
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ΄ΑΡΙΘΜ.     50/2018 

ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΦΣΟΤ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΦΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ  

 (CPV 33162200-5)  

Για την κϊλυψη των αναγκών του Φειρουργεύου του Νοςοκομεύου με κριτόριο κατακύρωςησ την πλϋον 

ςυμφϋρουςα από οικονομικόσ ϊποψησ προςφορϊ βϊςει τιμόσ προώπολογιςμού 290.808,05,56€ με ΥΠΑ για 

χρονικό διϊςτημα δώδεκα (12) μηνών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 

Ιωϊννινα, 05.09.2018 

Αριθ. Πρωτ. : 11741 

Α/Α ΤΣΗΜΑΣΟ: 40153 
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1. ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΦΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΜΒΑΗ 

1.1 τοιχεύα Αναθϋτουςασ Αρχόσ  

 

Επωνυμύα Γενικό Νοςοκομεύο Ιωαννύνων «Γ.Φατζηκώςτα» 

Σαχυδρομικό διεύθυνςη Λεωφόροσ Μακρυγιϊννη 50 

Πόλη Ιωϊννινα 

Σαχυδρομικόσ Κωδικόσ 45501 

Φώρα Ελλϊδα 

Κωδικόσ ΝUTS GR 213 

Σηλϋφωνο 2651366625 

Υαξ 2651029470 

Ηλεκτρονικό Σαχυδρομεύο  Γκορύτςα οφύα - πυρϊκη Κλεοπϊτρα  

Αρμόδιοσ για πληροφορύεσ s.goritsa@gni-hatzikosta.gr  

Γενικό Διεύθυνςη ςτο διαδύκτυο  (URL) www.gni-hatzikosta.gr  

 

Εύδοσ Αναθϋτουςασ Αρχόσ  

Η Αναθϋτουςα Αρχό εύναι το Γ.Ν. Ιωαννύνων «Γ.Φατζηκώςτα» (ΝΠΔΔ) και ανόκει ςτο Τπουργεύο Τγεύασ.  

   

Κύρια δραςτηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραςτηριότητα τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ εύναι η παροχό υπηρεςιών υγεύασ. 

 

τοιχεύα Επικοινωνύασ  

α) Σα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ εύναι διαθϋςιμα για ελεύθερη, πλόρη, ϊμεςη & δωρεϊν ηλεκτρονικό πρόςβαςη 

μϋςω τησ διαδικτυακόσ πύλησ www.promitheus.gov.gr  του Ε..Η.ΔΗ.. 

β) Περαιτϋρω πληροφορύεσ εύναι διαθϋςιμεσ από το γραφεύο προμηθειών του Γ.Ν.Ιωαννύνων 

«Γ.Φατζηκώςτα» προαναφερθεύςα διεύθυνςη και τηλϋφωνο. 

γ) H ηλεκτρονικό επικοινωνύα απαιτεύ την χρόςη εργαλεύων και ςυςκευών που δεν εύναι γενικώσ διαθϋςιμα. 

Η απεριόριςτη, πλόρησ, ϊμεςη και δωρεϊν πρόςβαςη ςτα εν λόγω εργαλεύα και ςυςκευϋσ εύναι δυνατό 

ςτην διεύθυνςη (URL) : www.promitheus.gov.gr 

1.2 τοιχεύα Διαδικαςύασ-Φρηματοδότηςη 

Εύδοσ διαδικαςύασ  

Ο διαγωνιςμόσ θα διεξαχθεύ με την ανοικτό διαδικαςύα του ϊρθρου 27 του ν. 4412/16.  

 

Φρηματοδότηςη τησ ςύμβαςησ 

Υορϋασ χρηματοδότηςησ τησ παρούςασ ςύμβαςησ εύναι το  Γενικό Νοςοκομεύο Ιωαννύνων «Γ.Φατζηκώςτα». Η 

δαπϊνη για την παρούςα ςύμβαςη βαρύνει την με Κ.Α.E : 1311 ςχετικό πύςτωςη του προώπολογιςμού των 

οικονομικών ετών 2018-2019 του Υορϋα ςε εκτϋλεςη του ΠΠΤΤ 2015. 

1.3 υνοπτικό Περιγραφό φυςικού και οικονομικού αντικειμϋνου τησ ςύμβαςησ  

Αντικεύμενο τησ ςύμβαςησ  εύναι η προμόθεια Εργαλεύων Φειρουργεύου (Λαπαροςκοπικϊ-υρραπτικϊ).        

Σα προσ προμόθεια εύδη κατατϊςςονται ςτον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογύου δημοςύων ςυμβϊςεων 

(CPV : 33162200-5) 

mailto:s.goritsa@gni-hatzikosta.gr
http://www.gni-hatzikosta.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Προςφορϋσ υποβϊλλονται για ϋνα, περιςςότερα ό για όλα τα εύδη και ςε κϊθε περύπτωςη για ολόκληρη 

την ζητούμενη ποςότητα. 

Η εκτιμώμενη αξύα τησ ςύμβαςησ ανϋρχεται ςτο ποςό των 234.522,62€ χωρύσ ΥΠΑ ό 290.808,05€  

ςυμπεριλαμβανομϋνου ΥΠΑ 24 % . 

Η διϊρκεια τησ ςύμβαςησ θα ιςχύει για ϋνα (1) ϋτοσ από την ημερομηνύα υπογραφόσ τησ, με δικαύωμα του 

Νοςοκομεύου να την παρατεύνει ςτην περύπτωςη που υπϊρχουν αποθϋματα, με ςυναύνεςη του προμηθευτό. Tο 

χρονικό διϊςτημα τησ παρϊταςησ εύναι ύςο ό μικρότερο από τον αρχικό ςυμβατικό χρόνο παρϊδοςησ. 

Αναλυτικό περιγραφό των ποςοτότων δύδεται ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Ι), ενώ οι τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ 

των υπό προμόθεια ειδών δύδονται ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (ΙΙ) τησ παρούςασ διακόρυξησ. 

Η ςύμβαςη θα ανατεθεύ με το κριτόριο τησ πλϋον ςυμφϋρουςασ από οικονομικό ϊποψη προςφορϊσ, βϊςει 

τιμόσ. 

1.4 Θεςμικό πλαύςιο  

Η ανϊθεςη και εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ διϋπεται από την κεύμενη νομοθεςύα και τισ κατ΄ εξουςιοδότηςη αυτόσ 

εκδοθεύςεσ κανονιςτικϋσ πρϊξεισ, όπωσ ιςχύουν και ιδύωσ: 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόςιεσ υμβϊςεισ Έργων, Προμηθειών και Τπηρεςιών (προςαρμογό ςτισ 

Οδηγύεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχεύριςη, τον ϋλεγχο και την εφαρμογό αναπτυξιακών παρεμβϊςεων 

για την προγραμματικό περύοδο 2014−2020, Β) Ενςωμϊτωςη τησ Οδηγύασ 2012/17 του Ευρωπαώκού 

Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 13ησ Ιουνύου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο ελληνικό δύκαιο, 

τροποπούηςη του ν. 3419/2005 (Α' 297) και ϊλλεσ διατϊξεισ” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχεύριςη, 

ϋλεγχοσ και εφαρμογό αναπτυξιακών παρεμβϊςεων για την προγραμματικό περύοδο 2007 -2013», 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχϋσ δημοςιονομικόσ διαχεύριςησ και εποπτεύασ (ενςωμϊτωςη τησ Οδηγύασ 

2011/85/ΕΕ) – δημόςιο λογιςτικό και ϊλλεσ διατϊξεισ», 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικϋσ Απλουςτεύςεισ - Καταργόςεισ, υγχωνεύςεισ Νομικών Προςώπων και 

Τπηρεςιών του Δημοςύου Σομϋα-Σροποπούηςη Διατϊξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπϋσ ρυθμύςεισ» και 

ειδικότερα τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 1,   

 τησ παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογό τησ ελληνικόσ νομοθεςύασ ςτην Οδηγύα 2011/7 τησ 

16.2.2011 για την καταπολϋμηςη των καθυςτερόςεων πληρωμών ςτισ εμπορικϋσ ςυναλλαγϋσ»,  

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωςη του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνϋδριο» 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «ύςταςη ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων υμβϊςεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοςύων υμβϊςεων…»,  

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενύςχυςη τησ διαφϊνειασ με την υποχρεωτικό ανϊρτηςη νόμων και πρϊξεων των 

