
 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ -ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 

     3
ε
  Τ.ΠΔ.-ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΔΡΗΝΖ 

 

Σκήκα : ΠΡΟΜΖΘΔΗΏΝ ΚΑΣΔΡΗΝΖ:14-10-2019  

Σαρ. Γηεπζ. : 6
ν
 ρηι. Καηεξίλεο-Αξσλά ΑΡ. ΠΡΩΣ.:16688  

Σαρ. Κώδ. : 60100    

Πιεξνθνξίεο : Γξ. πξνκεζεηψλ   

Σειέθσλν : 23513 52849-50153-50347   

Fax : 23513 50102   

E-mail : Promith1@1142.syzefxis.gov.gr   

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ Αξηζκ. 29/2019 

ΤΝΟΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ, γηα ηελ πξνκήζεηα Καζεηήξσλ 

                    ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ – ΤΝΟΠΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ Γεληθό Ννζνθνκείν Καηεξίλεο  

ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ πλνπηηθόο  

ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΖ 

Πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κόλν 

βάζεη ηεο ηηκήο αλά δεηνύκελν είδνο  

ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 

Ζκεξνκελία 1-11-2019 

Ζκέξα :Παξαζθεπή  Ώξα : 11:00  

 Γεληθό Ννζνθνκείν Καηεξίλεο   

ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 6
ν
 ρηι. Καηεξίλεο-Αξσλά   

 Γξ. Πξνκεζεηώλ  

 Καζεηήξεο  

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟΤ Όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζην  

 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β΄ ηεο παξνύζαο  

ΚΑΔ 1311  

ΚΩΓΗΚΟ CPV 33141200-2  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΘΔΗΑ ΓΑΠΑΝΖ 

16130,7ρσξίο ΦΠΑ&  

20002,07 € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ)  

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΖΖ Σεκάρηα  



 Δληόο ΣΡΗΩΝ  (3) ΔΡΓΑΗΜΩΝ ΖΜΔΡΩΝ  

ΥΡΟΝΟ ΚΑΗ ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ από ηελ εκεξνκελία δηαβίβαζεο ζρεηηθήο  

 Παξαγγειίαο.   

 Σκεκαηηθή παξάδνζε ζηηο απνζήθεο ηνπ  

 Ννζνθνκείνπ θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη  

 ώξεο, κε έμνδα θαη επζύλε ηνπ πξνκεζεπηή  

ΚΡΑΣΖΔΗ ΔΠΗ ΣΖ ΣΗΜΖ ΣΩΝ Οη ηηκέο ππόθεηληαη ζηηο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ  

ΔΗΓΩΝ θαη ηξίησλ λόκηκεο θξαηήζεηο  

ΦΟΡΟ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ Καηά ηελ πιεξσκή παξαθξαηείηαη θόξνο  

(ΑΡΘΡΟ 24 λ. 2198/94) εηζνδήκαηνο ζύκθσλα κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν.2198/94  

   

 

 

Έρνληαο ππφςε: 

Σηο δηαηάμεηο φπσο απηέο ηζρχνπλ:  

Σνπ Ν.3329/2005 (ΦΔΚ 81/4.4.2005) Πεξί Δζληθνχ πζηήµαηνο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  

Σνπ Ν.3580/2007 «Πξνµήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπνµέλσλ απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνη-λσληθήο Αιιειεγγχεο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α΄134/18-6-2007).  

Σνπ Ν. 3918/2011 (ΦΔΚ 31/Α/2011) «Γηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην ζχζηεµα πγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο»  

Σνπ Ν. 4072/2012 (ΦΔΚ 86 Α’/11-04-2012) «Βειηίσζε επηρεηξεµαηηθνχ πεξηβάιινληνο –Νέα εηαηξηθή µνξθή- ήµαηα- 

Μεζίηεο Αθηλήησλ- Ρχζµηζε Θεµάησλ λαπηηιίαο, ιηµέλσλ θαη αιηείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο, Μέξνο Γεχηεξν, Νέα εηαηξηθή 

µνξθή: Ηδησηηθή Κεθαιαηνπρηθή Δηαηξία (ΗΚΔ)  

Σνπ Ν. 4250/2014 (ΦΔΚ 74/η. Α΄) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο – Καηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο Ννµηθψλ Πξνζψπσλ θαη 

Τπεξεζηψλ ηνπ Γεµνζίνπ Σνµέα – Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) θαη ινηπέο ξπζµίζεηο».  

Σνπ Ν. 4254/2014 «Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνµίαο ζην πιαίζην εθαξµνγήο ηνπ λ. 4046/2012 θαη 

άιιεο δηαηάμεηο»  

Σνπ Ν. 4272/2014 (ΦΔΚ 145/Α/11-07-2014) Πξνζαξµνγή ζην εζληθφ δίθαην ηεο Δθηειεζηηθήο Οδεγίαο 2012/25/ΔΔ ηεο 

Δπηηξνπήο ηεο 9εο Οθησβξίνπ 2012 γηα ηε ζέζπηζε δηαδηθαζηψλ ε-λεµέξσζεο ζρεηηθά µε ηελ αληαιιαγή, µεηαμχ ησλ 

θξαηψλ−µειψλ, αλζξψπηλσλ νξγάλσλ πνπ πξννξίδνληαη γηα µεηαµφζρεπζε − Ρπζµίζεηο γηα ηελ Φπρηθή Τγεία θαη ηελ 

Ηαηξηθψο Τπν-βνεζνχµελε Αλαπαξαγσγή θαη ινηπέο δηαηάμεηο.  

Π.Γ.118/2007άξζν 21.  

Σνπ N. 4412/2016 (ΦΔΚ 47/η. Α΄/08.08.2016) Γεµφζηεο πµβάζεηο Έξγσλ, Πξνµεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξµνγή ζηηο 

νδεγίεο 2014/24/ΔΔ & 2014/25/ΔΔ)  

        2. Σηο απνθάζεηο: 

 2.1  Tελ  κε  αξηζκ34/10-10-2019 (ζ’εκα 19ν)  απφθαζε  ηνπ Ννζνθνκείνπ , έγθξηζεο πξνθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ.                                                                                                                                                                   

2.2 Σελ  αξηζκ 144 /14-10-2019 Ννκηθή Γέζκεπζε.  (ΑΓΑ:607Φ4690ΒΣ-Η9Λ).. 

ΠΡΟΚΖΡΤΟΤΜΔ 



πλνπηηθφ Γηαγσληζκφ, κε γξαπηέο ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο γηα ηελ πξνκήζεηα Καζεηήξσλ, πξνυπνινγηζκνχ 

δαπάλεο 20.002,07€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α., κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 

νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηεο ηηκήο γηα ηα δεηνχκελα είδε ηνπ πίλαθα ηνπ Παξαξηήκαηνο Β΄ ηεο 

παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

Ο δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζηηο 1 -11-2019 εκέξα Παξαζθεπή  θαη ώξα 11.00 π.κ., ζην ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ 

ηνπ Ννζνθνκείνπ. 
Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα, είλαη εθπξφζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη 

απφ ηελ Τπεξεζία πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ. 

Γηα πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηε δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ, νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζην 

Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Ννζνθνκείνπ, φιεο ηηο εξγάζηκεο κέξεο θαη ψξεο θαη ζην ηειέθσλν2351352849-

2351350153-2351350347. 
 

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ 

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ – ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ (ΜΔΡΟ Α΄)  

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ – ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΕΖΣΟΤΜΔΝΧΝ ΔΗΓΧΝ - ΠΟΟΣΖΣΔ -ΜΔΡΟ ΗΗ- (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ B΄)  

ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄)  

ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ (δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο) ΣΔΤΓ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄)  

ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ (ηερληθήο πξνζθνξάο) Ν. 1599/1986 (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ΄) 

ΜΔΡΟ Α 

ΑΡΘΡΟ 1ν ΥΡΟΝΟ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Όζνη επηζπµνχλ λα ζπµµεηάζρνπλ ζην δηαγσληζµφ ζα πξέπεη λα  ππνβάιινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο ζην γξαθείν Πξνµεζεηψλ ηνπ 

Γεληθνχ Ννζνθνµείνπ Καηεξίλεο, µέρξη ηελ 7-6-2018, εµέξα Πέκπηε  θαη ψξα πξηλ ηεο 11:00π.κ., πξηλ ηελ ψξα έλαξμεο ηνπ 

δηαγσληζκνχ  (µε νπνηνλδήπνηε ηξφπν θαη αλ απηά θαηαηίζεληαη ή απνζηέιινληαη). 

Δµπξφζεζµεο ζεσξνχληαη νη πξνζθνξέο πνπ ζα έρνπλ πεξηέιζεη ζηελ Τπεξεζία µέρξη ηελ παξαπάλσ εµεξνµελία θαη ψξα. 

Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη µεηά ηελ παξαπάλσ εµεξνµελία θαη ψξα, είλαη εθπξφζεζµεο θαη επηζηξέθνληαη απφ ηελ Τπεξεζία 

πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζµφ, ρσξίο λα απνζθξαγηζζνχλ.  

ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ: 

Γεληθφ Ννζνθνκείν Καηεξίλεο  

Γηεχζπλζε: 6ν ρηι. Καηεξίλεο – Αξσλά, 601 00 Καηεξίλε 

Σειέθσλα Δπηθνηλσλίαο: 2351350347, 2351352849,2351350376 

ΔΜΑΗL-promithproist@1142.syzefxis.gov.gr 

ΑΡΘΡΟ 2ν ΠΡΟΟΝΣΑ ΚΑΗ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ – ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΦΑΚΔΛΛΟΤ  

Γηθαίσµα ζπµµεηνρήο ζην δηαγσληζµφ έρνπλ:  

α) ηα θπζηθά ή λνµηθά πξφζσπα.  

β) ελψζεηο πξνµεζεπηψλ πνπ ππνβάινπλ θνηλή πξνζθνξά. 

 γ) ζπλεηαηξηζµνί 

 δ) θνηλνπξαμίεο πξνµεζεπηψλ  

Οη ελψζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο δελ ππνρξενχληαη λα ιαµβάλνπλ νξηζµέλε λνµηθή µνξθή πξνθεηµέλνπ λα ππνβάινπλ ηελ 

πξνζθνξά. Ζ επηιεγείζα έλσζε ή θνηλνπξαμία ππνρξενχηαη λα πξάμεη ηνχην εάλ θαηαθπξσζεί ζε απηή ε ζχµβαζε εθφζνλ ε ιήςε 

νξηζµέλεο λνµηθήο µνξθήο είλαη αλαγθαία γηα ηελ νξζή εθηέιεζε ηεο ζχµβαζεο        

mailto:����L-promithproist@1142.syzefxis.gov.gr


ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Σξφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ 

Κάζε πξνζθνξά ζπληάζζεηαη ζχµθσλα µε ηα αλαθεξφµελα ζην Ν. 4412/2016 ζηελ Διιεληθή γιψζζα θαη ππνβάιιεηαη,  µέζα ζε 

θαιά ζθξαγηζµέλν θάθειν, ζε δύν (2) αληίγξαθα, ζηνλ νπνίν ζα αλαγξάθνληαη επθξηλψο:  

α. Ζ ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ» µε θεθαιαία γξάµµαηα. 

Β. Ο πιήξεο ηίηινο ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζµφ, ήηνη «ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΔΡΗΝΖ”. 

γ. Ο αξηζµφο ηεο δηαθήξπμεο: 29/2019 

δ. Ζ εµεξνµελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζµνχ 1-11-2019 

ε. Σα ζηνηρεία ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα………….. 

Οη πξνζθέξνληεο ππνβάιινπλ µε ηελ πξνζθνξά ηνπο ζηνλ θπξίσο θάθειν, ζχµθσλα µε ηηο νηθείεο δηαηάμεηο: 

1. Δικαιολογηηικά ζςμμεηοσήρ 

Ο θάθεινο «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα: 

α) ΣΤΠΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ (TEΤΓ) [άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016 σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε 

πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνπλ δεκφζηεο αξρέο ή ηξίηα κέξε (Παξάξηεκα Δ  ). 

Ζ εµεξνµελία ηεο ππεχζπλεο δήισζεο πξέπεη λα είλαη εληφο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα εµεξνινγηαθψλ εµεξψλ πξν ηεο θαηαιεθηηθήο 

εµεξνµελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ (δελ απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο απφ αξµφδηα δηνηθεηηθή αξρή ή ηα 

ΚΔΠ). Ζ απαηηνχµελε ππεχζπλε δήισζε ππνγξάθεηαη, επί εηαηξηψλ πεξηνξηζµέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.), Ηδησηηθψλ Κεθαιαηνπρηθψλ 

εηαηξεηψλ (Η.Κ.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο ηνπο ή πξφζσπν εηδηθψο εμνπζηνδνηεµέλν απ’ 

απηνχο θαη επί αλσλχµσλ εηαηξηψλ (Α.Δ.) απφ ηνλ πξφεδξν θαη ηνλ δηεπζχλνληα ζχµβνπιν ή πξφζσπν εηδηθψο εμνπζηνδνηεµέλν 

είηε µε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πµβνπιίνπ ηεο Δηαηξίαο είηε µε εηδηθή αηνµηθή εμνπζηνδφηεζε ηνπ πξνέδξνπ ή δηεπζχλνληα 

ζπµβνχινπ.  

Δπηζεκαίλεηαη φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί λα ζπκπιεξψζεη κφλν : 

ηελ Δλφηεηα  A-B- ηνπ Μέξνπο ΗI  

κφλν ηελ Δλφηεηα A-B-Γ ηνπ Μέξνπο ΗII  

κφλν ηελ Δλφηεηα A ηνπ Μέξνπο ΗV, ρσξίο λα ππνρξενχηαη λα ζπκπιεξψζεη νπνηαδήπνηε άιιε ελφηεηα ηνπ Μέξνπο ΗV ηνπ 

εληχπνπ.  

Δπίζεο δελ απαηηείηαη ε ζπκπιήξσζε ηνπ  Μέξνπο V. 

β) ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηνπ πξνζθέξνληνο ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ, 

γ) παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, αλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο ζπκκεηέρνπλ κε αληηπξφζσπν ηνπο.  

Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά ππνβάιινπλ ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο παξ. α, (ΣΤΠΟΠΟΗΖΜΔΝΟ 

ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ (TEΤΓ ) γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. 

Ζ αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα αλά πάζα ζηηγκή λα δεηήζεη φια ή θάπνηα απφ ηα πηζηνπνηεηηθά/δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα πνπ 

απνδεηθλχνπλ ηα αλσηέξσ, εθφζνλ θξίλεη φηη απηφ είλαη απαξαίηεην γηα ηελ νκαιή δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο. 

Οη ελψζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, καδί κε ηελ πξνζθνξά ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ 

θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε πξνκεζεπηή πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία. 

Γηα ηνπο πλεηαηξηζκνχο, απαηηείηαη βεβαίσζε επνπηεχνπζαο αξρήο φηη ν πλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα.   

2. Φάκελορ ζε 2 ανηίγπαθα με ηην ένδειξη «ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» 

ηνλ  ΦΑΚΔΛΟ µε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ», ηνπνζεηνχληαη απαξαίηεηα ζε δχν αληίγξαθα, εθ ησλ νπνίσλ ην έλα 

πξσηφηππν θαη ην δεχηεξν απιφ θσηναληίγξαθν (ρσξίο αλαγξαθή ηηκψλ).: 

1. Δληππν ηερληθήο πξνζθνξάο φπνπ ζα αλαθέξνληαη ηα ηερληθά ζηνηρεία ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ . 



2. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ ζπµµεηέρνληα, µε ηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη: α) ε πξνζθνξά ηνπ πιεξνί πιήξσο ηηο απαηηνχµελεο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ δηαγσληζµνχ, β) ν πξνζθέξσλ δηαζέηεη θαηάιιειε θαη επαξθή ππνδνµή - µέζα, θηι. γηα ηελ εθηέιεζε 

ηεο ζχµβαζεο,γ) ε πξνζθνξά ηνπ ηζρχεη γηα δηάζηεµα ηνπιάρηζηνλ (120) εµεξψλ θαη δ) πκθσλεί γηα ην ρξφλν θαη ηνλ ηφπν 

παξάδνζεο ησλ εηδψλ. 

