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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ  
∆ιοίκηση 6ης Υγειονοµικής Περιφέρειας 
Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων- 
Ηπείρου & ∆υτικής Ελλάδας 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ 

 
                   
 

Λευκάδα 01/12/2016 
 
Αριθ. Πρωτ: 8012 

ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
Πληροφορίες: ΣΠ. ΜΑΡΚΗΣ 
Ταχ. ∆/νση: Αρ. Βαλαωρίτη 24 
Τ.Κ. 31100 ΛΕΥΚΑ∆Α 
Τηλέφωνο: 26453 60306/328 
 

 

 

 

  

 

 
 

 

 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. 10/2016 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
     ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  Η XAMHΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 

ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  Ηµεροµηνία: 15-12-2016 
Ηµέρα: ΠΕΜΠΤΗ 
Ώρα: 12:00 πµ 

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ                                            ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ 

     ΜΗ ΧΗΜΙΚΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ 

ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ»        

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 55.000€  CPV:  

ΚΩ∆ΙΚΟΣ CPV  
 

33141000-0 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ 55.000€  
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ - ΠΟΣΟΤΗΤΑ Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΜΕΡΟΣ Β 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  12 ΜΗΝΕΣ ΜΕ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 
 
 
(ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ   
που βαρύνουν τον προµηθευτή). 
 
 
 
  

2 % υπέρ ψυχικής υγείας 
0,10% ΕΑΑ∆ΗΣΥ  
3 % υπέρ Χαρτοσήµου & 20% ΟΓΑ 
Χαρτ. επί τις ανωτέρω κρατήσεις    
(Οι κρατήσεις υπολογίζονται στην 
αξία τιµολογίου προ ΦΠΑ). 
4%  (Στην καθαρή αξία τιµολογίου µείον τις 
κρατήσεις) 
   Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Νοσοκοµείο (Ο 
προσφέρων  υποχρεούται µε την προσφορά 
του να δηλώσει το ποσοστό ΦΠΑ επί της % στο  
οποίο υπάγεται το είδος).   
    Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει 
από τους συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα 
για την τεκµηρίωση των προσφεροµένων τιµών 
οι δε συµµετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν 
αυτά. 
 

 
 
 
 
Ο ∆ιοικητής του Νοσοκοµείου Λευκάδας έχοντας υπόψη:  
Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:  
 

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

1.2 Του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/01-02-95) «Προµήθειες του ∆ηµόσιου Τοµέα και 
ρυθµίσεις συναφών θεµάτων». 

1.3 Του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) Άρθρο 84 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου 
των ∆απανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 

1.4 Του Ν. 2955/01 (ΦΕΚ 256/Α/02-11-01) «Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών 
Μονάδων Υγείας των ΠΕ.Σ.Υ.Π. και άλλες διατάξεις». 

1.5 Του Ν. 2647/98 (ΦΕΚ 237/Α/22-10-98) «Μεταβίβαση Αρµοδιοτήτων στις 
Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 

1.6 Του Ν. 3527/07 «Κύρωση Συµβάσεων υπέρ Νοµικών προσώπων 
εποπτευοµένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
άλλες διατάξεις». 

1.7 Του Ν. 2889/2001 (ΦΕΚ 37/Α/02-03-01) «Βελτίωση και εκσυγχρονισµός του 
Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις». 

1.8 Του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/04-04-05) «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Του Ν. 
2889/2001 (ΦΕΚ 37/Α/02-03-01) «Βελτίωση και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
λοιπές διατάξεις» 

1.9 Του Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134/Α/18-06-07) «Προµήθειες Φορέων Εποπτευοµένων 
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από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις». 
1.10 Το άρθρο 24 του Ν.2198/94 «Παρακράτηση φόρου εισοδήµατος στο 

εισόδηµα από εµπορικές Επιχειρήσεις». 
1.11 Το άρθρο 157 του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της 

Ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες 
διατάξεις». 

1.12 Του Ν. 4250/2014 «∆ιοικητικές απλουστεύσεις – καταργήσεις, 
συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα – 
Τροποποίηση διατάξεων του Π∆ 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές διατάξεις». 

1.13 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08-08-2016) «∆ηµόσιες 
συµβάσεις έργων, προµηθειών και υπηρεσιών». 

 
Τις αποφάσεις: 
2.1 Την αριθ. 5804/24-12-2014 ΚΥΑ, (ΦΕΚ 3261/Β/04-12-2014,τεύχος β') µε θέµα την 

έγκριση του Προγράµµατος Προµηθειών & Υπηρεσιών (ΠΠΥΥ) Μονάδων Υγείας & 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης για το 2014, πιστώσεις 2015. 

2.2 Την αριθ.6484/30-12-2014 απόφαση του Υπουργού Υγείας µε θέµα τον ορισµό 
φορέων διενέργειας για την υλοποίηση του ΠΠΥΥ 2014 πιστώσεις 2015 και 
εξουσιοδότησης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων για τη διεξαγωγή των 
διαγωνισµών. 

2.3 Την υπ' αριθ. 254/06-02-2015 Απόφαση του ∆ιοικητή της 6Ης ΥΠΕ µε θέµα τον 
ορισµό των Νοσοκοµείων της 6Ης ΥΠΕ ως φορείς υλοποίησης, για την διενέργεια 
ενιαίων διαγωνισµών που περιλαµβάνονται στο ΠΠΥΥ 2014, πιστώσεις 2015. 

2.4 Την µε αριθ. 72/03-02-2016 απόφαση της Επιτροπής Προµηθειών Υγείας περί 
έγκρισης τροποποίησης του ΠΠΥΥ 2014 

2.5 . Την αριθ.9η/8-9-2016 συνεδρίαση θέµα 9ο απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
του Νοσοκοµείου για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισµού . 

2.6 Τις ανάγκες της Υπηρεσίας. 
 
  
 

      ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ  
Συνοπτικό ∆ιαγωνισµό µε γραπτές σφραγισµένες προσφορές για την ΜΗ ΧΗΜΙΚΑ 
ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 
ΥΛΙΚΑ»        ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 55.000€  CPV:33141000-0 
»  ΑΞΙΑΣ: 55.000€  όπως αναλυτικά αναφέρεται στα συνηµµένα ΜΕΡΗ και 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της παρούσας και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής. 

1. O διαγωνισµός θα διεξαχθεί ύστερα από προθεσµία τουλάχιστον δώδεκα  (12) 
ηµερών από την ηµεροµηνία αποστολής της διακήρυξης στη ∆ΙΑΥΓΕΙΑ και στην 
ιστοσελίδα του Νοσοκοµείου µας. 

2. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
  
ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ  
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΤΟΠΟΣ 
∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  
∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΓΕΝΙΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ 
(ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ) 

 
ΕΩΣ: 13-12-2016 
ΗΜΕΡΑ: ΤΡΙΤΗ 
ΩΡΑ: 2:00 µ.µ  

 
ΓΕΝΙΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ  

 
15-12-2016 
ΩΡΑ: 12:00 π.µ. 
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Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσµες και 
επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό.  
3. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις/ 
κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισµοί που πληρούν τους όρους που καθορίζονται στη 
συνέχεια της παρούσας.  
4.Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τα τµήµατα που επισυνάπτονται 
στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής  
ΜΕΡΟΣ Α’ : « ΓΕΝΙΚΟΙ – ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ »  
ΜΕΡΟΣ Β’ : « ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ »  
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ»  
 
 
 
 
ΜΕΡΟΣ Α:  ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
A.1. ΟΡΙΣΜΟΙ KAI ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  
 
ΑΡΘΡΟ 1 :  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  
• Αντικείµενο της διακήρυξης είναι:  

1. ΜΗ ΧΗΜΙΚΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ 

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ»        ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 55.000€  

CPV:33141000-0 

2. σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στην Τεχνική Περιγραφή της διακήρυξης 
(ΜΕΡΟΣ Β «ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ»).  
• Κριτήριο Αξιολόγησης είναι η  ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ   
• Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι απαιτήσεις σχετικά µε την προµήθεια ορίζονται στο 
Μέρος Β «ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ» της διακήρυξης. Οι 
προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της υπό ανάθεση προµήθειας. Προσφορές που 
υποβάλλονται για µέρος της υπό ανάθεση προµήθειας θα απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 2 : ΟΡΙΣΜΟΙ  
• Αναθέτουσα Αρχή  
Το Γενικό Νοσοκοµείο Λευκάδας, που εδρεύει στην οδό Αρ. Βαλαωρίτη 24 
Τ.Κ. 31100 ΛΕΥΚΑ∆Α και το οποίο προκηρύσσει τον διαγωνισµό αυτό.  
• Υπηρεσία ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού  
Γραφείο Προµηθειών ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ 
• Αρµόδιος Υπηρεσίας ∆ιενέργειας  
Ο κ. Μαρκής Σπύρος που παρέχει σχετικές µε το διαγωνισµό πληροφορίες (τηλέφωνο 
επικοινωνίας 26453 60328 & Fax: 26450 25377, όλες τις εργάσιµες ηµέρες 10:00-
13:00). 
• ∆ιακήρυξη  
Η παρούσα ∆ιακήρυξη που αποτελείται από το Μέρος Α: Γενικοί και Ειδικοί Όροι, το 
Μέρος Β: Αντικείµενο – Τεχνικές προδιαγραφές και τα Παραρτήµατα Ι : Υποδείγµατα 
Εγγυητικών Επιστολών και  ΙΙ: Σχέδιο σύµβασης.  
• Προµήθεια  
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Η όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Μέρος Β της παρούσης.  
• Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης ∆ιαγωνισµού  
Το αρµόδιο για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των προσφορών συλλογικό 
όργανο της Αναθέτουσας Αρχής (Νοσοκοµείου), το οποίο θα συγκροτηθεί ειδικά για το 
σκοπό αυτό και το οποίο λειτουργεί, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις κείµενες διατάξεις 
περί λειτουργίας των συλλογικών οργάνων της διοίκησης.  
• Προσφέρων  
Οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή οµάδα προσώπων συµµετέχει στο 
διαγωνισµό και υποβάλλει προσφορά µε σκοπό τη σύναψη Σύµβασης µε την 
Αναθέτουσα Αρχή (Νοσοκοµείο).  
• Εκπρόσωπος  
Ο υπογράφων την προσφορά - στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται από τον 
ίδιο τον Προσφέροντα - που µπορεί να είναι ο νόµιµος εκπρόσωπος του Προσφέροντα, 
ή πρόσωπο εξουσιοδοτηµένο από τον Προσφέροντα ή τον νόµιµο εκπρόσωπό του, ή σε 
περίπτωση ένωσης προσώπων, πρόσωπο εξουσιοδοτηµένο από όλα τα µέλη της 
ένωσης.  
• Αντίκλητος  
Το πρόσωπο που ο προσφέρων µε δήλωσή του, στην οποία περιλαµβάνονται τα πλήρη 
στοιχεία του προσώπου (ονοµατεπώνυµο, ταχυδροµική διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου, 
fax κ.λπ.), ορίζει σαν υπεύθυνο για τις ενδεχόµενες ανάγκες επικοινωνίας της 
Αναθέτουσας Αρχής µε τον προσφέροντα.  
• Προµηθευτής  
Ο Προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύµβαση µε την Αναθέτουσα Αρχή, 
σύµφωνα µε τον τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στην παρούσα.  
• Κατακύρωση  
Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής (Νοσοκοµείου) µε την οποία κατακυρώνεται η  
προµήθεια στον  Προµηθευτή.  
• Σύµβαση  
Η έγγραφη συµφωνία µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής (Νοσοκοµείου) και του 
προµηθευτή, η οποία καταρτίζεται µετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης. Η γλώσσα 
της είναι η Ελληνική. Επίσηµη γλώσσα της σύµβασης είναι η Ελληνική. Η παρούσα 
διακήρυξη, τα έντυπα της Τεχνικής και Οικονοµικής Προσφοράς και η σύµβαση είναι 
συνταγµένα στην Ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι Προσφορές των 
διαγωνιζοµένων / υποψηφίων προµηθευτών που θα υποβληθούν θα είναι υποχρεωτικά 
συνταγµένα στην Ελληνική γλώσσα.  
• Συµβατικά τεύχη  
Το τεύχος της σύµβασης µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής (Νοσοκοµείου) µε τον 
προµηθευτή και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συµπληρώνουν και 
περιλαµβάνουν κατά σειρά ισχύος : α. τη σύµβαση, β. την διακήρυξη µε τους όρους γ. 
την Οικονοµική Προσφορά του προµηθευτή και δ. την Τεχνική Προσφορά του 
προµηθευτή.  
• Προϋπολογισµός  
Η εκτιµώµενη από την Αναθέτουσα Αρχή (Νοσοκοµείο) ως πιθανή δαπάνη για την 
υλοποίηση της προκηρυσσόµενης προµήθειας.  
 
• Συµβατικό Τίµηµα  
Η τιµή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί η προµήθεια.  
• Επιτροπή Παραλαβής Έργου  
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Το αρµόδιο συλλογικό όργανο το οποίο θα συγκροτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή 
(Νοσοκοµείο) και θα έχει την ευθύνη για την πιστοποίηση εκτέλεσης του έργου της 
σύµβασης. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 3 :   ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
• Το Γενικό Νοσοκοµείο ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ  (στο εξής: η Αναθέτουσα Αρχή) προκηρύσσει 

συνοπτικό διαγωνισµό για ΜΗ ΧΗΜΙΚΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΜΙΑΣ 

ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ»        ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

55.000€  CPV:33141000-0 µε κριτήριο κατακύρωσης τη ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

• Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο του έργου. 
• Αναλυτικά, το αντικείµενο του έργου και συνολικά οι υποχρεώσεις του προµηθευτή 
περιγράφονται στο Μέρος Β «ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ » της 
παρούσης.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 4 : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   
• Η προµήθεια χρηµατοδοτείται από τα λειτουργικά έξοδα του Νοσοκοµείου και 
βαρύνουν τον ΚΑΕ 1311αν  του προϋπολογισµού του Νοσοκοµείου. 
•••• Ο προϋπολογισµός ανέρχεται στο ποσό 55.000 Ευρώ άνευ ΦΠΑ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 5 :  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ  
Αναθέτουσα Αρχή είναι: 
∆ιοίκηση 6ης Υγειονοµικής Περιφέρειας 
Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων- Ηπείρου & ∆υτικής Ελλάδας 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ  
∆ιεύθυνση Αναθέτουσας:  Αρ. Βαλαωρίτη 24 
Τ. Κ 31100 
Τηλέφωνο : 26453 60306/328 
Φαξ : 26450 25377 
Πληροφορίες : ΜΑΡΚΗΣ  Σ., ΘΕΡΜΟΣ Ν. 
 
 
A.2. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ  
 
 
ΑΡΘΡΟ 6 :  ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  
Ο διαγωνισµός διέπεται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο προοίµιο της απόφασης 
της Αναθέτουσας Αρχής για την προκήρυξή του.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 7 : ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ, ΕΝ∆ΙΚΑ ΜΕΣΑ 
Ενστάσεις – προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και µε τη διαδικασία που 
προβλέπεται από το άρθρο 127, 174, 175 του Ν.4412/8-8-2016. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 8 : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ - ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ  
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Η παρούσα διακήρυξη θα βρίσκεται αναρτηµένη στη διαύγεια καθώς και στην 
ιστοσελίδα του Νοσοκοµείου µας από τις 2-12-2016. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 9 : ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΠΑΡΟΧΗ 
∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ  
 H ∆ιακήρυξη του διαγωνισµού θα βρίσκεται αναρτηµένη στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα 
του νοσοκοµείου: www.lefkadahospital.gr από όπου οι ενδιαφερόµενοι θα µπορούν να 
εκτυπώσουν όλο το κείµενο.  
 Οι αναθέτουσες αρχές παρατείνουν την προθεσµία παραλαβής των προσφορών, ούτως 
ώστε όλοι οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς να µπορούν να λάβουν γνώση όλων των 
αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες 
περιπτώσεις: 
   α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον 
οικονοµικό φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ηµέρες πριν 
από την προθεσµία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών. 
   β) Όταν τα έγγραφα της σύµβασης υφίστανται σηµαντικές αλλαγές. 
   Η διάρκεια της παράτασης είναι ανάλογη µε τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που 
ζητήθηκαν ή των αλλαγών. 
   Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σηµασία για 
την προετοιµασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται από τις αναθέτουσες αρχές 
να παρατείνουν τις προθεσµίες. 
Κανένας υποψήφιος δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές 
απαντήσεις εκ µέρους της  Αναθέτουσας Αρχής.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 10 : ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
• Οι υποψήφιοι Προµηθευτές πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύµφωνα µε 
τα οριζόµενα στην παρούσα ∆ιακήρυξη το αργότερο µέχρι τις 12-12-2016 και ώρα 2:30 
στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής,  
• Προσφορές που θα κατατεθούν µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, δεν 
αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσµες.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 11 :  ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προµηθειών του Γενικού Νοσοκοµείου 
Λευκάδας  επί της οδού Αρ. Βαλαωρίτη 24, Τ. Κ 31100 στις 13-12-2016  ηµέρα ΤΡΙΤΗ. 
 