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργϊνων ςτο διαδύκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και ϊλλεσ 

διατϊξεισ”, 

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριςη δημοςιεύςεων των φορϋων του Δημοςύου ςτο νομαρχιακό και τοπικό 

Σύπο και ϊλλεσ διατϊξεισ»,   

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωςη Κώδικα Υόρου Προςτιθϋμενησ Αξύασ»,  

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωςη του Κώδικα Διοικητικόσ Διαδικαςύασ και ϊλλεσ διατϊξεισ”  και ιδύωσ των 

ϊρθρων 7 και 13 ϋωσ 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματικό Ιδιοκτηςύα, υγγενικϊ Δικαιώματα και Πολιτιςτικϊ Θϋματα”,  

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοπούηςη διατϊξεων για την πρόςβαςη ςε δημόςια ϋγγραφα και ςτοιχεύα”,  

 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανϊληψη υποχρεώςεων από τουσ Διατϊκτεσ” 
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 τησ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςησ του Τπουργού Οικονομύασ και Ανϊπτυξησ «Ρύθμιςη 

ειδικότερων θεμϊτων λειτουργύασ και διαχεύριςησ του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοςύων 

υμβϊςεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργεύου Οικονομύασ και Ανϊπτυξησ» 

 τησ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςησ του Τπουργού Οικονομύασ και Ανϊπτυξησ «Σεχνικϋσ 

λεπτομϋρειεσ και διαδικαςύεσ λειτουργύασ του Εθνικού υςτόματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςύων υμβϊςεων 

(Ε..Η.ΔΗ..)»,  

 των ςε εκτϋλεςη των ανωτϋρω νόμων εκδοθειςών κανονιςτικών πρϊξεων, των λοιπών διατϊξεων που 

αναφϋρονται ρητϊ ό απορρϋουν από τα οριζόμενα ςτα ςυμβατικϊ τεύχη τησ παρούςασ,  καθώσ και του 

ςυνόλου των διατϊξεων του αςφαλιςτικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 

δικαύου που διϋπει την ανϊθεςη και εκτϋλεςη τησ παρούςασ ςύμβαςησ, ϋςτω και αν δεν αναφϋρονται  ρητϊ 

παραπϊνω. 

 Σισ κϊτωθι αποφϊςεισ και ϋγγραφα: 

 Σην αριθμ.4658/15.09.2016 (Β΄2937) ΚΤΑ των Τπουργών Τγεύασ και Αναπληρωτό Τπουργού Οικονομικών, 

με θϋμα: «Ϊγκριςη του Προγρϊμματοσ Προμηθειών, Τπηρεςιών και Υαρμϊκων (Π.Π.Τ.Υ.Τ.) των 

εποπτευόμενων φορϋων υγεύασ για το ϋτοσ 2015 (πιςτώςεισ 2016-2017) με χρηματοδότηςό του από τον 

τακτικό προώπολογιςμό, το πρόγραμμα δημοςύων επενδύςεων και λοιπϋσ πηγϋσ»   

 Σην υπ’ αρ. 4525/01.12.2017 (ΥΕΚ Β 4208)Απόφαςη του Τπουργού Τγεύασ ςχετικϊ με την «Παρϊταςη των 

Προγραμμϊτων Προμηθειών, Τπηρεςιών και Υαρμϊκων Τγεύασ (Π.Π.Τ.Υ.Τ.) των ετών 2011, 2012, 2013, 

2014 και 2015. 

 Σην αριθμ. 910/22.01.2018 απόφαςη οριςμού επιτροπών διενϋργειασ διαγωνιςμών 

 Σην αριθμ. 20/30.08.2018 (Θ.21) απόφαςη του Δ ϋγκριςησ διενϋργειασ του διαγωνιςμού, των τεχνικών 

προδιαγραφών και του ςχεδύου διακόρυξησ (ΑΔΑ:ΧΥ1046906Ψ-Θ7Τ και ΑΔΑΜ:18REQ003629635) 

 Σην αριθμ. 1067/05.09.2018 Απόφαςη Ανϊληψησ Τποχρϋωςησ (ΑΔΑ:6Π2746906Ψ-684 και 

ΑΔΑΜ:18REQ003642145) 

1.5 Προθεςμύα παραλαβόσ προςφορών και διενϋργεια διαγωνιςμού  

Ο διαγωνιςμόσ θα πραγματοποιηθεύ µε χρόςη τησ πλατφόρμασ του Εθνικού υςτόματοσ Ηλεκτρονικών 

Δημοςύων υβϊςεων (ΕΗΔΗ) µϋςω τησ διαδικτυακόσ πύλησ www.promitheus.gov.gr του υςτόματοσ. Οι 

προςφορϋσ υποβϊλλονται από τουσ οικονομικούσ φορεύσ ηλεκτρονικϊ, μϋςω τησ διαδικτυακόσ πύλησ 

www.promitheus.gov.gr του Ε..Η.ΔΗ.., ύςτερα από κανονικό προθεςμύα τουλϊχιςτον τριϊντα (30) 

ημερών (αρ. 27 παρ. 1 και 4 του ν. 4412/2016), από την ημερομηνύα αποςτολόσ τησ διακόρυξησ ςτην Τπηρεςύα 

Εκδόςεων τησ Ϊνωςησ και μϋχρι την καταληκτικό ημερομηνύα και ώρα που ορύζεται παρακϊτω, ςτην Ελληνικό 

Γλώςςα, ςε ηλεκτρονικό φϊκελο, ςύμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο Ν.4155/13 (ΥΕΚ Α΄/29-5-2013), ςτο ϊρθρο 

11 τησ Τ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΥΕΚ 2677/β΄/21-10-2013) «Σεχνικϋσ λεπτομϋρειεσ και διαδικαςύεσ 

λειτουργύασ του Εθνικού υςτόματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςύων υμβϊςεων (Ε..Η.ΔΗ..)» 

ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟ ΣΟΠΟ 

ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΗ 

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΗ 

ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΗ  

ΠΤΛΗ  

ΣΟΤ ΕΗΔΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗ 

ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΥΟΡΩΝ 

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & 

ΩΡΑ ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΥΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΠΟΥΡΑΓΙΗ 

ΣΩΝ ΠΡΟΥΟΡΩΝ  

Η διαδικτυακό πύλη 

www.promitheus.gov.gr 

του Ε..Η.ΔΗ.. 

05.09.2018  05.09.2018 
10.10.2018 

ΩΡΑ: 15:00 

17.10.2018 

Ώρα: 10:00 

Οι ενδιαφερόμενοι (ϊρθ. 96 ν.4412/2016) μπορούν να προετοιμϊζουν την προςφορϊ τουσ ςτο ςύςτημα και 

ϋχουν τη δυνατότητα να την υποβϊλουν αμϋςωσ μετϊ τη δημοςιοπούηςη του διαγωνιςμού ςτην ιςτοςελύδα του 

ΕΗΔΗ. Επιςημαύνεται ότι οι ςυμμετϋχοντεσ δεν ϋχουν δυνατότητα να αποςύρουν ό να ακυρώςουν προςφορϊ 

μετϊ την υποβολό τησ. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Μετϊ την παρϋλευςη τησ καταληκτικόσ ημερομηνύασ και ώρασ, δεν υπϊρχει η δυνατότητα υποβολόσ προςφορϊσ 

ςτο ύςτημα. 

Ο χρόνοσ υποβολόσ τησ προςφορϊσ και οποιαδόποτε ηλεκτρονικό επικοινωνύα μϋςω του ςυςτόματοσ 

βεβαιώνεται αυτόματα από το ςύςτημα με υπηρεςύεσ χρονοςόμανςησ ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτην παρ.3 του 

ϊρθρου 6 του Ν.4155/13 και το ϊρθρο 6 τησ ΤΑ Π1-2390/2013 «Σεχνικϋσ λεπτομϋρειεσ και διαδικαςύεσ 

λειτουργύασ του Εθνικού υςτόματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςύων υμβϊςεων (Ε..Η.ΔΗ..)».  

Προςφορϋσ που τυχόν υποβληθούν ό περιϋλθουν ςτην Τπηρεςύα αποκλειςτικϊ ςε ϋντυπη μορφό και για τισ 

οπούεσ δεν ϋχει πραγματοποιηθεύ κατϊθεςη ηλεκτρονικόσ προςφορϊσ ςτο ςύςτημα, δεν αποςφραγύζονται και 

επιςτρϋφονται ςτουσ αποςτολεύσ τουσ. 