      ΓΔΗΓΜΑΣΑ  

Όινη νη πξνζθέξνληεο πξέπεη νπσζδήπνηε, επί πνηλή απόξξηςεο, καδί κε ηηο πξνζθνξέο ηνπο λα θαηαζέζνπλ δείγκαηα 

δσξεάλ, ηα  νπνία ζα γίλνληαη απνδεθηά κέρξη ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξώλ . Ο αξηζκόο ησλ δεηγκάησλ 

πνπ ζα πξνζθνκηζηνύλ ζα είλαη ηθαλόο  γηα ηνλ έιεγρν θαη ηε δνθηκή , ώζηε λα δηακνξθσζεί ζσζηή άπνςε γηα ηελ 

θαηαιιειόηεηα ηνπ είδνπο θαη αλαθέξεηαη αλά είδνο ζηελ θαηάζηαζε εηδώλ ηνπ δηαγσληζκνύ .  

Δπίζεο πξέπεη ζηα δείγκαηα ή πξνζπέθη λα αλαθέξνπλ ηνλ α/α  ηεο θαηάζηαζεο θαη ηελ νλνκαζία ηνπ είδνπο ζηα νπνία 

αληηζηνηρνχλ, ψζηε λα αμηνινγεζνχλ. 

Οη πξνκεζεπηέο  πξέπεη λα αλαθέξνπλ ζηηο πξνζθνξέο ηνπο, ηε κάξθα ηε ζπζθεπαζία, ηελ ρψξα θαηαγσγήο ησλ εηδψλ πνπ 

πξνζθέξνπλ.  

                                                  ΚΑΣΑΓΩΓΖ ΣΟΤ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΟΤ ΔΗΓΟΤ 

Μεηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, δελ επηηξέπεηαη ε αιιαγή ησλ ζηνηρείσλ πνπ δειψζεθαλ κε ηελ πξνζθνξά θαη κε βάζε ηελ νπνία 

έγηλε ε θαηαθχξσζε. Μπνξεί λα εγθξηζεί κεηά απφ αηηηνινγεκέλν αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή  ε  αιιαγή  ηνπ  εξγνζηαζίνπ  κε  

απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ Τπνπξγνχ ή ηνπ αξκφδηνπ γηα ηελ δηνίθεζε ηνπ θνξέα νξγάλνπ, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ 

νξγάλνπ.  

ε πεξίπησζε ζπλππνβνιήο κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα ε γλσζηνπνίεζε ησλ νπνίσλ 
ζηνπο ζπλδηαγσληδφκελνπο ζα έζηγε ηα έλλνκα ζπκθέξνληά ηνπ, ηφηε ν πξνζθέξσλ νθείιεη λα ζεκεηψλεη επ΄ απηψλ ηελ έλδεημε 
«πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα». Ζ έλλνηα ηεο πιεξνθνξίαο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα αθνξά κφλν ηελ πξνζηαζία ηνπ 
απνξξήηνπ πνπ θαιχπηεη ηερληθά ή εκπνξηθά δεηήκαηα ηεο επηρείξεζεο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ.       
  3.Φάκελορ ζε 2 ανηίγπαθα με ηην ένδειξη« ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ».  

Υσξηζηφ ζθξαγηζµέλν θάθειν επί πνηλή απφξξηςεο, µε ηελ έλδεημε «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ»,  εληφο ηνπ νπνίνπ ηνπνζεηείηαη 

ε νηθνλνµηθή πξνζθνξά. 

ηνλ ΚΛΔΗΣΟ ΦΑΚΔΛΟ µε ηελ έλδεημε «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ», ηνπνζεηείηαη ε νηθνλνµηθή πξνζθνξά, απαξαίηεηα ζε δχν 

αληίγξαθα (εθ ησλ νπνίσλ ην έλα πξσηφηππν θαη ην δεχηεξν θσηναληίγξαθν),  ε νπνία ζα πεξηέρεη ηα νηθνλνµηθά ζηνηρεία ηεο 

πξνζθνξάο δηαµνξθσµέλα σο εμήο: 

Θα δνζεί ηηκή κνλάδαο αλά είδνο, αξηζµεηηθψο θαη νινγξάθσο. ε πεξίπησζε δηαθνξνπνίεζεο µεηαμχ ηεο αλαγξαθφµελεο ηηµήο 

αξηζµεηηθψο θαη νινγξάθσο, ιαµβάλεηαη ππφςε ε ηηµή νινγξάθσο. ηηο ηηµέο ζα πεξηιαµβάλνληαη νη λφµηµεο θξαηήζεηο θαη νη 

επηβαξχλζεηο επί ησλ θξαηήζεσλ. ε πεξίπησζε δηαθνξνπνίεζεο µεηαμχ ηεο αλαγξαθφµελεο ηηµήο αξηζµεηηθψο θαη νινγξάθσο, 

ιαµβάλεηαη ππφςε ε ηηµή νινγξάθσο.  

ηελ ηηµή πεξηιαµβάλνληαη ηα έμνδα πξνµήζεηαο θαη µεηαθνξάο ππφ πξνµήζεηα είδνπο, ζηνλ ρψξν πνπ ζα ππνδεηρζεί ζηνλ 

πξνµεζεπηή απφ ηελ Τπεξεζία. ηελ πξνζθνξά ζα αλαγξάθεηαη ην πνζνζηφ Φ.Π.Α. επί ηνηο εθαηφ ζην νπνίν ππάγνληαη ηα ππφ 

πξνµήζεηα είδε θαη ζα βαξχλεη ην Ννζνθνµείν.  

Οη ηηµέο ηεο πξνζθνξάο είλαη δεζµεπηηθέο γηα ηνλ πξνµεζεπηή µέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο ζχµβαζεο. Απνθιείεηαη νπνηαδήπνηε 

αλαζεψξεζε ησλ ηηµψλ ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε αμίσζε ηνπ πξνµεζεπηή πέξαλ ηνπ πξνζθεξφµελνπ αληίηηµνπ ησλ εηδψλ 

πνπ ζα πξνµεζεχζεη βάζεη ησλ ηηµψλ ηεο πξνζθνξάο ηνπ µέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ θαη ηελ απνπιεξσµή ηνπο.  

Οη ζπµµεηέρνληεο ζηελ δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζµνύ ππνρξενύληαη ζηελ νηθνλνµηθή ηνπο πξνζθνξά (ζε ρσξηζηή ζηήιε) 

λα αλαγξάςνπλ ηηο ηηµέο ηνπ ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΖΡΗΟΤ ΣΗΜΩΝ ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη. 

ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη ην είδνο ζην παξαηεξεηήξην ζα αλαγξάθεηαη ε έλδεημε : ΓΔΝ ΤΠΑΡΥΔΗ 

Πξνζθνξέο αλψηεξεο ηνπ ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΖΡΗΟΤ ΣΗΜΧΝ ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.Οη πξνζθνξέο, επί πνηλή απφξξηςεο, 

δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζµαηα, ζβεζίµαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο. Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε, απηή 

πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξαµµέλε θαη µνλνγξαµµέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ε δε αξµφδηα επηηξνπή παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο 

ησλ πξνζθνξψλ πξέπεη θαηά ηνλ έιεγρν λα θαζαξνγξάςεη ηελ ηπρφλ δηφξζσζε, λα µνλνγξάςεη θαη λα ζθξαγίζεη απηήλ. Ζ 

πξνζθνξά απνξξίπηεηαη φηαλ ππάξρνπλ ζ΄ απηήλ δηνξζψζεηο νη νπνίεο ηελ θαζηζηνχλ αζαθή θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο 

αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ.Ο πξνζθέξσλ, εθφζνλ δελ έρεη αζθήζεη εµπξνζέζµσο ηελ έλζηαζε ηνπ άξζξνπ 127 ηνπ 

Ν.4412/2016 θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζµνχ, ή έρεη απνξξηθζεί ε αλσηέξσ έλζηαζε, ζεσξείηαη φηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη 

αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο ή πξφζθιεζεο θαη δελ δχλαηαη, µε ηελ πξνζθνξά ηνπ ή µε νηνλδήπνηε άιιν 

ηξφπν, λα απν-θξνχζεη, επζέσο ή εµµέζσο, ηνπο αλσηέξσ φξνπο. Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο, επί λνµίµσο ππνβιεζέλησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ, νη δηαγσληδφµελνη παξέρνπλ δηεπθξηλίζεηο µφλν φηαλ απηέο δεηνχληαη απφ αξµφδην φξγαλν είηε θαηά ηελ ελψπηνλ 

ηνπ δηαδηθαζία, είηε θαηφπηλ εγγξάθνπ ηεο Τπεξεζίαο, (ζχµθσλα µε ην άξζξν 102 ηνπ Ν.4412/2016). Απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο, νη 

νπνίεο παξέρνληαη, ζχµθσλα µε ηα παξαπάλσ, ιαµβάλνληαη ππφςε µφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεµεία γηα ηα νπνία 



ππνβιήζεθε ζρεηηθφ αίηεµα απφ ην αξµφδην φξγαλν .Όια ηα έγγξαθα πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ 

ζπληάζζνληαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα.Οη ππεχζπλεο δειψζεηο πξέπεη λα έρνπλ αιεζέο θαη αθξηβέο πεξηερφµελν, άιισο επηθέξνπλ 

θπξψζεηο. 

ΥΡΟΝΟ ΗΥΤΟ ΣΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζµεχνπλ ηνπο πξνµεζεπηέο γηα ρξνληθφ δηάζηεµα  120  εκεξώλ απφ ηελ επφµελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζµνχ, θαζψο θαη γηα ην ρξφλν πνπ απνδέρνληαη λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο 

µηθξφηεξν ηνπ πξνβιεπφµελνπ απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε, απνξξίπηεηαη ζαλ απαξάδεθηε. Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο µπνξεί λα 

παξαηείλεηαη µνλνµεξψο, µεηά απφ απφθαζε ηνπ  Γ., πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο θαη γηα ρξνληθφ δηάζηεµα  ΓΤΟ (2) µελψλ. Ζ ηζρχο ηεο 

πξνζθνξάο µπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, µε ηε ζχµθσλε γλψµε ηνπ ζπµµεηέρνληνο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, θαη’ αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεµα ίζν µε ην πξνβιεπφµελν απφ ηε δηαθήξπμε. 

ΑΡΘΡΟ 3ν  ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ – ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ ΣΗΜΩΝ  

1.Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη δεκφζηα απφ ην αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη 

αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ απηνχ (Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ). 

2. Ζ Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη απφ 

ηε δηαθήξπμε. 

3. Ζ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ κπνξνχλ λα 

γίλνπλ ζε κία δεκφζηα ζπλεδξίαζε, θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο. 

4. Απηνί πνπ δηθαηνχληαη λα παξεπξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ιακβάλνπλ γλψζε ησλ 

ζπκκεηαζρφλησλ ζην δηαγσληζκφ, θαζψο επίζεο θαη ησλ ηηκψλ πνπ πξνζθέξζεθαλ. 

5. Οη θάθεινη ησλ oηθovoµηθψv πξνζθνξψλ, γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ θαη 

ινηπψλ ζηνηρείσλ, δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη, εθφζνλ δελ αζθεζεί έλδηθν µέζν θαηά ηεο απφθαζεο απφξξηςεο ηεο 

πξνζθνξάο ή εθφζνλ έρεη παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζµία άζθεζεο ελδίθσλ µέζσλ θαη’ απηήο ή έρεη ππνβιεζεί παξαίηεζε απφ 

ηπρφλ αζθεζέλ έλδηθν µέζν.  

ΑΡΘΡΟ 4ν ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΖ ΣΗΜΖ -  ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ  

Ζ αλάδεημε ηνπ πξνµεζεπηή ζα γίλεη µε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπµθέξνπζα απφ νηθνλνµηθή άπνςή 

πξνζθνξάαπνθιεηζηηθά βάζεη ηεο ηηµήο (ραµειφηεξε ηηµή). πλεπψο, γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα ιεθζεί ππφςε 

απνθιεηζηηθά ε ραµειφηεξε απφ ηηο πξνζθεξφµελεο ηηκέο. ηελ πεξίπησζε πνπ επξίζθνληαη πξνζθνξέο µε ηελ ίδηα αθξηβψο ηηµή 

απηέο ζεσξνχληαη ηζφηηµεο. 

ηελ πεξίπησζε απηή ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ αλάδνρν µε θιήξσζε µεηαμχ ησλ νηθνλνµηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ 

ηζφηηµεο πξνζθνξέο. Ζ θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηνπ αξµνδίνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ θαη παξνπζία απηψλ ησλ νηθνλνµηθψλ 

θνξέσλ.Πξνζθνξέο αφξηζηεο, αλεπίδεθηεο εθηίµεζεο ή ππφ αίξεζε απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Δπίζεο, απνξξίπηνληαη σο 

απαξάδεθηεο νη πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο, θαζφζνλ απνηεινχλ 

φιεο απαξάβαηνπο φξνπο.  

Ζ πξνζθεξφµελε ηηµή ζα αλαγξάθεηαη ζε επξψ θαη ζα πεξηιαµβάλεη ηηο λφµηµεο θξαηήζεηο, εθηφο ηνπ αλαινγνχληα ΦΠΑ.   

Οη ηηµέο δεζµεχνπλ ηνλ πξνµεζεπηή γηα φιε ηελ δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχµβαζεο θαη ζε ηπρφλ παξάηαζε απηήο.  

Πξνζθνξέο πνπ ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξµνγήο ηεο ηηµήο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη µε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφµελε ηηµή, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.  

ΑΡΘΡΟ 5ν ΚΑΣΑΚΤΡΩΖ - ΔΓΓΤΖΔΗ 

Ζ θαηαθχξσζε ζα γίλεη ζηνλ αλάδνρν πνπ θξίζεθε ε πξνζθνξά ηνπ απνδεθηή µε βάζε  ηε δηαθήξπμε  θαη πνπ ζα πξνζθέξεη ηε 

πιένλ ζπµθέξνπζα απφ νηθνλνµηθή άπνςή πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηεο ηηµήο ζχµθσλα µε ην άξζξν 103 ηνπ Ν.4412/2016.Ζ 

θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζµνχ ζα γίλεη απφ ην Γηνηθεηηθφ πµβνχιην ηνπ Ννζνθνµείνπ. ηε ζπλέρεηα, ζα απνζηαιεί ζηνλ κεηνδφηε ε 

ζρεηηθή ζχµβαζε.  

Ο πξνµεζεπηήο ζηνλ νπνίν θαηαθπξψζεθε ε πξνµήζεηα, ππνρξενχηαη εληφο δέθα (10) εµεξψλ απφ ηελ εµεξνµελία θνηλνπνίεζεο 

ηεο αλαθνίλσζεο, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχµβαζεο.  

ε πεξίπησζε πνπ ζα πξνθχςεη ζχκβαζε αμίαο 20.000,00€ θαη άλσ ζα πξνζθνκηζηεί εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ηεο 

ζχκβαζεο  5% επί ησλ θαηαθπξσζέλησλ εηδψλ ρσξίο ΦΠΑ. 



ε πεξίπησζε πνπ ν αλαθεξπρζείο πξνµεζεπηήο δελ πξνζέιζεη µέζα ζηελ πξνζεζµία πνπ ηνπ νξίζηεθε λα ππνγξάςεη ηε ζρεηηθή 

ζχµβαζε, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε πνπ έγηλε ζην φλνµά ηνπ θαη απφ θάζε δηθαίσµα πνπ απνξξέεη 

απφ απηήλ µε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πµβνπιίνπ µεηά απφ εηζήγεζε ηεο αξµφδηαο επηηξνπήο, ελψ ηνπ επηβάιινληαη νη 

πξνβιεπφµελεο απφ ην λφµν θπξψζεηο.   

ΑΡΘΡΟ 6ν ΥΡΟΝΟ ΗΥΤ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

Ζ ζχµβαζε ζα ηζρχεη γηα έλα έηνο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο θαη  έσο ηελ πιήξε παξάδνζε ησλ εηδψλ ζηελ Αλαζέηνπζα  Αξρή. Σν 

Ννζνθνµείν µπνξεί µε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πµβνπιίνπ, λα παξαηείλεη µνλνµεξψο ηελ ηζρχ ηεο ζχµβαζεο γηα ηξεηο(3) κήλεο. 