 
A.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
 
 
ΑΡΘΡΟ 12 :  ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
• ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή 
ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισµοί που δραστηριοποιούνται στο αντικείµενο 
του υπό ανάθεση έργου, που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε 
τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του 
Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε µε το νόµο 2513/1997 και των 
πολυµερών διαπραγµατεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, σύµφωνα µε το  
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άρθρο 5 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ (άρ. 4 Π.∆. 60/2007) ή προερχόµενα από τρίτες χώρες 
που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συµφωνίες µε την Ε.Ε. και τα οποία πληρούν τους 
όρους που καθορίζονται στην συνέχεια της παρούσας. 
• Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισµένη νοµική µορφή για 
την υποβολή της προσφοράς τους. Ωστόσο, σε περίπτωση που η προµήθεια 
κατακυρωθεί σε ένωση προσώπων, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, εφ’ όσον το 
θεωρήσει αναγκαίο για την ικανοποιητική εκτέλεση της Σύµβασης, να ζητήσει από την 
ένωση να περιβληθεί ορισµένη νοµική µορφή και η ένωση, στην περίπτωση αυτή, 
υποχρεούται να το πράξει.  
• Η Αναθέτουσα Αρχή, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 8 του Ν.3310/2005, 
ελέγχει, επί ποινή απαραδέκτου της υποψηφιότητας, εάν στη διαγωνιστική διαδικασία 
συµµετέχει εξωχώρια εταιρεία κατά τα αναφερόµενα στην περ. α΄ της παραγράφου 4 του 
άρθρου 4 του ίδιου νόµου, όπως συµπληρώθηκε µε την παράγραφο 4 του άρθρου 4 του 
Ν.3414/2005.  
• Τα εγκατεστηµένα στην Ελλάδα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα πρέπει να είναι 
εγγεγραµµένα στα οικεία επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα και να προσκοµίζουν 
ανάλογο πιστοποιητικό. Οι υποψήφιοι που δεν έχουν εγκατάσταση στην Ελλάδα πρέπει 
να αποδεικνύουν την εγγραφή τους σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο του κράτους 
εγκατάστασής τους ή να προσκοµίζουν ανάλογη ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό, 
κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 44 του Π.∆. 60/2007.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 13 :  ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 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 στο άρθρο 93 του Ν.4412/8-8-2016 και ειδικότερα:  
 
 
α.α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

1 Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής: «Εγγύηση συµµετοχής», το ύψος της οποίας 
καθορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης σε συγκεκριµένο χρηµατικό ποσό, 
αριθµητικώς και ολογράφως σε ευρώ, και δεν µπορεί να υπερβαίνει το 2% της 
εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης εκτός ΦΠΑ, µε ανάλογη στρογγυλοποίηση. 
 
Οι εγγυήσεις του παρόντος άρθρου περιλαµβάνουν κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα 
στοιχεία: 
   α) την ηµεροµηνία έκδοσης, 
   β) τον εκδότη, 
   γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται (ή τον κύριο του έργου ή τον 
φορέα κατασκευής στις περιπτώσεις δηµοσίων συµβάσεων έργων, µελετών και 
παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών), 
   δ) τον αριθµό της εγγύησης, 
   ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 
   στ) την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υπέρ 
του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, 
   ζ) τους όρους ότι: 
   αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 
δικαιώµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και 
  ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
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εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου, 
   η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και 
την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, 
   θ) την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, 
   ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της 
εγγύησης ολικά ή µερικά εντός πέντε (5) ηµερών µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση 
εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και 
   ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθµό 
και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης. 
 

2 Παραστατικά εκπροσώπησης, εάν η συµµετοχή γίνεται δια αντιπροσώπων.  
3 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ, η οποία να αναφέρει ότι:  

   α) ο οικονοµικός φορέας  δεν βρίσκεται σε µία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 
και 74 για τις οποίες οι οικονοµικοί φορείς αποκλείονται ή µπορούν να αποκλεισθούν, 
   β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύµφωνα µε τα 
άρθρα 75, 76 και 77, 
   γ) κατά περίπτωση, τηρεί τους αντικειµενικούς κανόνες και κριτήρια που έχουν 
καθοριστεί, σύµφωνα µε το άρθρο 84. 
  δ) Η επιχείρησή τους δεν υπόκειται σε τυχόν νοµικούς περιορισµούς λειτουργίας,  
  ε) ∆εν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή τους σε διαγωνισµό, µε αµετάκλητη απόφαση,  
στ) ∆εν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωµα κατά την άσκηση της επαγγελµατικής 
τους δραστηριότητας,  
  ζ) Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συµβατικών της 
υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεών της εν γένει προς το ∆ηµόσιο Τοµέα,  
 η) ∆εν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών 
που ζητούνται από την Υπηρεσία.  

4 Ασφαλιστική και φορολογική ενηµερώτητα 
 

 
 
 
• Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο 
αποκλεισµού του προµηθευτή από τον διαγωνισµό.  
• Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό από 
τα απαιτούµενα ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, αυτό µπορεί 
να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόµενου ή στα κράτη µέλη όπου 
δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής , συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού 
οργανισµού του κράτος καταγωγής ή προέλευσης. Η υποχρέωση αφορά όλες τις 
παραπάνω κατηγορίες υποψηφίων.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 14 :  ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ 
ΣΤΑ∆ΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  
• Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση, εντός αποκλειστικής προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών (άρθρο 105, παρ. 4 
του Ν.4412/8-8-2016) από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, µε 
βεβαίωση παραλαβής ή σύµφωνα µε το ν. 2672/1998 (Α΄290), οφείλει να υποβάλει, σε 
σφραγισµένο φάκελο, τα έγγραφα και δικαιολογητικά που αναφέρονται στη συνέχεια του 
παρόντος άρθρου.  
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• Ο προαναφερόµενος σφραγισµένος φάκελος, παραδίδεται εµπρόθεσµα στην αρµόδια 
επιτροπή η οποία προβαίνει στην αποσφράγισή του την ηµεροµηνία και ώρα που 
ορίζεται από τη σχετική πρόσκληση. Όσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία 
αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών, λαµβάνουν γνώση των 
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.  
• Ο προαναφερόµενος σφραγισµένος φάκελος των δικαιολογητικών είναι δυνατό:  
α. να υποβληθεί στο Γραφείο Προµηθειών της Αναθέτουσας Αρχής (Νοσοκοµείου), κατά 
την καταληκτική ηµεροµηνία της προθεσµίας των είκοσι (20) ηµερών,  
β. να αποσταλεί στην παραπάνω διεύθυνση µε οποιοδήποτε τρόπο και να παραληφθεί 
µε απόδειξη, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση να έχει παραληφθεί από την 
αναθέτουσα αρχή µέχρι την προηγούµενη ηµέρα της καταληκτικής ηµεροµηνίας της 
προθεσµίας των είκοσι (20) ηµερών. Εφόσον ο φάκελος αποσταλεί στην Υπηρεσία 
∆ιενέργειας µε οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Να µην ανοιχθεί 
από την ταχυδροµική υπηρεσία ή τη γραµµατεία».  
Στον προαναφερόµενο φάκελο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:  
 • «ΦΑΚΕΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑ∆ΙΟ 
ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ».  
 • Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό.  
 • Το αντικείµενο του διαγωνισµού  
 • Η ηµεροµηνία αποσφράγισης του φακέλου  
 • Τα στοιχεία του αποστολέα  
• Η Υπηρεσία ∆ιενέργειας δεν αναλαµβάνει καµία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην 
άφιξη του φακέλου, από οποιαδήποτε αιτία που αποστέλλεται µε τον ως άνω τρόπο. Ο 
φάκελος που είτε υποβλήθηκε µετά την καθορισµένη ηµεροµηνία, είτε δεν έφθασε 
έγκαιρα στην Υπηρεσία ∆ιενέργειας, θα επιστρέφεται στον Προσφέροντα χωρίς να έχει 
αποσφραγισθεί.  
 
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ KAI ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 
 
1. Όπως στα άρθρα 73, 74 του Ν. 4412/2016 αναλυτικά αναφέρονται. 
2. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο 
να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία 
κήρυξης πτώχευσης.  
3. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο 
να προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικού συµβιβασµού 
και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και 
πτωχευτικού συµβιβασµού.  
4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 
προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις 
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 
επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.  
• Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω 
περιπτώσεων (2), (3) και (4) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας 
που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.  
• Επιπρόσθετα, ο υποψήφιος υποχρεούται να προσκοµίσει υπεύθυνη δήλωση νοµίµως 
θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής στην οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί 
φορείς στους οποίους είναι υποχρεωµένος, κατά την ηµεροµηνία της ως άνω 
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ειδοποίησης, να καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές για το απασχολούµενο σε αυτόν 
προσωπικό.  
5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου ή ισοδύναµης επαγγελµατικής οργάνωσης, 
µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελµά 
τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να 
παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.  
6. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο 
να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/20, όπως εκάστοτε 
ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες 
ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν 
υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω 
νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά 
πρόσωπα). Επί ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών τα προαναφερόµενα πιστοποιητικά της 
εκκαθάρισης, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρµόδια 
Υπηρεσία της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο µητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της 
οποίας είναι εγγεγραµµένη η συµµετέχουσα στο διαγωνισµό A.E., σύµφωνα µε τις 
διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια΄ και 7β.12 του Κ.Ν. 2190/20, όπως εκάστοτε ισχύει, και, 
όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το 
αρµόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύµου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. 
Επί ηµεδαπών εταιρειών περιορισµένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 
Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρµόδιο τµήµα του 
Πρωτοδικείου της έδρας της συµµετέχουσας στον διαγωνισµό επιχείρησης.  
7. Οι συνεταιρισµοί, βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. Σε 
περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Προµηθευτή ορισµένα από τα πιο πάνω 
δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω 
περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε Ένορκη Βεβαίωση 
του υποψήφιου Προµηθευτή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, µε 
Υπεύθυνη ∆ήλωση του υποψήφιου Προµηθευτή ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, 
συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού της χώρας του υποψήφιου 
προµηθευτή στην οποία θα βεβαιώνεται ότι στη συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα 
συγκεκριµένα έγγραφα και ότι ο υποψήφιος προµηθευτής δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη 
κατάσταση.  
Εφόσον ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, αποτελεί ένωση 
/κοινοπραξία υποψηφίων προµηθευτών που υπέβαλλαν κοινή προσφορά, 
προσκοµίζονται τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά των σηµείων 1 έως 7, και 
η υπεύθυνη δήλωση του πίνακα περιγραφής δικαιολογητικών του άρθρου 13 της 
παρούσας, για κάθε µέλος που συµµετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.  
Επισηµαίνεται ότι :  
- ∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται 
υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.  
- Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο 
αποκλεισµού του προσφέροντα από τον διαγωνισµό.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 15 :  ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ  
• Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν 
καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη 
βεβαίωση του προµηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 
συµβολαιογράφου. Για τους προµηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το 
νόµο ένορκη βεβαίωση, αυτή µπορεί να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση, 
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βεβαιούµενου του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος από αρµόδια δικαστική ή 
διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού του 
κράτους καταγωγής ή προέλευσης.  
• Σε περίπτωση µη κατάθεσης των δικαιολογητικών η υποψηφιότητα θα απορριφθεί.  
 
 
 
A.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
 
 
ΑΡΘΡΟ 16 :  ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Οι προσφορές είναι δυνατό:  
α. να υποβάλλονται στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, του ΓΕΝΙΚΟΥ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ  µέχρι και την προηγούµενη ηµέρα της διενέργειας του 
διαγωνισµού, ΤΡΙΤΗ 13-12-2016 και ώρα 2:00µ.µ. 
β. να αποστέλλονται στην παραπάνω διεύθυνση µε οποιοδήποτε τρόπο και να 
παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση να έχουν 
παραληφθεί από την αναθέτουσα αρχή µέχρι την προηγούµενη ηµέρα της διενέργειας 
του διαγωνισµού. Εφόσον η προσφορά αποσταλεί στην Υπηρεσία ∆ιενέργειας µε 
οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Να µην ανοιχθεί από την 
ταχυδροµική υπηρεσία ή τη γραµµατεία».  
Η Αναθέτουσα Αρχή δεν αναλαµβάνει καµία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην άφιξη 
των προσφορών, από οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλονται µε τον ως άνω τρόπο. Οι 
προσφορές που είτε υποβλήθηκαν µετά την καθορισµένη ηµεροµηνία είτε δεν έφθασαν 
έγκαιρα στην Υπηρεσία ∆ιενέργειας, θα επιστρέφονται στους Προσφέροντες χωρίς να 
έχουν αποσφραγισθεί.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 17 : ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
• Οι Προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες για εκατόν είκοσι (120)  
ηµερολογιακές ηµέρες, προθεσµία που αρχίζει από την επόµενη της λήξης της 
προθεσµίας υποβολής των προσφορών. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο 
του παραπάνω αναφερόµενου χρόνου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της 
προσφοράς δύναται να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από 
τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο από τη 
διακήρυξη. Ανακοίνωση επιλογής προµηθευτή µπορεί να γίνει και µετά τη λήξη της 
ισχύος της προσφοράς, δεσµεύει  το διαγωνιζόµενο, µόνο εφόσον αυτός το αποδεχθεί.  
• Οι Υποψήφιοι  προµηθευτές 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 χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 18 :  ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  
Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν 
υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος 
προµηθευτής, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καµία 
περίπτωση να διαµαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης 
των προτάσεων αυτών.  
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ΑΡΘΡΟ 19 :  ΜΕΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της αιτούµενης εργασίας.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 20 :  ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόµενους σύµφωνα 
µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 92 του Ν.4412/8-8-2016 µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, 
στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 
   α) η λέξη Προσφορά ή Αίτηση συµµετοχής, 
   β) η επωνυµία της αναθέτουσας αρχής, 
   γ) ο τίτλος της σύµβασης, 
   δ) η καταληκτική ηµεροµηνία (ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής προσφορών ή 
αιτήσεων συµµετοχής), ε) τα στοιχεία του οικονοµικού φορέα. 
 