1.6 Δημοςιότητα 

Α. Δημοςύευςη ςτην Επύςημη Εφημερύδα τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ  

Προκόρυξη τησ παρούςασ ςύμβαςησ απεςτϊλη με ηλεκτρονικϊ μϋςα για δημοςύευςη ςτισ 05.09.2018 ςτην 

Τπηρεςύα Εκδόςεων τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ (αριθμόσ αναφορϊσ: 2018-130403) 

 

Β. Δημοςύευςη ςε εθνικό επύπεδο 

Η προκόρυξη και το πλόρεσ κεύμενο τησ παρούςασ Διακόρυξησ καταχωρόθηκαν ςτο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 

Μητρώο Δημοςύων υμβϊςεων (ΚΗΜΔΗ) ςτισ 05.09.2018.  

Σο πλόρεσ κεύμενο τησ παρούςασ Διακόρυξησ καταχωρόθηκε ακόμη και ςτη διαδικτυακό πύλη του Ε..Η.ΔΗ..:  

http://www.promitheus.gov.gr, όπου η ςχετικό ηλεκτρονικό διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ ςτην πλατφόρμα 

ΕΗΔΗ ϋλαβε υςτημικό Αύξοντα Αριθμό : 40153 

Προκόρυξη (περύληψη τησ παρούςασ Διακόρυξησ) δημοςιεύεται και ςτον Ελληνικό Σύπο, ςύμφωνα με το ϊρθρο 

66 του Ν. 4412/2016 :  

1) «ΝΕΟΙ ΑΓΨΝΕ ΗΠΕΙΡΟΤ» ΕΥΗΜΕΡΙΔΑ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ, E-mail: nagones@ioa.forthnet.gr , info@neoiagones.gr , 

ereynapress@gmail.com   

2) «ΕΝΗΜΕΡΨΗ» ΕΥΗΜΕΡΙΔΑ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ, E-mail: enimerosipress@gmail.com   

3) «ΕΠΣΑ ΗΜΕΡΕ» ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΥΗΜΕΡΙΔΑ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ, E-mail: gnomi7m@otenet.gr    

Η προκόρυξη (περύληψη τησ παρούςασ Διακόρυξησ) όπωσ προβλϋπεται ςτην περύπτωςη 16 τησ παραγρϊφου 4 

του ϊρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτόθηκε ςτο διαδύκτυο, ςτον ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ 

(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΓΕΙΑ)  

Η Διακόρυξη καθώσ και το Ε.Ε.Ε. καταχωρόθηκε ςτο διαδύκτυο, ςτην ιςτοςελύδα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, ςτη 

διεύθυνςη (URL) :   www.gni-hatzikosta.gr  ςτην καρτϋλα «Διαγωνιςμού- Προμόθειεσ» ςτισ 05.09.2018 

 

Γ. Έξοδα δημοςιεύςεων 

Η δαπϊνη των δημοςιεύςεων ςτον Ελληνικό Σύπο βαρύνει τον ανϊδοχο ςύμφωνα με το αρ.77 παρ.5 του 

Ν.4270/2014. 

1.7 Αρχϋσ εφαρμοζόμενεσ ςτη διαδικαςύα ςύναψησ  

Οι οικονομικού φορεύσ δεςμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθόςουν να τηρούν κατϊ την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ, εφόςον επιλεγούν,  τισ 

υποχρεώςεισ τουσ που απορρϋουν από τισ διατϊξεισ τησ περιβαλλοντικόσ, κοινωνικοαςφαλιςτικόσ και 

εργατικόσ νομοθεςύασ, που ϋχουν θεςπιςτεύ με το δύκαιο τησ Ϊνωςησ, το εθνικό δύκαιο, ςυλλογικϋσ ςυμβϊςεισ ό 

διεθνεύσ διατϊξεισ περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαύου, οι οπούεσ απαριθμούνται ςτο 

Παρϊρτημα Φ του Προςαρτόματοσ Α του ν. 4412/2016. Η τόρηςη των εν λόγω υποχρεώςεων ελϋγχεται και 

http://www.promitheus.gov.gr/
mailto:nagones@ioa.forthnet.gr
mailto:info@neoiagones.gr
mailto:ereynapress@gmail.com
mailto:enimerosipress@gmail.com
mailto:gnomi7m@otenet.gr
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.gni-hatzikosta.gr/
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βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλϋπουν την εκτϋλεςη των δημοςύων ςυμβϊςεων και τισ αρμόδιεσ δημόςιεσ 

αρχϋσ και υπηρεςύεσ που ενεργούν εντόσ των ορύων τησ ευθύνησ και τησ αρμοδιότητϊσ τουσ.  

β) δεν θα ενεργόςουν αθϋμιτα, παρϊνομα ό καταχρηςτικϊ καθ΄όλη τη διϊρκεια τησ διαδικαςύασ ανϊθεςησ, αλλϊ 

και κατϊ το ςτϊδιο εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ, εφόςον επιλεγούν 

γ) λαμβϊνουν τα κατϊλληλα μϋτρα για να διαφυλϊξουν την εμπιςτευτικότητα των πληροφοριών που ϋχουν 

χαρακτηριςθεύ ωσ τϋτοιεσ. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΦΗ 

2.1 Γενικϋσ Πληροφορύεσ 

2.1.1 Έγγραφα τησ ςύμβαςησ 

Σα ϋγγραφα τησ παρούςασ διαδικαςύασ ςύναψησ  εύναι τα ακόλουθα: 

 η παρούςα Διακόρυξη με τα Παραρτόματα που αποτελούν αναπόςπαςτο μϋροσ αυτόσ, ότοι: 

1. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (I) «Αναλυτικό κατϊςταςη των υπό προμόθεια ειδών» 
2. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (II) «ΥΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΥΨΗ - Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ»  
3. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (III) «Τπόδειγμα Πύνακα Ανϊλυςησ Σεχνικόσ Προςφορϊσ» 
4. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (IV) «Τπόδειγμα Οικονομικόσ Προςφορϊσ» 
5. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (V) «ΕΝΙΑΙΟ ΕΤΡΨΠΑέΚΟ ΪΓΓΡΑΥΟ ΤΜΒΑΕΨΝ (Ε.Ε.Ε.)» 

 

 οι ςυμπληρωματικϋσ πληροφορύεσ που τυχόν παρϋχονται ςτο πλαύςιο τησ διαδικαςύασ, ιδύωσ ςχετικϊ με 

τισ προδιαγραφϋσ και τα ςχετικϊ δικαιολογητικϊ 

2.1.2 Επικοινωνύα - Πρόςβαςη ςτα ϋγγραφα τησ ύμβαςησ 

ήλεσ οι επικοινωνύεσ ςε ςχϋςη με τα βαςικϊ ςτοιχεύα τησ διαδικαςύασ ςύναψησ τησ ςύμβαςησ, καθώσ και όλεσ οι 

ανταλλαγϋσ πληροφοριών, ιδύωσ η ηλεκτρονικό υποβολό, εκτελούνται με τη χρόςη τησ πλατφόρμασ του 

Εθνικού υςτόματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςύων υμβϊςεων (ΕΗΔΗ), η οπούα εύναι προςβϊςιμη μϋςω τησ 

Διαδικτυακόσ πύλησ www.promitheus.gov.gr . 

H αριθμ.50/2018 Διακόρυξη διατύθεται επύςησ και ςτην ιςτοςελύδα τησ Τπηρεςύασ μασ, ότοι ςτη διεύθυνςη 
www.gni.hatzikosta.gr   

Από το ϊρθ. 21 του ν. 4412/2016 προκύπτει ο χαρακτηριςμόσ ωσ εμπιςτευτικών των πληροφοριών που 

κατατύθενται με την προςφορϊ των οικονομικών φορϋων. Ψςτόςο ςτην παρϊγραφο 4 του ϊρθ. 21 του ν. 

4412/2016 περιγρϊφονται αναλυτικϊ ποιεσ πληροφορύεσ δεν χαρακτηρύζονται ωσ εμπιςτευτικϋσ. 

