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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 58/2022 ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟ ΣΤΑΣΙΑΣ (ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ 3PLY ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ) (CPV 33140000 3: ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨ Η ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ 6ης ΥΠΕ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:
1.

Του Ν. 3329/05 (Φ.Ε.Κ. 81/Α/4-4-2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» και
του Ν. 3527/07 (Φ.Ε.Κ. 25Α΄/09-02-2007) «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευομένων από το
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

2.

Του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες νοσοκομείων και λοιπών μονάδων του ΕΣΥ και λοιπές διατάξεις».

3.

Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ”Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.

4.

Του Ν. 4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΠΕΔΥ), αλλαγή σκοπού ΕΟΠΥΥ και άλλες διατάξεις».

5.

Του

Ν. 4486/2017 «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας

Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις».
6.

Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ
και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

7.

Του Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων
συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την
ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».

8.

Του Ν. 4472/2017 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου …και λοιπές διατάξεις», Μέρος Γ΄.

9.

Του Ν. 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία
σύναψης δημοσίων συμβάσεων» για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος
82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης
έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», της κοινής απόφασης
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των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα «Δικαιολογητικά για την τήρηση
των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005», καθώς και των υπουργικών αποφάσεων, οι
οποίες εκδίδονται, κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α 167) για τον καθορισμό: α) των μη
«συνεργάσιμων φορολογικά» κρατών και β) των κρατών με «προνομιακό φορολογικό καθεστώς».
10. Του Ν. 3414/2005 «Τροποποίηση του Ν. 3310/2005».
11. Του Ν. 4129/2013 «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».
12. Των αριθ. 42/τ. Α΄/25-02-2020, 55/τ. Α΄/11-03-2020, 64/τ. Α΄/14-03-2020, 68/τ. Α’/20-03-2020, 75/τ. Α’/30-03-2020, 84/τ.
Α΄/13-04-2020, 90/τ. Α΄/01-05-2020 Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου σχετικά με τα μέτρα αντιμετώπισης της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.
13. Του Ν. 4675/2020 «Πρόληψη, προστασία και προαγωγή της υγείας-ανάπτυξη των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και άλλες
διατάξεις».
14. Του Ν. 4682/2020 «Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της
διάδοσης του κορωνοϊού (Α΄42)», β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (Α΄55)» και γ) της
από 14.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19 (A’ 64)» και άλλες διατάξεις».
15. Του Ν. 4690/2020 «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις (Α’ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π.
«περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την
επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90) και άλλες διατάξεις»
16. Της αριθ. πρωτ. οικ. 19012/17-03-2020 ερμηνευτική εγκύκλιος για την εφαρμογή των διατάξεων των Π.Ν.Π. για την
αντιμετώπιση της λοίμωξης SARS-Cov-2, αναφορικά με τα θέματα δημοσίων συμβάσεων.
17. Του Ν. 4917/2022 (ΦΕΚ 67/τ.Α/31.03.2022), ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β, άρθρο 48 παρ.1, διά του οποίου παρατείνεται έως την
30ή.6.2022 «[η] ισχύς του άρθρου τρίτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 42), η οποία
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), περί της σύναψης δημοσίων συμβάσεων για τις προμήθειες
υγειονομικού υλικού, φαρμάκων και μέσων προστασίας».
18. Του Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) άρθρο 9 παρ.4 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
19. Της με αριθ. 57654/2017 (ΦΕΚ 1781 τευχ.Β/23-05-2017) ΥΑ σχετικά με τη «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας
και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης».
20. Του N. 4693/2020 (ΦΕΚ 116/Α’/17-06-2020), άρθρο δέκατο τρίτο.
21. Του Ν. 4722/2020, Μέρος Γ΄, άρθρο δέκατο.
22. Του Ν.4728/2020, άρθρο 18.
23. Του Ν. 4764/2020.
24. Του από 17-12-2020 πρακτικού της 138ης συνεδρίασης του Κε.Σ.Υ.Πε., θέμα 2ο «Έγκριση νέων διαγωνισμών υλικών
ΜΑΠ ανά Υ.Πε., ανά είδος και φορέα διενέργειας (σύμφωνα με την απόφαση της 136ης/07-12-2020 συνεδρίασης
Κε.Σ.Υ.Πε., θέμα 3ο).
Τα έγγραφα και τις αποφάσεις:
1. Το από 22-09-2020 πρακτικό της 128ης συνεδρίασης του Κε.Σ.Υ.Πε, «Επικαιροποίησης τεχνικών προδιαγραφών υλικών
ΜΑΠ», και 118 πρακτικό συνεδρίασης του Κε.Σ.Υ.Πε «Καθορισμού ανώτατων τιμών»
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2. Το από 14-01-2021 πρακτικό (ορθή επανάληψη) της 1ης συνεδρίασης του Κε.Σ.Υ.Πε. (Θ.2o) «Έγκριση κατανομής
ποσοτήτων υλικών ΜΑΠ ανά Υγειονομική Περιφέρεια για την διενέργεια διαγωνισμών».
3. Την αριθμ. 6833/28.01.2021 (ΑΔΑ: 6ΕΕ4469ΗΔΜ-Ρ3Σ) απόφαση Διοικητή της 6ης Υ.Πε.
4. Την αριθμ. 6/12.03.2021(Θ.19) (ΑΔΑ: 9Ψ7Ζ46906Ω-ΚΔΝ) απόφαση του ΔΣ του Νοσοκομείου (21REQ008291399).
5. Την αριθ. πρωτ. 3484/17-03-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC008291715) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (22/21) για την
Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας (CPV 33140000-3: Ιατρικά Αναλώσιμα) για την κάλυψη των αναγκών των
Νοσοκομείων της 6ης Υ.Πε., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά
βάσει τιμής, στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού και τη διασφάλιση της δημόσιας
υγείας,
6. Την (ΑΔΑΜ: 21AWRD009437136) Απόφαση Κατακύρωσης της Πρόσκλησης 22/21: αριθ. 13/30-06-2021 (Θ 5) (ΑΔΑ:
Ω8Β146906Ω-8ΝΨ) Απόφαση του ΔΣ του Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα», αριθ. πρωτ. 51106/30-082021 της 6ης Υ.ΠΕ. Νέα Διαμόρφωση Ορίων Π/Υ 2021 σε συνέχεια της 16ης/06-08-2021 (Θ 11) Συνεδρίασης του
Κεντρικού Συμβουλίου Υγειονομικών Περιφερειών (Κε.Σ.Υ.Πε.) και Αρ. Πρωτ: Β2α-οικ.6383 14-10-2021 Απόφαση
Κατανομής Έκτακτης Οικονομικής Ενίσχυσης του Υπουργείου Υγείας,
7. Το υπ. αριθ. 225/2021 Πρακτικό του 6ου Κλιμακίου της Α.Ε.Π.Π. δια του οποίου ετέθη στο αρχείο η ΓΑΚ ΑΕΠΠ 1776 2109-2021 Προδικαστική Προσφυγή,
8. Την αριθ. 24/29-11-2021 (Θ 14) (ΑΔΑ: 603Υ46906Ω-Ζ11) Απόφαση του ΔΣ του Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων «Γ.
Χατζηκώστα» με θέμα «Σχετικά με την Υπογραφή Συμβάσεων της Πρόσκλησης 22/21 Μέσων Ατομικής Προστασίας για
την Κάλυψη των Αναγκών των Νοσοκομείων της 6ης ΥΠΕ»,
9. Την αριθ. 25/10-12-2021 (Θ 16) (ΑΔΑ: ΩΧΜΥ46906Ω-32Λ) Απόφαση του ΔΣ του Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων «Γ.
Χατζηκώστα» με την οποία εγκρίνεται το 16080/09-12-2021 Πρακτικό της Επιτροπής, επαναπροκηρύσσεται η διαδικασία
ως προς το είδος με α.α 1. XEIΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ 3PLY ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ, κατακυρώνεται το επιμέρους είδος με α.α 2.
ΜΑΣΚΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΥΠΟΥ FFP2 και αποφασίζεται η αποστολή της στην 6η Υ.ΠΕ. για έγκριση της
τιμής,
10. Την αριθ. 8/15-04-2022 (Θ 8) Απόφαση Δ.Σ. της Αναθέτουσας Αρχής έγκρισης σχεδίου επαναληπτικής πρόσκλησης και
ορισμού επιτροπής (ΑΔΑ: 60ΚΨ46906Ω-Λ2Ρ),