  Οι οικονοµικοί φορείς υποβάλλουν µε την προσφορά τους τα ακόλουθα: 
   α) Ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» κατά 
τα οριζόµενα στο άρθρο 93, 
   β) ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», εφόσον 
απαιτείται από τα έγγραφα της σύµβασης, ο οποίος περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της 
προσφοράς, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 94 για τις συµβάσεις που αφορά το άρθρο 
αυτό και τα προβλεπόµενα στα έγγραφα της σύµβασης. Αν τα τεχνικά στοιχεία της 
προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως 
φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε τις 
ίδιες ενδείξεις και 
   γ) Ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά», εφόσον 
απαιτείται από τα έγγραφα της σύµβασης, ο οποίος περιέχει τα οικονοµικά στοιχεία της 
προσφοράς, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 95 για τις συµβάσεις που αφορά το άρθρο 
αυτό και τα προβλεπόµενα στα έγγραφα της σύµβασης. 
   Όταν το κριτήριο ανάθεσης της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη 
προσφοράς προσδιορίζεται βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας -τιµής, οι οικονοµικοί 
φορείς υποβάλλουν και φάκελο τεχνικής προσφοράς και φάκελο οικονοµικής 
προσφοράς. 
   Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισµένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως 
φακέλου της παρ. 1. 
   Οι προσφορές και οι αιτήσεις συµµετοχής και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία 
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση τους 
στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται 
η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α '  188). Στα 
έγγραφα της σύµβασης του άρθρου 53 µπορεί να ορίζεται ότι ενηµερωτικά και τεχνικά 
φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή µη - µε ειδικό τεχνικό περιεχόµενο µπορούν να 
υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από µετάφραση στην ελληνική. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 21 :  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΩΝ  
1. ΦΑΚΕΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
Ο Φάκελος «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» πρέπει να περιλαµβάνει, επί ποινή 
απόρριψης, την εγγυητική επιστολή συµµετοχής και όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά 
που αναφέρονται στο Άρθρο 13 της παρούσης.  
2. ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
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Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα περιλαµβάνει περιγραφή εκτέλεσης της 
ζητούµενης υπηρεσίας το οποίο περιγράφεται στο παράρτηµα Β. 
Επίσης θα πρέπει να εξειδικεύουν σε χωριστό κεφάλαιο επί ποινή  αποκλεισµού τα 
οριζόµενα σύµφωνα  µε το άρθρο 94 του Ν.4412/8-8-2016. 
3. ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
Ο φάκελος « Οικονοµική Προσφορά» πρέπει να περιλαµβάνει τιµές σε ευρώ των 
προσφεροµένων ειδών , ανά µονάδα µέτρησης, όπως αναλυτικά φαίνεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ του ΜΕΡΟΥΣ  Β της παρούσης.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 22 :  ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΝΟΜΙΣΜΑ  
1. Οι τιµές των προσφεροµένων  ειδών θα εκφράζονται σε Ευρώ, ανά µονάδα µέτρησης. 
Προσφορές που δεν δίνουν τις τιµές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς 
ξένο νόµισµα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
2. Στις τιµές θα περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 
νόµιµη επιβάρυνση που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, εκτός από τον ΦΠΑ. 
Ο ΦΠΑ θα δίδεται σε ξεχωριστή στήλη, σε περίπτωση δε που αναφέρεται εσφαλµένος 
ΦΠΑ αυτός θα διορθώνεται από την υπηρεσία.  
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 το τρίτο δεκαδικό 
ψηφίο είναι ίσο ή µεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι µικρότερο του πέντε.  
4. Από την Οικονοµική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιµή µονάδας για κάθε 
είδος. Είδος το οποίο αξιολογήθηκε κατά την τεχνική αξιολόγηση και δεν αναφέρεται 
στην Οικονοµική Προσφορά ή αναφέρεται χωρίς τιµή, θεωρείται ότι προσφέρεται µε 
µηδενική αξία.  
5. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος  προµηθευτής κάνει έκπτωση, οι τιµές που θα 
αναφέρονται στην  οικονοµική προσφορά θα είναι οι τελικές τιµές,  µετά την έκπτωση. 
Επίσης δεν επιτρέπονται στην Οικονοµική Προσφορά συνολικές εκπτώσεις σε επί 
επιµέρους αθροίσµατα ή επί του συνολικού τιµήµατος της Προσφοράς.  
6. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή ή δεν 
δίδεται ενιαία τιµή για το αιτούµενο έργο , η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
7. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες.  
8. Η τιµή της προσφοράς δεν υπόκεινται σε µεταβολή κατά την διάρκεια του χρόνου 
ισχύος της. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς, 
οι διαγωνιζόµενοι δεν δικαιούνται, κατά την γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους, να 
υποβάλλουν νέα οικονοµική προσφορά .  
9. Εάν στο διαγωνισµό οι προσφερόµενες τιµές είναι ασυνήθιστα χαµηλές θα εξετάζονται 
λεπτοµερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό 
αυτό θα ζητείται από τον υποψήφιο  προµηθευτή έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης 
της Οικονοµικής Προσφοράς,  σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 52 του Π∆ 
60/2007. Εάν και µετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόµενες τιµές 
κριθούν ως ασυνήθιστα χαµηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται.  
10. Η τιµή προσφοράς, χωρίς ΦΠΑ, θα λαµβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των 
προσφορών.  
11. Προσφορές που οι τιµές τους υπερβαίνουν την προϋπολογισθείσα δαπάνη 
απορρίπτονται.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 23 :  ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
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• Προσφορές που απορρίπτονται για τυπικούς λόγους αποκλείονται από περαιτέρω 
αξιολόγηση και οι φάκελοι µε τα τεχνικά και οικονοµικά στοιχεία επιστρέφονται µετά το 
πέρας του διαγωνισµού και δεν αποσφραγίζονται.  
•  Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µετά από προηγούµενη, αιτιολογηµένη γνωµοδότηση της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού & Αξιολόγησης προσφορών. Ως απαράδεκτες απορρίπτονται 
επίσης οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της 
διακήρυξης. Η διαπίστωση για τη συµφωνία ή ασυµφωνία µε τις τεχνικές προδιαγραφές 
που ορίζονται από τη διακήρυξη, γίνεται µετά από αιτιολογηµένη γνώµη του αρµόδιου 
για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων, οργάνου.  
 
1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ  
(α) Η Επιτροπή διενέργειας & Αξιολόγησης του διαγωνισµού, µετά το πέρας της τεχνικής 
αξιολόγησης, συντάσσει πρακτικό εις τριπλούν (3) το οποίο παραδίδει στην 
Αναθέτουσα Αρχή.  
(β) Προσφορές που απορρίπτονται κατά το στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης, δεν 
συµµετέχουν στη φάση της οικονοµικής αξιολόγησης και οι φάκελοι των οικονοµικών 
προσφορών επιστρέφονται σφραγισµένοι µετά την ολοκλήρωση του διαγωνισµού.  
(γ) Η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών θα γίνει µετά την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας τεχνικής αξιολόγησης και την επικύρωση του Πρακτικού της Επιτροπής του 
∆ιαγωνισµού από το ∆.Σ του Νοσοκοµείου, σε ηµέρα και ώρα που θα ανακοινωθεί.  
(δ) Μετά το άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών, η Επιτροπή διενέργειας & 
Αξιολόγησης του διαγωνισµού,  συντάσσει πρακτικό εις τριπλούν (3) το οποίο 
παραδίδει στην Αναθέτουσα Αρχή, µε το οποίο αξιολογεί τις οικονοµικές προσφορές των 
συµµετεχόντων και υπολογίζει τη χαµηλότερη τιµή ανά είδος . 
 
2. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Η Επιτροπή διενέργειας & Αξιολόγησης του διαγωνισµού ακολουθεί την προβλεπόµενη 
από το άρθρο 98 του Ν.4412/2016  διαδικασία.  
• Προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 
ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη ή πρόσκληση.  
   Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια από την Επιτροπή.  
• Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή, µετά την έναρξη της διαδικασίας 
αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία διενέργειας 
του διαγωνισµού για επιστροφή, ως εκπρόθεσµες.  
• Οι δικαιούµενοι που παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών 
λαµβάνουν γνώση των συµµετασχόντων στο διαγωνισµό.  
• Η αποσφράγιση κάθε προσφοράς γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία:  
   √√√√ Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, ο φάκελος των δικαιολογητικών καθώς και ο 
φάκελος της τεχνικής προσφοράς, µονογράφονται δε από την Επιτροπή Αξιολόγησης 
των Αποτελεσµάτων του ∆ιαγωνισµού όλα τα πρωτότυπα στοιχεία των Φακέλων 
∆ικαιολογητικών και Φακέλων Τεχνικών προσφορών κατά φύλλο, (εκτός των τεχνικών 
φυλλαδίων).  
   √√√√ Οι Φάκελοι των Οικονοµικών Προσφορών δεν αποσφραγίζονται αλλά 
µονογράφονται, και αφού σφραγισθούν από την Επιτροπή φυλάσσονται. 
Ειδικότερα οι Φάκελοι Οικονοµικών Προσφορών τοποθετούνται σε νέο ενιαίο 
φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται, υπογράφεται από την Επιτροπή και 
φυλάσσεται  
 √√√√  Η Επιτροπή  διενέργειας & αξιολόγησης του διαγωνισµού, καταγράφει τους 
προσφέροντες σε Πρακτικό, το οποίο υπογράφει.  
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 • Κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού οι παρευρισκόµενοι λαµβάνουν 
γνώση µόνο των συµµετεχόντων στο ∆ιαγωνισµό. Όσοι από τους υποψήφιους 
προµηθευτές επιθυµούν, µπορούν να πληροφορηθούν το περιεχόµενο των άλλων 
προσφορών, την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού έως και την επόµενη εργάσιµη 
ηµέρα της ηµεροµηνίας διενέργειας. Η εξέταση των προσφορών θα γίνει χωρίς 
αποµάκρυνσή τους από το χώρο της Αναθέτουσας Αρχής και χωρίς να επιτρέπεται η 
φωτοαντιγραφή.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 24 :  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
ΓΙΑ ΜΗ ΧΗΜΙΚΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ 

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ»        ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 55.000€  

CPV:33141000-0. 

Κριτήριο για την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού είναι η  χαµηλότερη  

προσφορά σύµφωνα µε το ΜΕΡΟΣ  Β « ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ» της παρούσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 105 του 

Ν.4412/2016.  

  
1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
• Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του 
διαγωνισµού, προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υπέβαλλαν προσφορές, καθώς 
και των δικαιολογητικών που υπέβαλλαν, σε πρακτικό, ελέγχει την ορθότητα και την 
πληρότητα των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί, υπογράφει και σφραγίζει αυτό 
και το διαβιβάζει στην Υπηρεσία ∆ιενέργειας .  
 
2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  
• Μετά την παραπάνω διαδικασία θα γίνει αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών για 
όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί, κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των 
δικαιολογητικών.  
• Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής αξιολόγησης, η Επιτροπή θα διαβιβάσει στην 
Υπηρεσία ∆ιενέργειας και ακολουθεί γνωστοποίηση του πρακτικού  τεχνικής 
αξιολόγησης στους υποψήφιους προµηθευτές.  
  
3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  
Οι οικονοµικές προσφορές θα αποσφραγισθούν µετά την έκδοση της απόφασης 
έγκρισης της διαδικασίας τεχνικής αξιολόγησης από την Αναθέτουσα Αρχή (∆.Σ 
Νοσοκοµείου).  
• Η ηµεροµηνία, ο τόπος και η ώρα που θα αποσφραγισθούν οι οικονοµικές προσφορές 
θα γνωστοποιηθεί, µε απόφαση της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό, που θα 
σταλεί µε φαξ στους προσφέροντες των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές. 
 
• Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν 
αποδεκτές, κατά το προηγούµενο στάδιο επιστρέφονται από την Υπηρεσία ∆ιενέργειας 
στους προσφέροντες, χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί.
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• Η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών θα πραγµατοποιηθεί στο Χώρο 
∆ιενέργειας, την ηµεροµηνία και ώρα που θα ορίζεται στη σχετική απόφαση της 
υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό, ενώπιον των τυχόν παρισταµένων 
εκπροσώπων των υποψηφίων αναδόχων των οποίων οι οικονοµικές προσφορές θα 
αποσφραγισθούν.  
• Για τις ανάγκες της οικονοµικής αξιολόγησης, η Επιτροπή Αξιολόγησης των 
Αποτελεσµάτων του ∆ιαγωνισµού θα ελέγξει το περιεχόµενο των οικονοµικών 
προσφορών,  προκειµένου να διαπιστώσει τον βαθµό στον οποίο ανταποκρίνονται 
στις απαιτήσεις της διακήρυξης.  
• Σε περίπτωση που η οικονοµική προσφορά είναι ασυνήθιστα χαµηλή, θα ζητείται 
από τον υποψήφιο προµηθευτή έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της οικονοµικής 
του προσφοράς,  σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 52 του Π∆ 60/2007. Μετά 
την ολοκλήρωση της οικονοµικής αξιολόγησης, η Επιτροπή Αξιολόγησης των 
αποτελεσµάτων του διαγωνισµού θα κατατάξει τις προσφορές σε Συγκριτικό Πίνακα, 
κατά φθίνουσα σειρά. Η Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσµάτων του 
∆ιαγωνισµού, διαβιβάζει το πρακτικό της στην Υπηρεσία ∆ιενέργειας, η οποία 
αποφαίνεται σχετικά και µε µέριµνά της γνωστοποιείται στους υποψήφιους 
προµηθευτές η απόφασή της.  
 
4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
• Η αξιολόγηση θα γίνει µε κριτήριο ανάθεσης την χαµηλότερη τιµή , σύµφωνα µε το  
ΜΕΡΟΣ Β « ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ»  της ζητούµενης 
υπηρεσίας, για όσες προσφορές κρίθηκαν τεχνικά αποδεκτές  και είναι σύµφωνες µε 
τους λοιπούς όρους της διακήρυξης.  
• Σε περίπτωση που υπάρχουν ισότιµες ή ισοδύναµες προσφορές η αναθέτουσα 
αρχή επιλέγει τον ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών φορέων που 
υπέβαλαν τις ισοδύναµες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρµοδίου 
γνωµοδοτικού συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονοµικών φορέων 
σύµφωνα µε το άρθρο 90 του Ν.4412/2016. 
  
5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑ∆ΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  
    Η υπογραφή του συµφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν 
προσέλθει να υπογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην 
ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγύηση συµµετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε 
την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. Αν 
κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του 
συµφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται, σύµφωνα µε την περίπτωση δ' 
της παραγράφου 5 του άρθρου 106. 
 
 
• Μετά την αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον 
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει 
η κατακύρωση, εντός αποκλειστικής προθεσµίας είκοσι ηµερών είκοσι (20) κατά 
µέγιστο σύµφωνα µε τον άρθρο 104  παρ. 4 του Ν.4412/2016 από την 
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, µε βεβαίωση παραλαβής ή 
σύµφωνα µε το ν. 2672/1998 (Α΄290), οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισµένο φάκελο, 
τα έγγραφα και δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 14 της παρούσης 
διακήρυξης. Ο φάκελος υποβάλλεται επίσης σύµφωνα µε τη διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 14 της παρούσης διακήρυξης.  
• Η Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισµού, προβαίνει στην 
αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών την ηµεροµηνία και ώρα που 
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ορίζεται από την προαναφερόµενη έγγραφη ειδοποίηση, µονογράφονται δε από την 
Επιτροπή όλα τα στοιχεία του φακέλου κατά φύλλο.  
• Όσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου 
των δικαιολογητικών, λαµβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.  
• Η Επιτροπή ελέγχει την ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών και των 
εγγράφων που υποβλήθηκαν από τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση.  
• Η Επιτροπή, διαβιβάζει το πρακτικό της στην Αναθέτουσα Αρχή η οποία 
αποφαίνεται σχετικά και µε µέριµνα της γνωστοποιείται στους υποψήφιους 
προµηθευτές η απόφασή της για την κατακύρωση του αποτελέσµατος του 
διαγωνισµού.  
• Όταν ο προµηθευτής, ο οποίος προσφέρει την χαµηλότερη τιµή, δεν προσκοµίζει 
ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο 
Άρθρο 14 της παρούσης διακήρυξης  σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις αυτές, 
η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή που προσφέρει την αµέσως επόµενη 
χαµηλότερη τιµή. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκοµίζει ένα ή περισσότερα 
από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η 
κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή µε την αµέσως επόµενη χαµηλότερη τιµή και 
ούτω καθ’ εξής. Αν κανένας από τους προµηθευτές δεν προσκοµίζει, σύµφωνα µε 
τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από 
τα έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισµός 
µαταιώνεται.  
• Στις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν ο συµµετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή 
υπεύθυνη δήλωση ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν προσκοµίσει εγκαίρως 
και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα 
έγγραφα και δικαιολογητικά  εφόσον έχουν ζητηθεί από την διακήρυξη, των 
περιπτώσεων α, β, και γ καταπίπτει υπέρ του ∆ηµοσίου η εγγύηση συµµετοχής του 
µειοδότη. Επίσης, καταπίπτει υπέρ του ∆ηµοσίου η εγγύηση συµµετοχής του 
µειοδότη, εφόσον από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται 
τα καθοριζόµενα στη διακήρυξη ελάχιστα αναγκαία όρια των οικονοµικών και 
τεχνικών προϋποθέσεων. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 25 :  ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Η αναθέτουσα αρχή µε βάση τα αποτελέσµατα του ελέγχου και της αξιολόγησης των 
προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση προσφορά: 
   α) Η οποία αποκλίνει από τα άρθρα 92 έως 100, και 102 έως 104 ή υποβλήθηκε 
κατά παράβαση των απαράβατων όρων περί σύνταξης και υποβολής της 
προσφοράς, όπως οι όροι αυτοί ορίζονται στα έγγραφα της σύµβασης. 
   β) Η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλµατα, εφόσον αυτά δεν 
επιδέχονται συµπλήρωση ή διόρθωση ή, εφόσον επιδέχονται συµπλήρωση ή 
διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συµπλήρωση 
της, σύµφωνα µε το άρθρο 102. 
   γ) Για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούµενες εξηγήσεις, εντός 
της προκαθορισµένης προθεσµίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την 
αναθέτουσα αρχή, σύµφωνα µε το άρθρο 102. 
   δ) Η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, αν τέτοια δεν επιτρέπεται ή, αν 
επιτρέπεται, δεν πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις των εγγράφων της σύµβασης. 
   ε) Η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή 
περισσότερες προσφορές εκτός αν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικής 
προσφοράς. Ο περιορισµός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παρ. 4 του άρθρου 73, 
και στην περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων µε κοινά µέλη, καθώς και στην 
περίπτωση οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως µέλη 
ενώσεων. 
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   στ) Προσφορά υπό αίρεση. 
   ζ) Στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης έργου, µελέτης ή παροχής 
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών, στην περίπτωση του 
πέµπτου εδαφίου της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 95 και στην περίπτωση 
του πέµπτου εδαφίου της υποπερίπτωσης ββ' της περίπτωσης β' της παρ. 2 του 
άρθρου 95. 
   η) Στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης προµηθειών ή γενικών 
υπηρεσιών, προσφορά η οποία θέτει όρο αναπροσαρµογής, χωρίς αυτό να 
προβλέπεται από τα έγγραφα της σύµβασης ή, εφόσον στα έγγραφα της σύµβασης 
προβλέπεται η κατάθεση δειγµάτων, η µη προσήκουσα κατάθεση τους. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 26 :  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
   1. Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσµίες για την 
αναστολή της σύναψης της σύµβασης, σύµφωνα µε τα άρθρα 360 επόµενα. Στις 
διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης προµηθειών ή γενικών υπηρεσιών, το 
αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο, µε αιτιολογηµένη εισήγηση του, µπορεί να προτείνει 
την κατακύρωση της σύµβασης για ολόκληρη ή µεγαλύτερη ή µικρότερη ποσότητα 
κατά ποσοστό στα εκατό, που θα καθορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης. 
   2. Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αµέσως την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε 
αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των 
προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο µε κάθε 
πρόσφορο τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.λπ., επί 
αποδείξει.  
   3. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννοµα αποτελέσµατα της, εφόσον η 
αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. 
   Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της 
σύµβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 
   α) άπρακτη πάροδος των προθεσµιών άσκησης των προβλεπόµενων στις κείµενες 
διατάξεις βοηθηµάτων και µέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής 
προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών, 
   β) ολοκλήρωση του προσυµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύµφωνα 
µε τα άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται και 
   γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο 
τελευταίος υποβάλει επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80, έπειτα από 
σχετική πρόσκληση. 
   4. Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης, 
η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του 
συµφωνητικού, εντός είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης 
ειδικής πρόσκλησης.  
   5. Η υπογραφή του συµφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος 
δεν προσέλθει να υπογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται 
στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας 
αρχής η εγγύηση συµµετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 
υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή 
του συµφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται, σύµφωνα µε την περίπτωση 
δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 106. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 27 :  ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ  
1. Η αναθέτουσα αρχή µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση της, µετά από γνώµη του 
αρµόδιου οργάνου, µαταιώνει τη διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης: 
   α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω µη υποβολής προσφοράς είτε λόγω 
απόρριψης όλων των προσφορών ή αιτήσεων ή αποκλεισµού όλων των προ-
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σφερόντων ή συµµετεχόντων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος βιβλίου και τα 
έγγραφα της σύµβασης ή 
   β) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 105, 
  
   2. Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης µπορεί να λάβει χώρα 
µε ειδικώς αιτιολογηµένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, µετά από γνώµη του 
αρµόδιου οργάνου, στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
   α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, 
   β) αν οι οικονοµικές και τεχνικές παράµετροι που σχετίζονται µε τη διαδικασία 
ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συµβατικού αντικειµένου δεν 
ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το 
υπό ανάθεση αντικείµενο, 
   γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύµβασης, 
   δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως µη συµφέρουσα από οικονοµική άποψη, 
   ε) στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97, 
   στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δηµοσίου συµφέροντος όπως ιδίως δηµόσιας 
υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. 
  