ΑΡΘΡΟ 7ν ΔΝΣΑΔΗ 

Δλζηαζε επηηξέπεηαη θαηά ηεο δηαθήξπμεο, θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο έσο θαη ηελ θαηαθπξσηηθή απφθαζε, γηα ηνπο 

ιφγνπο, ηελ πξνζεζµία θαη ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο ελζηάζεσλ θαη εμέηαζήο ηνπο ηζρχνπλ ηα νξηδφµελα ζην άξζξν 127 ηνπ 

Ν.4412/2016. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο πξνζθνµίδεηαη παξάβνιν ππέξ ηνπ Γεµνζίνπ, πνζνχ ίζνπ µε ην έλα επί ηνηο 

εθαηφ (1%) επί ηεο εθηηµψµελεο αμίαο ηνπ δηαγσληζµνχ. Σν πνζνζηφ ηνπ παξαβφινπ θαη ην χςνο ησλ αλσηέξσ πνζψλ µπνξεί λα 

αλαπξνζαξµφδνληαη µεηά απφ έθδνζε θνηλήο απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνµίαο, Αλάπηπμεο θαη ηνπξηζµνχ, Οηθνλνµηθψλ θαη 

Τπνδνµψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ. Ο πξνζθέξσλ, εθφζνλ δελ έρεη αζθήζεη εµπξνζέζµσο ηελ έλζηαζε ηνπ άξζξνπ 127 ηνπ 

Ν.4412/2016 θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζµνχ, ή έρεη απνξξηθζεί ε αλσηέξσ έλζηαζε, ζεσξείηαη φηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη 

αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο ή πξφζθιεζεο θαη δελ δχλαηαη, µε ηελ πξνζθνξά ηνπ ή µε νηνλδήπνηε άιιν 

ηξφπν, λα απνθξνχζεη, επζέσο ή εµµέζσο, ηνπο αλσηέξσ φξνπο. Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο, επί λνµίµσο ππνβιεζέλησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ, νη δηαγσληδφµελνη παξέρνπλ δηεπθξηλίζεηο µφλν φηαλ απηέο δεηνχληαη απφ αξµφδην φξγαλν είηε θαηά ηελ ελψπηνλ 

ηνπ δηαδηθαζία, είηε θαηφπηλ εγγξάθνπ ηεο Τπεξεζίαο, (ζχµθσλα µε ην άξζξν 102 ηνπ Ν.4412/2016). Απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο, νη 

νπνίεο παξέρνληαη, ζχµθσλα µε ηα παξαπάλσ, ιαµβάλνληαη ππφςε µφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεµεία γηα ηα νπνία 

ππνβιήζεθε ζρεηηθφ αίηεµα απφ ην αξµφδην φξγαλν.  

ΑΡΘΡΟ 8o ΠΛΖΡΩΜΖ 

H πιεξσµή ζα γίλεηαη ζε επξψ (€), µεηά απφ πξνεγνχµελε ζεψξεζε ησλ ζρεηηθψλ ρξεµαηηθψλ εληαιµάησλ πιεξσµήο απφ ηνλ 

αξµφδην Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ.Υξφλνο εμφθιεζεο: εληφο εμήληα (60) εµεξψλ, ππνινγηδφµελσλ απφ ηελ επνµέλε ηεο 

ππνβνιήο ηνπ ηηµνινγίνπ πψιεζεο απφ ηνλ πξνµεζεπηή.Ζ πιεξσκή ησλ πξνκεζεπηψλ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα 

λνκνζεζία, κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή  θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ είδνπο .  Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα ζηα αξ. 129-

133 θαη 200-215 ηνπ Ν. 4412/2016. Χο πξνο ηνλ ηξφπν πιεξσκήο θαη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ πιεξσκή ηνπ 

αλαδφρνπ ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αξ. 200 ηνπ Ν. 4412/2016. Ζ ππνβνιή ηνπ ηηµνινγίνπ δελ µπνξεί λα γίλεη πξηλ απφ ηελ 

εθπιήξσζε ησλ ζπµβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ. ε πεξίπησζε πνπ ε εμφθιεζε ησλ ηηµνινγίσλ γίλεη µεηά ηελ πην πάλσ πξνζεζµία, ην 

Ννζνθνµείν θαζίζηαηαη ππεξήµεξν, ζχµθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4152 «Δπείγνληα µέηξα εθαξµνγήο ησλ λφµσλ 4046/2012, 

4093/2012 θαη 4127/2013» (ΦΔΚ 107/9-5-2013) παξαγ. Ε5 «ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΔΣΑΞΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΚΑΗ ΓΖΜΟΗΧΝ ΑΡΥΧΝ».Ζ 

πξνζεζµία πιεξσµήο αλαζηέιιεηαη α) θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεµα πνπ µεζνιαβεί απφ ηελ απνζηνιή ηνπ ζρεηηθνχ ρξεµαηηθνχ 

εληάιµαηνο πιεξσµήο ζηνλ αξµφδην Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ θαη µέρξη ηε ζεψξεζε απηνχ, β) θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεµα 

ηπρφλ δηθαζηηθψλ ή εμψδηθσλ δηελέμεσλ µεηαμχ ηνπ Ννζνθνµείνπ θαη ηνπ πξνµεζεπηή , πνπ αθνξνχλ ζηελ εθηέιεζε ηεο ζχµβαζεο, 

θαζψο θαη γ) ζηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζρεηηθφ άξζξν ηνπ Ν. 4412/2016. Δπίζεο, δελ πξνζµεηξάηαη ν ρξφλνο 

θαζπζηέξεζεο ηεο πιεξσµήο, πνπ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ παξφρνπ (µε έγθαηξε ππνβνιή ησλ αλαγθαίσλ δηθαηνινγεηηθψλ 

θ.ι.π.).  

Ο Πξνµεζεπηήο βαξχλεηαη µε ηηο λφµηµεο θξαηήζεηο: 

Α. Πνζνζηφ 2% επί ηνπ ηηµνινγίνπ ηεο ζχµβαζεο µεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ Φ.Π.Α. θαη θάζε άιινπ πνζνχ παξαθξαηνχµελνπ ππέξ 

ηξίησλ, ζχµθσλα µε ηελ αξίζµ. ΓΤ6α/_.Π./νηθ. 36932/17-3-2009 Κ.Τ.Α. ζε εθαξµνγή ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 3580/2007.  

Β.Πνζνζηφ 0,07%, Τπέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεµνζίσλ πµβάζεσλ βάζεη ηνπ Ν. 4013/2011 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 

ηζρχεη µε ην Ν 4072/2012 άξζξν 38 παξαγ. 2β & ην Ν. 4146/2013 άξζξν 61 θαη ην Ν. 4412/2016 παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 375 

«ηξνπνπνηνχµελεο δηαηάμεηο», πνπ ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσµήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη 

θάζε ζπµπιεξσµαηηθήο ζχµβαζεο. Ζ ελ ιφγσ θξάηεζε ππφθεηηαη ζε ηέινο ραξηνζήµνπ 3% (πιένλ 20% εηζθνξάο ππέξ ΟΓΑ επ’ 

απηνχ. Δπίζεο θάζε ζρεηηθή θξάηεζε πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ ηζρχνπζα Ννκνζεζία. 

γ) Δπί ηεο παξαπάλσ θξάηεζεο επηβάιιεηαη ηέινο ραξηνζήκνπ πνζνζηνχ 3%, πιένλ εηζθνξάο ππέξ Ο.Γ.Α. πνζνζηνχ 20%, 

ππνινγηδφκελνπ επί ηνπ ηέινπο ραξηνζήκνπ.  

δ)0,06% ππέξ Α.Δ.Π.Π. (άξζξν 350, παξ. 3 ηνπ Ν. 4412/8-08-2016/ΦΔΚ 147 Α΄). 

 ε) 4% παξαθξάηεζε θφξoπ εηζoδήκαηoο, ζχκθσλα κε ηo Ν.2198/1994. 

Ο Φ.Π.Α θαηαβάιιεηαη απφ ηo Νoζoθoκείo. 

ΑΡΘΡΟ 9o ΠΑΡΑΓΟΖ - ΠΑΡΑΛΑΒΖ 



Ζ παξάδνζε  ζα γίλεηαη, ζχµθσλα µε ηηο αλάγθεο ηνπ Ννζνθνµείνπ ζηνλ ρψξν πνπ ζα ππνδεηθλχεηαη απφ ην Ννζνθνµείν, µε έμνδα 

θαη επζχλε ηνπ Πξνµεζεπηή. Δθηέιεζε ησλ παξαγγειηώλ ζε 3 εξγάζηκεο εκέξεο. Ζ παξαιαβή  ζα δηελεξγείηαη απφ Δπηηξνπή 

νξηδφµελε απφ ηελ Τπεξεζία, ζπληαζζνµέλνπ πξνο ηνχην ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ. ε πεξίπησζε εθπξφζεζµεο παξάδνζεο, 

ηζρχνπλ ηα πξφζηηµα θαη νη θπξψζεηο ησλ άξζξσλ 203 θαη 207 ηνπ Ν.4412/2016, αληίζηνηρα. Ζ παξάδνζε ζα γίλεηαη κε έμνδα, 

επζχλε  θαη κε θαηάιιεια κεηαθνξηθά κέζα, ηνπ πξνκεζεπηή ζην ρξφλν θαη ζηνπο ρψξνπο  πνπ ιεηηνπξγνχλ κέρξη ζήκεξα θαη ζε 

φπνηνλ άιινλ  πξφθεηηαη λα ιεηηνπξγήζεη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, πνπ ζα ηνπ ππνδεηθλχνληαη θάζε θνξά  απφ ηελ 

αληίζηνηρε Τπεξεζία ηνπ θάζε Ννζνθνκείνπ. 

ΑΡΘΡΟ 10ν ΚΑΝΟΝΔ ΓΖΜΟΗΟΣΖΣΑ 

Πεξίιεςε ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο έρεη ζηαιεί γηα δεκνζίεπζε ζηε ΓΗΑΤΓΔΗΑ, ην θείκελν ηεο δηαθήξπμεο, ζην ΚΖΜΓΖ  θαη ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

Απηνί πνπ δηθαηνχληαη λα παξεπξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ιαµβάλνπλ γλψζε ησλ ζπµµεηαζρφλησλ 

ζην δηαγσληζµφ, θαζψο επίζεο θαη ησλ ηηµψλ πνπ πξνζθέξζεθαλ. 

Γηα φηη δελ αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε, ηζρχνπλ νη πεξί πξνµεζεηψλ ηνπ Γεµνζίνπ λφµνη θαη δηαηάμεηο (Ν.4412/2016). Σα 

ηεχρε ηεο δηαθήξπμεο ζα  δηαηίζεληαη απνθιεηζηηθά απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνµείνπ www.psynpo.gr.                                                                                

                                                                               

                                                                                        Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ 
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                            ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β  

  ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ – ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΕΖΣΟΤΜΔΝΩΝ ΔΗΓΩΝ – ΠΟΟΣΖΣΔ 

                «Σεχνικζς προδιαγραφζς Καθετήρων». 

1. ΚΑΘΕΣΗΡΑ FOLLEY 2-WAY ΑΠΟ LATEX (ΒΡΕΦΩΝ, ΠΑΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ): 
Κακετιρασ Folley 2-way, από Latex με επικάλυψθ ςιλικόνθσ, με δυνατότθτα παραμονισ ςτον 
αςκενι 15-20 θμζρεσ. Να ζχει ευρφ αυλό και το τοίχωμά του να είναι τζτοιο ϊςτε να μθ 
ςυμπίπτει κατά τθν χριςθ του. Να ζχει τουλάχιςτον 2 πλάγιεσ οπζσ ςτο άκρο του, λείεσ ϊςτε να 
αποφεφγεται ο τραυματιςμόσ κατά τον κακετθριαςμό. Ο υδροκάλαμοσ να είναι χωρθτικότθτασ 
5-15 ml, ενιςχυμζνοσ, να φουςκϊνει ςυμμετρικά και θ βαλβίδα του να είναι ενιςχυμζνθ. Να 
διατίκεται ςε όλα τα μεγζκθ. 

2. ΚΑΘΕΣΗΡΑ FOLLEY 2-WAY ΑΠΟ ΙΛΙΚΟΝΗ: 

Κακετιρασ Folley 2-way, από 100% υψθλισ ανκεκτικότθτασ ιατρικι διαφανι ςιλικόνθ, 
προκειμζνου να επιτυγχάνεται θ παραμονι του για μεγάλο χρονικό διάςτθμα . Να είναι 
ακτινοςκιερόσ. Να ζχει ευρφ αυλό και το τοίχωμά του να είναι τζτοιο ϊςτε να μθ ςυμπίπτει 
κατά τθν χριςθ του. Να ζχει τουλάχιςτον 2 πλάγιεσ οπζσ ςτο άκρο του, λείεσ ϊςτε να 
αποφεφγεται ο τραυματιςμόσ κατά τον κακετθριαςμό. Ο υδροκάλαμοσ να είναι χωρθτικότθτασ 
5-15 ml, ενιςχυμζνοσ, να φουςκϊνει ςυμμετρικά και θ βαλβίδα του να είναι ενιςχυμζνθ. Να 
διατίκεται ςε όλα τα μεγζκθ. 

3. ΚΑΘΕΣΗΡΑ FOLLEY 3-WAY: 

Να είναι καταςκευαςμζνοσ από κατάλλθλο ελαςτικό υλικό ϊςτε να μθ ςυμπίπτει ο αυλόσ του 
κατά τθν αναρρόφθςθ ι κατά τθν ζγχυςθ υγρϊν ι όταν δζχεται εξωτερικι πίεςθ. Να φζρει 
ευρφ αυλό. Να φζρει υδροκάλαμο χωρθτικότθτασ από 5 ζωσ 20 ml, ανκεκτικό ςτισ πιζςεισ κατά 
τθν εφαρμογι του ςτισ ουρολογικζσ επεμβάςεισ ϊςτε να μθ ριγνυται. Να φζρει αςφαλι και 
ελαςτικι βαλβίδα υδροκαλάμου ϊςτε να διατθρείται απολφτωσ το περιεχόμενό του κακϊσ και 
να αφαιρείται τοφτο ευχερϊσ. Η παρουςία κατάλλθλου μεταλλικοφ ι πλαςτικοφ ςπειράματοσ 
εντόσ του τοιχϊματοσ του κακετιρα αποτελεί απαραίτθτο ςτοιχείο όπου χρειαςτεί. Η 
απόςταςθ του άκρου του κακετιρα από το ζςω όριο του υδροκαλάμου να είναι μεγαλφτερθ 
των 3,5 cm. Να φζρει 3 πλευρικζσ οπζσ με ευρζα ςτόμια ςτο προσ τθν κφςτθ άκρο. Να 
διατίκεται ςε όλα τα μεγζκθ. 

 

4. ΚΑΘΕΣΗΡΑ TIEMANN ΑΠΟ PVC:  
Κακετιρασ Tiemann από PVC, ςκλθρό ϊςτε να μθ λυγίηουν ι να ςυμπίπτουν τα τοιχϊματά του. 
Το ζνα άκρο του να είναι κλειςτό, κυρτό, ςτρογγυλοποιθμζνο, λείο και ατραυματικό, με 
τουλάχιςτον 2 πλάγιεσ οπζσ , λείεσ και ςτρογγυλοποιθμζνεσ για να μθ τραυματίηουν κατά τον 
κακετθριαςμό. Το άλλο άκρο του να καταλιγει ςε χοάνθ. Το μικοσ του να είναι περίπου 40cm. 
Η υποδοχι του να είναι ζγχρωμθ ανάλογα με το μζγεκοσ του κακετιρα ακολουκϊντασ τα 
διεκνι πρότυπα. Να διατίκεται ςε όλα τα μεγζκθ. 

 

 

5. ΚΑΘΕΣΗΡΑ FOLLEY TIEMANN ΑΠΟ ΙΛΙΚΟΝΗ:  
Κακετιρασ Tiemann από 100% διάφανθ ςιλικόνθ, με ακτινοςκιερι γραμμι, με μπαλόνι 
χωρθτικότθτασ 15 ML, μικουσ περίπου 40cm. Να διατίκεται ςε όλα τα μεγζκθ. 