2.1.3 Παροχό Διευκρινύςεων 

Σα ςχετικϊ αιτόματα παροχόσ διευκρινύςεων υποβϊλλονται ηλεκτρονικϊ,  το αργότερο ϋξι (6) ημϋρεσ πριν την 

καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ προςφορών και απαντώνται αντύςτοιχα, ςτο πλαύςιο τησ παρούςασ, ςτη 

ςχετικό ηλεκτρονικό διαδικαςύα ςύναψησ δημόςιασ ςύμβαςησ ςτην πλατφόρμα του ΕΗΔΗ, η οπούα εύναι 

προςβϊςιμη μϋςω τησ διαδικτυακόσ πύλησ www.promitheus.gov.gr. Αιτόματα παροχόσ ςυμπληρωματικών 

πληροφοριών – διευκρινύςεων  υποβϊλλονται από εγγεγραμμϋνουσ  ςτο ςύςτημα οικονομικούσ φορεύσ, δηλαδό 

από εκεύνουσ που διαθϋτουν ςχετικϊ διαπιςτευτόρια που τουσ ϋχουν χορηγηθεύ (όνομα χρόςτη και κωδικό 

πρόςβαςησ) και απαραύτητα το ηλεκτρονικό αρχεύο με το κεύμενο των ερωτημϊτων εύναι ηλεκτρονικϊ 

υπογεγραμμϋνο. Αιτόματα παροχόσ διευκρινόςεων που υποβϊλλονται εύτε με ϊλλο τρόπο εύτε το ηλεκτρονικό 

αρχεύο που τα ςυνοδεύει δεν εύναι ηλεκτρονικϊ υπογεγραμμϋνο, δεν εξετϊζονται.  

Η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ να παρατεύνει την προθεςμύα παραλαβόσ των προςφορών, ούτωσ ώςτε όλοι οι 

ενδιαφερόμενοι οικονομικού φορεύσ να μπορούν να λϊβουν γνώςη όλων των αναγκαύων πληροφοριών για την 

κατϊρτιςη των προςφορών ςτισ ακόλουθεσ περιπτώςεισ: 

α) όταν, για οποιονδόποτε λόγο, πρόςθετεσ πληροφορύεσ, αν και ζητόθηκαν από τον οικονομικό φορϋα ϋγκαιρα, 

δεν ϋχουν παραςχεθεύ το αργότερο ϋξι (6) ημϋρεσ πριν από την προθεςμύα που ορύζεται για την παραλαβό των 

προςφορών,  

β) όταν τα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ υφύςτανται ςημαντικϋσ αλλαγϋσ. 

Η διϊρκεια τησ παρϊταςησ θα εύναι ανϊλογη με τη ςπουδαιότητα των πληροφοριών ό των αλλαγών. 

ήταν οι πρόςθετεσ πληροφορύεσ δεν ϋχουν ζητηθεύ ϋγκαιρα ό δεν ϋχουν ςημαςύα για την προετοιμαςύα 

κατϊλληλων προςφορών, δεν απαιτεύται παρϊταςη των προθεςμιών. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.gni.hatzikosta.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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2.1.4 Γλώςςα 

Σα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ ϋχουν ςυνταχθεύ ςτην ελληνικό γλώςςα.  

ε περύπτωςη αςυμφωνύασ μεταξύ των τμημϊτων των εγγρϊφων τησ ςύμβαςησ που ϋχουν ςυνταχθεύ ςε 

περιςςότερεσ γλώςςεσ, επικρατεύ η ελληνικό ϋκδοςη. 

Συχόν ενςτϊςεισ ό προδικαςτικϋσ προςφυγϋσ υποβϊλλονται ςτην ελληνικό γλώςςα. 

Οι προςφορϋσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτϋσ ςτοιχεύα ςυντϊςςονται ςτην ελληνικό γλώςςα ό 

ςυνοδεύονται από επύςημη μετϊφραςό τουσ ςτην ελληνικό γλώςςα. τα αλλοδαπϊ δημόςια ϋγγραφα και 

δικαιολογητικϊ εφαρμόζεται η υνθόκη τησ Φϊγησ τησ 5ησ.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). 

Ειδικϊ, τα αλλοδαπϊ ιδιωτικϊ ϋγγραφα μπορούν να ςυνοδεύονται από μετϊφραςό τουσ ςτην ελληνικό γλώςςα 

επικυρωμϋνη εύτε από πρόςωπο αρμόδιο κατϊ τισ διατϊξεισ τησ εθνικόσ νομοθεςύασ εύτε από πρόςωπο κατϊ 

νόμο αρμόδιο τησ χώρασ ςτην οπούα ϋχει ςυνταχθεύ το ϋγγραφο.  

Σα αποδεικτικϊ ϋγγραφα ςυντϊςςονται ςτην ελληνικό γλώςςα ό ςυνοδεύονται από επύςημη μετϊφραςό τουσ 

ςτην ελληνικό γλώςςα. τα αλλοδαπϊ δημόςια ϋγγραφα και δικαιολογητικϊ εφαρμόζεται η υνθόκη τησ Φϊγησ 

τησ 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).Ειδικϊ, τα αλλοδαπϊ ιδιωτικϊ ϋγγραφα μπορούν να 

ςυνοδεύονται από μετϊφραςό τουσ ςτην ελληνικό γλώςςα επικυρωμϋνη εύτε από πρόςωπο αρμόδιο κατϊ τισ 

διατϊξεισ τησ εθνικόσ νομοθεςύασ εύτε από πρόςωπο κατϊ νόμο αρμόδιο τησ χώρασ ςτην οπούα ϋχει ςυνταχθεύ 

το ϋγγραφο.  

Ενημερωτικϊ και τεχνικϊ φυλλϊδια και ϊλλα ϋντυπα -εταιρικϊ ό μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να 

υποβϊλλονται ςτην αγγλικό γλώςςα, χωρύσ να ςυνοδεύονται από μετϊφραςη ςτην ελληνικό. 

Κϊθε μορφόσ επικοινωνύα με την αναθϋτουςα αρχό, καθώσ και μεταξύ αυτόσ και του αναδόχου, θα γύνονται 

υποχρεωτικϊ ςτην ελληνικό γλώςςα. 

2.1.5 Εγγυόςεισ 

Οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ των παραγρϊφων 2.2.2 και 4.1. εκδύδονται από πιςτωτικϊ ιδρύματα που λειτουργούν 

νόμιμα ςτα κρϊτη - μϋλη τησ Ενωςησ ό του Ευρωπαώκού Οικονομικού Φώρου ό ςτα κρϊτη-μϋρη τησ Δ και 

ϋχουν, ςύμφωνα με τισ ιςχύουςεσ διατϊξεισ, το δικαύωμα αυτό. Μπορούν, επύςησ, να εκδύδονται από το Ε.Σ.Α.Α. - 

Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ό να παρϋχονται με γραμμϊτιο του Σαμεύου Παρακαταθηκών και Δανεύων με παρακατϊθεςη ςε αυτό 

του αντύςτοιχου χρηματικού ποςού. Αν ςυςταθεύ παρακαταθόκη με γραμμϊτιο παρακατϊθεςησ χρεογρϊφων 

ςτο Σαμεύο Παρακαταθηκών και Δανεύων, τα τοκομερύδια ό μερύςματα που λόγουν κατϊ τη διϊρκεια τησ 

εγγύηςησ επιςτρϋφονται μετϊ τη λόξη τουσ ςτον υπϋρ ου η εγγύηςη οικονομικό φορϋα. 

Οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ εκδύδονται κατ’ επιλογό των οικονομικών φορϋων από ϋναν ό περιςςότερουσ εκδότεσ 

τησ παραπϊνω παραγρϊφου. 