   3. Αν διαπιστωθούν σφάλµατα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της 
διαδικασίας ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή µπορεί, µετά από γνώµη του αρµόδιου 
οργάνου, να ακυρώσει µερικώς τη διαδικασία ή να αναµορφώσει ανάλογα το 
αποτέλεσµα της ή να αποφασίσει την επανάληψη της από το σηµείο που 
εµφιλοχώρησε το σφάλµα ή η παράλειψη. 
  
   4. Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη µαταίωση της διαδικασίας που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2, η αναθέτουσα αρχή ακυρώνει τη διαδικασία σύναψης 
δηµόσιας σύµβασης για ολόκληρο το αντικείµενο της σύµβασης ή, αν οι λόγοι αυτοί 
συνδέονται µε τµήµα της σύµβασης, για το εν λόγω τµήµα, εφόσον επιτρέπεται η 
κατάθεση τέτοιων προσφορών. 
  
   5. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί, επίσης, το δικαίωµα, µετά από γνώµη του 
αρµοδίου οργάνου, να αποφασίσει, παράλληλα µε τη µαταίωση της διαδικασίας 
σύναψης, και την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας σύναψης, µε 
τροποποίηση ή µη των όρων της ή την προσφυγή στη διαδικασία των άρθρων 29 ή 
32, εφόσον, στην τελευταία αυτή περίπτωση, πληρούνται οι όροι και οι 
προϋποθέσεις των άρθρων αυτών. 
 
 
A.5. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 
 
ΑΡΘΡΟ 28 :  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
• Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισµού γίνεται εγγράφως προς τον 
επιλεγέντα από την αναθέτουσα αρχή. Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης 
καταρτίζεται η σχετική Σύµβαση.  
Τυχόν υποβολή σχεδίων σύµβασης από τους υποψηφίους µαζί µε τις προσφορές 
τους, δε δηµιουργεί καµία δέσµευση για το Νοσοκοµείο.  
•  Η Σύµβαση, που περιλαµβάνει, λεπτοµερώς όλους τους όρους και τις 
προϋποθέσεις για την υλοποίηση της προµήθειας, καθώς και τα δικαιώµατα και τις 
υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων µερών, καταρτίζεται µε βάση την κατακύρωση, 
την προσφορά και τη ∆ιακήρυξη, κατά φθίνουσα σειρά ιεραρχίας και κατισχύει αυτών 
πλην καταδήλων σφαλµάτων ή παραδροµών.  
 
Για τις ανάγκες κατάρτισης των ειδικών όρων και λεπτοµερειών της σύµβασης, ο 
προµηθευτής  θα συνεργαστεί µε την Αναθέτουσα Αρχή.  
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• Σε περίπτωση που πιθανολογείται ότι, κατά το χρονικό διάστηµα κατάρτισης του 
τελικού κειµένου της Σύµβασης, θα λήξει η ισχύς της προσφοράς ή της εγγύησης 
συµµετοχής, ο  προµηθευτής υποχρεούται στην έγκαιρη παράταση της ισχύος της 
προσφοράς του κατά τον εκτιµούµενο για την ολοκλήρωση του κειµένου της 
Σύµβασης απαιτούµενο χρόνο και την παράταση, για τον ίδιο χρόνο, της ισχύος της 
εγγυητικής συµµετοχής.  
•  Μετά την ολοκλήρωση του εγγράφου της Σύµβασης και µέσα σε χρονικό διάστηµα 
δέκα (10) ηµερών από την ανακοίνωση της κατακύρωσης, ο  προµηθευτής 
υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της Σύµβασης, προσκοµίζοντας τα 
προβλεπόµενα παραστατικά και Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της 
σύµβασης. Ο  προµηθευτής µπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης 
το αργότερο µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 
ανακοίνωσης. Στην περίπτωση όµως αυτή ο χρόνος παράδοσης των παραδοτέων 
αρχίζει να υπολογίζεται µετά από δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία 
κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση που ο  προµηθευτής δεν 
προσέλθει να υπογράψει τη Σύµβαση, η Υπηρεσία επιβάλλει τις προβλεπόµενες στις 
κείµενες διατάξεις κυρώσεις.  
•  Η Σύµβαση θα καταρτιστεί στην Ελληνική γλώσσα µε βάση τους όρους που 
περιλαµβάνονται στη ∆ιακήρυξη και την Προσφορά του προµηθευτή, θα διέπεται 
από το Ελληνικό δίκαιο και δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το 
περιεχόµενο της παρούσας.  
•  Επίσης επίσηµη γλώσσα κατά την εφαρµογή της σύµβασης θα είναι η Ελληνική. 
Το σύνολο των εγγράφων που απορρέουν από τη Σύµβαση (εκθέσεις, αναλύσεις, 
κλπ.) θα συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. Εάν υπάρξει κόστος µεταφράσεων 
εγγράφων του προµηθευτή, το κόστος αυτό θα βαρύνει τον προµηθευτή.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 29 :  ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ – ΕΝ∆ΙΚΑ ΜΕΣΑ  
Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και µε τη διαδικασία που 
προβλέπεται από το άρθρο 174 και 175 του Ν.4412/8-8-2016  
 
 
ΑΡΘΡΟ 30:  ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  
• Οι εγγυήσεις που αναφέρονται στη ∆ιακήρυξη, εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα 
ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα, σε άλλο κράτος 
µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) 
ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του 
Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε µε το νόµο 2513/1997 και 
έχουν, σύµφωνα µε την νοµοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωµα. Εγγυήσεις 
που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά 
από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.  
•  Οι εγγυήσεις πρέπει να συνταχθούν σύµφωνα µε τα αντίστοιχα υποδείγµατα του 
Παραρτήµατος Ι της παρούσας.  
•  Στην περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας εταιρειών οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν 
και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης ή 
της κοινοπραξίας.  
 
1. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
• Οι Προσφέροντες οφείλουν µε ποινή αποκλεισµού, µαζί µε την προσφορά, να 
καταθέσουν Εγγύηση συµµετοχής τους στο διαγωνισµό, της οποίας το ποσό θα 
πρέπει να καλύπτει το 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης, πλέον  ΦΠΑ.  
   Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο µε την προσκόµιση της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης. 
   Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες µετά: 
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   αα) την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση 
απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και 
   ββ) την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης ασφαλιστικών µέτρων ή την 
έκδοση απόφασης επ' αυτών, και 
   γγ) την ολοκλήρωση του προσυµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, 
σύµφωνα µε το άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013 (Α '  52), εφόσον απαιτείται 
•  Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον ένα (1) µήνα µετά τη λήξη 
του χρόνου ισχύος της προσφοράς 
 
2. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
•  Ο  προµηθευτής είναι υποχρεωµένος, το αργότερο κατά την υπογραφή της 
σύµβασης, να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, το ύψος της οποίας 
αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται 
πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης.  
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύµβασης κατά το άρθρο 132, η οποία 
συνεπάγεται αύξηση της συµβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να 
καταθέσει πριν την τροποποίηση, συµπληρωµατική εγγύηση το ύψος της οποίας 
ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης εκτός ΦΠΑ. 
   Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις 
την εφαρµογή όλων των όρων της σύµβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας 
αρχής ή του κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 31 : ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ  
1. Εάν ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει την 
σύµβαση µέσα στην προθεσµία του ορίστηκε, κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του 
∆.Σ του Νοσοκοµείου, ύστερα από γνωµοδότηση της επιτροπής διενέργειας του 
διαγωνισµού.  
2. Με τη ίδια διαδικασία ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη 
σύµβαση και από κάθε δικαίωµά του απορρέει από αυτή, εφόσον δεν 
πραγµατοποίησε την εργασία  µέσα στο συµβατικό χρόνο ή το χρόνο παράτασης 
που του δόθηκε σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 34 της παρούσας.  
3. Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν  η εργασία δεν πραγµατοποιήθηκε  µε 
ευθύνη του ∆ηµοσίου ή όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.  
4. Στον προµηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή 
σύµβαση, επιβάλλονται µε απόφαση του ∆.Σ του Νοσοκοµείου, ύστερα από 
γνωµοδότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού, η οποία υποχρεωτικά 
καλεί τον ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευτικά οι 
παρακάτω κυρώσεις:  
α) Κατάπτωση ολική ή µερική της εγγύησης συµµετοχής , ή καλής εκτέλεσης της 
σύµβασης, κατά περίπτωση.  
β) Ανάθεση της σε βάρος του έκπτωτου προµηθευτή στον επόµενο προσφέροντα 
που είχε λάβει µέρος στο διαγωνισµό. Κάθε άµεση ή έµµεση προκαλούµενη ζηµία 
του δηµοσίου ή τυχόν διαφέρον που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του 
εκπτώτου προµηθευτή. Ο καταλογισµός αυτός γίνεται ακόµη και στην περίπτωση 
που δεν πραγµατοποιηθεί νέα ανάθεση της προµήθειας κατά τα παραπάνω 
οριζόµενα. Στην περίπτωση αυτή ο υπολογισµός του καταλογιζόµενου ποσού γίνεται 
µε βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του αρµοδίου οργάνου και µε βάση τις αρχές 
της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.  
γ) Σε περίπτωση που η ανάθεση προµήθειας γίνει µε τροποποίηση όρων ή τεχνικών 
προδιαγραφών της κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της σύµβασης, από τις οποίες 
κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά περίπτωση ,κατά τον υπολογισµό του διαφέροντος σε 
βάρος του, λαµβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από την 
τροποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συµψηφίζεται 
µε το προς καταλογισµό ποσό.  
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δ) Σε περίπτωση ανώτερης βίας, η απόδειξη της βαρύνει εξ ολοκλήρου τον 
ανάδοχο ο οποίος αν δεν κάνει γνωστά έγγραφα στο Νοσοκοµείο (τηλεγράφηµα κ. 
λ. π.) τα περιστατικά που αποδεικνύουν την ανώτερη βία µέσα σε µία (1) ώρα από 
τότε που συνέβησαν αυτά, τα οποία ακολούθησε αδυναµία του για ολική ή µερική 
εκτέλεση της φύλαξης που ανέλαβε, δεν έχει το δικαίωµα να επικαλεστεί την 
ανώτερη βία και τα νόµιµα δικαιώµατα του, που προκύπτουν από αυτή. 
Ανώτερη βία δεν θεωρείται απεργία ή στάση εργασίας ή τυχόν επίσχεση εργασίας 

του προσωπικού για οποιονδήποτε λόγο. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 32:  ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  
Η πληρωµή θα γίνεται για το 100% της αξίας, εντός χρονικού διαστήµατος εξήντα (60) 
ηµερών, από την ηµεροµηνία υπογραφής των σχετικών πρωτοκόλλων οριστικής 
παραλαβής της εργασίας (δεδουλευµένης). Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωµής και 
λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 200 του Ν.4412/2016. 
Σε περίπτωση που η πληρωµή του προµηθευτή καθυστερήσει ισχύουν τα όσα το Π∆ 
166/2003 ( ΦΕΚ 138/Α/5-6-2003 ) « Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας στην 
οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων 
πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές »,ορίζει. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 33 :  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΥΘΥΝΗ  
Ο προµηθευτής εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι το έργο  θα εκτελεσθεί 
σύµφωνα µε τους όρους και προϋποθέσεις της Σύµβασης, θα ανταποκρίνεται στις 
προδιαγραφές, αποτελέσµατα και ιδιότητες όπως αυτές προδιαγράφονται στη 
∆ιακήρυξη. 
  