 

 

6. ΚΑΘΕΣΗΡΑ NELATON:  



Κακετιρασ Nelaton από PVC, ςκλθρό ϊςτε να μθ λυγίηουν ι να ςυμπίπτουν τα τοιχϊματά του. 
Το ζνα άκρο του να είναι κλειςτό, ευκφ, ςτρογγυλοποιθμζνο, λείο και ατραυματικό, με 
τουλάχιςτον 2 πλάγιεσ οπζσ , λείεσ και ςτρογγυλοποιθμζνεσ για να μθ τραυματίηουν κατά τον 
κακετθριαςμό. Το άλλο άκρο του να καταλιγει ςε χοάνθ. Το μικοσ του να είναι περίπου 40cm. 
Η υποδοχι του να είναι ζγχρωμθ ανάλογα με το μζγεκοσ του κακετιρα ακολουκϊντασ τα 
διεκνι πρότυπα. Να διατίκεται ςε όλα τα μεγζκθ. 

 

 

7. ΚΑΘΕΣΗΡΑ ΣΟΜΑΧΟΤ ΣΤΠΟΤ LEVIN : 
Κακετιρασ ςτομάχου τφπου Levin μιασ χριςεωσ, αποςτειρωμζνοσ, ενόσ αυλοφ από PVC. Να 
είναι διάφανοσ, ατραυματικόσ, ακτινοςκιερόσ, με διαβάκμιςθ για ακριβι τοποκζτθςθ. Να ζχει 
μικοσ όχι μικρότερο των 120 cm. Για χριςθ από μφτθ και ςτόμα. Να διατίκεται ςε όλα τα 
μεγζκθ. 

 

 

8. ΚΑΘΕΣΗΡΑ ΡΙΝΟΓΑΣΡΙΚΟ ΕΝΣΕΡΙΚΗ ΙΣΙΗ: 
Κακετιρασ ρινογαςτρικόσ εντερικισ ςίτιςθσ από PVC .Να είναι διαφανισ, ακτινοςκιερόσ, 

βακμονομθμζνοσ ανά εκατοςτό από τα 5 cm ζωσ 75cm. Να ζχει κλειςτό ατραυματικό άκρο και 

τζςςερισ πλαϊνζσ οπζσ. Να ζχει μικοσ 125cm. Να είναι LATEX free και DEHP free, μιασ χριςθσ, 

αποςτειρωμζνοσ. Να διατίκεται ςε όλα τα μεγζκθ. 

 

 

9. ΚΑΘΕΣΗΡΑ ΙΣΙΗ ΝΕΟΓΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΩΝ ΠΟΛΤΟΤΡΕΘΑΝΗ: 
Κακετιρασ ςίτιςθσ νεογνϊν και παίδων πολυουρεκάνθσ για ανϊδυνθ και μακρά παραμονι. Να 
είναι ακτινοςκιερόσ, βακμονομθμζνοσ ανά εκατοςτό από τα 5 cm ζωσ 35 cm. Να ζχει κλειςτό 
ατραυματικό άκρο ,με δφο πλάγιεσ οπζσ και καπάκι με χρωματικι κωδικοποίθςθ για κλείςιμο 
του κακετιρα. Να ζχει μικοσ 40cm. Να είναι LATEX free και DEHP free, μιασ χριςθσ, 
αποςτειρωμζνοσ. Να διατίκεται ςε όλα τα μεγζκθ. 

 

 

10. ΚΑΘΕΣΗΡΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΗ : 
Κακετιρασ αναρρόφθςθσ εκκρίςεων από ιατρικό, απαλό, PVC, για τον κακαριςμό του 
αεραγωγοφ από εκκρίςεισ, αποςτειρωμζνοσ, μιασ χριςθσ. Να είναι μαλακόσ, ατραυματικόσ και 
εφκαμπτοσ κακετιρασ κλειςτοφ άκρου με 2 οπζσ και ςυνδετικό για τθν επιτοίχια ι επιδαπζδια 
αναρρόφθςθ. Να διατίκεται ςε μορφι με βαλβίδα ελζγχου για τον αντίχειρα. Να ζχει μικοσ 50 
-70 cm. Να διατίκεται ςε όλα τα μεγζκθ. 
 
ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΣΗΡΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ- ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΣΗΡΑ ΝΕΟΓΝΩΝ – ΠΑΙΔΩΝ 

 

11. ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΣΗΡΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: 
Να υπάρχει υποχρεωτικι αναφορά του εργοςταςιακοφ κωδικοφ παραγωγισ. Οι αναφερόμενεσ 
ενδείξεισ να είναι γραμμζνεσ και ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. Το προςφερόμενο είδοσ να είναι 
καταςκευαςμζνο βάςει των iso-standards και να φζρει πιςτοποίθςθ ευρωπαϊκϊν 
προδιαγραφϊν (ce-mark). Να αναφζρονται ευκρινϊσ ςτθ ςυςκευαςία τα ςτοιχεία που 
αφοροφν ςτο είδοσ, το μικοσ, τθ διάμετρο. Η ςυςκευαςία να αποτελείται από επικθρωμζνο 
χαρτί που δεν ςχίηεται και πλαςτικι μεμβράνθ, για να διατθροφνται ςτο ακζραιο οι ςυνκικεσ 
αποςτείρωςθσ. Να είναι παραγωγισ τελευταίου εξαμινου προ τθσ παραδόςεωσ με 
υπολειπόμενο χρόνο αποςτείρωςθσ 4-5 ζτθ. Το υλικό να είναι άριςτθσ ποιότθτασ ιςτοςυμβατό 
PTFE ι πολυουρεκάνθ, που να ελαχιςτοποιεί τθ δθμιουργία ενδοαγγειακϊν ερεκιςμϊν και να 



μθ διαςτζλλεται με τθ κερμοκραςία του ςϊματοσ, με ελαςτικότθτα και αντοχι χωρίσ τον 
κίνδυνο διάςπαςθσ τθσ ςυνοχισ του τεμαχίου.  

Ο κακετιρασ να ζχει λεπτό τοίχωμα διατθρϊντασ τθ μεγαλφτερθ ωφζλιμθ εςωτερικι διάμετρο, 
για να μθν αυξομειϊνεται θ ροι και να μθν δθμιουργείται μθχανικόσ ερεκιςμόσ ι 
κρομβοφλεβίτιδα. Να διακζτει βαλβίδα μθ παλινδρόμθςθσ. Ο οδθγόσ ςτυλεόσ να ζχει καλι 
εφαρμογι με τον κακετιρα, ϊςτε να αποφεφγεται θ ςυρρίκνωςι του και θ βελόνα να είναι 
ςιλικοναριςμζνθ και διπλισ λοξοτόμθςθσ για απαλι ειςαγωγι και προϊκθςθ του κακετιρα. 
Να διακζτει διαφανι υποκάλαμο για άμεςθ πιςτοποίθςθ τθσ παλινδρόμθςθσ. Να διακζτει 
επιςτόμιο με χρωματικό κϊδικα ςφμφωνα με τα διεκνι πρότυπα για άμεςθ αναγνϊριςθ του 
διαμετριματοσ μετά τθν ειςαγωγι του.  

Ο κακετιρασ να μπορεί να παραμείνει ςτον αςκενι για τρία 24ωρα, χωρίσ να χρειάηεται 
αλλαγι εφόςον δεν ςυντρζχει κάποιοσ άλλοσ λόγοσ. Να διακζτει πτερφγια ςτιριξθσ. Το καπάκι 
(πϊμα) τθσ βαλβίδασ να ζχει εγκοπι Luer Lock για αςφαλζςτερθ χοριγθςθ φαρμάκων. Να 
διατίκεται ςε όλα τα μεγζκθ. 

12. ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΣΗΡΑ ΝΕΟΓΝΩΝ – ΠΑΙΔΩΝ: 
Να υπάρχει υποχρεωτικι αναφορά του εργοςταςιακοφ κωδικοφ παραγωγισ. Οι αναφερόμενεσ 
ενδείξεισ να είναι γραμμζνεσ και ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. Το προςφερόμενο είδοσ να είναι 
καταςκευαςμζνο βάςει των iso-standards και να φζρει πιςτοποίθςθ ευρωπαϊκϊν 
προδιαγραφϊν (ce-mark). Να αναφζρονται ευκρινϊσ ςτθ ςυςκευαςία τα ςτοιχεία που 
αφοροφν ςτο είδοσ, το μικοσ, τθ διάμετρο. Η ςυςκευαςία να αποτελείται από επικθρωμζνο 
χαρτί που δεν ςχίηεται και πλαςτικι μεμβράνθ, για να διατθροφνται ςτο ακζραιο οι ςυνκικεσ 
αποςτείρωςθσ. Να είναι παραγωγισ τελευταίου εξαμινου προ τθσ παραδόςεωσ με 
υπολειπόμενο χρόνο αποςτείρωςθσ 4-5 ζτθ. Το υλικό να είναι άριςτθσ ποιότθτασ ιςτοςυμβατό 
PTFE ι πολυουρεκάνθ, που να ελαχιςτοποιεί τθ δθμιουργία ενδοαγγειακϊν ερεκιςμϊν και να 
μθ διαςτζλλεται με τθ κερμοκραςία του ςϊματοσ, με ελαςτικότθτα και αντοχι χωρίσ τον 
κίνδυνο διάςπαςθσ τθσ ςυνοχισ του τεμαχίου.  

Ο κακετιρασ να ζχει λεπτό τοίχωμα διατθρϊντασ τθ μεγαλφτερθ ωφζλιμθ εςωτερικι διάμετρο, 
για να μθν αυξομειϊνεται θ ροι και να μθν δθμιουργείται μθχανικόσ ερεκιςμόσ ι 
κρομβοφλεβίτιδα. Να διακζτει βαλβίδα μθ παλινδρόμθςθσ. Ο οδθγόσ ςτυλεόσ να ζχει καλι 
εφαρμογι με τον κακετιρα, ϊςτε να αποφεφγεται θ ςυρρίκνωςι του και θ βελόνα να είναι 
ςιλικοναριςμζνθ και διπλισ λοξοτόμθςθσ για απαλι ειςαγωγι και προϊκθςθ του κακετιρα. 
Να διακζτει διαφανι υποκάλαμο για άμεςθ πιςτοποίθςθ τθσ παλινδρόμθςθσ. Να διακζτει 
δακτυλολαβή χωρίσ φτερά και επιςτόμιο με υποδοχή για ςφνδεςη αςφαλείασ Luer Lock και 
με χρωματικό κϊδικα ςφμφωνα με τα διεκνι πρότυπα για άμεςθ αναγνϊριςθ του 
διαμετριματοσ μετά τθν ειςαγωγι του. Ο κακετιρασ να μπορεί να παραμείνει ςτον αςκενι για 
τρία 24ωρα, χωρίσ να χρειάηεται αλλαγι εφόςον δεν ςυντρζχει κάποιοσ άλλοσ λόγοσ. Να 
διατίκεται ςε όλα τα μεγζκθ. 

13. ΠΡΟΩΡΙΝΟ ΚΑΘΕΣΗΡΑ ΦΑΓΙΣΙΔΟ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ (ΕΤΘΤ): 
Κακετιρασ προςωρινισ αιμοκάκαρςθσ δφο αυλϊν με ευκζα άκρα. Να είναι από 
κερμοευαίςκθτθ πολυουρεκάνθ τρίτθσ γενιάσ, ακτινοςκιερόσ, βακμονομθμζνοσ με μαλακό 
ατραυματικό άκρο. Να διακζτει περιςτρεφόμενα πτερφγια ςτιριξθσ και δφο clips κόκκινο και 
μπλε για το κλείςιμο των αυλϊν. Να διακζτει τρεισ πλάγιεσ οπζσ για φλεβικι και τρεισ για 
αρτθριακι ροι. Στο ςετ να περιζχονται βελόνα 18G ,ςυρμάτινοσ οδθγόσ με ατραυματικά άκρα, 
δφο διαςτολείσ, ςφριγγα 5ml και δφο πϊματα πολλαπλϊν εγχφςεων. Οι αυλοί να ζχουν ευρεία 
διάμετρο, ϊςτε να είναι κατάλλθλοι για αιμοδιάλυςθ με πολφ υψθλζσ ροζσ (>300ml/min). Να 



είναι LATEX free και DEHP free, μιασ χριςεωσ , αποςτειρωμζνοσ. Να διατίκεται ςε διάφορεσ  
διαμζτρουσ  και ςε διάφορα μικθ. 

14. ΠΡΟΩΡΙΝΟ ΚΑΘΕΣΗΡΑ ΦΑΓΙΣΙΔΟ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ (ΚΕΚΚΑΜΕΝΟ): 
Κακετιρασ προςωρινισ αιμοκάκαρςθσ δφο αυλϊν με κεκκαμζνα άκρα. Να είναι από 
κερμοευαίςκθτθ πολυουρεκάνθ τρίτθσ γενιάσ, ακτινοςκιερόσ, βακμονομθμζνοσ με μαλακό 
ατραυματικό άκρο. Να διακζτει περιςτρεφόμενα πτερφγια ςτιριξθσ και δφο clips κόκκινο και 
μπλε για το κλείςιμο των αυλϊν. Να διακζτει τρεισ πλάγιεσ οπζσ για φλεβικι και τρεισ για 
αρτθριακι ροι. Στο ςετ να περιζχονται βελόνα 18G ,ςυρμάτινοσ οδθγόσ με ατραυματικά άκρα, 
δφο διαςτολείσ, ςφριγγα 5ml και δφο πϊματα πολλαπλϊν εγχφςεων. Οι αυλοί να ζχουν ευρεία 
διάμετρο, ϊςτε να είναι κατάλλθλοι για αιμοδιάλυςθ με πολφ υψθλζσ ροζσ (>300ml/min). Να 
είναι LATEX free και DEHP free, μιασ χριςεωσ , αποςτειρωμζνοσ. Να διατίκεται ςε διάφορεσ  
διαμζτρουσ  και ςε διάφορα μικθ. 

15. ΚΑΘΕΣΗΡΑ ΤΠΟΚΛΕΙΔΙΟΤ-ΦΑΓΙΣΙΔΑ-ΜΗΡΙΑΙΑ ΦΛΕΒΑ (ΔΙΑΤΛΟ, ΣΡΙΑΤΛΟ ΚΑΙ 
ΣΕΑΡΩΝ ΑΤΛΩΝ): 

Κακετιρασ υποκλειδίου –ςφαγίτιδασ-μθριαίασ φλζβασ (δίαυλοσ, τρίαυλοσ και τεςςάρων αυλϊν) από 

ακτινοςκιερι πολυουρεκάνθ με εφκαμπτο ατραυματικό άκρο. Να ζχει ενςωματωμζνθ προζκταςθ, 

ολιςκαίνον κλείςτρο και ενςωματωμζνα πτερφγια ςυρραφισ. Ο ςυρμάτινοσ οδθγόσ να είναι μαλακόσ 

και ςτα δφο άκρα, το ζνα ςε ςχιμα J και το άλλο ευκφ, με προωκθτι. Κάκε αυλόσ του κακετιρα να ζχει 

διακόπτθ ροισ αίματοσ. Να είναι βακμονομθμζνοσ ανά cm. Στο ςετ να περιζχονται ςυρμάτινοσ οδθγόσ, 

διαςτολζασ αγγείου, βελόνα παρακζντθςθσ, διακόπτεσ ροισ αίματοσ για κάκε υλικό, ςφριγγα 5ml, 

βελόνα ζγχυςθσ και πϊματα για εγχφςεισ. Να υπάρχει υποχρεωτικι αναφορά του εργοςταςιακοφ 

κωδικοφ παραγωγισ. Οι αναφερόμενεσ ενδείξεισ να είναι γραμμζνεσ και ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. Το 

προςφερόμενο είδοσ να είναι καταςκευαςμζνο βάςει των iso-standards και να φζρει πιςτοποίθςθ 

ευρωπαϊκϊν προδιαγραφϊν (ce-mark). Να είναι παραγωγισ τελευταίου εξαμινου προ τθσ 

παραδόςεωσ με υπολειπόμενο χρόνο αποςτείρωςθσ 4-5 ζτθ. Να διατίκεται ςε διάφορεσ  διαμζτρουσ  

και ςε διάφορα μικθ. 