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια Μέσ ω ν Α τομι κή ς Π ροσ τασ ί α ς (χ ε ιρο υργ ικέ ς
μά σκε ς 3 pl y με λά σ τιχ ο) γι α τ ην Κ άλ υψ η τω ν Α ν αγκ ώ ν τ ων Ν οσ οκο με ί ων τη ς 6η ς Υ .Πε , με C P V:
3314 000 - 3, με κριτήριο κατακύρωσης τη ν π λέ ον συ μφέ ρου σα απ ό οικ ον ομι κής άπ οψ η ς πρ οσ φο ρά βά σε ι
τιμή ς και σ ύμ φω να με τι ς ε γκε κ ριμέ νε ς α πό τ ο Κε . Σ .Υ .Πε . τε χ νι κέ ς π ροδ ια γρ αφέ ς κα ι πο σό τητε ς , στο
πλαίσιο των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας.

ΑΡΘΡΟ 1ο : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Α. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση
ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων
και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η
αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή,
εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας
αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον (άρθρο 19 ν. 4412/2016).
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ΑΡΘΡΟ 2ο: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας (χειρουργικές μάσκες 3ply με λάστιχο) για την
κάλυψη των αναγκών των Νοσοκομείων της 6ης Υ.Πε. ως ακολούθως, και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του
παραρτήματος Α΄.
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

MM

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

XEIΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ
3PLY ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ

TEM

1.500.000

Το προς προμήθεια είδος κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 33140000-3.