 
ΑΡΘΡΟ 34: ΣΥΜΒΑΣΗ  
• Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης υπογράφεται και από τα δύο συµβαλλόµενα 
µέρη η σύµβαση το κείµενο της οποίας επισυνάφθηκε στη διακήρυξη. ∆εν χωρεί 
οποιαδήποτε διαπραγµάτευση στο κείµενο της σύµβασης που επισυνάφθηκε στη 
διακήρυξη του διαγωνισµού, ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή 
συµπλήρωση της προσφοράς του προµηθευτή σύµφωνα µε το άρθρο 135 του 
Ν.4412/2016. 
• Η σύµβαση περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία της προµήθειας και τουλάχιστον τα εξής:  
Α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύµβασης  
Β. Τα συµβαλλόµενα µέρη  
Γ. Την περιγραφή του έργου που θα εκτελεσθεί.   
∆. Την τιµή  
Ε. Τον τόπο, τρόπο και παραλαβής του έργου 
ΣΤ. Τις Τεχνικές προδιαγραφές  
Ζ. Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις  
Η. Τις προβλεπόµενες ρήτρες  
Θ. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών  
Ι. Τον τόπο και χρόνο πληρωµής  
ΙΑ. Τον τρόπο αναπροσαρµογής του συµβατικού τιµήµατος, εφόσον προβλέπεται 
αναπροσαρµογής  
• Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο τούτο 
στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης 
εκτός κατάδηλων σφαλµάτων ή παραδροµών.  
• Σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις, εφόσον συµφωνήσουν προς τούτο 
και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη µπορεί να τροποποιείται η σύµβαση, ύστερα από 
γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου.  
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••••Για τη σύµβαση που θα υπογραφεί θα υπάρχει δικαίωµα µονοµερούς δίµηνης 
παράτασης εκ µέρους της Υπηρεσίας  ή παράτασης ίσης µε την ισχύ της σύµβασης, 
µε απόφαση αιτιολογηµένη του ∆.Σ. , µε τη σύµφωνη γνώµη του συµβασιούχου και 
µε τους ίδιους όρους και τιµές της κατακύρωσης. Για κάθε µήνα παράτασης της 
σύµβασης η δαπάνη  θα είναι αντίστοιχη , κατά µηνιαία αναλογία µε την δαπάνη η 
οποία αναφέρεται στη σύµβαση. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 35:  ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ  
Ο Προµηθευτής δεν δικαιούται να µεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύµβαση ή µέρος 
αυτής ή τις εξ αυτής πηγάζουσες υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συναίνεση της 
Αναθέτουσας Αρχής. Κατ’ εξαίρεση ο Προµηθευτής δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς 
έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή 
Συµβατικού Τιµήµατος, µε βάση τους όρους της Σύµβασης, σε Τράπεζα της επιλογής 
του που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 36 :  ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
• Καθ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης, ο προµηθευτής θα πρέπει να 
συνεργάζεται στενά µε την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαµβάνει υπόψη 
του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά µε την εκτέλεση της σύµβασης.  
• Σε περίπτωση που ο προµηθευτής είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που 
αποτελούν την Ένωση/ Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον 
υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την εκπλήρωση όλων των 
απορρεουσών από τη σύµβαση υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάµενες µεταξύ τους 
συµφωνίες περί κατανοµής των ευθυνών τους έχουν ισχύ µόνον στις εσωτερικές 
τους σχέσεις και σε καµία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της 
Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις 
υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση της σύµβασης.  
• Σε περίπτωση που ο  προµηθευτής είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια 
της εκτέλεσης της Σύµβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, 
εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν µπορεί να 
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την 
ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύµβασης µε τους ίδιους όρους.  
• Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης 
ή ειδικής εκκαθάρισης ενός εκ των µελών που απαρτίζουν τον προµηθευτή, η 
Σύµβαση εξακολουθεί να υφίσταται και οι απορρέουσες από τη Σύµβαση 
υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναποµείναντα µέλη του προµηθευτή, µόνο εφόσον αυτά 
είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή µη των 
όρων της Σύµβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρµοδίου οργάνου της 
Αναθέτουσας Αρχής. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να 
καταγγείλει τη Σύµβαση. Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, 
µεταβίβασης της επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των µελών που απαρτίζουν τον 
προµηθευτή, η συνέχιση ή όχι της Σύµβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της 
Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του προµηθευτή, όταν 
αυτός αποτελείται από µία εταιρεία, ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική 
διαχείριση, τότε η σύµβαση λύεται αυτοδίκαια από την ηµέρα επέλευσης των 
ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ της Αναθέτουσας 
Αρχής και οι Εγγυητικές Επιστολές Προκαταβολής και Καλής Εκτέλεσης που 
προβλέπονται στη Σύµβαση.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 37 : ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ  
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• Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν ευθύνονται για τη µη εκπλήρωση των συµβατικών τους 
υποχρεώσεων, στο µέτρο που η αδυναµία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά 
ανωτέρας βίας. Ως τέτοια δεν θεωρούνται για τον Ανάδοχο όσα ευρίσκονται 
αντικειµενικά εντός του πεδίου οικονοµικής δραστηριότητας και ελέγχου του 
αναδόχου.  
• Ο ανάδοχος, επικαλούµενος υπαγωγή της αδυναµίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών 
του σε γεγονός που εµπίπτει στην προηγούµενη παράγραφο, οφείλει να 
γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους 
και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από τότε που 
συνέβησαν, προσκοµίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα 
Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) ηµερών από λήψεως του σχετικού 
αιτήµατος του προµηθευτή, διαφορετικά µε την πάροδο άπρακτης της προθεσµίας 
τεκµαίρεται η αποδοχή του αιτήµατος.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 38 :  ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ 
ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
• Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να επιβάλει κυρώσεις µε τη µορφή προστίµων στην 
περίπτωση, στην οποία ο  προµηθευτής καθυστερεί, χωρίς να συντρέχουν λόγοι 
ανωτέρας βίας, την παράδοση παραδοτέου, πέραν των χρονικών περιθωρίων που 
θα αναφέρονται και θα γίνουν αµοιβαία αποδεκτά στη σύµβαση σύµφωνα µε το 
άρθρο 160 του Ν.4412/2016. 
• Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί την ευχέρεια να εισπράξει τα πρόστιµα είτε σε µορφή 
παρακράτησης από πληρωµές, είτε µε παρακράτηση από τις εγγυήσεις καλής 
εκτέλεσης.  
• Σε περίπτωση επανειληµµένων καθυστερήσεων στην παράδοση ειδών από τον 
προµηθευτή ή σε περίπτωση παράβασης οιουδήποτε από τους όρους της 
∆ιακήρυξης και της σχετικής σύµβασης ή πληµµελούς εκτέλεσης των υποχρεώσεων 
του, η Αναθέτουσα Αρχή ύστερα από πρόταση της αρµόδιας Επιτροπής 
Παρακολούθησης και Παραλαβής δικαιούται να κηρύξει τον προµηθευτή έκπτωτο και 
να λύσει τη σύµβαση αζηµίως για το Ελληνικό ∆ηµόσιο.  
• Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος 
αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της 
Αναθέτουσας Αρχής.  
• Σε περίπτωση έκπτωσης καταπίπτουν υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής οι εγγυητικές 
επιστολές καλής εκτέλεσης και υποχρεούται ο Ανάδοχος  σε αποκατάσταση κάθε 
ζηµίας από την παράβαση για την οποία επιβλήθηκε η έκπτωση. Για τη διαδικασία 
κήρυξης του προµηθευτή έκπτωτου, έχουν ανάλογη εφαρµογή οι διατάξεις του 
άρθρου 160 του Ν.4412/2016.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 39 :  ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ  
• Η Σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών σχετικά µε 
την ερµηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρµογή της Σύµβασης ή εξ' αφορµής της, η 
Αναθέτουσα Αρχή και ο προµηθευτής καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική 
επίλυσή τους, σύµφωνα µε τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών 
συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύµφωνα 
µε τα παραπάνω οριζόµενα, αρµόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στη 
Λευκάδα.  
• ∆εν αποκλείεται όµως για ορισµένες περιπτώσεις, εφόσον συµφωνούν και τα δύο 
µέρη, να προβλεφθεί στη σύµβαση προσφυγή των συµβαλλοµένων, αντί στα 
δικαστήρια, σε διαιτησία, σύµφωνα πάντα µε την Ελληνική Νοµοθεσία και µε όσα 
µεταξύ τους συµφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συµφωνία, η αρµοδιότητα για την 
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επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά ∆ικαστήρια και τα οριζόµενα στην 
παραπάνω παράγραφο.  
 
 
 
 
  ΜΕΡΟΣ Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ 

ΜΕΡΟΣ Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
     

                     Τ ε χ ν ι κ έ ς    π ρ ο δ ι α γ ρ α φ έ ς                                  
 Α/Α ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΙ∆ΟΥΣ Μ/Μ  ΠΟΣΟΤ

ΗΤΑ 
 
 
 
 
1 

Μπλούζες (ρόµπα) αποστειρωµένες µιας χρήσεως 
χειρουργείου ( µεγέθους L& Μ, ρέλι στην λαιµόκοψη , 
δέσιµο  εσωτερικά και εξωτερικά µε κορδόνια στην 
µέση ,ελαστικές βαµβακερές µανσέτες διπλή 
εσωτερική επένδυση στα µανίκια , εξωτερική 
πλαστική ενίσχυση στο µπροστινό µέρος της 
µπλούζας  που επιτρέπει την συγκράτηση υγρών και 
αίµατος.) 

  

 Α) Large  ΤΜΧ 200 
  2 ΕΝ∆ΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ  XΩΡΙΣ CUFF  ΤΜΧ 200 
3 ΕΝ∆ΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΠΙΡΑΛ ΜΕ CUFF     

(No 6/6,5/7/7,5/8//8,5/9/9,5) 
TMX 100 

  4 ΕΝ∆ΟΤΡΑΧΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ  ΜΕ CUFF   ΤΜΧ 350 
  5 ΕΝ.ΣΩΛ .L-R  ΒΡΟΓΧΟΥ ΤΜΧ 3 
  6 ΕΝ∆ΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ  ΚΕΚΑΜΕΝΟΙ  ME 

CUFF 
ΤΜΧ 20 

  7 ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ ΕΝ∆ΟΤΡΑΧΕΙΑΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ 
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΥΦΛΗ ∆ΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ 

ΤΜΧ 10 

8 ΣΥΝ∆ΕΤΙΚΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ  ΕΥΘΕΙΑ ΤΜΧ 300 
  9 Ο∆ΗΓΟΙ ΕΝ∆ΟΤΡΑΧΕΙΑΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ  Μ.Χ ΤΜΧ 20 
10 ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ ΜΟΝΟ CUFF  ΤΜΧ 40 
11 ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ ∆ΙΠΛΟ CUFF  ΤΜΧ 40 
12 ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ     
 Α) ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ (100cm x100cm) ΤΜΧ 1000 
 Β) ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ (100cm x140cm)                                                                 ΤΜΧ 1000 
 Γ) ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ (75cm x75cm)                                                       ΤΜΧ     1000 
 
13 

∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΤΑΙΝΙΕΣ- ΡΟΛΛΟΙ  50 
ΜΕΤΡΩΝ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΓΙΑ ΥΓΡΟ 
ΚΛΙΒΑΝΟ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΙ, ΜΕ ΙΣΧΥΡΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 

 
ΤΜΧ 

220 

 
14 

ΤΕΣΤ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΥΓΡΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΑΤΜΟΥ  

 
ΤΜΧ 

200 

 
 
15 

ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΟΝΥΧΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ 
ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ∆ΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ, ΝΑ 
ΜΗΝ ΕΡΕΘΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ 
ΤΡΑΥΜΑΤΙΖΟΥΝ,ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕ PVD 
IODINE,ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΣΠΟΓΓΟΥ 
ΒΟΥΡΤΣΑΣ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ∆ΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΥΧΙΩΝ. 

 
 
 
ΤΜΧ 

250 

 Σεντόνι σχιστό µιας χρήσης αποστειρωµένο  µε ΤΜΧ 30 
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16 

απορροφητικό πεδίο αδιάβροχο στο µέσον για 
ορθοσκοπικές επεµβάσεις  
 κατά προτίµηση 2m x 210cm                           

 
17 

ΠΟ∆ΟΝΑΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ,ΜΕ 
ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ,ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ,ΝΑ ΜΗΝ 
ΓΛΥΣΤΡΟΥΝ. 

 
ΤΜΧ 

25.000 

 
18  

 ΣΚΟΥΦΙΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ 
ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΙΣΩ ΜΕ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
∆ΙΑΤΡΗΤΗ, ΜΕ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ. 

 
ΤΜΧ 

3500 

19 SET ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ  ΤΜΧ 200 
20 SET ΕΠΙΣΚΛΗΡΙ∆ΙΟΥ ΜΙΝΙ PACK ΟΛΑ ΤΑ ΝΟΥΜΕΡΑ  ΤΜΧ 10 
21 SET  ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΕΝΗΣ  ΡΑΧΙΑΙΑΣ - ΕΠΙΣΚΛΗΡΙ∆ΙΟΥ  ΤΜΧ 10 
22 ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ 22 G L.P 

(LANCENT POINT). Να έχει λοξότµηση τύπου quinke   
και να είναι εξαιρετικά αιχµηρή ώστε να απαιτείται 
χαµηλή δύναµη για τη διατήρηση της µήνιγγας. O 
στυλεός να έχει άριστη εφαρµογή ώστε να κλείνει 
τέλεια τον αυλό της βελόνας κατά την εισαγωγή της. 
Να διαθέτει τραπεζοειδή εργονοµική λαβή και 
µεταλλικό πρίσµα εντός της λαβής για τον άµεσο 
εντοπισµό  του ΕΝΥ. Να διαθέτει ειδική εγκοπή η 
οποία υποδεικνύει το σωστό προσανατολισµό της 
βελόνας κατά τη διείσδυσης της. 

TMX 100 

23 ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ 26 G P.P (PENCIL 
POINT) ΜΕ Ο∆ΗΓΟ. 

TMX 100 

24 ΚΡΙΚΟΕΙ∆ΕΙΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ  

ΤΜΧ 300 

25 ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΟΛΑ ΤΑ ΝΟΥΜΕΡΑ (No 3-4-5) ΤΜΧ 50 
26 ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ (No 6/6,5/7/7,5/8/8,5) ΤΜΧ 100 
27 ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΑΝΑΛΥΤΗ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ , 3ml  

ηπαρινισµένες  
ΤΜΧ 5000 

 
28 

ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΕΣ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ( τύπου steri strip)  

 
 

 

 Α)6mm  x    75mm (κυτία 100 φύλων χ 3 ταινίες) ΚΥΤΙΑ 2 
 Β)6mm  x  100mm (κυτία 100 φύλων χ 5 ταινίες) ΚΥΤΙΑ 2 
 γ)12mm  x 100mm (κυτία 100 φύλων χ 3 ταινίες) ΚΥΤΙΑ 2 
29 ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ    
 Large  ΤΜΧ 1500 
 Extra Large  ΤΜΧ 500 
30 ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΓΡΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ 

(αµπούλες)  
ΤΜΧ 300 

31 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ  ΣΑΚΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΙΑΣ 
ΧΡΗΣΗΣ   των 2000ml  

ΤΜΧ 500 

32 ∆ΕΙΚΤΕΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΞΗΡΑΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΤΜΧ 700 
33 ΜΙΚΡΟΛΑΜΕΣ ΜΑΧΑΙΡΙ∆ΙΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ (Νο  

Νο 11, Νο 15, Νο 20.) 
ΤΜΧ 1500 

34 ΤΕΜΝΟΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΟΘΩΝΕΙΑ 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΕΠΙΚΟΛΛΩΜΕΝΑ   (ΤΥΠΟΥ STERI  
DRAPE ) ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ /ΤΜΧ  

  

 Α.   60 cm x 35 cm    ΤΜΧ 200 
 Β.  90 cm x 45 cm   ΤΜΧ 200 
 γ.  για φλεβοκαθετήρες    7,5 cm x 6 cm   ΤΜΧ 3000 
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 ∆.  για φλεβοκαθετήρες    10 cm x 12 cm   ΤΜΧ       500 
 
35 
 
 

ΤΕΜΝΟΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΟΘΩΝΕΙΑ 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΕΠΙΚΟΛΛΩΜΕΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 
ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ,  ΜΕ ΣΑΚΟΥΛΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ  
ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΊΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 320 cm 
x 213 cm   ΜΕ ΤΕΜΝΟΜΕΝΟ ΦΙΛΜ 48 CM X 25 CM ΜΕ 
ΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΜΟΝΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ 
ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ. 

 
 
 
ΤΜΧ 

100 

36 ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ Μ. Χ . ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ (150 cm 
x100cm)                                           

 ΤΜΧ 800 

37 ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ Μ . Χ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ (90cm x75cm)                                                 ΤΜΧ 1000 
38  ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ Μ . Χ  (75CM X 90 CM)   µε οπή 6 cm-

8cm                                          
ΤΜΧ 800 

39 ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ Μ . Χ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ (40cm x50cm)                                                 ΤΜΧ 1000 
 
40 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 
ΣΧΙΣΤΑ 
 (ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ  90cm x75cm )                                                                                   

  
ΤΜΧ 

1000 

 
41 

ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ (σάκος τύπου MAYO) 
µε απορροφητικό πεδίο, αδιάβροχο για τραπέζι 
εργαλείων. 

  
ΤΜΧ 

500 

 
42 

ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ µε απορροφητικό 
πεδίο αδιάβροχο στο µέσον για µεγάλο χειρουργικό 
τραπέζι εργαλείων  
 κατά προτίµηση 2m x 2,40cm                           

 
 
ΤΜΧ 

300 

 
43 

Καλύµµατα –θήκες κάµερας 10cm x 250cm 
(αποστειρωµένο) για λαπαροσκόπιο 
 
 

 
ΤΜΧ 

500 

 
44 

ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΜΕ 
ΙΣΧΥΡΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΚΛΕΙΣΤΡΟ.ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ 
ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΣΕ ΑΤΜΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ:  

 
 

 

 1 )  90mm Χ 200mm  ΤΜΧ 3000 
 2)   90mm Χ 260mm  ΤΜΧ 6000 
 3)130mm  Χ 280mm  ΤΜΧ 6000 
 4)150mm  Χ 250mm  ΤΜΧ 6000 
 5)200mm  Χ 350mm  ΤΜΧ 4000 
 6)250mm  x 400 mm  ΤΜΧ 5000 
 7)300mm  x 450 mm  ΤΜΧ 3000 
 8)  90mm  x 570 mm  ΤΜΧ 3000 
45 Στοµατοφαρυγγικοί αεραγωγοί µ.χ ΤΜΧ 200 
46 Κουβέρτες θερµάνσεως ασθενών µιας χρήσεως µε 

αέρα µετά συνοδού εξοπλισµού 
ΤΜΧ  

 Α) ολοκλήρου σώµατος ασθενών  200 
 B)  Άνω µέρος του σώµατος  50 
 Γ) Κάτω µέρος του σώµατος  50 
47 Σετ παρακέντησης αιµοκάθαρσης (fistula ) µιας 

χρήσης  
ΤΜΧ 4000 

48 Αντισκωρικό χειρουργικών εργαλείων των 4 λιτ ΤΜΧ 10 
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49 Λάστιχο (σωλήνας)  αναρρόφησης ΤΜΧ 700 
50 Ρύγχη αναρροφήσεων Μ.Χ χωρίς λάστιχο 

αναρρόφησης 
ΤΜΧ 300 

51 Μάσκες χειρουργικές πράσινες –µπλε  µιας χρήσης ΤΜΧ 7000 
52 α) Συρραπτικό εργαλείο δέρµατος µ.χ ΤΜΧ 500 
 β) Ενδοδερµικό συρραπτικό δέρµατος µε 

απορροφήσιµα κλιπ 
ΤΜΧ 20 

53 Εργαλείο ευθείας συρραφής(για στοµάχι)  
Εργαλεία ευθείας συρραφής µιας χρήσης, αυτόµατα 
και επαναφορτιζόµενα µε αγκτήρες τιτανίου. Να 
διαθέτουν παράθυρο οπτικής επιβεβαίωσης για 
ασφαλή σύγκλιση των clips ορθογώνιας διατοµής  
και µονή σκανδάλη 

1. 30 mm για κανονικό ιστό  

2. 30 mm για παχύ ιστό 

3. 45 mm για κανονικό ιστό  

4. 45 mm για παχύ ιστό 

5. 60 mm για κανονικό ιστό 

6. 60 mm για παχύ ιστό 

7. 90 mm για κανονικό ιστό 

8. 90 mm για παχύ ιστό 

 

ΤΜΧ 3 

Ανταλλακτικές κασέτες για ευθύγραµµα συρραπτικά 
1. 30 mm για κανονικό ιστό  

2. 30 mm για παχύ ιστό 

3. 45 mm για κανονικό ιστό  

4. 45 mm για παχύ ιστό 

5. 60 mm για κανονικό ιστό 

6. 60 mm για παχύ ιστό 

7. 90 mm για κανονικό ιστό 

8. 90 mm για παχύ ιστό 

 

ΤΜΧ 5 

54 1) Εργαλεία ευθείας συρραφής – διατοµής – 
αναστόµωσης ιστών µε νέα κοπτική λάµα σε κάθε 
επαναφόρτιση από ατσάλι 400 και άνω µε κλίπς 
ορθογώνιας διατοµής 

a) 60 mm για κανονικό ιστό  

b) 60 mm για παχύ ιστό 

c) 80 mm για κανονικό ιστό  

ΤΜΧ 20 
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d) 80 mm για παχύ ιστό 

e) 100 mm για κανονικό ιστό  

f) 100 mm για παχύ ιστό 

g) 55mm για κανονικό ιστό 

h) 75mm για κανονικό ιστό 

 
2 ) Ανταλλακτικές κασέτες συµβατές µε τους ως άνω 
κοπτορράπτες µε κλιπς ορθογώνιας διατοµής 

a) 60 mm για κανονικό ιστό  

b) 60 mm για παχύ ιστό 

c) 80 mm για κανονικό ιστό  

d) 80 mm για παχύ ιστό 

e) 100 mm για κανονικό ιστό 

f) 100 mm για παχύ ιστό 

g) 55mm για κανονικό ιστό 

h) 75mm για κανονικό ιστό 

 

ΤΜΧ 30 

55 Κυκλικοί αναστοµωτήρες  µιας χρήσης  
Κυρτοί κυκλικοί αναστοµωτήρες µε ανακλινόµενη 
κεφαλή. Με παράθυρο οπτικής επιβεβαίωσης και 
έλεγχο ρύθµισης του clip τιτανίου από 1,0 έως 2,5 
mm ανάλογα µε το πάχος του ιστού. Μήκος στειλεού 
από 18 έως 22 cm µε διπλή ασφάλεια κλειδώµατος – 
µη πυροδότησης µε κλιπς ορθογώνιας διατοµής 
Να διατίθεται σε διαµέτρους: 

1. 26 mm, 

2. 32 mm και  

3. 28 mm µε διπλή λαβή.     