Οι εγγυόςεισ αυτϋσ περιλαμβϊνουν κατ’ ελϊχιςτον τα ακόλουθα ςτοιχεύα: α) την ημερομηνύα ϋκδοςησ, β) τον 

εκδότη, γ) την αναθϋτουςα αρχό προσ την οπούα απευθύνονται, δ) τον αριθμό τησ εγγύηςησ, ε) το ποςό που 

καλύπτει η εγγύηςη, ςτ) την πλόρη επωνυμύα, τον Α.Υ.Μ. και τη διεύθυνςη του οικονομικού φορϋα υπϋρ του 

οπούου εκδύδεται η εγγύηςη (ςτην περύπτωςη ϋνωςησ αναγρϊφονται όλα τα παραπϊνω για κϊθε μϋλοσ τησ 

ϋνωςησ),  ζ) τουσ όρουσ ότι: αα) η εγγύηςη παρϋχεται ανϋκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότησ παραιτεύται 

του δικαιώματοσ τησ διαιρϋςεωσ και τησ διζόςεωσ, και ββ) ότι ςε περύπτωςη κατϊπτωςησ αυτόσ, το ποςό τησ 

κατϊπτωςησ υπόκειται ςτο εκϊςτοτε ιςχύον τϋλοσ χαρτοςόμου, η) τα ςτοιχεύα τησ ςχετικόσ διακόρυξησ και την 

καταληκτικό ημερομηνύα  υποβολόσ προςφορών, θ) την ημερομηνύα λόξησ ό τον χρόνο ιςχύοσ τησ εγγύηςησ, ι) 

την ανϊληψη υποχρϋωςησ από τον εκδότη τησ εγγύηςησ να καταβϊλει το ποςό τησ εγγύηςησ ολικϊ ό μερικϊ 

εντόσ πϋντε (5) ημερών μετϊ από απλό ϋγγραφη ειδοπούηςη εκεύνου προσ τον οπούο απευθύνεται και ια) ςτην 

περύπτωςη των εγγυόςεων καλόσ εκτϋλεςησ και προκαταβολόσ, τον αριθμό και τον τύτλο τησ ςχετικόσ 

ςύμβαςησ.  

Η αναθϋτουςα αρχό επικοινωνεύ με τουσ εκδότεσ των εγγυητικών επιςτολών προκειμϋνου να διαπιςτώςει την 

εγκυρότητϊ τουσ. 
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2.2 Δικαύωμα υμμετοχόσ - Κριτόρια Ποιοτικόσ Επιλογόσ 

2.2.1 Δικαύωμα ςυμμετοχόσ  

1. Δικαύωμα ςυμμετοχόσ ςτη διαδικαςύα ςύναψησ τησ παρούςασ ςύμβαςησ ϋχουν φυςικϊ ό νομικϊ πρόςωπα 

και, ςε περύπτωςη ενώςεων οικονομικών φορϋων, τα μϋλη αυτών, που εύναι εγκατεςτημϋνα ςε: 

α) κρϊτοσ-μϋλοσ τησ Ϊνωςησ, 

β) κρϊτοσ-μϋλοσ του Ευρωπαώκού Οικονομικού Φώρου (Ε.Ο.Φ.), 

γ) τρύτεσ χώρεσ που ϋχουν υπογρϊψει και κυρώςει τη Δ, ςτο βαθμό που η υπό ανϊθεςη δημόςια ςύμβαςη 

καλύπτεται από τα Παραρτόματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικϋσ ςημειώςεισ του ςχετικού με την Ϊνωςη 

Προςαρτόματοσ I τησ ωσ ϊνω υμφωνύασ, καθώσ και  

δ) ςε τρύτεσ χώρεσ που δεν εμπύπτουν ςτην περύπτωςη γ΄ τησ παρούςασ παραγρϊφου και ϋχουν ςυνϊψει 

διμερεύσ ό πολυμερεύσ ςυμφωνύεσ με την Ϊνωςη ςε θϋματα διαδικαςιών ανϊθεςησ δημοςύων ςυμβϊςεων. 

2. Οι ενώςεισ οικονομικών φορϋων, ςυμπεριλαμβανομϋνων και των προςωρινών ςυμπρϊξεων, δεν απαιτεύται 

να περιβληθούν ςυγκεκριμϋνη νομικό μορφό για την υποβολό προςφορϊσ.  

 3. τισ περιπτώςεισ υποβολόσ προςφορϊσ από ϋνωςη οικονομικών φορϋων, όλα τα μϋλη τησ ευθύνονται ϋναντι 

τησ αναθϋτουςασ αρχόσ αλληλϋγγυα και εισ ολόκληρον.   

2.2.2 Εγγύηςη ςυμμετοχόσ 

2.2.2.1. Για την ϋγκυρη ςυμμετοχό ςτη διαδικαςύα ςύναψησ τησ παρούςασ ςύμβαςησ, κατατύθεται από τουσ 

ςυμμετϋχοντεσ οικονομικούσ φορεύσ (προςφϋροντεσ),  εγγυητικό επιςτολό ςυμμετοχόσ, η οπούα ανϋρχεται ςε 

ποςοςτό 2% επύ τησ ςυνολικόσ προώπολογιςθεύςασ δαπϊνησ εκτόσ ΥΠΑ για τα εύδη ςτα οπούα 

ςυμμετϋχει ο οικονομικόσ φορϋασ ςτο διαγωνιςμό.  

την περύπτωςη ϋνωςησ οικονομικών φορϋων, η εγγύηςη ςυμμετοχόσ περιλαμβϊνει και τον όρο ότι η εγγύηςη 

καλύπτει τισ υποχρεώςεισ όλων των οικονομικών φορϋων που ςυμμετϋχουν ςτην ϋνωςη. 

Η εγγύηςη ςυμμετοχόσ πρϋπει να ιςχύει τουλϊχιςτον για τριϊντα (30) ημϋρεσ μετϊ τη λόξη του χρόνου ιςχύοσ 

τησ προςφορϊσ του ϊρθρου 2.4.5 τησ παρούςασ, ότοι μϋχρι την 17η.11.2019, ϊλλωσ η προςφορϊ 

απορρύπτεται. Η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ, πριν τη λόξη τησ προςφορϊσ, να ζητϊ από τον προςφϋροντα να 

παρατεύνει, πριν τη λόξη τουσ, τη διϊρκεια ιςχύοσ τησ προςφορϊσ και τησ εγγύηςησ ςυμμετοχόσ. 

2.2.2.2. Η εγγύηςη ςυμμετοχόσ επιςτρϋφεται ςτον ανϊδοχο με την προςκόμιςη τησ εγγύηςησ καλόσ εκτϋλεςησ.  

Η εγγύηςη ςυμμετοχόσ επιςτρϋφεται ςτουσ λοιπούσ προςφϋροντεσ, ςύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα ςτο 

ϊρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

 

2.2.2.3. Η εγγύηςη ςυμμετοχόσ καταπύπτει, αν ο προςφϋρων αποςύρει την προςφορϊ του κατϊ τη διϊρκεια 

ιςχύοσ αυτόσ, παρϋχει ψευδό ςτοιχεύα ό πληροφορύεσ που αναφϋρονται ςτα ϊρθρα 2.2.3 ϋωσ 2.2.8, δεν 

προςκομύςει εγκαύρωσ τα προβλεπόμενα από την παρούςα δικαιολογητικϊ ό δεν προςϋλθει εγκαύρωσ για 

υπογραφό τησ ςύμβαςησ. 

2.2.3 Λόγοι αποκλειςμού  

Αποκλεύεται από τη ςυμμετοχό ςτην παρούςα διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ (διαγωνιςμό) προςφϋρων 

οικονομικόσ φορϋασ, εφόςον ςυντρϋχει ςτο πρόςωπό του (εϊν πρόκειται για μεμονωμϋνο φυςικό ό νομικό 

πρόςωπο) ό ςε ϋνα από τα μϋλη του (εϊν πρόκειται για ϋνωςη οικονομικών φορϋων) ϋνασ ό περιςςότεροι από 

τουσ ακόλουθουσ λόγουσ: 

2.2.3.1.  Όταν υπϊρχει ςε βϊροσ του αμετϊκλητη καταδικαςτικό απόφαςη για ϋναν από τουσ 

ακόλουθουσ λόγουσ  τησ παρ.1 του αρ.73 του ν.4412/2016:  
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α) ςυμμετοχό ςε εγκληματικό οργϊνωςη, όπωσ αυτό ορύζεται ςτο ϊρθρο 2 τησ απόφαςησ-πλαύςιο 

2008/841/ΔΕΤ του υμβουλύου τησ 24ησ Οκτωβρύου 2008, για την καταπολϋμηςη του οργανωμϋνου 

εγκλόματοσ (ΕΕ L 300 τησ 11.11.2008 ς.42),  

β) δωροδοκύα, όπωσ ορύζεται ςτο ϊρθρο 3 τησ ςύμβαςησ περύ τησ καταπολϋμηςησ τησ διαφθορϊσ ςτην οπούα 

ενϋχονται υπϊλληλοι των Ευρωπαώκών Κοινοτότων ό των κρατών-μελών τησ Ϊνωςησ (ΕΕ C 195 τησ 25.6.1997, 

ς. 1) και ςτην παρϊγραφο 1 του ϊρθρου 2 τησ απόφαςησ-πλαύςιο 2003/568/ΔΕΤ του υμβουλύου τησ 22ασ 

Ιουλύου 2003, για την καταπολϋμηςη τησ δωροδοκύασ ςτον ιδιωτικό τομϋα (ΕΕ L 192 τησ 31.7.2003, ς. 54), 

καθώσ και όπωσ ορύζεται ςτην κεύμενη νομοθεςύα ό ςτο εθνικό δύκαιο του οικονομικού φορϋα,  

γ) απϊτη, κατϊ την ϋννοια του ϊρθρου 1 τησ ςύμβαςησ ςχετικϊ με την προςταςύα των οικονομικών 

ςυμφερόντων των Ευρωπαώκών Κοινοτότων (ΕΕ C 316 τησ 27.11.1995, ς. 48), η οπούα κυρώθηκε με το ν. 