Στους οικονομικούς φορείς δίνεται η δυνατότητα να καταθέσουν προσφορά για μέρος της ζητούμενης ποσότητας. Σε
περίπτωση που προσφέρονται ποσότητες μικρότερες της συνολικής ζητούμενης ποσότητας του είδους, τότε θα υπάρξουν
τόσοι μειοδότες όσοι απαιτούνται για να συμπληρωθεί η συνολική ζητούμενη ποσότητα αυτού. Η κατακύρωση της
προμήθειας του είδους θα γίνει σε όσους μειοδότες απαιτηθεί προκειμένου να συμπληρωθεί η συνολική ζητούμενη
ποσότητα.



Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται.



Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.



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



Οι παραδόσεις θα γίνονται σε κάθε Νοσοκομείο σύμφωνα με τον πίνακα κατανομής ποσοτήτων ανά Νοσοκομείο.

Η παράδοση ορίζεται ως εξής:


το 30% της ποσότητας σε 20 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης,



το 30% της ποσότητας σε 40 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης,



το υπόλοιπο 40% της ποσότητας σε 60 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης,

επ ί ποι νή α ποκ λ εισ μ ο ύ τ η ς πρ ο σ φο ρά ς .
Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω ρήτρα τίθεται προς διευκόλυνση των αναδόχων και δεν είναι δεσμευτική σε περίπτωση που ο/οι
ανάδοχος/ -οι διαθέτουν το 100% της προς παράδοση ποσότητας.
Σε π ε ρί πτ ω σ η αδυ ναμ ί α ς ε κ τέ λεσ η ς τη ς σ ύμβ ασ η ς, η Αν αθ έτο υσ α Α ρχή θ α έχ ει την δυ να τό τη τα ν α
επ ιλ έ ξε ι τη ν αμ έσ ω ς ε π ό μ ενη τ εχ νι κά α πο δε κ τή, σ υμφ ε ρό τε ρη α πό οικ ο νομική ά πο ψη προσ φορ ά
β άσ ε ι τιμή ς.

ΑΡΘΡΟ 3ο: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
«Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»
Λ. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ
Τ.Κ. 454 45
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Γραφείο Πρωτοκόλλου
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΡΙΘ. 58/2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Παρασκευή 13/05/2022 ώρα
11:00πμ.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
«Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»
Γραφείο Προμηθειών ΓΝΙ
«Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»

Παρασκευή 13/05/2022 ώρα
11:00πμ.
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Προσφορές κατατίθενται μέχρι και την Π αρ ασ κε υ ή 1 3/0 5 /2 0 22 ώρ α 11:0 0π μ. στ ο Γρ α φε ίο Π ρω το κόλ λο υ τ ου Γ Ν Ι
«Γ .Χ ΑΤ ΖΗ ΚΩ ΣΤ Α».
Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί από την ορισμένη επιτροπή τη ν Πα ρα σκε υή 13/0 5 /2 022 ώ ρα 11 :00 πμ .

ΑΡΘΡΟ 4ο: ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Προσφορές κατατίθενται μέχρι και την Παρ α σκε υ ή 13 /05 /20 22 ώ ρα 11:0 0π μ. στο Γρ α φε ίο Πρ ωτ οκό λλ ου τ ου Γ Ν Ι
«Γ .Χ ΑΤ ΖΗ ΚΩ ΣΤ Α» εντός σφραγισμένου φακέλου ο οποίος στην εξωτερική του πλευρά θα φέρει τις εξής ενδείξεις:

Στοιχεία Αποστολέα (υποψήφιου Αναδόχου/Χορηγητή):

Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου/ Επωνυμία νομικού προσώπου,
Ταχυδρομική διεύθυνση, Τηλέφωνο,
Αριθμός τηλεομοιοτυπίας,
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Διεύθυνση υποβολής και στοιχεία Διαγωνιστικής Διαδικασίας:
ΠΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΣΛΗΣΗ με αριθμό: 58/2022
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (XEIΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ 3PLY ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ)
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

Παρασκευή 13/05/2022 και ώρα 11:00πμ.
Π ΡΟΣ Ο Χ Η: Να ΜΗ Ν απο σ φραγ ισ θ εί α πό την Τα χυ δρο μική Υπη ρ εσ ία & το Πρω τό κολλ ο!

ΑΡΘΡΟ 5ο: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς περιλαμβάνονται οι εξής ξεχωριστοί σ φ ραγ ισ μ ένοι φάκελοι (σ ε δ ύο α ντ ί τυπ α,
ένα π ρω τό τυ πο κ αι έ να α ντ ίγρ αφο ) :
1. Ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «Δικα ιολ ογητ ικά Συμμ ε το χή ς - Τ εχ νική Π ροσ φο ρά », στον οποίο
περιλαμβάνονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, όπως περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση, καθώς και η
τεχνική προσφορά σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
2. Ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσ φορ ά », στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική
προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.
3. Ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογη τικ ά Κ α τακύ ρω σ η ς » στον οποίο περιλαμβάνονται τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης, όπως περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση, σύμφωνα με τις διατάξεις της
κείμενης νομοθεσίας.
 Επίσης, εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς θα περιλαμβάνεται, σε C D αν τι γρ ά ψιμη ς μορφή ς ή usb st ick , το
ενυ πόγ ραφ ο (με ψηφιακή ή απλή υπογραφή) περιεχόμενο των πρωτότυπων φακέλων, σ ε ηλε κτ ρον ικό αρ χ είο μ ε
μορφό τυ πο P DF .

Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο για λογαριασμό του οικονομικού φορέα: α) από τον ίδιο τον
προσφέροντα (σε περίπτωση φυσικού προσώπου), β) τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου (σε περίπτωση νομικού
προσώπου), γ) σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση,
είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά πρέπει απαραιτήτως να προσδιορίζεται η έκταση και το
είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
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5.1 Γ ΛΩ ΣΣ Α

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές
στοιχεία και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους
στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961,
που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην
ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά
νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη,
με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες,
μαθηματικούς τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι απαραίτητη η μετάφραση τους,
μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική (Άρθρο 92, παρ.4 του ν.
4412/2016). Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
5.1. 1 Π Ε ΡΙ Ε ΧΟΜ Ε Ν Α Φ Α Κ Ε ΛΟ Υ « ΔΙ Κ ΑΙ Ο ΛΟ Γ ΗΤΙ Κ Α ΣΥ ΜΜ ΕΤΟ Χ Η Σ & Τ Ε Χ ΝΙ Κ Η Π ΡΟ ΣΦ Ο ΡΑ »
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του
άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν.4412/2016, υποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε πε ρ ίπτ ω ση φ υ σικ ού πρ ο σώ πο υ ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι
αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Σε πε ρ ίπ τ ωσ η νομ ικο ύ π ρο σ ώπ ου η
προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α του
Ν.4412/2016. Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου
εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω
οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου
εδαφίου αφορά: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα
σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει
ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου, ή δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο (άρθρο 80
παρ. 9 του Ν.4412/2016 και άρθρο 73 παρ.1 του Ν.4412/2016)
2. Φορολογική ενημερότητα που να αναγράφει για ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΗ ΧΡΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ
ΑΚΙΝΗΤΟΥ και να είναι σε ισχύ τον χρόνο υποβολής της
3. Ασφαλιστική ενημερότητα που να αναγράφει ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΝΠΔΔ και ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ και να είναι σε ισχύ τον χρόνο υποβολής της (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
και υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των
υποχρεώσεων του οικονομικού φορέα όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
4. Υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού,
σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (άρθρο 74 παρ.4 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του
Ν.4782/2021)
5. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία της παρούσας πρόσκλησης και θα δηλώνεται ότι ο οικονομικός
φορέας:


Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.
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Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, των οποίων ο οικονομικός φορέας
έλαβε πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.



Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.



Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης σχετικά με οποιαδήποτε απόφασης της αναθέτουσας αρχής για
αναβολή, ακύρωση ή ματαίωση της παρούσας πρόσκλησης.

Οι υπε ύθυ νε ς δ ηλ ώ σε ις γί νο ντ αι α ποδε κτέ ς ε φ όσο ν έ χ ου ν συ ντ αχ θε ί με τά τ ην κοι νο πο ίη ση τ ης
πα ρού σ ας πρ όσ κλ ησ ης (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του
Ν.4605/2019)
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (2 και 3) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην
περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους (άρθρο 80
παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)
2. H τ εχ νι κή π ρο σ φο ρά θ α πρέ πε ι να κ αλ ύπ τε ι όλ ε ς τι ς α πα ιτή σε ι ς κ αι τ ις προδ ια γρ αφέ ς π ου έ χ ο υ ν
τε θε ί απ ό τη ν α να θέ το υσ α αρχ ή με το κε φά λ αιο « Α π αιτ ήσε ις - Τε χ νι κέ ς Πρ οδι αγ ρα φέ ς » του Π αρα ρτ ήμα το ς
Α΄ τη ς Πρ όσ κλ ησ ης , πε ρ ιγρ άφ ον τα ς ακ ρι βώ ς πώ ς οι σ υγ κε κρ ιμέ νε ς α πα ι τή σε ις κ αι π ροδ ια γρ αφέ ς
πλ ηρο ύντ αι . Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των
προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα.
Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να δηλώνουν σαφώς στην τεχνική τους προσφορά τη χ ώρα π αρα γ ωγή ς τ ου
προ σ φε ρό με ν ου π ροϊ όν το ς και τ ην ε πιχ ε ι ρημ ατ ική μον άδ α στ ην ο πο ία α υτό πα ρά γε τ αι, κ αθ ώς κ αι τ ον
τόπ ο ε γκ ατ άσ τα σή ς τη ς (παρ. 5 του άρθρου 94 του ν. 4412/2016).
3. Για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης απαιτείται σ υμμόρ φω σ η με: την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ/Regulation (EU)
2017/745 και, το πρότυπο ΕΝ-14683 (κατηγορία ΙΙR).
Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με τα ανωτέρω πρότυπα ως προς την καταλληλότητα των προϊόντων και την απόδειξη της
συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας οι οικονομικοί φορείς σ την τ εχ νι κή του ς προ σ φορ ά
επ ισ υν άπ του ν ε πί πο ιν ή απο κλ εισ μ ο ύ σ τ ην ε λληνι κή γ λώ σ σ α ή σ υν οδ ευόμ ενα από ε πίσ η μ η
μ ε τάφ ρασ ή του ς σ τη ν ε λ λη νι κή γ λώ σ σ α τα κάτωθι πιστοποιητικά εκδοθέντα (όπου απαιτείται) από επίσημα ινστιτούτα
ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων:
1.