 

ΠΗΝΑΚΑ ΔΗΓΩΝ – ΔΣΖΗΔ ΠΟΟΣΖΣΔ 

 

ΚΑΘΔΣΖΡΔ   CPV33141200-2             

Πεξηγξαθή  M.M. 
Πνζό
η. ηηκε κνλ.  

Αμία 
ρσξίο 
Φ.Π.Α. 

Αμία κε 
Φ.Π.Α.   

1.       ΚΑΘΔΣΖΡΑ FOLLEY 2-WAY ΑΠΟ LATEX 
(ΒΡΔΦΩΝ, ΠΑΗΓΩΝ ΚΑΗ ΔΝΖΛΗΚΩΝ): 

Σεκάρη
ν 9600 0,3490 3350,4 804,096 4154,496 

Καζεηήξαο Folley 2-way, απφ Latex κε επηθάιπςε 
ζηιηθφλεο, κε δπλαηφηεηα παξακνλήο ζηνλ αζζελή 15-20 
εκέξεο. Να έρεη επξχ απιφ θαη ην ηνίρσκά ηνπ λα είλαη 
ηέηνην ψζηε λα κε ζπκπίπηεη θαηά ηελ ρξήζε ηνπ. Να έρεη 
ηνπιάρηζηνλ 2 πιάγηεο νπέο ζην άθξν ηνπ, ιείεο ψζηε λα 
απνθεχγεηαη ν ηξαπκαηηζκφο θαηά ηνλ θαζεηεξηαζκφ. Ο 
πδξνζάιακνο λα είλαη ρσξεηηθφηεηαο 5-15 ml, 
εληζρπκέλνο, λα θνπζθψλεη ζπκκεηξηθά θαη ε βαιβίδα 
ηνπ λα είλαη εληζρπκέλε. Να δηαηίζεηαη ζε φια ηα κεγέζε.       0 0 0 

2.      ΚΑΘΔΣΖΡΑ FOLLEY 2-WAY ΑΠΟ ΗΛΗΚΟΝΖ: 
Σεκάρη
ν 60 0,9100 54,6 13,104 67,704 



Καζεηήξαο Folley 2-way, απφ 100% πςειήο 
αλζεθηηθφηεηαο ηαηξηθή δηαθαλή ζηιηθφλε, πξνθεηκέλνπ 
λα επηηπγράλεηαη ε παξακνλή ηνπ γηα κεγάιν ρξνληθφ 
δηάζηεκα . Να είλαη αθηηλνζθηεξφο. Να έρεη επξχ απιφ θαη 
ην ηνίρσκά ηνπ λα είλαη ηέηνην ψζηε λα κε ζπκπίπηεη 
θαηά ηελ ρξήζε ηνπ. Να έρεη ηνπιάρηζηνλ 2 πιάγηεο νπέο 
ζην άθξν ηνπ, ιείεο ψζηε λα απνθεχγεηαη ν 
ηξαπκαηηζκφο θαηά ηνλ θαζεηεξηαζκφ. Ο πδξνζάιακνο 
λα είλαη ρσξεηηθφηεηαο 5-15 ml, εληζρπκέλνο, λα 
θνπζθψλεη ζπκκεηξηθά θαη ε βαιβίδα ηνπ λα είλαη 
εληζρπκέλε. Να δηαηίζεηαη ζε φια ηα κεγέζε.       0 0 0 

3.      ΚΑΘΔΣΖΡΑ FOLLEY 3-WAY: 
Σεκάρη
ν 80 0,5150 41,2 9,888 51,088 

Να είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ θαηάιιειν ειαζηηθφ 
πιηθφ ψζηε λα κε ζπκπίπηεη ν απιφο ηνπ θαηά ηελ 
αλαξξφθεζε ή θαηά ηελ έγρπζε πγξψλ ή φηαλ δέρεηαη 
εμσηεξηθή πίεζε. Να θέξεη επξχ απιφ. Να θέξεη 
πδξνζάιακν ρσξεηηθφηεηαο απφ 5 έσο 20 ml, αλζεθηηθφ 
ζηηο πηέζεηο θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ζηηο νπξνινγηθέο 
επεκβάζεηο ψζηε λα κε ξήγλπηαη. Να θέξεη αζθαιή θαη 
ειαζηηθή βαιβίδα πδξνζαιάκνπ ψζηε λα δηαηεξείηαη 
απνιχησο ην πεξηερφκελφ ηνπ θαζψο θαη λα αθαηξείηαη 
ηνχην επρεξψο. Ζ παξνπζία θαηάιιεινπ κεηαιιηθνχ ή 
πιαζηηθνχ ζπεηξάκαηνο εληφο ηνπ ηνηρψκαηνο ηνπ 
θαζεηήξα απνηειεί απαξαίηεην ζηνηρείν φπνπ ρξεηαζηεί. 
Ζ απφζηαζε ηνπ άθξνπ ηνπ θαζεηήξα απφ ην έζσ φξην 
ηνπ πδξνζαιάκνπ λα είλαη κεγαιχηεξε ησλ 3,5 cm. Να 
θέξεη 3 πιεπξηθέο νπέο κε επξέα ζηφκηα ζην πξνο ηελ 
θχζηε άθξν. Να δηαηίζεηαη ζε φια ηα κεγέζε.     ,   0 0 

4.      ΚΑΘΔΣΖΡΑ TIEMANN ΑΠΟ PVC:  
Σεκάρη
ν 200 0,1690 33,8 8,112 41,912 

Καζεηήξαο Tiemann απφ PVC, ζθιεξφ ψζηε λα κε 
ιπγίδνπλ ή λα ζπκπίπηνπλ ηα ηνηρψκαηά ηνπ. Σν έλα 
άθξν ηνπ λα είλαη θιεηζηφ, θπξηφ, ζηξνγγπινπνηεκέλν, 
ιείν θαη αηξαπκαηηθφ, κε ηνπιάρηζηνλ 2 πιάγηεο νπέο , 
ιείεο θαη ζηξνγγπινπνηεκέλεο γηα λα κε ηξαπκαηίδνπλ 
θαηά ηνλ θαζεηεξηαζκφ. Σν άιιν άθξν ηνπ λα θαηαιήγεη 
ζε ρνάλε. Σν κήθνο ηνπ λα είλαη πεξίπνπ 40cm. Ζ 
ππνδνρή ηνπ λα είλαη έγρξσκε αλάινγα κε ην κέγεζνο 
ηνπ θαζεηήξα αθνινπζψληαο ηα δηεζλή πξφηππα. Να 
δηαηίζεηαη ζε φια ηα κεγέζε       0 0 0 

5.      ΚΑΘΔΣΖΡΑ FOLLEY TIEMANN ΑΠΟ 
ΗΛΗΚΟΝΖ:  

Σεκάρη
ν 100 0,2330 23,3 5,592 28,892 

Καζεηήξαο Tiemann απφ 100% δηάθαλε ζηιηθφλε, κε 
αθηηλνζθηεξή γξακκή, κε κπαιφλη ρσξεηηθφηεηαο 15 ML, 
κήθνπο πεξίπνπ 40cm. Να δηαηίζεηαη ζε φια ηα κεγέζε.       0 0 0 

6.      ΚΑΘΔΣΖΡΑ NELATON:  
Σεκάρη
ν 80 0,0840 6,72 1,6128 8,3328 

Καζεηήξαο Nelaton απφ PVC, ζθιεξφ ψζηε λα κε 
ιπγίδνπλ ή λα ζπκπίπηνπλ ηα ηνηρψκαηά ηνπ. Σν έλα 
άθξν ηνπ λα είλαη θιεηζηφ, επζχ, ζηξνγγπινπνηεκέλν, 
ιείν θαη αηξαπκαηηθφ, κε ηνπιάρηζηνλ 2 πιάγηεο νπέο , 
ιείεο θαη ζηξνγγπινπνηεκέλεο γηα λα κε ηξαπκαηίδνπλ 
θαηά ηνλ θαζεηεξηαζκφ. Σν άιιν άθξν ηνπ λα θαηαιήγεη 
ζε ρνάλε. Σν κήθνο ηνπ λα είλαη πεξίπνπ 40cm. Ζ 
ππνδνρή ηνπ λα είλαη έγρξσκε αλάινγα κε ην κέγεζνο 
ηνπ θαζεηήξα αθνινπζψληαο ηα δηεζλή πξφηππα. Να 
δηαηίζεηαη ζε φια ηα κεγέζε.       0 0 0 

        0 0 0 

7.      ΚΑΘΔΣΖΡΑ ΣΟΜΑΥΟΤ ΣΤΠΟΤ LEVIN : 
Σεκάρη
ν 1700 0,1420 241,4 57,936 299,336 



Καζεηήξαο ζηνκάρνπ ηχπνπ Levin κηαο ρξήζεσο, 
απνζηεηξσκέλνο, ελφο απινχ απφ PVC. Να είλαη 
δηάθαλνο, αηξαπκαηηθφο, αθηηλνζθηεξφο, κε δηαβάζκηζε 
γηα αθξηβή ηνπνζέηεζε. Να έρεη κήθνο φρη κηθξφηεξν ησλ 
120 cm. Γηα ρξήζε απφ κχηε θαη ζηφκα. Να δηαηίζεηαη ζε 
φια ηα κεγέζε.       0 0 0 

8.      ΚΑΘΔΣΖΡΑ ΡΗΝΟΓΑΣΡΗΚΟ ΔΝΣΔΡΗΚΖ 
ΗΣΗΖ: 

Σεκάρη
ν 80 6,0000 480 115,2 595,2 

Καζεηήξαο ξηλνγαζηξηθφο εληεξηθήο ζίηηζεο απφ PVC 
.Να είλαη δηαθαλήο, αθηηλνζθηεξφο, βαζκνλνκεκέλνο αλά 
εθαηνζηφ απφ ηα 5 cm έσο 75cm. Να έρεη θιεηζηφ 
αηξαπκαηηθφ άθξν θαη ηέζζεξηο πιατλέο νπέο. Να έρεη 
κήθνο 125cm. Να είλαη LATEX free θαη DEHP free, κηαο 
ρξήζεο, απνζηεηξσκέλνο. Να δηαηίζεηαη ζε φια ηα 
κεγέζε.       0 0 0 

9.      ΚΑΘΔΣΖΡΑ ΗΣΗΖ ΝΔΟΓΝΩΝ ΚΑΗ ΠΑΗΓΩΝ 
ΠΟΛΤΟΤΡΔΘΑΝΖ: 

Σεκάρη
ν 80 0,7960 63,68 15,2832 78,9632 

Καζεηήξαο ζίηηζεο λενγλψλ θαη παίδσλ πνιπνπξεζάλεο 
γηα αλψδπλε θαη καθξά παξακνλή. Να είλαη 
αθηηλνζθηεξφο, βαζκνλνκεκέλνο αλά εθαηνζηφ απφ ηα 5 
cm έσο 35 cm. Να έρεη θιεηζηφ αηξαπκαηηθφ άθξν ,κε 
δχν πιάγηεο νπέο θαη θαπάθη κε ρξσκαηηθή 
θσδηθνπνίεζε γηα θιείζηκν ηνπ θαζεηήξα. Να έρεη κήθνο 
40cm. Να είλαη LATEX free θαη DEHP free, κηαο ρξήζεο, 
απνζηεηξσκέλνο. Να δηαηίζεηαη ζε φια ηα κεγέζε.       0 0 0 

10.  ΚΑΘΔΣΖΡΑ ΑΝΑΡΡΟΦΖΖ : 
Σεκάρη
ν 6000 0,0777 466,2 111,888 578,088 

Καζεηήξαο αλαξξφθεζεο εθθξίζεσλ απφ ηαηξηθφ, 
απαιφ, PVC, γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ αεξαγσγνχ απφ 
εθθξίζεηο, απνζηεηξσκέλνο, κηαο ρξήζεο. Να είλαη 
καιαθφο, αηξαπκαηηθφο θαη εχθακπηνο θαζεηήξαο 
θιεηζηνχ άθξνπ κε 2 νπέο θαη ζπλδεηηθφ γηα ηελ επηηνίρηα 
ή επηδαπέδηα αλαξξφθεζε. Να δηαηίζεηαη ζε κνξθή κε 
βαιβίδα ειέγρνπ γηα ηνλ αληίρεηξα. Να έρεη κήθνο 50 -70 
cm. Να δηαηίζεηαη ζε φια ηα κεγέζε       0 0 0 

        0 0 0 

ΦΛΔΒΟΚΑΘΔΣΖΡΑ ΔΝΖΛΗΚΩΝ-
ΦΛΔΒΟΚΑΘΔΣΖΡΑ ΝΔΟΓΝΩΝ – ΠΑΗΓΩΝ       0 0 0 

  ΦΛΔΒΟΚΑΘΔΣΖΡΑ ΔΝΖΛΗΚΩΝ:       0 0 0 

Να ππάξρεη ππνρξεσηηθή αλαθνξά ηνπ εξγνζηαζηαθνχ 
θσδηθνχ παξαγσγήο. Οη αλαθεξφκελεο ελδείμεηο λα είλαη 
γξακκέλεο θαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα. Σν 
πξνζθεξφκελν είδνο λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν βάζεη ησλ 
iso-standards θαη λα θέξεη πηζηνπνίεζε επξσπατθψλ 
πξνδηαγξαθψλ (ce-mark). Να αλαθέξνληαη επθξηλψο ζηε 
ζπζθεπαζία ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζην είδνο, ην 
κήθνο, ηε δηάκεηξν. Ζ ζπζθεπαζία λα απνηειείηαη απφ 
επηθεξσκέλν ραξηί πνπ δελ ζρίδεηαη θαη πιαζηηθή 
κεκβξάλε, γηα λα δηαηεξνχληαη ζην αθέξαην νη ζπλζήθεο 
απνζηείξσζεο. Να είλαη παξαγσγήο ηειεπηαίνπ 
εμακήλνπ πξν ηεο παξαδφζεσο κε ππνιεηπφκελν ρξφλν 
απνζηείξσζεο 4-5 έηε. Σν πιηθφ λα είλαη άξηζηεο 
πνηφηεηαο ηζηνζπκβαηφ PTFE ή πνιπνπξεζάλε, πνπ λα 
ειαρηζηνπνηεί ηε δεκηνπξγία ελδναγγεηαθψλ εξεζηζκψλ 
θαη λα κε δηαζηέιιεηαη κε ηε ζεξκνθξαζία ηνπ ζψκαηνο, 
κε ειαζηηθφηεηα θαη αληνρή ρσξίο ηνλ θίλδπλν 
δηάζπαζεο ηεο ζπλνρήο ηνπ ηεκαρίνπ.  

