)

Πριν από την τελική κατακύρωση η υπηρεσία έχει την δυνατότητα να προβεί σε έλεγχο

από ανεξάρτητο εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου.
β) Η επιτροπή παραλαβής των Νοσοκομείων μπορεί επίσης να προβεί σε έλεγχο δειγμάτων.
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Τα έξοδα επιβαρύνουν τον προμηθευτή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι οδηγίες χρήσεως (prospectus) να είναι του εργοστασίου κατασκευής με την σήμανση CE και σε ακριβή
μετάφραση στην Ελληνική. Στα prospectus και τα δείγματα θα αναγράφεται ο κωδικός και ο αύξοντας
αριθμός του είδους που αντιστοιχεί. Αν τα prospectus περιλαμβάνονται σε κατάλογο με άλλα προϊόντα θα
αναγράφεται στην τεχνική προσφορά η σελίδα που αντιστοιχεί το προσφερόμενο είδος. Να μην
επισυνάπτονται prospectus για μη προσφερόμενα είδη.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
"7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ "
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
‘’Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ‘’
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚ. :
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
ΕΙΔΟΣ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΤΙΜΗ

:
:
: …………………. συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ‘’Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ‘’

Χανιά, σήμερα …………………………….. στο Τμήμα προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων «Ο
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», οι υπογεγραμμένοι α) το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» που εδρεύει
στα Χανιά με Α.Φ.Μ. 999444662

ΔΟΥ Χανίων, όπως εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της

παρούσας από τον Διοικητή κ. ……………………………………. και β) ………………………., εκπρόσωπο της
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εταιρείας …………………………, Δ/νση: …………………….. Τηλ. …………….., Φ.Α.Ξ. …………… με Α.Φ.Μ:
………………… Δ.Ο.Υ: …………………, συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα εξής :
Με την με αριθ. ………../…-..2020 Απόφαση ΔΣ του Νοσοκομείου κατακυρώθηκε η προμήθεια των ειδών ως
αυτά περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 1 της παρούσης Σύμβασης στην εταιρεία …………………………
Η κατακύρωση έγινε σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Δημόσιου Ανοικτού Συνοπτικού Διαγωνισμού που
διενεργήθηκε την …../…../2020 σύμφωνα με τους όρους της Δ/ξης με αριθ. ……./…-….-2020 με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα και με
τις τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόμενων ειδών.
Ύστερα από τα ανωτέρω ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους με την προαναφερόμενη ιδιότητά του,
αναθέτει στον δεύτερο, ονομαζόμενο στο εξής Προμηθευτή, την προμήθεια των ειδών ως αυτά περιγράφονται
αναλυτικά στο άρθρο 1 της παρούσης Σύμβασης, τα οποία του κατακυρώθηκαν σύμφωνα με τους κατωτέρω
όρους και συμφωνίες, τις οποίες αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
Η σύμβαση αυτή διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών, τον Νόμο 2469/97 άρθρο 18 και των σχετικών διατάξεων περί κρατήσεων και
φόρου, Ν.2198/94 ΑΡΘΡΟ 24 & τον Ν. 3329/05 “ Εθνικό Σύστημα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης”, το Ν.
3527/2007 « Κύρωση Συμβάσεων υπέρ Νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας &
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», το Ν.3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» και λοιπές ισχύουσες.
ΑΡΘΡΟ 1
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ - ΤΙΜΗ
Α. Στην εταιρεία ……………………… ως εξής :
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. …………….
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΜΠΕΡ/ΝΟΥ Φ.Π.Α. ……….
ΑΡΘΡΟ 2

ο

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η σύμβαση ισχύει για ένα (1) έτος, δηλαδή για το χρονικό διάστημα από ……/……/2020 έως και …./…../2021
με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης ως προς την απορρόφηση φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου.
Το Νοσοκομείο θα προμηθεύεται τα είδη μέσω της σύμβασης και έχει δικαίωμα υποβολής παραγγελίας από την
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και σύμφωνα με τις ανάγκες του.
Η σύμβαση είναι δυνατόν να λυθεί και πριν τη λήξη της εφόσον τα είδη χορηγηθούν από Δημόσια Υπηρεσία ή
για τα είδη αυτά έχει υπογραφεί σύμβαση από το αρμόδιο Υπουργείο κατόπιν διαγωνισμού.
ο