2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικϊ εγκλόματα ό εγκλόματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικϋσ δραςτηριότητεσ, όπωσ ορύζονται, 

αντιςτούχωσ, ςτα ϊρθρα 1 και 3 τησ απόφαςησ-πλαύςιο 2002/475/ΔΕΤ του υμβουλύου τησ 13ησ Ιουνύου 2002, 

για την καταπολϋμηςη τησ τρομοκρατύασ (ΕΕ L 164 τησ 22.6.2002, ς. 3) ό ηθικό αυτουργύα ό ςυνϋργεια ό 

απόπειρα διϊπραξησ εγκλόματοσ, όπωσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 4 αυτόσ,  

ε) νομιμοπούηςη εςόδων από παρϊνομεσ δραςτηριότητεσ ό χρηματοδότηςη τησ τρομοκρατύασ, όπωσ αυτϋσ 

ορύζονται ςτο ϊρθρο 1 τησ Οδηγύασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 26ησ 

Οκτωβρύου 2005, ςχετικϊ με την πρόληψη τησ χρηςιμοπούηςησ του χρηματοπιςτωτικού ςυςτόματοσ για τη 

νομιμοπούηςη εςόδων από παρϊνομεσ δραςτηριότητεσ και τη χρηματοδότηςη τησ τρομοκρατύασ (ΕΕ L 309 τησ 

25.11.2005, ς. 15), η οπούα ενςωματώθηκε ςτην εθνικό νομοθεςύα με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

ςτ) παιδικό εργαςύα και ϊλλεσ μορφϋσ εμπορύασ ανθρώπων, όπωσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 2 τησ Οδηγύασ 

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 5ησ Απριλύου 2011, για την πρόληψη και 

την καταπολϋμηςη τησ εμπορύασ ανθρώπων και για την προςταςύα των θυμϊτων τησ, καθώσ και για την 

αντικατϊςταςη τησ απόφαςησ-πλαύςιο 2002/629/ΔΕΤ του υμβουλύου (ΕΕ L 101 τησ 15.4.2011, ς. 1), η οπούα 

ενςωματώθηκε ςτην εθνικό νομοθεςύα με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο οικονομικόσ φορϋασ αποκλεύεται, επύςησ, όταν το πρόςωπο εισ βϊροσ του οπούου εκδόθηκε αμετϊκλητη 

καταδικαςτικό απόφαςη εύναι μϋλοσ του διοικητικού, διευθυντικού ό εποπτικού οργϊνου του ό ϋχει εξουςύα 

εκπροςώπηςησ, λόψησ αποφϊςεων ό ελϋγχου ςε αυτό.  

τισ περιπτώςεισ εταιρειών περιοριςμϋνησ ευθύνησ (Ε.Π.Ε.) και προςωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE 

ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρϋωςη του προηγούμενου εδαφύου  αφορϊ  ςτουσ διαχειριςτϋσ.  

τισ περιπτώςεισ ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρϋωςη του προηγούμενου εδαφύου αφορϊ ςτον 

Διευθύνοντα ύμβουλο, καθώσ και ςε όλα τα μϋλη του Διοικητικού υμβουλύου. 

τισ περιπτώςεισ υνεταιριςμών, η υποχρϋωςη του προηγούμενου εδαφύου αφορϊ ςτα μϋλη του Διοικητικού 

υμβουλύου. 

ε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτώςεισ νομικών προςώπων, η υποχρϋωςη των προηγούμενων εδαφύων αφορϊ 

ςτουσ νόμιμουσ εκπροςώπουσ τουσ. 

Εϊν ςτισ ωσ ϊνω περιπτώςεισ (α) ϋωσ (ςτ) η περύοδοσ αποκλειςμού δεν ϋχει καθοριςτεύ με αμετϊκλητη 

απόφαςη, αυτό ανϋρχεται ςε πϋντε (5) ϋτη από την ημερομηνύα τησ καταδύκησ με αμετϊκλητη 

απόφαςη.  

2.2.3.2. (α) Όταν ο προςφϋρων ϋχει αθετόςει, ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτη  παρ. 2 του αρ. 73 του 

Ν.4412/2016, τισ υποχρεώςεισ του όςον αφορϊ ςτην καταβολό φόρων ό ειςφορών κοινωνικόσ 

αςφϊλιςησ και αυτό ϋχει διαπιςτωθεύ από δικαςτικό ό διοικητικό απόφαςη με τελεςύδικη και δεςμευτικό ιςχύ, 

ςύμφωνα με διατϊξεισ τησ χώρασ όπου εύναι εγκατεςτημϋνοσ  ό την εθνικό νομοθεςύα ό/και όταν η αναθϋτουςα 

αρχό μπορεύ να αποδεύξει με τα κατϊλληλα μϋςα ότι ο προςφϋρων ϋχει αθετόςει τισ υποχρεώςεισ του όςον 

αφορϊ την καταβολό φόρων ό ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ. 
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Αν ο προςφϋρων εύναι Ϊλληνασ πολύτησ ό ϋχει την εγκατϊςταςό του ςτην Ελλϊδα, οι υποχρεώςεισ του που 

αφορούν τισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ καλύπτουν τόςο την κύρια όςο και την επικουρικό αςφϊλιςη. 

Δεν αποκλεύεται ο προςφϋρων οικονομικόσ φορϋασ, όταν ϋχει εκπληρώςει τισ υποχρεώςεισ του εύτε                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

καταβϊλλοντασ τουσ φόρουσ ό τισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ που οφεύλει, ςυμπεριλαμβανομϋνων, κατϊ 

περύπτωςη, των δεδουλευμϋνων τόκων ό των προςτύμων εύτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για την 

καταβολό τουσ.  

β) η Αναθϋτουςα Αρχό  γνωρύζει ό μπορεύ να αποδεύξει με τα κατϊλληλα μϋςα ότι ϋχουν επιβληθεύ ςε βϊροσ του 

οικονομικού φορϋα, μϋςα ςε χρονικό διϊςτημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνύα λόξησ τησ προθεςμύασ 

υποβολόσ προςφορϊσ: αα) τρεισ (3) πρϊξεισ επιβολόσ προςτύμου από τα αρμόδια ελεγκτικϊ όργανα του 

ώματοσ Επιθεώρηςησ Εργαςύασ για παραβϊςεισ τησ εργατικόσ νομοθεςύασ που χαρακτηρύζονται, ςύμφωνα με 

την υπουργικό απόφαςη 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπωσ εκϊςτοτε ιςχύει, ωσ «υψηλόσ» ό «πολύ υψηλόσ» 

ςοβαρότητασ, οι οπούεσ προκύπτουν αθροιςτικϊ από τρεισ (3) διενεργηθϋντεσ ελϋγχουσ, ό ββ) δύο (2) πρϊξεισ 

επιβολόσ προςτύμου από τα αρμόδια ελεγκτικϊ όργανα του ώματοσ Επιθεώρηςησ Εργαςύασ για παραβϊςεισ 

τησ εργατικόσ νομοθεςύασ που αφορούν την αδόλωτη εργαςύα, οι οπούεσ προκύπτουν αθροιςτικϊ από δύο (2) 

διενεργηθϋντεσ ελϋγχουσ. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώςεισ πρϋπει να ϋχουν αποκτόςει τελεςύδικη και δεςμευτικό 

ιςχύ. 