Σεκάρη
ν 46000 0,0754 3468,4 832,416 4300,816 



Ο θαζεηήξαο λα έρεη ιεπηφ ηνίρσκα δηαηεξψληαο ηε 
κεγαιχηεξε σθέιηκε εζσηεξηθή δηάκεηξν, γηα λα κελ 
απμνκεηψλεηαη ε ξνή θαη λα κελ δεκηνπξγείηαη κεραληθφο 
εξεζηζκφο ή ζξνκβνθιεβίηηδα. Να δηαζέηεη βαιβίδα κε 
παιηλδξφκεζεο. Ο νδεγφο ζηπιεφο λα έρεη θαιή 
εθαξκνγή κε ηνλ θαζεηήξα, ψζηε λα απνθεχγεηαη ε 
ζπξξίθλσζή ηνπ θαη ε βειφλα λα είλαη ζηιηθνλαξηζκέλε 
θαη δηπιήο ινμνηφκεζεο γηα απαιή εηζαγσγή θαη 
πξνψζεζε ηνπ θαζεηήξα. Να δηαζέηεη δηαθαλή 
ππνζάιακν γηα άκεζε πηζηνπνίεζε ηεο παιηλδξφκεζεο. 
Να δηαζέηεη επηζηφκην κε ρξσκαηηθφ θψδηθα ζχκθσλα κε 
ηα δηεζλή πξφηππα γηα άκεζε αλαγλψξηζε ηνπ 
δηακεηξήκαηνο κεηά ηελ εηζαγσγή ηνπ.        0 0 0 

Ο θαζεηήξαο λα κπνξεί λα παξακείλεη ζηνλ αζζελή γηα 
ηξία 24σξα, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη αιιαγή εθφζνλ δελ 
ζπληξέρεη θάπνηνο άιινο ιφγνο. Να δηαζέηεη πηεξχγηα 
ζηήξημεο. Σν θαπάθη (πψκα) ηεο βαιβίδαο λα έρεη 
εγθνπή Luer Lock γηα αζθαιέζηεξε ρνξήγεζε 
θαξκάθσλ. Να δηαηίζεηαη ζε φια ηα κεγέζε.       0 0 0 

  ΦΛΔΒΟΚΑΘΔΣΖΡΑ ΝΔΟΓΝΩΝ – ΠΑΗΓΩΝ: 
Σεκάρη
ν 2000 0,1240 248 59,52 307,52 

Να ππάξρεη ππνρξεσηηθή αλαθνξά ηνπ εξγνζηαζηαθνχ 
θσδηθνχ παξαγσγήο. Οη αλαθεξφκελεο ελδείμεηο λα είλαη 
γξακκέλεο θαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα. Σν 
πξνζθεξφκελν είδνο λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν βάζεη ησλ 
iso-standards θαη λα θέξεη πηζηνπνίεζε επξσπατθψλ 
πξνδηαγξαθψλ (ce-mark). Να αλαθέξνληαη επθξηλψο ζηε 
ζπζθεπαζία ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζην είδνο, ην 
κήθνο, ηε δηάκεηξν. Ζ ζπζθεπαζία λα απνηειείηαη απφ 
επηθεξσκέλν ραξηί πνπ δελ ζρίδεηαη θαη πιαζηηθή 
κεκβξάλε, γηα λα δηαηεξνχληαη ζην αθέξαην νη ζπλζήθεο 
απνζηείξσζεο. Να είλαη παξαγσγήο ηειεπηαίνπ 
εμακήλνπ πξν ηεο παξαδφζεσο κε ππνιεηπφκελν ρξφλν 
απνζηείξσζεο 4-5 έηε. Σν πιηθφ λα είλαη άξηζηεο 
πνηφηεηαο ηζηνζπκβαηφ PTFE ή πνιπνπξεζάλε, πνπ λα 
ειαρηζηνπνηεί ηε δεκηνπξγία ελδναγγεηαθψλ εξεζηζκψλ 
θαη λα κε δηαζηέιιεηαη κε ηε ζεξκνθξαζία ηνπ ζψκαηνο, 
κε ειαζηηθφηεηα θαη αληνρή ρσξίο ηνλ θίλδπλν 
δηάζπαζεο ηεο ζπλνρήο ηνπ ηεκαρίνπ.        0 0 0 

Ο θαζεηήξαο λα έρεη ιεπηφ ηνίρσκα δηαηεξψληαο ηε 
κεγαιχηεξε σθέιηκε εζσηεξηθή δηάκεηξν, γηα λα κελ 
απμνκεηψλεηαη ε ξνή θαη λα κελ δεκηνπξγείηαη κεραληθφο 
εξεζηζκφο ή ζξνκβνθιεβίηηδα. Να δηαζέηεη βαιβίδα κε 
παιηλδξφκεζεο. Ο νδεγφο ζηπιεφο λα έρεη θαιή 
εθαξκνγή κε ηνλ θαζεηήξα, ψζηε λα απνθεχγεηαη ε 
ζπξξίθλσζή ηνπ θαη ε βειφλα λα είλαη ζηιηθνλαξηζκέλε 
θαη δηπιήο ινμνηφκεζεο γηα απαιή εηζαγσγή θαη 
πξνψζεζε ηνπ θαζεηήξα. Να δηαζέηεη δηαθαλή 
ππνζάιακν γηα άκεζε πηζηνπνίεζε ηεο παιηλδξφκεζεο. 
Να δηαζέηεη δακησλολαβή τωρίς θηερά θαη επιζηόμιο 
με σποδοτή για ζύνδεζη αζθαλείας Luer Lock θαη κε 
ρξσκαηηθφ θψδηθα ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα γηα 
άκεζε αλαγλψξηζε ηνπ δηακεηξήκαηνο κεηά ηελ 
εηζαγσγή ηνπ.        0 0 0 

Ο θαζεηήξαο λα κπνξεί λα παξακείλεη ζηνλ αζζελή γηα 
ηξία 24σξα, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη αιιαγή εθφζνλ δελ 
ζπληξέρεη θάπνηνο άιινο ιφγνο. Να δηαηίζεηαη ζε φια ηα 
κεγέζε.       0 0 0 

  ΠΡΟΩΡΗΝΟ ΚΑΘΔΣΖΡΑ ΦΑΓΗΣΗΓΟ 
ΑΗΜΟΚΑΘΑΡΖ (ΔΤΘΤ): 

Σεκάρη
ν 100 26,0000 2600 624 3224 



Καζεηήξαο πξνζσξηλήο αηκνθάζαξζεο δχν απιψλ κε 
επζέα άθξα. Να είλαη απφ ζεξκνεπαίζζεηε 
πνιπνπξεζάλε ηξίηεο γεληάο, αθηηλνζθηεξφο, 
βαζκνλνκεκέλνο κε καιαθφ αηξαπκαηηθφ άθξν. Να 
δηαζέηεη πεξηζηξεθφκελα πηεξχγηα ζηήξημεο θαη δχν clips 
θφθθηλν θαη κπιε γηα ην θιείζηκν ησλ απιψλ. Να δηαζέηεη 
ηξεηο πιάγηεο νπέο γηα θιεβηθή θαη ηξεηο γηα αξηεξηαθή 
ξνή. ην ζεη λα πεξηέρνληαη βειφλα 18G ,ζπξκάηηλνο 
νδεγφο κε αηξαπκαηηθά άθξα, δχν δηαζηνιείο, ζχξηγγα 
5ml θαη δχν πψκαηα πνιιαπιψλ εγρχζεσλ. Οη απινί λα 
έρνπλ επξεία δηάκεηξν, ψζηε λα είλαη θαηάιιεινη γηα 
αηκνδηάιπζε κε πνιχ πςειέο ξνέο (>300ml/min). Να 
είλαη LATEX free θαη DEHP free, κηαο ρξήζεσο , 
απνζηεηξσκέλνο. Να δηαηίζεηαη ζε δηάθνξεο  δηακέηξνπο  
θαη ζε δηάθνξα κήθε.       0 0 0 

.  ΠΡΟΩΡΗΝΟ ΚΑΘΔΣΖΡΑ ΦΑΓΗΣΗΓΟ 
ΑΗΜΟΚΑΘΑΡΖ (ΚΔΚΚΑΜΔΝΟ): 

Σεκάρη
ν 100 33,0000 3300 792 4092 

Καζεηήξαο πξνζσξηλήο αηκνθάζαξζεο δχν απιψλ κε 
θεθθακέλα άθξα. Να είλαη απφ ζεξκνεπαίζζεηε 
πνιπνπξεζάλε ηξίηεο γεληάο, αθηηλνζθηεξφο, 
βαζκνλνκεκέλνο κε καιαθφ αηξαπκαηηθφ άθξν. Να 
δηαζέηεη πεξηζηξεθφκελα πηεξχγηα ζηήξημεο θαη δχν clips 
θφθθηλν θαη κπιε γηα ην θιείζηκν ησλ απιψλ. Να δηαζέηεη 
ηξεηο πιάγηεο νπέο γηα θιεβηθή θαη ηξεηο γηα αξηεξηαθή 
ξνή. ην ζεη λα πεξηέρνληαη βειφλα 18G ,ζπξκάηηλνο 
νδεγφο κε αηξαπκαηηθά άθξα, δχν δηαζηνιείο, ζχξηγγα 
5ml θαη δχν πψκαηα πνιιαπιψλ εγρχζεσλ. Οη απινί λα 
έρνπλ επξεία δηάκεηξν, ψζηε λα είλαη θαηάιιεινη γηα 
αηκνδηάιπζε κε πνιχ πςειέο ξνέο (>300ml/min). Να 
είλαη LATEX free θαη DEHP free, κηαο ρξήζεσο , 
απνζηεηξσκέλνο. Να δηαηίζεηαη ζε δηάθνξεο  δηακέηξνπο  
θαη ζε δηάθνξα κήθε.       0 0 0 

  ΚΑΘΔΣΖΡΑ ΤΠΟΚΛΔΗΓΗΟΤ-ΦΑΓΗΣΗΓΑ-
ΜΖΡΗΑΗΑ ΦΛΔΒΑ (ΓΗΑΤΛΟ, ΣΡΗΑΤΛΟ ΚΑΗ 
ΣΔΑΡΩΝ ΑΤΛΩΝ):       0 0 0 

Καζεηήξαο ππνθιεηδίνπ –ζθαγίηηδαο-κεξηαίαο θιέβαο 
(δίαπινο, ηξίαπινο θαη ηεζζάξσλ απιψλ) απφ 
αθηηλνζθηεξή πνιπνπξεζάλε κε εχθακπην αηξαπκαηηθφ 
άθξν. Να έρεη ελζσκαησκέλε πξνέθηαζε, νιηζζαίλνλ 
θιείζηξν θαη ελζσκαησκέλα πηεξχγηα ζπξξαθήο. Ο 
ζπξκάηηλνο νδεγφο λα είλαη καιαθφο θαη ζηα δχν άθξα, 
ην έλα ζε ζρήκα J θαη ην άιιν επζχ, κε πξνσζεηή. Κάζε 
απιφο ηνπ θαζεηήξα λα έρεη δηαθφπηε ξνήο αίκαηνο. Να 
είλαη βαζκνλνκεκέλνο αλά cm. ην ζεη λα πεξηέρνληαη 
ζπξκάηηλνο νδεγφο, δηαζηνιέαο αγγείνπ, βειφλα 
παξαθέληεζεο, δηαθφπηεο ξνήο αίκαηνο γηα θάζε πιηθφ, 
ζχξηγγα 5ml, βειφλα έγρπζεο θαη πψκαηα γηα εγρχζεηο. 
Να ππάξρεη ππνρξεσηηθή αλαθνξά ηνπ εξγνζηαζηαθνχ 
θσδηθνχ παξαγσγήο. Οη αλαθεξφκελεο ελδείμεηο λα είλαη 
γξακκέλεο θαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα. Σν 
πξνζθεξφκελν είδνο λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν βάζεη ησλ 
iso-standards θαη λα θέξεη πηζηνπνίεζε επξσπατθψλ 
πξνδηαγξαθψλ (ce-mark). Να είλαη παξαγσγήο 
ηειεπηαίνπ εμακήλνπ πξν ηεο παξαδφζεσο κε 
ππνιεηπφκελν ρξφλν απνζηείξσζεο 4-5 έηε. Να 
δηαηίζεηαη ζε δηάθνξεο  δηακέηξνπο  θαη ζε δηάθνξα κήθε.       0 0 0 

2ΑΤΛΩΝ 
Σεκάρη
ν 50 8,0000 400 96 496 

3ΑΤΛΩΝ 
Σεκάρη
ν 150 6,5500 982,5 235,8 1218,3 

4ΑΤΛΩΝ 
Σεκάρη
ν 30 12,3500 370,5 88,92 459,42 

ΤΝΟΛΗΚΖ ΑΞΗΑ   66410   16130,7 3871,368 20002,07 

 

 



ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄ 

ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ 

                                                                                              ΤΜΒΑΖ  

 

ηελ Καηεξίλε ζήµεξα …………., νη παξαθάησ ζπµβαιιφµελνη, αθελφο ην ……………………………………………………, πνπ 

εδξεχεη ζη ………………………………, λφµηµα εθπξνζσπνχµελν απφ η………………………………………………………….., πνπ 

ράξηλ ζπληνµίαο ζα θαιιείηαη "ΔΡΓΟΓΟΣΖ" θαη αθεηέξνπ ε εδξεχνπζα ζηε ………………, νδφο …………………………………… 

ΣΚ …………., ηει. …………………, ΑΦΜ …………………, .Ο.Τ. ………………………………. εηαηξία µε ηελ επσλπµία 
……………………………………………. πνπ εθπξνζσπείηαη λφµηµα απφ ηνλ θ.……………………………………… θαη ζην εμήο, ράξηλ 
ζπληνµίαο ζα θαιείηαη "ΑΝΑΓΟΥΟ". 
Έρνληαο ππφςε: 
Α) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016. 
Β) Σελ ππ’ αξηζ  7/2018 δηαθήξπμε. 
Γ) Σελ απφ ………… πξνζθνξά ηνπ δεχηεξνπ ζπµβαιιφµελνπ. 
Γ) Σελ ππ' αξηζ. ………………………… θαηαθπξσηηθή απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνµείνπ, ζχµθσλα µε ηελ νπνία ν δεχηεξνο ησλ 
ζπµβαιινµέλσλ αλαθεξχρζεθε αλάδνρνο, γηα ηα αλαγξαθφµελα ζην άξζξν 1ν ηεο παξνχζαο ζχµβαζεο, ζπµθψλεζαλ θαη 
ζπλαπνδέρζεθαλ ηα εμήο: 

ΑΡΘΡΟ 1ν 
ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

Αληηθείµελν ηεο ζχµβαζεο είλαη ε πξνκήζεηα . 
 Ζ  πξνκήζεηα  ζα βξίζθεηαη ζε πιήξε ζπµθσλία µε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο ηνπ 
δηαγσληζµνχ θαη ηελ ηερληθή θαη νηθνλνµηθή πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ, πνπ ζεσξνχληαη ζην ζχλνιφ ηνπο αλαπφζπαζηα µέξε ηεο 
παξνχζαο.  

ΑΡΘΡΟ 2ν 
ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΤΜΒΑΖ - ΣΟΠΟ ΚΑΗ ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΖ 

2.1. Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο ζχµβαζεο νξίδεηαη  απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο …………..θαη µπνξεί λα παξαηαζεί αθφµε     
θαηά πξνυπνινγηζµφ θαη µεληαία απνδεµείσζε µε µνλνµεξή απφθαζε ηνπ αξµφδηνπ γηα ηελ Γηνίθεζε Οξγάλνπ.  

Δάλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξάηαζεο ηεο ζχµβαζεο αλαδεηρζεί γηα ην αληηθείµελν απηήο λένο αλάδνρνο ε ηζρχο ηεο παχεη απφ ηελ 

εθαξµνγή ηεο λέαο ζχµβαζεο.  

Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαηαηέζεθε  εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο 5% επί ησλ θαηαθπξσζέλησλ εηδψλ ρσξίο 

ΦΠΑ αμίαο ……………………………… ηεο ηξ. ………………………………….. 

2.2. Ζ παξαιαβή γίλεηαη απφ επηηξνπή παξαιαβήο πνπ ζπγθξνηείηαη.  
2.3. Καηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο δηελεξγείηαη ν απαηηνχµελνο έιεγρνο, ζχµθσλα µε ηα νξηδφµελα ζηε ζχµβαζε, µπνξεί δε λα 

θαιείηαη λα παξαζηεί θαη ν αλάδνρνο.  
2.4. Αλ ε επηηξνπή παξαιαβήο θξίλεη φηη νη  ηα παξαδνηέα δελ αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηνπο φξνπο ηεο ζχµβαζεο, 

ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν πξνζσξηλήο παξαιαβήο, πνπ αλαθέξεη ηηο παξεθθιίζεηο πνπ δηαπηζηψζεθαλ απφ ηνπο φξνπο 
ηεο ζχµβαζεο θαη γλσµνδνηεί αλ νη αλαθεξφµελεο παξεθθιίζεηο επεξεάδνπλ ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ παξερφµελσλ 
ππεξεζηψλ ή/θαη παξαδνηέσλ θαη ζπλεπψο αλ µπνξνχλ νη ηειεπηαίεο λα θαιχςνπλ ηηο ζρεηηθέο αλάγθεο.  