ΑΡΘΡΟ 3

ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η υλοποίηση της σύμβασης (παραγγελίες, παραλαβή κ.τ.λ.) θα γίνεται από το Νοσοκομείο. Η παράδοση θα
γίνεται στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων (Κωδικός NUTS: GR434) στους χώρους που θα του υποδειχθούν, με
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έξοδα, ευθύνη και μέριμνα τoυ προμηθευτή με βάση τις νόμιμες διαδικασίες, από την προς τούτο ορισθείσα
επιτροπή για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.
Το Νοσοκομείο πρέπει να παραδίδει εγγράφως στον προμηθευτή παραγγελία των αναγκαίων προϊόντων με
πλήρη περιγραφή αυτών.
Σε περίπτωση που ο προμηθευτής καθυστερεί να προσκομίσει τα προϊόντα ή παραλείπει ορισμένα από αυτά ή
τα προσκομίσει σε μικρότερη ποσότητα από τα παραγγελθέντα τότε το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να αγοράσει
αυτά ή αντίστοιχά τους, απευθείας από το ελεύθερο εμπόριο σε βάρος του Προμηθευτή.
Η παραλαβή των προϊόντων θα γίνεται με σύνταξη αντίστοιχου πρωτοκόλλου παραλαβής, το οποίο θα
παραδίδεται στον προμηθευτή προκειμένου να εκδοθεί βάσει αυτού το τιμολόγιο.
Σε περίπτωση που το παραδιδόμενο προϊόν κρίνεται ακατάλληλο ή ποιοτικά υποβαθμισμένο τότε θα τίθενται σε
ισχύ οι κυρώσεις του Ν. 4412/2016.
Εάν προκύψει διαφορά τιμής θα βαρύνει τον προμηθευτή.
Η προμήθεια θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου.
ο

ΑΡΘΡΟ 4

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ–ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει κατά μέγιστο εντός δύο (2) μηνών από την παραλαβή του σχετικού
τιμολογίου, ως κείμενη νομοθεσία, μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του είδους.
Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία, ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρ.200 του Ν.
4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 5

ο

Ο προμηθευτής υποχρεούται να τηρήσει τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών που του έχουν κατακυρωθεί
σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΔΣ του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων, σύμφωνα με την έγγραφη προσφορά
του η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης σύμβασης, και σύμφωνα με την διακήρυξη
…………… (Παράρτημα ΣΤ).

ΑΡΘΡΟ 6

ο

Ο προμηθευτής υποχρεούται να αναγράφει στα τιμολόγιά του τον αριθμό της σύμβασης.
Απαγορεύεται κοινή έκδοση τιμολογίων για προϊόντα που περιέρχονται σε διαφορετικές συμβάσεις. Η
περίπτωση αυτή θα έχει ως αποτέλεσμα τη μη εξόφληση των τιμολογίων.
ο

ΑΡΘΡΟ 7

ΑΝΩΤΕΡΗ ΒΙΑ
Σε περίπτωση ανώτερης βίας η απόδειξη αυτή βαρύνει τον προμηθευτή ο οποίος υποχρεούται εντός δεκαπέντε
ημερών, από την ημερομηνία που θα προκύψει, να ειδοποιήσει με έγγραφό του το Νοσοκομείο και να αναφέρει
τους λόγους για τους οποίους δεν μπορεί να εκτελέσει την παρούσα σύμβαση.
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ο

ΑΡΘΡΟ 8

ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο Ν.4412/2016, ο προμηθευτής θα βαρύνεται και για κάθε ζημιά
που τυχόν θα προκύψει στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων από τη μη εκτέλεση ή κακή εκτέλεση της σχετικής
σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 9
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Για την καλή εκτέλεση των ορών της σύμβασης ο ανάδοχος κατέθεσε την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης
ίση με το 5% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ της τράπεζας ………..……………. Ευρώ #................€# αριθ.
εγγυητικής επιστολής ………………………………… ισχύος μέχρι επιστροφής της.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης έχει θέση ποινικής ρήτρας και θα αποδοθεί στην προμηθεύτρια μετά την πλήρη
και κανονική εκτέλεση των όρων της παρούσας. Η εγγύηση καλής εκτελέσεως προβλέπει ότι σε περίπτωση
κατάπτωσής της, το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
ο

ΑΡΘΡΟ 10

Κατά την εκτέλεση της παρούσας δημόσιας σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δεσμεύεται για την πιστή και
απαρέγκλιτη τήρηση των υποχρεώσεών του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής,
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της ένωσης, το εθνικό
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι
οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος ‘Α του Ν.4412/2016.

Συμφωνείται ότι κάθε άλλη τροποποίηση της παρούσης σύμβασης, πρόσθετη συμφωνία, παροχή
διευκολύνσεως, παράτασης χρόνου εκτέλεσης κλπ γίνεται και αποδεικνύεται μόνο έγγραφα αποκλειόμενου
κάθε άλλου μέσου απόδειξης.
Για οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει από την παρούσα σύμβαση αρμόδια είναι τα δικαστήρια της πόλης των
Χανίων.
Ύστερα από αυτά συντάχθηκε η σύμβαση η οποία αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται νόμιμα
από τους συμβαλλόμενους, σε τρία πρωτότυπα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για το Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ

Για τον Ανάδοχο / Προμηθευτή

O Διοικητής
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