Δήλ ω ση σ υμ μόρ φ ωσ ης σ ύμ φω να με τ ην Οδ ηγί α 93/ 42/ Ε Ο Κ/ Reg ul at ion (E U) 2 017 /74 5 ως
ιατροτεχνολογικού προϊόντος (κατηγορίας Ι).

2.

Test re port s (ε κθέ σε ις δ οκι μώ ν) για την απόδειξη της πλήρωσης των απαιτήσεων του προτύπου Ε Ν1468 3:2 019 για χειρουργικές μάσκες 3ply με λάστιχο τύπου II R (ό π ως κ αι τ α σ τοιχ ε ία 1, 2 κ αι 4 , οι
ε κθέ σε ις δο κιμ ών π ρέ πε ι ε πί ση ς ν α πρ οσ κομ ίζο ντ α ι σ τη ν ε λ λη νικ ή γ λ ώσ σ α ή ν α συν οδε ύ ον τα ι
απ ό ε πί σημ η με τά φρ α σή τ ους σ τη ν ε λλη νι κή γλ ώ σ σα ).

3.

Βε βαί ωσ η του υποβάλλοντος προσφορά οικονομικού φορέα σύμφωνα με την Υπ ο υρ γι κή

Απ ό φ αση

ΔΥ8 δ/Γ .Π .Ο Ι Κ./ 134 8/2 004 "Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών
προϊόντων".
4.

Πι σ τοπ ο ίη ση τ ης κα τα σ κε υ άσ τρι ας ε ται ρε ίας κα ι τ ου υπ ο βάλ λ ο ν το ς π ροσ φ ορά οικ ονο μι κο ύ φ ορέ α
σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 13485:2016, Διαχείρισης Παραγωγής/Εμπορίας Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων, ή το EN
ISO 9001:2015. Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από φορείς
διαπιστευμένους από ισοδύναμους Οργανισμούς διαπίστευσης, εδρεύοντες και σε άλλα κράτη - μέλη. Επίσης, κάνει
δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος οικονομικός
7
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φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για
τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα
μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας.
5.1. 2 Φ ΑΚ Ε Λ ΟΣ ΟΙ Κ ΟΝ Ο ΜΙ ΚΗ Σ Π ΡΟ ΣΦ Ο Ρ ΑΣ
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται βάσει του αναγραφόμενου στην παρούσα κριτηρίου ανάθεσης (της πλέον συμφέρουσας
από οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει τιμής) και περιλαμβάνει συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το Υπόδειγμα
«Οικονομική Προσφορά», που αντιστοιχεί στο Παράρτημα Β΄ της παρούσης.
Η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για παράδοση υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της πρόσκλησης.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ
20%.
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο
νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016.
5.1. 3 Χ ΡΟ Ν ΟΣ ΙΣ Χ Υ ΟΣ Τ Ω Ν Π ΡΟ ΣΦ Ο ΡΩ Ν ( Άρθ ρο 9 7 ν . 4 412 /20 16)
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 180 (εκατόν ογδόντα) ημερών από
την επόμενη της αποσφράγισης των προσφορών.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ως μη κανονική.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της,
κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. Σε περίπτωση αιτήματος της
αναθέτουσας αρχής για παράταση της ισχύος της προσφοράς, για τους οικονομικούς φορείς, που αποδέχτηκαν την παράταση,
πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.
5.1. 4 ΔΙ Κ ΑΙ Ο ΛΟ Γ ΗΤ Ι Κ Α Κ ΑΤ Α Κ Υ ΡΩ Σ Η Σ
1. Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας (Άρθρο 75 παρ. 2 ν. 4412/2016)
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή
βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό
Επιμελητήριο.
Για την απόδειξη καταλληλότητας άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς
προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την
οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.Μ.Η. των ως άνω Επιμελητηρίων. Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη
καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30)
εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός εάν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο
χρόνο ισχύος.

2. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των Άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 οι προσφέροντες
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω.
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α) απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την
υποβολή του, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα
του αρ. 73, παρ. 1 του Ν.4412/2016.
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:
- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές.
- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα
πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της
εταιρείας.
- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.
β) Πιστοποιητικά που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτά
χρόνος ισχύος, που να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους, από τα οποία να προκύπτει ότι ο
οικονομικός φορέας δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του. σύμφωνα με το αρ. 73, παρ. 2 του Ν.4412/2016.
i) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε.
ii) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης πιστοποιητικό
εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ.
iii) Πλέον των ως άνω πιστοποιητικών: υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης.
γ) για την περίπτωση β΄ της παρ. 4 του αρ. 73 του Ν.4412/2016, πιστοποιητικό που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από
την υποβολή του:
i) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο προκύπτει ότι δεν τελούν υπό
πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία
εξυγίανσης. Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης
αίτησης λύσης του νομικού προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών.
ii) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση με
απόφαση των εταίρων.
iii) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής
δραστηριότητάς τους.
Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα
σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους συνεταιρισμούς για το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το
Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία από το Γ.Ε.Μ.Η.
δ) για την περίπτωση α΄ της παρ. 4 του αρ. 73 του Ν.4412/2016, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι
δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 , περί αρχών που εφαρμόζονται
στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων.
ε) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παρ. 4 του αρ. 73 του Ν.4412/2016, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.
στ) Για το αρ. 74 του Ν.4412/2016, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περί μη επιβολής σε βάρος
του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

3. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης:
i) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και
υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της στο ΓΕΜΗ 1, προσκομίζει σχετικό
1

Σύμφωνα με το άρθρο 86 ν. 4635/2019 στο ΓΕΜΗ εγγράφονται υποχρεωτικά:
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πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης2, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την
υποβολή του.
ii) για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου γενικό πιστοποιητικό μεταβολών του
ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.
Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά,
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική
μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν
κατά την υποβολή τους.

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:


οι ένορκες βεβαιώσεις εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,



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

ΑΡΘΡΟ 6ο: ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αποσφράγιση και η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την επιτροπή παραλαβής και αξιολόγησης των προσφορών.
Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών, ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς και ο φάκελος
των δικαιολογητικών κατακύρωσης, μονογράφονται από την επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο.
Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται από την επιτροπή και κρατούνται,
προκειμένου να αποσφραγισθούν αφού ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών. Η
μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών αποσφράγιση των φακέλων των οικονομικών
προσφορών, γίνεται στην ίδια δημόσια συνεδρίαση, ή αν αυτό δεν είναι δυνατόν, σε επόμενη εργάσιμη ημέρα. Εν συνεχεία, η
επιτροπή ελέγχει τις οικονομικές προσφορές, συντάσσει πίνακα τιμών και σειράς κατάταξης των προσφορών και γνωμοδοτεί για τον
ανάδοχο. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών, οι
φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά κρατούνται μέχρι την λήξη της διαδικασίας.
Για την αξιολόγηση των ανωτέρω, η επιτροπή συντάσσει πρακτικό το οποίο θα επικυρωθεί με απόφαση της αναθέτουσας αρχής.
Επισημαίνεται ότι οι τελικές τιμές που θα προκύψουν θα αποσταλούν στην αρμόδια ΥΠΕ για έλεγχο και έγκριση.

ΑΡΘΡΟ 7ο: ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
H αναθέτουσα αρχή βάσει των αποτελεσμάτων του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει σε κάθε περίπτωση
προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα πρόσκληση,
β) η οποία περιέχει ατελείς, ελλιπείς, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εφόσον αυτές δεν επιδέχονται
συμπλήρωσης, διόρθωσης, αποσαφήνισης ή διευκρίνισης ή, εφόσον επιδέχονται, δεν έχουν αποκατασταθεί από τον προσφέροντα,
εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, σύμφωνα το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,