2.5. ηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη δελ επεξεάδεηαη ε θαηαιιειφηεηα, µε αηηηνινγεµέλε απφθαζε ηνπ αξµφδηνπ 
απνθαηλφµελνπ νξγάλνπ, µπνξεί λα εγθξηζεί ε παξαιαβή ησλ ελ ιφγσ  παξαδνηέσλ, µε έθπησζε επί ηεο ζπµβαηηθήο 
αμίαο, ε νπνία ζα πξέπεη λα είλαη αλάινγε πξνο ηηο δηαπηζησζείζεο παξεθθιίζεηο. Μεηά ηελ έθδνζε ηεο σο άλσ 
απφθαζεο, ε επηηξνπή παξαιαβήο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ νξηζηηθή παξαιαβή  παξαδνηέσλ ηεο ζχµβαζεο θαη λα 
ζπληάμεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο, ζχµθσλα µε ηα αλαθεξφµελα ζηελ απφθαζε.  

2.6. Σν πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο εγθξίλεηαη απφ ην αξµφδην απνθαηλφµελν φξγαλν µε απφθαζή ηνπ, ε νπνία 
θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά θαη ζηνλ αλάδνρν. Αλ παξέιζεη ρξνληθφ δηάζηεµα µεγαιχηεξν ησλ 30 εµεξψλ απφ ηελ 
εµεξνµελία ππνβνιήο ηνπ θαη δελ ιεθζεί ζρεηηθή απφθαζε γηα ηελ έγθξηζε ή ηελ απφξξηςή ηνπ, ζεσξείηαη φηη ε 
παξαιαβή έρεη ζπληειεζζεί απηνδίθαηα.  

2.7. Αλεμάξηεηα απφ ηελ, θαηά ηα αλσηέξσ, απηνδίθαηε παξαιαβή θαη ηελ πιεξσµή ηνπ αλαδφρνπ, πξαγµαηνπνηνχληαη νη 
πξνβιεπφµελνη απφ ηε ζχµβαζε έιεγρνη απφ επηηξνπή πνπ ζπ-γθξνηείηαη µε απφθαζε ηνπ αξµνδίνπ απνθαηλνµέλνπ 
νξγάλνπ, ζηελ νπνία δελ µπνξεί λα ζπµµεηέρνπλ ν πξφεδξνο θαη ηα µέιε ηεο επηηξνπήο πνπ πξαγµαηνπνίεζε ηελ 
παξαιαβή ζηνλ πξνβιεπφµελν απφ ηελ ζχµβαζε ρξφλν. Ζ παξαπάλσ επηηξνπή παξαιαβήο πξνβαίλεη ζε φιεο ηηο 
δηαδηθαζίεο παξαιαβήο πνπ πξν βιέπνληαη απφ ηελ ζχµβαζε θαη ζπληάζζεη ηα ζρεηηθά πξσηφθνιια. Οη ηπρφλ εγγπεηηθέο 
επηζηνιέο πξνθαηαβνιή θαη θαιήο εθηέιεζεο δελ επηζηξέθνληαη πξηλ ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ πξνβιεπνµέλσλ απφ ηε 
ζχµβαζε ειέγρσλ θαη ηε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ. Οπνηαδήπνηε ελέξγεηα πνπ έγηλε απφ ηελ αξρηθή 
επηηξνπή παξαιαβήο, δελ ιαµβάλεηαη ππφςε.  

ΑΡΘΡΟ 3 
ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΧΜΖ 

H πιεξσµή ζα γίλεηαη ζε επξψ (€), µεηά απφ πξνεγνχµελε ζεψξεζε ησλ ζρεηηθψλ ρξεµαηηθψλ εληαιµάησλ πιεξσµήο απφ ηνλ 
αξµφδην Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ. 
Υξφλνο εμφθιεζεο: εληφο εμήληα (60) εµεξψλ, ππνινγηδφµελσλ απφ ηελ επνµέλε ηεο ππνβνιήο ηνπ ηηµνινγίνπ πψιεζεο απφ ηνλ 
Αλάδνρν. 
Ζ εμφθιεζε γίλεηαη µε βάζε ηα λφµηµα δηθαηνινγεηηθά πιεξσµήο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνληαη ζην ζρεηηθφ άξζξν 200 
ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ηελ ηζρχνπζα λνµνζεζία γηα ηελ εμφθιεζε ηίηισλ πιεξσµήο ή ηελ είζπξαμε απαηηήζεσλ απφ ην Γεµφζην θαη 
ηα Ν.Π.Γ.Γ. (απνδεηθηηθά θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεµεξφηεηαο θ.ιπ.).  
 
Ζ ππνβνιή ηνπ ηηµνινγίνπ δελ µπνξεί λα γίλεη πξηλ απφ ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπµβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ.  



ε πεξίπησζε πνπ ε εμφθιεζε ησλ ηηµνινγίσλ γίλεη µεηά ηελ πην πάλσ πξνζεζµία, ην Ννζνθνµείν θαζίζηαηαη ππεξήµεξν, 
ζχµθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4152 «Δπείγνληα µέηξα εθαξµνγήο ησλ λφµσλ 4046/2012, 4093/2012 θαη 4127/2013» (ΦΔΚ 
107/9-5-2013) παξαγ. Ε5 «ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΔΣΑΞΤ ΔΠΗΥΥΔΗΡΖΔΧΝ ΚΑΗ ΓΖΜΟΗΧΝ ΑΡΥΧΝ». 
 
Ζ πξνζεζµία πιεξσµήο αλαζηέιιεηαη α) θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεµα πνπ µεζνιαβεί απφ ηελ απνζηνιή ηνπ ζρεηηθνχ ρξεµαηηθνχ 
εληάιµαηνο πιεξσµήο ζηνλ αξµφδην Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ θαη µέρξη ηε ζεψξεζε απηνχ, β) θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεµα 
ηπρφλ δηθαζηηθψλ ή εμψδηθσλ δηελέμεσλ µεηαμχ ηνπ Ννζνθνµείνπ θαη ηνπ Αλάδνρνπ, πνπ αθνξνχλ ζηελ εθηέιεζε ηεο ζχµβαζεο, 
θαζψο θαη γ) ζηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζρεηηθφ άξζξν ηνπ Ν. 4412/2016. Δπίζεο, δελ πξνζµεηξάηαη ν ρξφλνο 
θαζπζηέξεζεο ηεο πιεξσµήο, πνπ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ παξφρνπ (µε έγθαηξε ππνβνιή ησλ αλαγθαίσλ δηθαηνινγεηηθψλ 
θ.ιπ.). 
 

ΑΡΘΡΟ 4 
ΚΡΑΣΖΔΗ 

Ο Αλάδνρνο βαξχλεηαη µε ηηο λφµηµεο θξαηήζεηο: 

 α) 2% ππέξ Οξγαληζκψλ Φπρηθήο Τγείαο (ΦΔΚ 545 Β’ /24-3-’09). 

β) 0,07% ππέξ ΔΑΑΓΖΤ (άξζξν 375, παξ. 7 ηνπ Ν. 4412/8-08-2016/ΦΔΚ 147 Α΄). 

γ) Δπί ηεο παξαπάλσ θξάηεζεο επηβάιιεηαη ηέινο ραξηνζήκνπ πνζνζηνχ 3%, πιένλ εηζθνξάο ππέξ Ο.Γ.Α. πνζνζηνχ 

20%, ππνινγηδφκελνπ επί ηνπ ηέινπο ραξηνζήκνπ.  

δ) 0,06% ππέξ Α.Δ.Π.Π. (άξζξν 350, παξ. 3 ηνπ Ν. 4412/8-08-2016/ΦΔΚ 147 Α΄). 

ε) Δπί ηεο παξαπάλσ θξάηεζεο επηβάιιεηαη ηέινο ραξηνζήκνπ πνζνζηνχ 3%, πιένλ εηζθνξάο ππέξ Ο.Γ.Α. πνζνζηνχ 

20%, ππνινγηδφκελνπ επί ηνπ ηέινπο ραξηνζήκνπ.  

ζη) 4% παξαθξάηεζε θφξoπ εηζoδήκαηoο, ζχκθσλα κε ηo Ν.2198/1994. 

Ο Φφξνο Πξνζηηζέµελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.) επί ηεο αμίαο ησλ ηηµνινγίσλ βαξχλεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 
Άξζξν 5 ΑΝΧΣΔΡΑ ΒΗΑ 
Ο Αλάδνρνο δελ µπνξεί λα ζεσξεζεί ππεχζπλνο γηα ηελ µε έγθαηξε παξάδνζε ηεο ππφ αλάζεζεο πξνκήζεηαο , εθφζνλ ζπληξέρνπλ 
ιφγνη αλσηέξαο βίαο. Χο αλσηέξα βία λνείηαη θάζε γεγνλφο απξφβιεπην, ην νπνίν ζηε ζπγθεθξηµέλε πεξίπησζε δελ µπνξεί λα 
απνηξαπεί έζησ θαη µε ηε ιήςε µέηξσ άθξαο επηµέιεηαο θαη ζχλεζεο, έλεθα ηνπ νπνίνπ θαζίζηαηαη αλέθηθην ζηνλ Αλάδνρν λα 
πξνβεί ν ίδηνο ή µέζσ ηξίησλ ζηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ.  
ε εθαξµνγή ηνπ άξζξνπ 204 ηνπ Ν. 4412/2016, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη µέζα ζε δηάζηεµα είθνζη (20) εµεξψλ απφ ηφηε πνπ 
έιαβε ρψξα ην γεγνλφο πνπ ζπληζηά αλσηέξα βία λα ην αλαθέξεη εγγξάθσο θαη λα πξνζθνµίζεη ζην Ννζνθνµείν ηα απαξαίηεηα 
απνδεηθηηθά ζηνηρεία. ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο δελ πξνζθνµίζεη ηέηνηα ζηνηρεία ζηεξείηαη ηνπ δηθαηψµαηνο λα επηθαιεζηεί ηε 
ζπλδξνµή ιφγνπ αλσηέξαο βίαο γηα ηε µε εθπιήξσζε ησλ ζπµβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ.  
Γεγνλφηα πνπ εληάζζνληαη ζην πιαίζην ησλ θηλδχλσλ ηεο επαγγειµαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Αλαδφρνπ θαη µπνξεί λα 
επεξεάζνπλ δπζµελψο ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπµβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ, δελ ζπληζηνχλ ιφγνπο αλσηέξαο βίαο 
. Άξζξν 6ΛΟΗΠΟΗ ΟΡΟΗ 
 
         Όινη νη φξνη ηεο παξνχζαο ζεσξνχληαη νπζηψδεηο. Σξνπνπνίεζε απηψλ µπνξεί λα γίλεη µφλνλ εγγξάθσο, ζε αληηθεηµεληθά                    
δηθαηνινγεµέλεο πεξηπηψζεηο θαη µεηά απφ πξνεγνχµελε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πµβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνµείνπ. Έρνπλ 
πιήξε ζπµβαηηθή ηζρχ θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζηα ηµήµαηα ηεο ζχµβαζεο, ζην µέηξν πνπ δελ αληίθεηληαη ζηνπο φξνπο απηήο, α) ε 
δηαθήξπμε ηνπ δηελεξγεζέληνο δηαγσληζµνχ, β) ε ηερληθή θαη νηθνλνµηθή πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ.  

 
Άξζξν 7

ν
  

ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΧΝ - ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΗΚΑΗΟ 

 Κάζε δηαθνξά πνπ αλαθχπηεη θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχµβαζεο (ή θαη µεηά ηε ιήμε ηεο, εθφζνλ απνξξέεη απ’ απηήλ) 
µεηαμχ ηνπ Ννζνθνµείνπ θαη ηνπ Αλαδφρνπ θαη αθνξά (ελδεηθηηθά) ηελ εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχµβαζεο, ηελ εξµελεία 
απηήο, ηνλ πξνζδηνξηζµφ ή/ θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπµβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ησλ µεξψλ ή ηελ θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν 
ιχζε ηεο, επηιχεηαη θαη’ αξρήλ, αλεμαξηήησο ηνπ ρξφλνπ γελέζεψο ηεο, απφ ην Γηνηθεηηθφ πµβνχιην ηνπ Ννζνθνµείνπ, 
πξνο ην νπνίν ν Αλάδνρνο πξέπεη λα απεπζχλεη ζρεηηθή αίηεζε. Σν Γ.. απνθαζίδεη νξηζηηθά εληφο εχινγνπ ρξφλνπ µε 
αηηηνινγεµέλε απφθαζή ηνπ, ε νπνία γλσζηνπνηείηαη ζηνλ ελδηαθεξφµελν. Δάλ ην Γ.. ηνπ Ννζνθνµείνπ δελ εθδψζεη 
απφθαζε επί ηεο αηηήζεσο µέζα ζε δχν (2) µήλεο απφ ηελ εµέξα ππνβνιήο ηεο ή αλ ν Αλάδνρνο δελ απνδερζεί ηελ 
απφθαζε ηνπ Γ.., ηφηε νπνηνδήπνηε απφ ηα µέξε δηθαηνχηαη λα εηζαγάγεη ηε δηαθνξά πξνο επίιπζε ελψπηνλ ησλ 
αξµνδίσλ Γηθαζηεξίσλ. 

 Κάζε δηαθσλία ή δηαθνξά πνπ ζα απνξξέεη απφ ηε ζχµβαζε πξνµήζεηαο ή ζα ζρεηίδεηαη µ’ απηήλ θαη δελ ζα ξπζµίδεηαη 
θαηά ηνλ αλσηέξσ ηξφπν, ζα επηιχεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηα θαζ’ χιελ αξµφδηα δηθαζηήξηα ηεο Καηεξίλεο.  

 Γηα φηη δελ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα ζχµβαζε, εθαξµφδνληαη νη φξνη ηεο ππ’ αξηζ.        δηαθήξπμεο ηνπ δηελεξγεζέληνο 
δηαγσληζµνχ, θαζψο θαη νη πεξί πξνµεζεηψλ ηνπ Γεµνζίνπ δηαηάμεηο, φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά. Ζ εθαξµνγή ησλ 
δηαηάμεσλ απηψλ δελ απνθιείεη ηελ άζθεζε άιισλ δηθαησµάησλ ηνπ Ννζνθνµείνπ, πνπ απνξξένπλ απφ ηηο ζπλαθείο µε 
ηε ζχµβαζε δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα θαη ηεο ινηπήο ηζρχνπζαο λνµνζεζίαο.  

 ε επηβεβαίσζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζπληάρζεθε ε παξνχζα ζε ηξία (3) φµνηα αληίγξαθα, ηα νπνία, αθνχ δηαβάζηεθαλ, 
ππνγξάθεθαλ απφ ηνπο ζπµβαιιφµελνπο, εθ ησλ νπνίσλ ην Ννζνθνµείν έιαβε δχν (2) αληίγξαθα, ελψ ην άιιν έιαβε ν 
Αλάδνρνο. 

ΟΗ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ 

Γηα ην Ννζνθνµείν                                                                                         ΓΗΑ ΣΟΝ ΑΝΑΓΟΥΟ   (Τπνγξαθή)                                                                                                          

 (Τπνγξαθή) 



ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  Γ          

  ΣΤΠΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ (TEΤΓ) 

[άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016 (Α 147)] 

 γηα δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηώλ 

Μέξνο Η: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέα
i
  θαη ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο 

Παξνρή πιεξνθνξηώλ δεκνζίεπζεο ζε εζληθό επίπεδν, κε ηηο νπνίεο είλαη δπλαηή ε αδηακθηζβήηεηε ηαπηνπνίεζε ηεο 

δηαδηθαζίαο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: 

Α: Ολνκαζία, δηεύζπλζε θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (αα)/ αλαζέηνληα θνξέα (αθ) 

- Ολνκαζία: [ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΔΡΗΝΖ-ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΟ ΣΟΜΔΑ] 

- Κσδηθφο  Αλαζέηνπζαο Αξρήο / Αλαζέηνληα Φνξέα ΚΖΜΓΖ : [.......] 

- Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε / Πφιε / Σαρ. Κσδηθφο: [6
ν
 ρηι. ΚΑΣΔΡΗΝΖ-ΑΡΧΝΑ /ΚΑΣΔΡΗΝΖ/Σ.Κ.60100……] 

- πιεξνθνξίεο: [ΣΜ. ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ……] 

- Σειέθσλν: [2351350347,2351352849,2351350376……] 

- Ζι. ηαρπδξνκείν: [promith1@1142.syzefxis.gov.gr] 

- Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάν ςπάπσει): [www.psynpo.gr] 

Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο 

- Σίηινο ή ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζρεηηθνχ CPV): [ΤΝΟΠΣΗΚΟ 

ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ « ΚΑΘΔΣΖΡΔ», CPV:33141200-2 . 