 

2.2.3.3. Αποκλεύεται από τη ςυμμετοχό ςτη διαδικαςύα ςύναψησ τησ παρούςασ ςύμβαςησ, προςφϋρων 

οικονομικόσ φορϋασ ςε οποιαδόποτε από τισ ακόλουθεσ καταςτϊςεισ:  

(α) εϊν ϋχει αθετόςει τισ υποχρεώςεισ που προβλϋπονται ςτην παρ. 2 του ϊρθρου 18 του ν. 4412/2016 

(β) εϊν τελεύ υπό πτώχευςη ό ϋχει υπαχθεύ ςε διαδικαςύα εξυγύανςησ ό ειδικόσ εκκαθϊριςησ ό τελεύ υπό 

αναγκαςτικό διαχεύριςη από εκκαθαριςτό ό από το δικαςτόριο ό ϋχει υπαχθεύ ςε διαδικαςύα πτωχευτικού 

ςυμβιβαςμού ό ϋχει αναςτεύλει τισ επιχειρηματικϋσ του δραςτηριότητεσ ό εϊν βρύςκεται ςε οποιαδόποτε 

ανϊλογη κατϊςταςη προκύπτουςα από παρόμοια διαδικαςύα, προβλεπόμενη ςε εθνικϋσ διατϊξεισ νόμου. Η 

αναθϋτουςα αρχό μπορεύ να μην αποκλεύει ϋναν οικονομικό φορϋα ο οπούοσ βρύςκεται ςε μύα εκ των 

καταςτϊςεων που αναφϋρονται ςτην περύπτωςη αυτό, υπό την προώπόθεςη ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω 

φορϋασ εύναι ςε θϋςη να εκτελϋςει τη ςύμβαςη, λαμβϊνοντασ υπόψη τισ ιςχύουςεσ διατϊξεισ και τα μϋτρα για τη 

ςυνϋχιςη τησ επιχειρηματικόσ του λειτουργύασ,  

Εϊν ςτισ ωσ ϊνω περιπτώςεισ (α) και (β)  η περύοδοσ αποκλειςμού δεν ϋχει καθοριςτεύ με αμετϊκλητη 

απόφαςη, αυτό ανϋρχεται ςε τρύα (3) ϋτη από την ημερομηνύα του ςχετικού γεγονότοσ. 

2.2.3.4. Ο προςφϋρων αποκλεύεται ςε οποιοδόποτε χρονικό ςημεύο κατϊ τη διϊρκεια τησ διαδικαςύασ ςύναψησ 

τησ παρούςασ ςύμβαςησ, όταν αποδεικνύεται ότι βρύςκεται, λόγω πρϊξεων ό παραλεύψεών του, εύτε πριν εύτε 

κατϊ τη διαδικαςύα, ςε μύα από τισ ωσ ϊνω περιπτώςεισ.  

2.2.3.5. Προςφϋρων οικονομικόσ φορϋασ που εμπύπτει ςε μια από τισ καταςτϊςεισ που αναφϋρονται ςτισ 

παραγρϊφουσ 2.2.3.1, 2.2.3.2. β) και 2.2.3.3 μπορεύ να προςκομύζει ςτοιχεύα προκειμϋνου να αποδεύξει ότι τα 

μϋτρα που ϋλαβε επαρκούν για να αποδεύξουν την αξιοπιςτύα του, παρότι ςυντρϋχει ο ςχετικόσ λόγοσ 

αποκλειςμού (αυτoκϊθαρςη). Εϊν τα ςτοιχεύα κριθούν επαρκό, ο εν λόγω οικονομικόσ φορϋασ δεν αποκλεύεται 

από τη διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ. Σα μϋτρα που λαμβϊνονται από τουσ οικονομικούσ φορεύσ 

αξιολογούνται ςε ςυνϊρτηςη με τη ςοβαρότητα και τισ ιδιαύτερεσ περιςτϊςεισ του ποινικού αδικόματοσ ό του 

παραπτώματοσ. Αν τα μϋτρα κριθούν ανεπαρκό, γνωςτοποιεύται ςτον οικονομικό φορϋα το ςκεπτικό τησ 

απόφαςησ αυτόσ. Οικονομικόσ φορϋασ που ϋχει αποκλειςτεύ, ςύμφωνα με τισ κεύμενεσ διατϊξεισ, με τελεςύδικη 

απόφαςη, ςε εθνικό επύπεδο, από τη ςυμμετοχό ςε διαδικαςύεσ ςύναψησ ςύμβαςησ ό ανϊθεςησ παραχώρηςησ 

δεν μπορεύ να κϊνει χρόςη τησ ανωτϋρω δυνατότητασ κατϊ την περύοδο του αποκλειςμού που ορύζεται ςτην εν 

λόγω απόφαςη. 

2.2.3.6. Οικονομικόσ φορϋασ, ςτον οπούο ϋχει επιβληθεύ, με την κοινό υπουργικό απόφαςη του ϊρθρου 74 του ν. 

4412/2016, η ποινό του αποκλειςμού αποκλεύεται αυτοδύκαια και από την παρούςα διαδικαςύα ςύναψησ τησ 

ςύμβαςησ. 
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Κριτόρια Επιλογόσ  

2.2.4 Καταλληλότητα ϊςκηςησ επαγγελματικόσ δραςτηριότητασ  

Οι οικονομικού φορεύσ που ςυμμετϋχουν ςτη διαδικαςύα ςύναψησ τησ παρούςασ ςύμβαςησ απαιτεύται να 

αςκούν εμπορικό ό βιομηχανικό ό βιοτεχνικό δραςτηριότητα ςυναφό με το αντικεύμενο τησ προμόθειασ.  Οι 

οικονομικού φορεύσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι ςε κρϊτοσ μϋλοσ τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ απαιτεύται να εύναι 

εγγεγραμμϋνοι ςε ϋνα από τα επαγγελματικϊ ό εμπορικϊ μητρώα που τηρούνται ςτο κρϊτοσ εγκατϊςταςόσ 

τουσ ό να ικανοποιούν οποιαδόποτε ϊλλη απαύτηςη ορύζεται ςτο Παρϊρτημα XI του Προςαρτόματοσ Α΄ του ν. 

4412/2016. την περύπτωςη οικονομικών φορϋων εγκατεςτημϋνων ςε κρϊτοσ μϋλουσ του Ευρωπαώκού 

Οικονομικού Φώρου (Ε.Ο.Φ) ό ςε τρύτεσ χώρεσ που προςχωρόςει ςτη Δ, ό ςε τρύτεσ χώρεσ που δεν εμπύπτουν 

ςτην προηγούμενη περύπτωςη και ϋχουν ςυνϊψει διμερεύσ ό πολυμερεύσ ςυμφωνύεσ με την Ϊνωςη ςε θϋματα 

διαδικαςιών ανϊθεςησ δημοςύων ςυμβϊςεων, απαιτεύται να εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε αντύςτοιχα επαγγελματικϊ 

ό εμπορικϊ μητρώα. Οι εγκατεςτημϋνοι ςτην Ελλϊδα οικονομικού φορεύσ απαιτεύται να εύναι εγγεγραμμϋνοι ςτο 

Βιοτεχνικό ό Εμπορικό ό Βιομηχανικό Επιμελητόριο.  

 

2.2.5 Οικονομικό και χρηματοοικονομικό επϊρκεια  

Δεν απαιτεύται. 

2.2.6 Σεχνικό και επαγγελματικό ικανότητα  

ήςον αφορϊ ςτην τεχνικό και επαγγελματικό ικανότητα για την παρούςα διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ, οι 

οικονομικού φορεύσ απαιτεύται να διαθϋτουν για τα προςφερόμενα: 

(α)  ςόμανςη CE Mark  

(β) πιςτοποιητικϊ ISO που ϋχουν εκδοθεύ από επύςημα ινςτιτούτα ελϋγχου ποιότητασ ό υπηρεςύεσ 

αναγνωριςμϋνων ικανοτότων, με τα οπούα βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προώόντων, επαληθευόμενη με 

παραπομπϋσ ςτισ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ ό ςε πρότυπα. 