4. 21mm  

 

ΤΜΧ 10 

56 1.Αυτόµατος, επαναφορτιζόµενος κοπτορράτης 
λεπτών & παχέων ιστών κυρτής κεφαλής, 40 mm 
κυρτής γραµµής συρραφής, µε ενσωµατωµένη λάµα 
στην κασέτα του εργαλείου και κλιπς τιτανίου. Να 
διαθέτει δύο σκανδάλες ολοκλήρωσης της 
πυροδότησης, για αποφυγή λαθών κατά την χρήση 
του. CONTOUR 

ΤΜΧ 5 

ΑΔΑ: 7ΡΣΔ4690ΒΧ-ΕΑ0



 31 

2. Ανταλλακτικές κασέτες κυρτής κεφαλής, λεπτών & 
παχέων ιστών, µε κλιπς τιτανίου & 40 mm κυρτής 
γραµµής συρραφής 

ΤΜΧ 5 

57 Σωλήνες δειγµατοληψίας εξερχοµένων αερίων 
(αναισθησιολογικού) 

ΤΜΧ 250 

58 Συστήµατα φλεβοκέντησης (πεταλούδες):  ΤΜΧ  
 1. Νο19, ΤΜΧ 200 
 2. Νο 21 ΤΜΧ 200 
 3. Νο 23, ΤΜΧ 100 
 4. Νο 25-SHORT   ΤΜΧ 100 
59 Αλουµινόνερο (φιαλίδια του κιλού) ΤΜΧ 50 
60 Πούδρα ( τύπου Fissan  φιαλίδια 200gr – 300 gr )  ΤΜΧ 50  
61 Νάρθηκες δακτύλων τύπου Zimmer :   
 1. Νο ½ ΤΜΧ 5 
 2. Νο ¼ ΤΜΧ 5 
 3. Νο ¾ ΤΜΧ 5 
 4. Νο  1 ΤΜΧ 5 
62 Βιολογική κόλλα ιστών  

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΩΝ 
ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΑΛΒΟΥΜΙΝΗ ΟΡΟΥ ΒΟΟΣ 
ΚΑΙ ΓΛΟΥΤΑΡΑΛ∆ΕΥ∆Η ΣΕ ΣΥΡΙΓΓΑ ΤΩΝ 5 ML.  
ΝΑ ∆ΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ∆ΩΜΑΤΙΟΥ. 
 ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΑΙΤΕΙ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ. 
ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΚΑΙ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ. 
 

Τµχ 7 

63 Εύπλαστη πάστα ορθοπρωκτικών συριγγίων  
Εύπλαστη πάστα χορείου ακυτταρικού δερµατικού 
κολλαγόνου διασταυρωµένης δοµής HDML και 
φυσιολογικό ορό κατάλληλο για τη σφράγιση 
ορθοπρωκτικών συριγγίων µε την ιδιότητα να 
διευκολύνει τη νέο –αγγείωση και κυτταρική 
διείσδυση –ανάπλαση  των ιστών και κλείσιµο των 
συριγγίων .Η πάστα κολλαγόνου να είναι 
τουλάχιστον 3 ml και σε προφορτωµένη σύριγγα 
έτοιµη  προς χρήση. Η συσκευασία να περιέχει 
επιπρόσθετο ακροφύσιο 7-8cm , διαµέτρου 2-3 mm 
για την εύκολη πρόσβαση του χρήστη στο έσω 
στόµιο του συριγγίου. 

Τµχ  3 

64 Ανταλλακτικά µαντηλάκια µ. Χ. κατάλληλα για να 
εµποτιστούν σε όλα τα απολυµαντικά για υγρή 
απολύµανση και καθαριότητα όλων των επιφανειών 
του χειρουργείου.  

ρολά 30 

65 Απολυµαντικό επιφανειών σε µορφή spray  
Απολυµαντικό σπρέι ταχείας απολύµανσης 
πολυαλκοολούχο χωρίς αλδεΰδες κατάλληλο για 
όλες τις επιφάνειες κινδύνου µόλυνσης .Υψηλής 
απόδοσης και εξαιρετικά γρήγορο έτοιµο για χρήση 
διάλυµα για άµεση απολύµανση επιφανειών σε 
χειρουργεία εργαστήρια οδοντιατρεία ασθενοφόρα κ. 

Τµχ 24 
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λ. π. Ιδανικό για απολύµανση ανάµεσα στις εξετάσεις 
των ασθενών όπου ο χρόνος είναι περιορισµένος. 

66 Λάδι χειρ/κών εργαλείων σε µορφή spray . 
Λάδι για την φροντίδα και προστασία όλων των 
χειρουργικών ορθοπεδικών και οδοντιατρικών 
εργαλείων. Ιδανικό για την συντήρηση και τη σωστή 
λειτουργία όλων των µεταλλικών εργαλείων. 

Τµχ 24 

67 Αντιθαµβωτικό υγρό κατάλληλο  για χρήση 
ενδοσκοπικών εργαλείων, σε γυάλινη 
αποστειρωµένη φιάλη  των 30-50 ml. Η συλλογή του 
υγρού να επιτυγχάνεται µέσω σύριγγας. 

τµχ 18 

                
 

 
              ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

                          A/A 2  ΕΝ∆ΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ  ΣΩΛΗΝΕΣ 
� Ο  ενδοτραχειακός σωλήνας να είναι από pvc (πολυβινυλοχλωρίδιο) υλικό,µη 

τοξικό, να είναι διαφανής και να φέρει µη ακτινοδιαπερατή κατά µήκος γραµµή 
για ακριβή διαπίστωση θέσης. 

� Να φέρει αεροθάλαµο, µεγάλου όγκου, χαµηλής πίεσης για την καλύτερη 
προστασία της τραχείας. 

� Ο αεροθάλαµος να πληρούται µε αέρα από βαλβίδα µιας κατεύθυνσης, η 
οποία να συνυπάρχει µε µικρό ενδεικτικό αεροθάλαµο για οπτική  
επιβεβαίωση της ύπαρξης αέρα. 

� Να διαθέτει αµβλύ στόµιο µε ένα επιπλέον πλάγιο άνοιγµα (Murphy eye). 
� Να διαθέτει σήµανση του βάθους εισαγωγής του σωλήνα, ώστε να 

υποβοηθείται η σωστή τοποθέτησή του. 
� Να είναι µιας χρήσης και αποστειρωµένο. 
� Να έχει βαθοµέτρηση σε εκατοστά του µέτρου από το στόµιο του σωλήνα. 
� Να είναι κατάλληλος για ρινική ή από του στόµατος διασωλήνωση.  

                ΣΩΛΗΝΕΣ  ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ  
� σωλήνας να είναι από pvc (πολυβινυλοχλωρίδιο) υλικό, µη τοξικό, να είναι 

διαφανής και να φέρει µη ακτινοδιαπερατή κατά µήκος γραµµή για ακριβή 
διαπίστωση θέσης. 

� Να φέρει αεροθάλαµο, µονό ή διπλό, µεγάλου όγκου, χαµηλής πίεσης για την 
καλύτερη προστασία της τραχείας. 

� Ο αεροθάλαµος να πληρούται µε αέρα από βαλβίδα µιας κατεύθυνσης, η 
οποία να συνυπάρχει µε µικρό ενδεικτικό αεροθάλαµο για οπτική  
επιβεβαίωση της ύπαρξης αέρα. 

� Να φέρει οδηγό ενσωµατωµένο. 
� Να διαθέτει συνδετικό (15mm) το οποίο να εφαρµόζει πλήρως µε συσκευή 

AMBU ή  µε αναπνευστήρα. 
� Να είναι µιάς χρήσης και αποστειρωµένο. 
.   

Α/Α 12 ΧΑΡΤΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 
• Να είναι πολύ µαλακό και έχει συµπεριφορά υφάσµατος. 
• Να διαθέτει µεγάλη ανθεκτικότητα και δεν σκίζεται. 
• Να είναι κατάλληλο για τη συσκευασία βαρέων αντικειµένων. 
• Να έχει υψηλό βαθµό υγροαπωθητικότητας. 
• Αντίσταση στις αλκοόλες και στο νερό. 
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• Να είναι πορώδες και έχει ισχυρό φράγµα κατά των βακτηριδίων. 
• Να επιτρέπει την είσοδο ατµού ,  οξειδίου τού αιθυλενίου και 

ακτινοβολίας γ’ και επίσης γίνεται έξοδος αέρος. Είναι µεγάλης 
αντοχής και αντέχει στις υψηλές θερµοκρασίες και πιέσεις τού 
κλιβάνου ατµού. 

• Να είναι υποαλλεργικό και µη τοξικό. 
Α/Α 14. ΤΕΣΤ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

                             
Το κάθε πακέτο αναγράφει την ηµεροµηνία παραγωγής και λήξης. 
Η µελάνη στο φύλλο δείκτη παραµένει αναλλοίωτη και µετά την αρχειοθέτηση του 
φύλλου δείκτη επί µακρόν.  Να υπάρχει ερµηνευτικός πίνακας σφαλµάτων.  Η 
χρωµατική αλλαγή του φύλλου δείκτη  είναι εύκολης και άµεσης ερµηνείας. 

Α/Α 16. ΣΕΝΤΟΝΙ ΣΧΙΣΤΟ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ 
Σεντόνια µε σχισµή, από µαλακό υλικό. Να διαθέτει επιφάνεια ασφαλούς 

συγκόλλησης γύρω από την περιοχή της σχισµής σχήµατος U για την γρήγορη 
στερέωση και την ακριβή οριοθέτηση της τοµής. Μήκος σχισµής κατά προτίµηση 60 
ή 95 cm. Να είναι αδιαπέραστο από την υγρασία και τα µικρόβια, να είναι ιδιαίτερα 
ανθεκτικό, να µην  δηµιουργούνται κόµποι, να διπλώνεται εύκολα.  

Α/Α:18 ΣΚΟΥΦΙΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 
Από υλικό αντιαλλεργικό για αποφυγή αλλεργιών.  Το υλικό να µην 

είναι εύφλεκτο. Να έχει καλή εφαρµογή.  Αεροδιαπερατές (διάτρητες) για τον 
αερισµό της κεφαλής. Το υλικό ΝΑ είναι υψηλού βαθµού αντοχής. Να πληρεί 
τις διεθνείς προδιαγραφές ΕE. Να είίναι σε πρακτική και ασφαλή συσκευασία.  

                 
   Α/Α 19 SET   ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ 

ΤO  ΣΕΤ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ 
1) ΒΕΛΟΝΑ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ 22G, ΜΗΚΟΥΣ 90 ΜΜ 

ΝΑ ΕΧΕΙ ΛΟΞΟΤΜΗΣΗ ΤΥΠΟΥ QUINCKE ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΙΧΜΗΡΗ, ΩΣΤΕ 
ΝΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΧΑΜΗΚΗ ∆ΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΝΙΓΓΑΣ. 
ΝΑ ∆ΙΑΘΕΤΕΙ ΤΡΑΠΕΖΟΕΙ∆Η ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΛΑΒΗ, Η ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 
ΑΧΡΩΜΗ. 
ΝΑ ∆ΙΑΘΕΤΕΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΡΙΣΜΑ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΜΕΣΟ 
ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΝΥ. 
ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΣΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΑΚΡΙΒΗ ΑΙΣΘΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ. 
Ο ΣΤΥΛΕΟΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΚΡΙΒΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΝΑ ΕΧΕΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΧΡΩΜΑ ΣΤΟ ΑΚΡΟ ΤΗΣ ΒΕΛΟΝΑΣ. 

2) ΣΥΡΙΓΓΕΣ 2 ΚΑΙ 5 ML ΤΥΠΟΥ LUER LOCK 
3) ΒΕΛΟΝΑ 0,9 ΜΜ 
4) ΒΕΛΟΝΑ 0,45ΜΜ 
5) ΛΑΒΙ∆Α  
6) ΤΟΛΥΠΙΑ 
7) ΓΑΖΕΣ 
8) ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΠΕ∆ΙΟ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 

                                                                                                                                            
 

Α/Α 20 Σετ επισκληριδίου αναισθησίας πλήρες mini pack όλα τα 
νούµερα  

• Σετ  επισκληριδίου αναισθησίας µε ατραυµατική βελόνα . 
• Με καθετήρα που να είναι εύκαµπτος  και απαλός  
• Ο  καθετήρας να  είναι  ακτινοσκιερός  και  ανθεκτικός   στο   

δίπλωµα     
• Να είναι τυφλού άκρου κατά προτίµηση µε 4 πλάγιες οπές. 
• Σε διάφορες διαστάσεις µε δυνατότητα παροχής υψηλής ροής 

υγρού ανά λεπτό. 

ΑΔΑ: 7ΡΣΔ4690ΒΧ-ΕΑ0



 34 

• Με συνδετικό. 
• Με αντιβακτηριδιακό φίλτρο, διηθητικής ικανότητας  µέχρι 0,2m 

και δυνατότητα διηθήσεως      και από τις δύο πλευρές και µε άκρα 
Luer Lock. 
• Με πλαστική σύριγγα 10 ml,  χαµηλής  τριβής και ειδικά 

κατασκευασµένη τεχνική για  την  ανακάλυψη του 
επισκληρίδιου χώρου. 

• Αποστειρωµένο. 
• Για έναν ασθενή και µίας χρήσης. 

Α/Α 21 ΣΕΤ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΕΝΗΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ/ΕΠΙΣΚΛΗΡΙ∆ΙΟΥ . 
Τα  σετ να περιέχουν γυάλινη ή πλαστική BD σύριγγα χαµηλής αντίστασης και 

συνδετικό καθετήρα «Latex-free», που να εγγυάται  την αξιοπιστία της σύνδεσης 
µεταξύ του καθετήρα και του φίλτρου. Ο καθετήρας να παρέχει αυξηµένη αντοχή, 
υψηλό ρυθµό ροής και να βελτιώνει την εισαγωγή. Το υλικό του καθετήρα να 
προκαλεί την δυνατή µικρότερη ζηµιά στη σκληρή µήνιγγα. Συσκευασία: Να 
συσκευάζεται ανεξάρτητα σε αποστειρωµένη blister συσκευασία. Να αναφέρεται η 
µέθοδος αποστείρωσης. 

Α/Α 25 ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ  ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ 
   Τα κυκλώµατα αναισθησίας πρέπει να περιλαµβάνουν τα ακόλουθα: 

� Τρεις  σωλήνες διατατούς,από πλαστικό υλικό, ελαφρούς, µη τοξικούς. 
� ∆ύο εξ αυτών πρέπει να συνδέονται µε "Υ"  συνδετικό. 
� Ο τρίτος εξ αυτών να συνδέεται µε ευθύ συνδετικό µε ασκό 3 lt. 
� Ένα  γωνιώδες συνδετικό, για την σύνδεση µε ενδοτραχειακό σωλήνα. 
Οι σωλήνες σε συσπείρωση πρέπει να έχουν µήκος 85 εκατοστά περίπου και 
σε πλήρη διάταση 220 εκατοστά περίπου. 