α. η Ανώνυμη Εταιρεία που προβλέπεται στον ν. 4548/2018 (Α` 104), β. η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης που προβλέπεται στον ν. 3190/1955 (Α` 91),
γ. η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία που προβλέπεται στον ν. 4072/2012 (Α` 86),
δ. η Ομόρρυθμη και Ετερόρρυθμη (απλή ή κατά μετοχές) Εταιρεία που προβλέπονται στον ν. 4072/2012 (Α` 86), καθώς και οι ομόρρυθμοι εταίροι αυτών,
ε. ο Αστικός Συνεταιρισμός του ν. 1667/1986 (Α` 196) (στον οποίο περιλαμβάνονται ο αλληλασφαλιστικός, ο πιστωτικός και ο οικοδομικός συνεταιρισμός),
στ. η Κοιν.Σ.ΕΠ. που συστήνεται κατά τον ν. 4430/2016 (Α` 205) και
ζ. η Κοι.Σ.Π.Ε. που συστήνεται κατά τον ν. 2716/1999 (Α` 96),
η. η Αστική Εταιρεία με οικονομικό σκοπό (άρθρο 784 ΑΚ και 270 του ν. 4072/2012),
θ. ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού που προβλέπεται από τον Κανονισμό 2137/1985/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ L. 199, διορθωτικό L. 247) και έχει την έδρα του στην ημεδαπή,
ι. η Ευρωπαϊκή Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 2157/2001/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 294) και έχει την έδρα της στην ημεδαπή,
ια. η Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 1435/2003/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 207) και έχει την έδρα της στην ημεδαπή,
ιβ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που αναφέρονται στο άρθρο 29 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 (ΕΕ L 169/30.6.2017) και
έχουν έδρα σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.),
ιγ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που έχουν έδρα σε τρίτη χώρα και νομική μορφή ανάλογη με εκείνη των αλλοδαπών
εταιριών που αναφέρεται στην περίπτωση ιβ`,
ιδ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία, μέσω των οποίων ενεργούν εμπορικές πράξεις στην ημεδαπή τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που έχουν την κύρια
εγκατάσταση ή την έδρα τους στην αλλοδαπή και δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις ιβ` και ιγ`,
ιε. η Κοινοπραξία που καταχωρίζεται σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 3 του ν. 4072/2012
2
Το πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης (καταχωρίσεις μεταβολών εκπροσώπησης) παρουσιάζει τις σχετικές με τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας
καταχωρίσεις/μεταβολές στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.
Το Αναλυτικό Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης παρουσιάζει τα στοιχεία των προσώπων που διοικούν και εκπροσωπούν την εταιρεία αυτή τη στιγμή, καθώς και το εύρος των
αρμοδιοτήτων τους
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γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών ή η εξήγηση δεν
είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές,
στ) η οποία είναι υπό αίρεση,
ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
η) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης πρόσκλησης και
αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 8ο: ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Σύμφωνα με το άρθρο 127 «Έννομη προστασία για δημόσιες συμβάσεις των άρθρων 118 και 119» παρ.1 του Ν. 4412/2016 όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 55 του Ν. 4782/2021 με ισχύ την 1/3/2022 σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 142 του ιδίου (και την
υπ’ αριθ. πρωτ. 1533/16-03-2022 Εγκύκλιο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. με θέμα «Έναρξη ισχύος διατάξεων των άρθρων 127 και 345 παρ. 1
ν. 4412/2016 - κατάργηση ένστασης/ Αλλαγή χρηματικού ορίου αρμοδιότητας ΑΕΠΠ» (ΑΔΑ 6ΗΕΥΟΞΤΒ-Χ0Τ)),
«1. Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κατώτερη ή ίση των ορίων του άρθρου 118, περί απευθείας ανάθεσης, όποιος έχει
έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την ακύρωση πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, καθώς και την αναστολή
εκτέλεσης, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 45 έως 56
του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8), το οποίο αποφαίνεται αμετακλήτως χωρίς να επιτρέπεται η προηγούμενη άσκηση άλλης ειδικής ή
ενδικοφανούς διοικητικής προσφυγής.
Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής ορίζεται ίσο με το πέντε τοις εκατό (5%) επί της
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.»

ΑΡΘΡΟ 9ο: ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του Ν.
4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης,
προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παρ. 12 του άρθρου 72 του ν.
4412/2016 στοιχεία, πλην αυτού της περ. η και, επιπλέον, τον τίτλο και τον αριθμό της σχετικής σύμβασης, εφόσον ο τελευταίος
είναι γνωστός.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης με χρόνο ισχύος κατά δύο (2) μήνες μεγαλύτερο
από το συμβατικό χρόνο παράδοσης (των εξήντα (60) ημερών).

ΑΡΘΡΟ 10ο: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης σύμφωνα με
τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 11ο: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί μετά την οριστική παραλαβή των υλικών.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που
προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του Ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε
ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της
σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε
συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011
όπως ισχύει)
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε
συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για
λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν.
4412/2016.
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε
συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).
δ) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ
ΟΓΑ 20%.
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ε) Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 4% επί του
καθαρού ποσού.
στ) ΥΠΕΡ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 2% επί της καθαρής αξίας.

ΑΡΘΡΟ 12ο: ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Η παρούσα πρόσκληση αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ), στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL):
http://www.gni-hatzikosta.gr και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας στη διαδρομή: Εφημερίδα της Υπηρεσίας ► ΠρομήθειεςΣυμβάσεις ► Προσκλήσεις για απευθείας αγορά υγειονομικού υλικού, μέτρων ατομικής προστασίας και φαρμάκων με σκοπό την
αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19.

ΑΡΘΡΟ 13ο: ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ
Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με όρους της πρόσκλησης, το
αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης στο ΚΗΜΔΗΣ, αυτές θα παρέχονται εγγράφως
από την Αναθέτουσα Αρχή, το αργότερο έως εφτά (7) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης στο ΚΗΜΔΗΣ.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Ι.
«Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΕΡΔΕΜΕΖΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ
1.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των παραδιδόμενων υλικών πρέπει να βρίσκονται σε απόλυτη συμφωνία με την τεχνική
προσφορά του προμηθευτή.
2.

Ειδικότερα, τα προσφερόμενα υλικά πρέπει να πληρούν τους εξής όρους:

3.

i.

Να ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες των φορέων για τη χρήση που προορίζονται.

ii.

Να συνοδεύονται από σαφείς οδηγίες χρήσεως, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο.

iii.

Να έχουν κατά το δυνατόν μακρύτερο χρόνο λήξης.

iv.

Να συνοδεύονται από πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου.

v.