- Κσδηθφο ζην ΚΖΜΓΖ: [             ] 

- Ζ ζχκβαζε αλαθέξεηαη ζε έξγα, πξνκήζεηεο, ή ππεξεζίεο : [ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ……] 

- Δθφζνλ πθίζηαληαη, έλδεημε χπαξμεο ζρεηηθψλ ηκεκάησλ : [  ] 

- Αξηζκφο αλαθνξάο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θάθειν απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή (εάν ςπάπσει): [29/2019] 

 

ΟΛΔ ΟΗ ΤΠΟΛΟΗΠΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ Δ ΚΑΘΔ ΔΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΣΔΤΓ ΘΑ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΤΜΠΛΖΡΧΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΦΟΡΔΑ 

ΜΔΡΟ ΗΗ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

ηνηρεία αλαγλώξηζεο: Απάληεζε: 

Πιήξεο Δπσλπκία: [   ] 

Αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΜ): 

Δάλ δελ ππάξρεη ΑΦΜ ζηε ρψξα εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, 

αλαθέξεηε άιινλ εζληθφ αξηζκφ ηαπηνπνίεζεο, εθφζνλ απαηηείηαη θαη ππάξρεη  

[   ] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Αξκφδηνο ή αξκφδηνη: 

Σειέθσλν: 

Ζι. ηαρπδξνκείν: 

Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο λόκηκνπο εθπξνζώπνπο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα 

Δθπξνζώπεζε, εάλ ππάξρεη: Απάληεζε: 

Ολνκαηεπψλπκν ζπλνδεπφκελν απφ ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ ηφπν 

γέλλεζεο εθφζνλ απαηηείηαη: 

[……] 

[……] 

Θέζε/Δλεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα [……] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Σειέθσλν: [……] 

Ζι. ηαρπδξνκείν: [……] 

Δάλ ρξεηάδεηαη, δψζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ 

εθπξνζψπεζε (ηηο κνξθέο ηεο, ηελ έθηαζε, ηνλ ζθνπφ …): 

[……] 

ΜΔΡΟ ΗΗI: Λόγνη απνθιεηζκνύ 



Α: Λόγνη απνθιεηζκνύ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο 

ην άξζξν 73 παξ. 1 νξίδνληαη νη αθφινπζνη ιφγνη απνθιεηζκνχ: 

1. πκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε. 

2. Γσξνδνθία 

3. Απάηε 

4. Σξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

5. Ννκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο 

6. Παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ 

 

Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο: Απάληεζε: 

Τπάξρεη ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε εηο βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνύ 

θνξέα ή νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, 

δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, 

ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ γηα έλαλ απφ ηνπο ιφγνπο πνπ 

παξαηίζεληαη αλσηέξσ (ζεκεία 1-6), ή θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ε νπνία 

έρεη εθδνζεί πξηλ απφ πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί 

απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη; 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή 

ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……] 

 

Δάλ λαη, αλαθέξεηαη: 

α) Ζκεξνκελία ηεο θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο πξνζδηνξίδνληαο πνην απφ 

ηα ζεκεία 1 έσο 6 αθνξά θαη ηνλ ιφγν ή ηνπο ιφγνπο ηεο θαηαδίθεο, 

β) Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί [ ]· 

γ) Δάλ νξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηαδηθαζηηθή απόθαζε: 

α) Ζκεξνκελία:[   ],  

ζεκείν-(-α): [   ],  

ιφγνο(-νη):[   ] 

β) [……] 

γ) Γηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ [……] θαη ζρεηηθφ(-ά) 

ζεκείν(-α) [   ] 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή 

ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……] 

ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη 

κέηξα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ 

ιφγνπ απνθιεηζκνχ («απηνθάζαξζε») 

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ λαη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ: [……] 

 

B: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

Πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο: Απάληεζε: 

1) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη φιεο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ όζνλ 

αθνξά ηελ πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ζηελ 

Διιάδα θαη ζηε ρψξα ζηελ νπνία είλαη ηπρφλ εγθαηεζηεκέλνο ; 

[] Ναη [] Όρη 

Γ: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή επαγγεικαηηθό παξάπησκα 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε 

ζπκθεξόλησλ ή επαγγεικαηηθό παξάπησκα 

Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλώζεη ηνπ, αζεηήζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ 

ζηνπο ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνύ, θνηλσληθνύ θαη εξγαηηθνύ δηθαίνπ 

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ λαη, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα 

απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε απηνχ ηνπ 

ιφγνπ απνθιεηζκνχ («απηνθάζαξζε»); 

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ: 

[…….............] 



Βξίζθεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο 

θαηαζηάζεηο: 

α) πηψρεπζε, ή  

β) δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, ή 

γ) εηδηθή εθθαζάξηζε, ή 

δ) αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην, ή 

ε) έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ, ή  

ζη) αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ή  

δ) ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα 

δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ 

Δάλ λαη: 

- Παξαζέζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία: 

- Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο σζηφζν ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, 

ζα δχλαηαη λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβαλφκελεο ππφςε ηεο 

εθαξκνζηέαο εζληθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ κέηξσλ ζρεηηθά κε ηε ζπλέρε 

ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο ππφ απηέο απηέο ηηο 

πεξηζηάζεηο 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή 

ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): [……][……][……] 

Έρεη δηαπξάμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβαξό επαγγεικαηηθό 

παξάπησκα; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο: 

 

[] Ναη [] Όρη 

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

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ:  

[..........……] 

 

Έρεη ζπλάςεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκθσλίεο κε άιινπο 

νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζθνπό ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνύ; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

[…...........] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κέηξα 

απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ: 

[……] 

Γλσξίδεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ηελ ύπαξμε ηπρόλ ζύγθξνπζεο 

ζπκθεξόλησλ: ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο 

ζχκβαζεο; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

[.........…] 

Έρεη παξάζρεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ή επηρείξεζε ζπλδεδεκέλε κε 

απηφλ ζπκβνπιέο ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα ή 

έρεη κε άιιν ηξφπν αλακεηρζεί ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο 

ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έρεη επηδείμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε 

πιεκκέιεηαii θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην 

πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε 

αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε 

σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο , 

απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο;  

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

[….................] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κέηξα 

απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ: 



[……] 

Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα επηβεβαηψζεη φηη: 

α) δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή 

ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο 

ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, 

β) δελ έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο, 

γ) ήηαλ ζε ζέζε λα ππνβάιιεη ρσξίο θαζπζηέξεζε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 

απαηηνχληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέα  

δ) δελ έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία 

ιήςεο απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, λα 

απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ 

αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ή λα παξάζρεη εμ 

ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ 

νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή 

ηελ αλάζεζε; 

[] Ναη [] Όρη 

ΜΔΡΟ ΗV: Κξηηήξηα επηινγήο 

Α: Καηαιιειόηεηα 

Καηαιιειόηεηα Απάληεζε 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη εγγεγξακκέλνο ζηα ζρεηηθά επαγγεικαηηθά ή 

εκπνξηθά κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζηελ Διιάδα ή ζην θξάηνο κέινο 

εγθαηάζηαζήο; ηνπ: 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[…] 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή 

ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 

ΜΔΡΟ VΗ: Σειηθέο δειώζεηο 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειψλσ επηζήκσο φηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη ζχκθσλα κε ηα κέξε Η – IV αλσηέξσ είλαη αθξηβή 

θαη νξζά θαη φηη έρσ πιήξε επίγλσζε ησλ ζπλεπεηψλ ζε πεξίπησζε ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειψλσ επηζήκσο φηη είκαη ζε ζέζε, θαηφπηλ αηηήκαηνο θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα πξνζθνκίζσ ηα 

πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα, εθηφο εάλ: 

α) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά απεπζείαο κε πξφζβαζε ζε 

εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ. 

β) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρνπλ ήδε ζηελ θαηνρή ηνπο ηα ζρεηηθά έγγξαθα. 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζη... [πξνζδηνξηζκφο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα 

θνξέα, φπσο θαζνξίδεηαη ζηελ παξνχζα), πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη πξφζβαζε ζε δηθαηνινγεηηθά ησλ πιεξνθνξηψλ ηηο νπνίεο 

έρσ ππνβάιιεη ζη... [λα πξνζδηνξηζηεί ην αληίζηνηρν κέξνο/ελφηεηα/ζεκείν] ηνπ παξφληνο Σππνπνηεκέλνπ Δληχπνπ Τπεχζπλεο 

Γήισζεο γηα ηνπο ζθνπνχο η... [πξνζδηνξηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο πξνκήζεηαο: (ζπλνπηηθή πεξηγξαθή, παξαπνκπή ζηε δεκνζίεπζε 

ζηνλ εζληθφ ηχπν, έληππν θαη ειεθηξνληθφ, αξηζκφο αλαθνξάο)].  Ζκεξνκελία, ηφπνο θαη, φπνπ δεηείηαη ή είλαη απαξαίηεην, 

ππνγξαθή(-έο): [……] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  Δ 

 

 

                                                                                         ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ 

(άξζξν 8 Ν.1599/1986) 

Ζ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηψλ (άξζξν 8 

παξ. 4 Ν. 1599/1986) 

ΠΡΟ(1):  

Ο – Ζ Όλνκα:  Δπψλπκν:  

Όλνκα θαη Δπψλπκν  

Παηέξα:  
 

Όλνκα θαη Δπψλπκν  

Μεηέξαο: 
 

Ζκεξνκελία γέλλεζεο(2):   

Σφπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκφο Γειηίνπ  

Σαπηφηεηαο: 
 Σει:  

Σφπνο Καηνηθίαο:  Οδφο  Αξηζ:  ΣΚ:  

Αξ. Σειενκνηνηχπνπ (Fax):  
Γ/λζε Ζιεθηξ. 

Σαρπδξνκείνπ (Δmail): 
 

Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο (3), πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, 

δειψλσ φηη κέρξη ηελ εκέξα ππνβνιήο – απνζηνιήο ηεο πξνζθνξάο κνπ: 

1) ε πξνζθνξά πιεξνί πιήξσο ηηο απαηηνχµελεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο  θαη ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο ηνπ δηαγσληζµνχ  29/2019) 

2) ν πξνζθέξσλ δηαζέηεη θαηάιιειε θαη επαξθή ππνδνµή -µέζα, θηι. γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχµβαζεο 

3) ε πξνζθνξά ηζρχεη γηα δηάζηεµα ηνπιάρηζηνλ εθαηφλ είθνζη (120) εµεξψλ 

4) πκθσλψ γηα ην ρξφλν θαη ηνλ ηφπν παξάδνζεο ηεο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίαο. 

                                                                                                                                                                      Ζκεξνκελία:   

                                                                                                                                                                      Ο/Ζ Γει……… 

                                                                                                                                                                       (Τπνγξαθή) 

 

(1) Αλαγξάθεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζχλεηαη ε αίηεζε.(2) 
Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο. (3) «Όπνηνο ελ γλψζεη ηνπ δειψλεη ςεπδή γεγνλφηα ή αξλείηαη ή απνθξχπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε 
ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ. Δάλ ν ππαίηηνο απηψλ ησλ πξάμεσλ ζθφπεπε λα 
πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηφλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθφ φθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθφπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε 
θάζεηξμε κέρξη 10 εηψλ.(4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρψξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ φςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνλ 
δεινχληα ή  
 

                                                           

 

 

   



                                                                                                                                                                                           

                                                                       

  ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Ε 

                                                                     ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Γηα ηελ πξνκήζεηαΚΑΘΔΣΖΡΧΝ φπσο αλαθέξνληαη ζηε δηαθήξπμε, πξνζθέξσ. 

 ΠΡΟ ΣΟΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΔΡΗΝΖ  

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΦΟΡΔΑ:……………………………………………………………….. 

 ΔΗΓΟ  

ΠΟΟ

ΣΖΣΑ  

ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΑ 

ΥΩΡΗ ΦΠΑ  

Αξηζκεηηθώο 

ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΑ 

ΥΩΡΗ ΦΠΑ  

νινγξάθσο 

ΤΝΟΛΗΚΖ 

ΑΞΗΑ ΥΩΡΗ 

ΦΠΑ 

ΣΗΜΖ 
ΠΑΡΑΣΖΡΖ
ΣΖΡΗΟΤ 
ΔΠΤ 

ΚΩΓΗΚΟ 
ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΖ
ΡΗΟΤ ΔΠΤ 

1       ΚΑΘΔΣΖΡΑ FOLLEY 2-

WAY ΑΠΟ LATEX 

(ΒΡΔΦΧΝ, ΠΑΗΓΧΝ ΚΑΗ 

ΔΝΖΛΗΚΧΝ) 

9600      

2      ΚΑΘΔΣΖΡΑ FOLLEY 2-

WAY ΑΠΟ ΗΛΗΚΟΝΖ 

60      

3       ΚΑΘΔΣΖΡΑ FOLLEY 3-

WAY 

80      

4       ΚΑΘΔΣΖΡΑ TIEMANN 

ΑΠΟ PVC  200 

     

5       ΚΑΘΔΣΖΡΑ FOLLEY 

TIEMANN ΑΠΟ ΗΛΗΚΟΝΖ  100 

     

6       ΚΑΘΔΣΖΡΑ NELATON  80      

7      ΚΑΘΔΣΖΡΑ 

ΣΟΜΑΥΟΤ ΣΤΠΟΤ LEVIN  1700 

     

8      ΚΑΘΔΣΖΡΑ 

ΡΗΝΟΓΑΣΡΗΚΟ 

ΔΝΣΔΡΗΚΖ ΗΣΗΖ: 80 

     

9      ΚΑΘΔΣΖΡΑ ΗΣΗΖ 

ΝΔΟΓΝΧΝ ΚΑΗ ΠΑΗΓΧΝ 

ΠΟΛΤΟΤΡΔΘΑΝΖ 80 

     

10   ΚΑΘΔΣΖΡΑ 

ΑΝΑΡΡΟΦΖΖ  6000 

     



                                                                                                                                                                                           

11 ΦΛΔΒΟΚΑΘΔΣΖΡΑ 

ΔΝΖΛΗΚΩΝ-

ΦΛΔΒΟΚΑΘΔΣΖΡΑ 

ΝΔΟΓΝΩΝ – ΠΑΗΓΩΝ  

     

Α   ΦΛΔΒΟΚΑΘΔΣΖΡΑ 

ΔΝΖΛΗΚΧΝ: 46000 

     

β   ΦΛΔΒΟΚΑΘΔΣΖΡΑ 

ΝΔΟΓΝΧΝ – ΠΑΗΓΧΝ 2000 

     

13   ΠΡΟΧΡΗΝΟ 

ΚΑΘΔΣΖΡΑ ΦΑΓΗΣΗΓΟ 

ΑΗΜΟΚΑΘΑΡΖ (ΔΤΘΤ 100 

     

14   ΠΡΟΧΡΗΝΟ 

ΚΑΘΔΣΖΡΑ ΦΑΓΗΣΗΓΟ 

ΑΗΜΟΚΑΘΑΡΖ 

(ΚΔΚΚΑΜΔΝΟ 100 

     

15   ΚΑΘΔΣΖΡΑ ΤΠΟΚΛΔΗΓΗΟΤ-

ΦΑΓΗΣΗΓΑ-ΜΖΡΗΑΗΑ 

ΦΛΔΒΑ (ΓΗΑΤΛΟ, ΣΡΗΑΤΛΟ 

ΚΑΗ ΣΔΑΡΩΝ ΑΤΛΩΝ): 

  

     

0Α 2ΑΤΛΧΝ 50      

Β 3ΑΤΛΧΝ 150      

γ 4ΑΤΛΧΝ 30      

 

ΤΠΟΓΡΑΦΖ ………………….       

                                                                                                                                                                       

ΦΡΑΓΗΓΑ …………………… 

                                                                                            