Να εξασφαλίζουν οµαλή ροή των αερίων και να εµφανίζουν µικρή ενδοτικότητα 
(compliance). 

Α/Α 25 Λαρυγγικές µάσκες όλα τα νούµερα  
• Ειδική για αναισθησιολογικά και επείγοντα περιστατικά. 
• Κατασκευασµένη από ιατρικό PVC – LATEX FREE. 
• Με κλασικό εύκαµπτο σχήµα λαρυγγικής µάσκας 
• Mε εργονοµικά ελαστικό και µαλακό cuff, ατραυµατικό, για µέγιστη ανατοµική 

εφαρµογή. 
• Με διαφανή σωληνίσκο που επιτρέπει την πρώιµη ανίχνευση των υγρών. 
• Με υψηλής ποιότητας συνδετικό του αεραγωγού.  
• Με ενδείξεις πάνω στον διάφανο σωλήνα του αεραγωγού. 
• Με αναγραφή του µεγέθους της µάσκας πάνω στο pilot balloon. 
• Με συµπληρωµατικό µικρό σωληνίσκο φουσκώµατος που βοηθάει στην 

αποµάκρυνση της  πιθανότητας του κινδύνου να φρακάρει ο σωληνίσκος 
ανάµεσα στα δόντια.         

• Για ένα ασθενή και µιας χρήσης. 
• Αποστειρωµένη. 
• Σε ατοµική συσκευασία. 

Α/Α27: ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΑΝΑΛΥΤΗ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ, 3ml ηπαρινισµένες 
-   Η σύριγγα να είναι µικρής διαµέτρου.  
-   Ο σιλικοναρισµένος σωλήνας της σύριγγας και το έµβολο επιτρέπουν την εύκολη 
αναρρόφηση ακόµα και σε καταστάσεις πολύ χαµηλής πίεσης αίµατος.  
-   Το έµβολο έχει διπλό σφράγισµα για να εµποδίζει τυχαία διαρροή υγρού.  
-   ∆υνατότητα µεταφοράς δείγµατος προς τον αναλυτή χωρίς τον κίνδυνο 
θρόµβωσης έως και 30 λεπτά.  
-   Το σετ αιµοληψίας να   περιλαµβάνει :  
-   Ηπαρινισµένη σύριγγα 3 cc.  
-   Φίλτρο αποµάκρυνσης φυσαλίδων αέρος.  
-   Αποστειρωµένη, µιας χρήσεως.  
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                   Α/Α 29: ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ Μ.Χ. 
Κουστούµια χειρουργείου µπλούζα – παντελόνι µ.χ. Μεγάλης αντοχής, 

αδιάβροχο, αεροδιαπερατό, αντιαλλεργικό µε αίσθηση υφάσµατος και 
τσέπες στο επάνω και κάτω µέρος του κουστουµιού. Το δε παντελόνι να έχει 
κορδόνι για να αυξοµειώνεται στις ανάλογες διαστάσεις.  Να έχει την  
δυνατότητα αναπνοής το σώµα. Μη διάφανο. Συσκευασία ανά τεµάχιο. 

Α/Α: 30 (ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΓΡΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ) Ταχείας 
Ερµηνείας 

• Σύστηµα βιολογικού ελέγχου αποστείρωσης ταχείας ερµηνείας  για τον έλεγχο 
του φορτίου. 

• Να δίνει  στον χρήστη την δυνατότητα να πιστοποιεί την εγκυρότητα της  
διαδικασίας αποστείρωσης ατµού και να εξασφαλίζει ότι τα αντικείµενα του 
συγκεκριµένου  
φορτίου είναι αποστειρωµένα µε ασφάλεια και έτοιµα για χρήση. 

Με αποτελέσµατα εντός 1-3 ωρών, κάθε φορτίο να µπορεί ελεγχθεί και να 
παραµείνει στο τµήµα αποστείρωσης µέχρι να είναι διαθέσιµα τα αποτελέσµατα του 
βιολογικού δείκτη και κατόπιν να δοθεί για χρήση. 
Οι Βιολογικοί ∆είκτες να είναι κατάληλλοι  για τον Ατµό και για Οξείδιο Αιθυλενίου. 
Ο Ανιχνευτής-Επωαστήρας, να ανιχνεύει τον φθορισµό που παράγεται από ένα 
θετικό βιολογικό δείκτη. 

∆ιάρκεια ζωής του προϊόντος: 2 χρόνια από την ηµεροµηνία παραγωγής του 
που αναγράφεται στην συσκευασία. 

Α/Α:33 ΜΙΚΡΟΛΑΜΕΣ ΜΑΧΑΙΡΙ∆ΙΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ 
ΛΑΜΑ-ΜΑΧΑΙΡΙ∆ΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 

• Ανοξείδωτες. 
• Η συσκευασία τους να είναι ατοµική σε φύλλα αλουµινίου για 

αντισκουριακή προστασία. 
• Να είναι αποστειρωµένες. 
• Να είναι καλά ακονισµένες για να  εξασφαλίζεται µε την πρώτη φορά  η 

καλύτερη τοµή. 
• Να έχει κατάλληλο (σκούρο) χρωµατισµό για να  ελαχιστοποιεί την 

ανακλαστική λάµψη προς αποφυγή της διάσπασης της προσοχής του 
χειρούργου. 

             Α/Α 34 Τεµνόµενα χειρουργικά οθώνεια αυτοκόλλητα επικολλώµενα 
(τύπου steri drape) αποστειρωµένα µ.χ. 
 Αυτοκόλλητα διαφανή χειρουργικά οθώνια  διατεµνόµενου τύπου. 
Να είναι κατασκευασµένα από αδιάβροχη µεµβράνη πολυουρεθάνης, που 
επιτρέπει την αναπνοή του δέρµατος, µε τέτοια ειδική κατασκευή η οποία 
επιτρέπει την διαπερατότητα µόνο των υδρατµών ώστε να µην εµποδίζεται η 
εφίδρωση του δέρµατος ενώ είναι αδιαπέραστη από τα βακτηρίδια λόγω της 
µοριακής της δοµής  (σε αντίθεση µε την µεµβράνη πολυαιθυλενίου).    
Να έχει ισχυρή συγκολλητική ικανότητα και η επίστρωση κόλλας να  είναι 
υποαλλεργική. 
Η µεµβράνη να είναι ιδιαίτερα ανθεκτική – στον τανυσµό –  εύκαµπτη και µε 
µεγάλη προσαρµοστικότητα.   Τα φύλλα να είναι διαφανή και να µην  
γυαλίζουν, να έχουν αντιστατική επένδυση και να είναι αποστειρωµένα. 
Να προσφέρονται  σε ατοµική αποστειρωµένη συσκευασία.    
   
 Α / Α  36-37: Τετράγωνα µιας χρήσης, αποστειρωµένα (90cm x  
75cm/150x100)  
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Σεντόνια κάλυψης τουλάχιστον διπλά  από πλαστικοποιηµένο φλις στη µία 
πλευρά, µε ταινίες ασφαλούς συγκόλλησης για την γρήγορη στερέωση και την ακριβή 
οριοθέτηση της περιοχής της τοµής. Να είναι αδιαπέραστο από την υγρασία και τα 
µικρόβια, να είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό και να µην δηµιουργούνται κόµποι. 

Α/Α:38 ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ 75Χ90 ME ΟΠΗ 6-8cm. 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕ∆ΙΑ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, 
Χειρουργικά πεδία δύο στρωµάτων, αποστειρωµένα, αδιάβροχα, αντιµικροβιακά.  
            Α/Α:39  ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ 40Χ50 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕ∆ΙΑ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, 
Χειρουργικά πεδία δύο στρωµάτων, αποστειρωµένα, αδιάβροχα, αντιµικροβιακά. 

Α/Α 40: ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ  ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΣΧΙΣΤΑ  
90Χ75 

Xειρουργικά πεδία µιας χρήσεως 3 στρωµάτων, αποστειρωµένα, αδιάβροχα µε 
αυτοκόλλητη οπή 3x6 εκ.ή 6x9 εκ  

 Α/Α 41: ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕ∆ΙΑ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ΜΑΥΟ αποστειρωµένα, αδιάβροχα, 

αντιµικροβιακά. 
ΜΑΥΟ 
                     Α/Α 42: Κάλυµµα αποστειρωµένο µε  απορροφητικό πεδίο 
αδιάβροχο   
κατά προτίµηση 2m x 2,40cm  
Χειρουργικό πεδίο ειδικά επεξεργασµένο, δύο στρωµάτων, µεγάλης αντοχής για 
χρήση στο χειρουργείο και στα εξωτερικά ιατρεία. 

Α/Α:44 ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ 
• Κατασκευασµένες, σύµφωνα µε τις διεθνείς προδιαγραφές. 
• Να υπάρχουν µεγάλου µεγέθους µάρτυρες για αποστείρωση στον 

ατµό και στο οξείδιο του αιθυλενίου. 
• Οι µάρτυρες έχουν απότοµη χρωµατική µεταβολή. Να είναι 

τοποθετηµένοι µεταξύ δύο πλαστικών στρωµάτων (laminated), 
εξαλείφοντας τελείως τον κίνδυνο να έρθουν σε επαφή οι χηµικές ουσίες 
του δείκτη µε το προς αποστείρωση υλικό. 

• Η χάρτινη πλευρά να είναι ανθεκτική. 
• Κατά τη διάρκεια του ανοίγµατος να διαχωρίζεται τέλεια το πλαστικό 

από το χαρτί, χωρίς να σκίζεται το χαρτί, εκµηδενίζοντας τον 
κίνδυνο να περάσουν µικρόβια από έξω προς τα µέσα. 

• Η πλαστική πλευρά να είναι ανθεκτική, µαλακή και δεν ζαρώνει µετά 
τον κλιβανισµό. 

• Η πλαϊνή συγκολλητική επιφάνεια να είναι µεγίστης αντοχής, έτσι 
ώστε να µην ανοίγει από την πίεση του βάρους των εργαλείων και 
να µην αφήνει ίχνη κατά το άνοιγµα.  

• Οι διαστάσεις που αναφέρονται στις θήκες είναι το ωφέλιµο προς 
αποστείρωση. Οι συνολική διάσταση των θηκών να είναι 20mm 
µεγαλύτερη στο µήκος.  
Α/Α 45:ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ 

� ∆ιαφόρων µεγεθών(νεογνών, παίδων, ενηλίκψων) από Νο 000 έως Νο4. 
� Αποπεπλατισµένοι. 
� Σκληρό πλαστικό επιστόµιο ( να απαγορεύει την σύγκλιση των 

οδοντοστοιχειών). 
� Από φιλικό προς τον ασθενή πλαστικό υλικό.   

Α/Α 46: ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ 
ΑΕΡΑ  

� Απαλή στην αφή και ελαφριά. 
� Να µην αποροφά υγρά. 
� Ανθεκτική στη φωτιά και στα σκισίµατα. 
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� Να είναι σχεδιασµένη ώστε να ελαχιστοποιούνται οι διαφορές θερµοκρασίας 
σε ολόκληρη την κουβέρτα. 

A/A 47:  ΣΕΤ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ FISTULA µιάς χρήσης 
Σε δύο διαµερίσµατα εύκολα αποσπώµενα: έναρξης και λήξης της αιµοκάθαρσης 
Αποστείρωση µε γ – ακτινοβολία 
Α) Το διαµέρισµα έναρξης να περιέχει: 

• Χειρουργικό πεδίο 
• Ζεύγος χειρουργικών γαντιών σε ειδική ξεχωριστή συσκευασία 
• Αυτοκόλλητες ταινίες επίδεσης (strips) των γραµµών και των βελονών Fistula 

στο δέρµα, µε ειδικές εγκοπές στήριξης πάνω στο χέρι. 
• Τουλάχιστον τέσσερις γάζες και δύο τολύπια γάζας 
• Κλιπ για τον αποκλεισµό των γραµµών αιµοκάθαρσης 

Β) Το διαµέρισµα λήξης να περιέχει: 
• Ζεύγος χειρουργικών γαντιών σε ειδική ξεχωριστή συσκευασία 
• Τουλάχιστον δύο γάζες και τέσσερα τολύπια γάζας 
• ∆ύο αυτοκόλλητους αιµοστατικούς αυτοκόλλητους επιδέσµους µε γάζα 

ειδικής κυτταρίνης 
• ∆ύο ειδικούς πλαστικούς ρυθµιζόµενους σφιγκτήρες 
 

• Ο κατασκευαστής και ο αντιπρόσωπος να διαθέτουν σύστηµα διασφάλισης 
ποιότητας ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού (EN ISO 9001, EN 4600, ΕΚΕΒΥΛ). 

• Να  φέρουν σήµανση CE. 
Α/Α 49 ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ  

Πλαστικοί (σωλήνες) µε µεγάλες υποδοχές (θηλυκό – θηλυκό) αποστειρωµένο µε 
ενδεικτικό µήκος από 2,10 µέτρων έως 2,30 µέτρα.  

Α/Α:51 ΜΑΣΚΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ 
Να είναι ασφαλείς και συγχρόνως λειτουργικές στη χρήση. 
Να προσφέρουν τη δυνατότητα µακροχρόνιας χρήσης έχοντας λεπτής υφής υλικό 
κατασκευής και απαλότητας. 
Να αποτελούνται από µη υφασµένες ίνες, να έχουν στρώµα, ειδικό φίλτρο, χωρίς ίνες 
(υαλοβάµβακα) που προκαλούν ερεθισµό. 
Να εχουν υψηλή ικανότητα φιλτραρίσµατος µικροσωµατιδίων. 
Να είναι δετές µε µακριά κορδόνια και στο επάνω µέρος φέρουν ενσωµατωµένο 
επιρρίνιο έλασµα για τέλεια εφαρµογή στη ράχη της µύτης. 
Να είναι υγροαπωθητικές από αίµα, χειρουργικά υγρά κλπ για την προστασία του 
χρήση χωρίς να µειώνεται η αναπνευστικότητα. 
Να είναι διπλωµένες ανά τεµάχιο έτσι ώστε να είναι ευκολότερος ο εφοδιασµός του 
προσωπικού. 
Το επιρρίνιο έλασµα να είναι εύκαµπτο σταθερό για τέλεια εφαρµογή στη ράχη της 
µύτης. 
Τα κορδόνια να είναι από φυσικό υλικό για να µην προκαλούν αλλεργία και είναι 
χωρίς ράγες. 
Να είναι φιλικές µε το πρόσωπο ώστε να µην είναι ζεστές και δηµιουργούν ασφυξία 
στο χρήστη. 
Να είναι σε ασφαλή και πρακτική συσκευασία και αναγράφεται στη συσκευασία η 
ποσότητα. 
      .Α/Α 58:  ΒΕΛΟΝΕΣ ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ (ΠΕΤΑΛΟΥ∆ΕΣ ΦΛΕΒΟΚΕΝΤΗΣΗΣ) 

Όλες οι βελόνες µε πτερύγια τύπου (BUTTERFLY) να φέρουν. 
• Βελόνα από ανοξείδωτο ατσάλι, ατραυµατική (, σιλικοναρισµένη, λεπτών 

τοιχωµάτων, µε διπλή κοντή λοξότµηση. 
• Ζεύγος πτερυγίων για σωστή προώθηση της βελόνας και ασφαλή στήριξή 

της. 
• Στα πτερύγια να αναγράφεται το µέγεθος της βελόνας σε GAUGE (G) και 

να έχουν χρωµατικό  κώδικα, σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα. 
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• Σωλήνα υψηλής ποιότητας που ανακτά την αρχική του διάµετρο µετά από 
πιθανή αναδίπλωση, καθώς και ικανοποιητικού µήκους για την δηµιουργία 
καµπύλης ασφαλείας (ανάλογα µε το µέγεθος και την χρήση). 

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

• Να διατίθενται σε µεγέθη: 19-21-23-25-27G.     
• Να δείνουν ένδειξη εισόδου στο αγγείο (αίµα) αµέσως 
• Να σταλούν περισσότερα των τεσσάρων δειγµάτων.  

Α/Α 61: ΝΑΡΘΗΚΕΣ ∆ΑΚΤΥΛΩΝ Τύπου Zimmer  
• Επιµήκεις,  η µία πλευρά να είναι εύκαµπτη µεταλλική και η άλλη από 

αφρώδες υλικό υψηλής αντοχής. 
 

* α) Σε περίπτωση που τα προσφερόµενα είδη προσφέρονται σε διαφορετικές 
µονάδες µέτρησης σε σχέση µε την µονάδα µέτρησης της περιγραφής του είδους 
στην διακήρυξη , οι προσφέροντες είναι υποχρεωµένοι να αντιστοιχίσουν µε 
σαφήνεια την µονάδα µέτρησης του προσφερόµενου είδους ως προς την µονάδα 
µέτρησης της διακήρυξης για να υπάρχει η δυνατότητα οικονοµικής σύγκρισης των 
προσφεροµένων ειδών. (ΟΡΟΣ ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ). 