Να έχουν κατάλληλη συσκευασία, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο. Το προϊόν
πρέπει να είναι πρόσφατης παραγωγής και κατά την ημερομηνία παράδοσής του να μην έχει
παρέλθει χρόνος μεγαλύτερος από το ένα τρίτο (1/3) της συνολικής διάρκειας ζωής του. Ο
προμηθευτής έχει υποχρέωση να αντικαθιστά κάθε ποσότητα προϊόντων που έχουν αλλοιωθεί πριν
από την ημερομηνία λήξης τους, μολονότι έχουν τηρηθεί οι συνθήκες συντήρησης που
προβλέπονται από τον κατασκευαστή.

vi.

Η ιατρική μάσκα (χειρουργική) υπάγεται στην Οδηγία 93/42/ΕΟΚ/Regulation (EU) 2017/745 ως
ιατροτεχνολογικό προϊόν.

Η συσκευασία των ειδών πρέπει να πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις:
a)
b)

Η σ υ σ κε υ ασ ί α θ α είν αι του εργ οσ τ ασ ίου π αρ α γω γή ς . Το κόστος της δεν θα
επιβαρύνεται με πρόσθετα υλικά που δεν επιστρέφονται στον προμηθευτή.
Σε εμφανές σημείο της συσκευασίας, πρέπει να αναγράφονται οι ακόλουθες ενδείξεις στα Ελληνικά
ή Αγγλικά, με την επιφύλαξη τυχόν διαφορετικών ή ειδικότερων ρυθμίσεων της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ
και της υπ’ αριθ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648/30-9-2009 Κοινής Υπουργικής Απόφασης με την οποία έγινε
η προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς αυτήν:
i.
Επωνυμία και διεύθυνση του κατασκευαστή. Εάν ο κατασκευαστής εδρεύει σε χώρα
εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να αναγράφεται η επωνυμία και διεύθυνση
του εγκατεστημένου στην Κοινότητα εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του.
ii.
Τα στοιχεία που είναι απολύτως αναγκαία, προκειμένου ο χρήστης να είναι σε θέση
να αναγνωρίσει το προϊόν, την ποσότητά του και το περιεχόμενο της συσκευασίας.
iii.
Η ημερομηνία μέχρι την οποία το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ασφαλώς, χωρίς
υποβιβασμό της επίδοσης.
iv.
Τις ειδικές συνθήκες αποθήκευσης ή/ και χειρισμού.
v.
Τις ενδεδειγμένες προειδοποιήσεις και προφυλάξεις.

Β. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ XEIΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ 3PLY ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ


Χειρουργική μάσκα με κορδόνια ή λαστιχάκια τριών στρωμάτων.



Να είναι υποαλλεργική, κατασκευασμένη από μαλακό υλικό, άνετη, ανθεκτική στην υγρασία με άριστη αεροδιαπερατότητα.



Κατά μήκος και στην άνω πλευρά της μάσκας να υπάρχει εσωτερικό εύκαμπτο επιρρήνειο έλασμα.



Να παρέχει υψηλή βακτηριακή προστασία, διαθέτοντας εσωτερικό φίλτρο απόδοσης BFEE≥98%, στο 1 micro, χαμηλής αντίστασης
στην διέλευση του αέρα που προσφέρει άνετη αναπνοή. Να είναι IIR σε σχέση με την ικανότητα αντοχής στην εκτίναξη υγρώναδιάβροχη.



Να είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ-14683, κατηγορία ΙΙR.



Να φέρουν παράλληλες πτυχώσεις σε όλο το πλάτος τους και να καλύπτουν πλήρως το κάτω τμήμα του προσώπου.

Γ. ΔΕΙΓΜΑΤΑ
Να κατατεθούν δύο (2) πλήρεις εργοστασιακές συσκευασίες (όχι δύο τεμάχια, όχι δηλ. δύο μάσκες) επί ποινή απόρριψης.
Οι δύο (2) συσκευασίες των δειγμάτων θα τοποθετηθούν εντός του κυρίως φακέλου προσφοράς εκάστου οικονομικού φορέα.
Η επιτροπή αξιολόγησης διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει επιπλέον δείγματα κατά το στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ – ΥΠΟΔ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

XEIΡΟΥΡΓΙΚΕΣ
ΜΑΣΚΕΣ 3PLY
ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ

1.500.000

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
ΑΝΕΥ ΦΠΑ
αριθμητικώς &
ολογράφως

ΠΟΣΟ ΦΠΑ 6%
αριθμητικώς &
ολογράφως

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

αριθμητικώς & ολογράφως

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ:
ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ:
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕ ΦΠΑ:

Στοιχεία Οικονομικού Φορέα
Επωνυμία:
Διεύθυνση:
Τηλ:
E-mail:
Νόμιμος Εκπρόσωπος: «Ονοματεπώνυμο, Ιδιότητα»

Ο Χρόνος Ισχύος της Προσφοράς είναι (αριθμητικώς και ολογράφως) : …………………….……..…………………ημέρες
Ο Χρόνος Παράδοσης του Είδους είναι (αριθμητικώς και ολογράφως) : …………………….……..……………………… ημέρες

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος : …………………..………………
Ημερομηνία

: ………….….…..……………….

(Υπογραφή – Σφραγίδα)
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