β)  Οι εταιρείες είναι υποχρεωµένες σε περίπτωση που σε ζητούµενα  είδη της 
διακήρυξης  έχουν προσδιοριστεί διαστάσεις εκτός της αντιστοιχίας µε τον αύξοντα 
αριθµό του ζητούµενου είδους να προσδιορίζουν σε ποιο ζητούµενο είδος α, β, 
γ……. αντιστοιχεί το προσφερόµενο είδος και ως προς την διάσταση εφόσον βέβαια 
αυτά δεν παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις (ΟΡΟΣ ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ). 

 
Τα ανωτέρω είδη πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και για όσα εξ αυτών 

δεν υπάρχει λεπτοµερής τεχνική  περιγραφή , η αξιολόγηση θα γίνεται µε βάση 
τα τεχνικά χαρακτηριστικά που απορρέουν από την περιγραφή τη 
ονοµατολογίας του. 

Τυχόν εµπορικές ονοµασίες έχουν ενδεικτικό χαρακτήρα και µόνο. 

Οι διαστάσεις που τυχόν αναφέρονται είναι ενδεικτικές του τι εξυπηρετεί    το Γενικό 
Νοσοκοµείο Λευκάδας και ως εκ τούτου δεν είναι απαγορευτικό στο να προσφερθούν 
και διαστάσεις οι οποίες δεν έχουν ουσιώδη απόκλιση των ζητουµένων µε την µόνη 
προϋπόθεση όπως προαναφέραµε,  ότι η προσφέρουσα εταιρεία έχει την 
υποχρέωση να αντιστοιχίσει ακριβώς το προσφερόµενο είδος µε το ζητούµενο και µε 
τον τρόπο που περιγράψαµε ανωτέρω. 

Είναι υποχρεωτική η προσκόµιση δειγµάτων  των προσφεροµένων ειδών επί 
ποινή αποκλεισµού , τα οποία πρέπει να φέρουν την σφραγίδα της εταιρείας 
που τα προσφέρει. Επιτρέπεται η αποστολή των δειγµάτων στην Υπηρεσία 
µέχρι και τέσσερις (4) ηµέρες από την εποµένη της ηµεροµηνίας διενέργειας του 
διαγωνισµού, υπό την προϋπόθεση όµως ότι αποδεικτικό αποστολής θα περιέχεται 
απαραίτητα στο φάκελο προσφοράς µε τα τεχνικά στοιχεία. 
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 Ο ∆/ΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ              

 

 

 

 

 

        ΜΙΧΑΣ Σ. ΒΗΣΑΡΙΩΝ                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ  
.1. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Ονοµασία Τράπεζας : ……………………………………… 
Κατάστηµα : ………………………………………………….                
(∆ιεύθυνση – τηλέφωνα - fax )          Ηµεροµηνία έκδοσης   ……………… 
       

ΕΥΡΩ. ………………………………… 
Προς : 
∆ιοίκηση 6ης Υγειονοµικής ΠεριφέρειαςΠελοποννήσου  
Ιονίων Νήσων- Ηπείρου & ∆υτικής Ελλάδας  
Γενικό Νοσοκοµείο Λευκάδας 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Αρ. Βαλαωρίτη 24  Τ.Κ 31100 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ   ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΑΡ. ……………    ΕΥΡΩ  ………………….. 

 
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ. 
….……………………….. (και ολογράφως) υπέρ της εταιρείας ……………………………………….. ∆/νση 
…………………………………………………………. για τη συµµετοχή της στο διενεργούµενο διαγωνισµό της 
……………………………….......……. για την προµήθεια 
…………………………………….………………………………….. σύµφωνα µε την υπ. αρ.......διακήρυξη  σας. 
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από την συµµετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισµό απορρέουσες υποχρεώσεις 
της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 
Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη δήλωσή σας ολικά ή µερικά χωρίς καµία 
από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες 
από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 
χαρτοσήµου. 
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Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας µε την 
προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµα σας θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της. 
Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ………………………………………… 
(ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 
Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος ένα (1) µήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά 
αναφέρεται στη ∆\ξη). 
 
Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆, 
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το 
Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 

 
2. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Ονοµασία Τράπεζας : ..………………………….. 
Κατάστηµα : ……………………………………….. 
(∆ιεύθυνση – τηλέφωνα -  fax )           Ηµεροµηνία έκδοσης ……………… 
       

ΕΥΡΩ. ………………………………… 
Προς : 
∆ιοίκηση 6ης Υγειονοµικής ΠεριφέρειαςΠελοποννήσου  
Ιονίων Νήσων- Ηπείρου & ∆υτικής Ελλάδας  
Γενικό Νοσοκοµείο Λευκάδας 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Αρ. Βαλαωρίτη 24  Τ.Κ 31100 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. ….……… ΕΥΡΩ …………………………..…….. 
 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και υπέρ της εταιρείας 
………………………………………..∆/νση …………………………………………………………. µέχρι του ποσού των 
…………..ΕΥΡΩ (και ολογράφως) το οποίο καλύπτει το 5% της συµβατικής αξίας προ ΦΠΑ εκ ………........…. ΕΥΡΩ 
για την καλή εκτέλεση  από αυτήν των όρων της µε αριθµό ………σύµβασης που υπέγραψε µαζί σας για την 
προµήθεια  ………………..για κάλυψη αναγκών της αρ. διακήρυξης στο  .........     
 
Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη δήλωσή σας ολικά ή µερικά χωρίς καµία 
από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες 
από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 
χαρτοσήµου. 
 
Η παρούσα εγγύησή µας αφορά µόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει µέχρι και δύο µήνες από την λήξη της 
σύµβασης, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί µας καµιά ισχύ. 

 
Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆ 
,συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το 
Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.- 

 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  (ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ)  
 
Α/Α  ΕΙ∆ΟΣ  

 
  ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ  
ΜΗΝΙΑΙΟ 
ΚΟΣΤΟΣ  

ΕΤΗΣΙΟ 
ΚΟΣΤΟΣ  

ΦΠΑ  Τελική 
Τιµή  
µε ΦΠΑ  

ΣΥΝΟΛΑ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
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                                            ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ      
  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
∆ιοίκηση 6ης Υγειονοµικής Περιφέρειας 
Ιονίων Νήσων- Ηπείρου & ∆υτικής Ελλάδας 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ 

 
 
 

 
     Λευκάδα ………. 
 
    Αριθ. Πρωτ.:………….       
 

 
 
ΣΥΜΒΑΣΗ    υπ’αριθµ. ………………….  
 
 
 
ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ   
 
 
 
ΚΑΙ  
 
 
 
ΤΗΣ ………….……………….  
 
 
 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ……………………………………………….  
 
 
Συµβατικού Τιµήµατος ……………… € συµπεριλαµβανοµένου του  
 
 
Φ.Π.Α. 
 
 
 
Στη Λευκάδα σήµερα …………………ηµέρα ……………………… και ώρα 10η π.µ στα γραφεία του 
νοσοκο                                                                                                                                                                               
µείου µεταξύ του διοικητή του νοσοκοµείου κ……………………… που εκπροσωπεί νόµιµα το 
Νοσοκοµείο µε την ιδιότητα του αυτή και της εταιρείας: 
………………………………………………………….       συµφωνήθηκαν και συνοµολογήθηκαν τα εξής: 
    Ο πρώτος των συµβαλλόµενων διοικητής του νοσοκοµείου  έχοντας υπόψη του την αριθ. 
…….η συνεδρίαση θέµα……….ο /…………  απόφαση του  ∆. Σ  του νοσοκοµείου αναθέτει στο δεύτερο 
των συµβαλλόµενων την προµήθεια ειδών «………………………..»  ισχύς σύµβασης από 
………………έως  ……………………….  
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   1 Τόπος υπογραφής της σύµβασης ορίζεται το Γ. Ν Λευκάδας και προς διευκόλυνση των εταιρειών 
που εδρεύουν µακράν της πόλης της Λευκάδας είναι δυνατόν να υπογράφεται η σύµβαση (εάν το 
επιθυµούν οι εταιρείες) αφού αποσταλεί στην έδρα της εταιρείας µε έξοδα της. 
   2. Χρόνος υπογραφής ορίζεται (όπως το Π.∆118/2007 προβλέπει) σε δέκα ηµέρες από την 
κοινοποίηση η το αργότερο σε δέκα πέντε ηµέρες ισχυουσών όµως των διατάξεων του 
προαναφεροµένου Π. ∆  118/2007. 
   3. Συµβαλλόµενα µέρη είναι για εν  το νοσοκοµείο ο νόµιµος εκπρόσωπος του διοικητής 
……………………….. για  δε την εταιρεία  
…………………………………………………………………………………………………………………………
…….. 
   4. Το είδος που κατακυρώθηκε στην εταιρεία σας και που θα προµηθεύει το νοσοκοµείο είναι:  
……………………………………………………………………………………ανωτέρω τιµές επιβαρύνονται 
µε  ………. ΦΠΑ 
 
   5) Τιµή του είδους που θα προµηθεύεται το νοσοκοµείο είναι η τιµή που ρητά και κατηγορηµατικά 
αναφέρεται στην παράγραφο 4 της σύµβασης αυτής.   
   6. Τόπος παράδοσης του είδους ορίζεται οι αποθήκες υλικού της διαχείρισης του νοσοκοµείου καθώς 
και κάθε  άλλος τόπος µέσα στο νοσοκοµείο που θα υποδεικνύεται στην εταιρεία σας   από τα αρµόδια 
όργανα του νοσοκοµείου. 
   7. Τρόπος παράδοσης. Το είδος θα παραδίδεται στο νοσοκοµείο όπως αναφέρεται παραπάνω 
συσκευασµένα και µε έξοδα του προµηθευτή µέχρι τις αποθήκες του νοσοκοµείου. 
   8. Χρόνος   παράδοσης  του είδους ορίζεται σε (4) τέσσαρες ηµέρες από την υπογραφή της σχετικής 
σύµβασης και ύστερα από έγγραφη παραγγελία του νοσοκοµείου µας.  
   9. Τεχνικές προδιαγραφές του είδους είναι οι προδιαγραφές που ζητήθηκαν µε την αριθ 
…………………. διακήρυξη του διαγωνισµού και οι οποίες σαφώς και αναλυτικά αναφέρονται στην αριθ 
(….) τεχνική προσφορά της εταιρείας σας .  
   10. Η εταιρεία σας υποχρεούται στην έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης των όρων της 
σύµβασης ύψους 5% της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ καθώς και οποιουδήποτε άλλου 
στοιχείου η δικαιολογητικού που απαιτείται και θα ζητείται από το τµήµα οικονοµικού του νοσοκοµείου. 
Το ύψος της εγγυητικής επιστολής την οποία πρέπει να εκδώσετε ανέρχεται στο ποσό των   
…………………€. 
   11. Εγγυήσεις για την παράδοση παραλαβή και καλή λειτουργία του προµηθευόµενου είδους                                                   
ως εξής :Η εταιρεία σας υποχρεούται  να παραδίδει τα είδη σε άριστη κατάσταση µε έξοδα της µέχρι τις 
αποθήκες υλικού του νοσοκοµείου και εγγυάται για την καλή του κατάσταση  και λειτουργία ύστερα από 
την παραλαβή τους από τα αρµόδια όργανα. 
   12. Τρόπος πληρωµής του είδους ύστερα από την οριστική του ποιοτική και ποσοτική παραλαβή µε 
την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος για όλο το συµβατικό ποσό και χρόνος πληρωµής του είδους είναι ο 
καθοριζόµενος απο το Νόµο. Στα συµβατικά είδη γίνονται όλες οι νόµιµες κρατήσεις.  
   13. Αναπροσαρµογή του τιµήµατος δεν µπορεί να γίνει για κανένα λόγο. 
   14. Προβλεπόµενες ρήτρες ως εξής : Κατά την διάρκεια του χρόνου ισχύος της σύµβασης και σε 
περίπτωση που το προσκοµισθέν είδος δεν είναι σύµφωνο µε αυτήν ο προµηθευτής είναι 
υποχρεωµένος µέσα σε δέκα µέρες από την κοινοποίηση σχετικού εγγράφου να αντικαθιστά το είδος µε 
άλλο σύµφωνα µε τη σύµβαση και πάντα µε έξοδα της εταιρείας του προµηθευτή Όποιος δεν θα 
συµµορφώνεται µε τα παραπάνω θα κηρύσσεται έκπτωτος εφαρµοζόµενων όλων των διατάξεων του 
4412/2016. 
   15. Τρόπος επίλυσης για τυχόν διαφορές που ήθελαν προκύψει µεταξύ των συµβαλλοµένων ισχύουν 
ρητά όλες οι διατάξεις του 4412/2016. Κάθε διαφορά που θα µµπορούσε να προκύψει από την 
εφαρµογή της σύµβασης αυτής, και δεν τακτοποιηθεί µµεταξύ των ενδιαφεροµένων, υπάγεται στην 
αρµοδιότητα των δικαστηρίων Λευκάδας. 
    16. Ορίζεται µε τη σύµβαση αυτή ότι αντί της προσφυγής στα δικαστήρια οπός αναφέρεται 
παραπάνω είναι δυνατή η προσφυγή των συµβαλλοµένων σε διαιτησία οι αποφάσεις της οποίας είναι 
υποχρεωτικές για τους συµβαλλόµενους χωρίς να αναιρείται η προηγούµενη παράγραφος αριθµ.15 της 
σύµβασης αυτής .  
   17. Σε ότι αφορά τις υποχρεώσεις των εταιρειών ως προς τη σύµβαση αυτή ισχύουν και θα 
εφαρµόζονται όλες οι διατάξεις του 4412/2016. 
   18. Με τη σύµβαση αυτή τέλος ορίζεται και πάλι ότι έχουν ισχύ και θα εφαρµόζονται  οι όροι της 
διακήρυξης ………………..  
   19. Το κείµενο της σύµβασης αυτής κατισχύει κάθε άλλου κειµένου σύµφωνα µε όλα όσα ορίζονται 
στο Ν.4412/2016. 
   20. Η σύµβαση αυτή συντάχθηκε σε τρία αντίγραφα διαβάστηκε από τα συµβαλλόµενα µέρη 
υπογράφεται ένα δε αντίγραφο παίρνει ο  συµβαλλόµενος και δυο αντίγραφα (το πρωτότυπο και ένα 
αντίγραφο )παραµένουν στα αρχεία του νοσοκοµείου. 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
ΜΕΡΟΣ Α:  ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
A.1. ΟΡΙΣΜΟΙ KAI ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  
ΑΡΘΡΟ 2. ΟΡΙΣΜΟΙ  

Αναθέτουσα Αρχή 
Υπηρεσία ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού  
Αρµόδιος Υπηρεσίας ∆ιενέργειας  
∆ιακήρυξη  
Προµήθεια  
Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης ∆ιαγωνισµού  
Προσφέρων  
Εκπρόσωπος  
Αντίκλητος  
Προµηθευτής  
Κατακύρωση  
Σύµβαση  
Συµβατικά τεύχη  
Προϋπολογισµός  
Συµβατικό Τίµηµα  
Επιτροπή Παραλαβής Έργου  

ΑΡΘΡΟ 3 :   ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
ΑΡΘΡΟ 4 : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   
ΑΡΘΡΟ 5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 
  
A.2. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
ΑΡΘΡΟ 6. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  
ΑΡΘΡΟ 7. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ, ΕΝ∆ΙΚΑ ΜΕΣΑ  
ΑΡΘΡΟ 8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ - ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ  
ΑΡΘΡΟ 9. ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΠΑΡΟΧΗ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ  
ΑΡΘΡΟ 10. ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
ΑΡΘΡΟ 11. ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
 
A.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΑΡΘΡΟ 12. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
ΑΡΘΡΟ 13. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
ΑΡΘΡΟ 14. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑ∆ΙΟ ΤΗΣ  
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  
ΑΡΘΡΟ 15. ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ  
 
A.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
ΑΡΘΡΟ 16. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
ΑΡΘΡΟ 17. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
ΑΡΘΡΟ 18. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  
ΑΡΘΡΟ 19. ΜΕΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
ΑΡΘΡΟ 20. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
ΑΡΘΡΟ 21. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΩΝ  
ΑΡΘΡΟ 22. ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΝΟΜΙΣΜΑ  
ΑΡΘΡΟ 23. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
ΑΡΘΡΟ 24. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
ΑΡΘΡΟ 25. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
ΑΡΘΡΟ 26. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
ΑΡΘΡΟ 27. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ  
 
A.5. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
ΑΡΘΡΟ 28. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
ΑΡΘΡΟ 29. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ – ΕΝ∆ΙΚΑ ΜΕΣΑ  
ΑΡΘΡΟ 30. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  
ΑΡΘΡΟ 31.ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ  
 ΑΡΘΡΟ 32. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  
ΑΡΘΡΟ 33. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ  
ΑΡΘΡΟ 34. ΣΥΜΒΑΣΗ  
ΑΡΘΡΟ 35. ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ  
ΑΡΘΡΟ 36. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ  
ΑΡΘΡΟ 37. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 
ΑΡΘΡΟ 38. ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
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ΑΡΘΡΟ 39. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ 
 
 
ΜΕΡΟΣ Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ                                                 Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 
                                                                           ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ   
 
                                                                         ΜΙΧΑΣ Σ.  ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ 
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