2.2.7 Πρότυπα διαςφϊλιςησ ποιότητασ και πρότυπα περιβαλλοντικόσ διαχεύριςησ  

Οι οικονομικού φορεύσ για την παρούςα διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ οφεύλουν να διαθϋτουν: 

α) Πιςτοποιητικό - Βεβαύωςη κοινοποιημϋνου οργανιςμού για την Ορθό Πρακτικό Διανομόσ 

Ιατροτεχνολογικών Προώόντων (αριθ. ΔΤ8δ/1348/04 (ΥΕΚ 32/Β/16.01.04) Τπουργικό απόφαςη)και 

β)  Πιςτοποιητικϊ ΙSO που ϋχουν εκδοθεύ από επύςημα ινςτιτούτα ελϋγχου ποιότητασ ό υπηρεςύεσ 

αναγνωριςμϋνων ικανοτότων, με τα οπούα βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προώόντων, επαληθευόμενη με 

παραπομπϋσ ςτισ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ ό ςε πρότυπα  

2.2.8 τόριξη ςτην ικανότητα τρύτων  

Οι οικονομικού φορεύσ μπορούν, όςον αφορϊ τα κριτόρια τησ τεχνικόσ και επαγγελματικόσ ικανότητα (τησ 

παραγρϊφου 2.2.6), να ςτηρύζονται ςτισ ικανότητεσ ϊλλων φορϋων, αςχϋτωσ τησ νομικόσ φύςησ των δεςμών 

τουσ με αυτούσ. την περύπτωςη αυτό, αποδεικνύουν ότι θα ϋχουν ςτη διϊθεςό τουσ τουσ αναγκαύουσ πόρουσ, 

με την προςκόμιςη τησ ςχετικόσ δϋςμευςησ των φορϋων ςτην ικανότητα των οπούων ςτηρύζονται.  

Τπό τουσ ύδιουσ όρουσ οι ενώςεισ οικονομικών φορϋων μπορούν να ςτηρύζονται ςτισ ικανότητεσ των 

ςυμμετεχόντων ςτην ϋνωςη ό ϊλλων φορϋων. 

2.2.9 Κανόνεσ απόδειξησ ποιοτικόσ επιλογόσ 

2.2.9.1 Προκαταρκτικό απόδειξη κατϊ την υποβολό προςφορών  

Προσ προκαταρκτικό απόδειξη ότι οι προςφϋροντεσ οικονομικού φορεύσ: α) δεν βρύςκονται ςε μύα από τισ 

καταςτϊςεισ τησ παραγρϊφου 2.2.3 και β) πληρούν τα ςχετικϊ κριτόρια επιλογόσ των παραγρϊφων 2.2.4, 2.2.6 

και 2.2.7 τησ παρούςησ, προςκομύζουν κατϊ την υποβολό τησ προςφορϊσ τουσ ωσ δικαιολογητικό ςυμμετοχόσ, 

το προβλεπόμενο από το ϊρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαώκό Ενιαύο Ϊγγραφο ύμβαςησ 

(ΕΕΕ), ςύμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτην παρούςα Παρϊρτημα VI,  το οπούο αποτελεύ ενημερωμϋνη 

υπεύθυνη δόλωςη, με τισ ςυνϋπειεσ του ν. 1599/1986. Σο ΕΕΕ καταρτύζεται βϊςει του τυποποιημϋνου εντύπου  





Γ.Ν. Ιωαννύνων «Γ.Φατζηκώςτα» ελύδα 15 

 

του Παραρτόματοσ 2 του Κανονιςμού (ΕΕ) 2016/7 και ςυμπληρώνεται από τουσ προςφϋροντεσ οικονομικούσ 

φορεύσ ςύμφωνα με τισ οδηγύεσ  του Παραρτόματοσ 1.  

ε όλεσ τισ περιπτώςεισ, όπου περιςςότερα από ϋνα φυςικϊ πρόςωπα εύναι μϋλη του διοικητικού, διευθυντικού 

ό εποπτικού οργϊνου ενόσ οικονομικού φορϋα ό ϋχουν εξουςύα εκπροςώπηςησ, λόψησ αποφϊςεων ό ελϋγχου ςε 

αυτό, υποβϊλλεται ϋνα Ευρωπαώκό Ενιαύο Ϊγγραφο ύμβαςησ (ΕΕΕ), το οπούο εύναι δυνατό να φϋρει μόνο την 

υπογραφό του κατϊ περύπτωςη εκπροςώπου του οικονομικού φορϋα ωσ  προκαταρκτικό απόδειξη των λόγων 

αποκλειςμού του ϊρθρου 2.2.3.1 τησ παρούςασ για το ςύνολο των φυςικών προςώπων που εύναι μϋλη του 

διοικητικού, διευθυντικού ό εποπτικού οργϊνου του ό ϋχουν εξουςύα εκπροςώπηςησ, λόψησ αποφϊςεων ό 

ελϋγχου ςε αυτόν.  

Ψσ εκπρόςωποσ του οικονομικού φορϋα νοεύται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτού, όπωσ προκύπτει από το ιςχύον 

καταςτατικό ό το πρακτικό εκπροςώπηςόσ του κατϊ το χρόνο υποβολόσ τησ προςφορϊσ ό το αρμοδύωσ 

εξουςιοδοτημϋνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεύ τον οικονομικό φορϋα για διαδικαςύεσ ςύναψησ ςυμβϊςεων 

ό για ςυγκεκριμϋνη διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ. 

την περύπτωςη υποβολόσ προςφορϊσ από ϋνωςη οικονομικών φορϋων, το Ευρωπαώκό Ενιαύο Ϊγγραφο 

ύμβαςησ (ΕΕΕ), υποβϊλλεται χωριςτϊ από κϊθε μϋλοσ τησ ϋνωςησ. 

2.2.9.2 Αποδεικτικϊ μϋςα 

Α. Σο δικαύωμα ςυμμετοχόσ των οικονομικών φορϋων και οι όροι και προώποθϋςεισ ςυμμετοχόσ τουσ, όπωσ 

ορύζονται ςτισ παραγρϊφουσ 2.2.1 ϋωσ 2.2.8, κρύνονται κατϊ την υποβολό τησ προςφορϊσ, κατϊ την υποβολό 

των δικαιολογητικών τησ παρούςασ και κατϊ τη ςύναψη τησ ςύμβαςησ ςτισ περιπτώςεισ του ϊρθρου 105 παρ. 

3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

την περύπτωςη που προςφϋρων οικονομικόσ φορϋασ ό ϋνωςη αυτών ςτηρύζεται ςτισ ικανότητεσ ϊλλων 

φορϋων, ςύμφωνα με την παρϊγραφό 2.2.8. τησ παρούςασ, οι φορεύσ ςτην ικανότητα των οπούων ςτηρύζεται 

υποχρεούνται ςτην υποβολό των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν ςυντρϋχουν οι λόγοι αποκλειςμού 

τησ παραγρϊφου 2.2.3 τησ παρούςασ και ότι πληρούν τα ςχετικϊ κριτόρια επιλογόσ κατϊ περύπτωςη 

(παρϊγραφοι 2.2.4- 2.2.8). 

Ο οικονομικόσ φορϋασ υποχρεούται να αντικαταςτόςει ϋναν φορϋα ςτην ικανότητα του οπούου ςτηρύζεται, 

εφόςον ο τελευταύοσ δεν πληρού το ςχετικό κριτόριο επιλογόσ ό για τον οπούο ςυντρϋχουν λόγοι αποκλειςμού 

των παραγρϊφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.3. 

Οι οικονομικού φορεύσ δεν υποχρεούνται να υποβϊλλουν δικαιολογητικϊ ό ϊλλα αποδεικτικϊ ςτοιχεύα, αν και 

ςτο μϋτρο που η αναθϋτουςα αρχό ϋχει τη δυνατότητα να λαμβϊνει τα πιςτοποιητικϊ ό τισ ςυναφεύσ 

πληροφορύεσ απευθεύασ μϋςω πρόςβαςησ ςε εθνικό βϊςη δεδομϋνων ςε οποιοδόποτε κρϊτοσ - μϋλοσ τησ 

Ϊνωςησ, η οπούα διατύθεται δωρεϊν, όπωσ εθνικό μητρώο ςυμβϊςεων, εικονικό φϊκελο επιχεύρηςησ, 

ηλεκτρονικό ςύςτημα αποθόκευςησ εγγρϊφων ό ςύςτημα προεπιλογόσ. Η δόλωςη για την πρόςβαςη ςε εθνικό 

βϊςη δεδομϋνων εμπεριϋχεται ςτο Ευρωπαώκό Ενιαύο Ϊγγραφο ύμβαςησ (ΕΕΕ)  

Οι οικονομικού φορεύσ δεν υποχρεούνται να υποβϊλουν δικαιολογητικϊ, όταν η αναθϋτουςα αρχό που ϋχει 

αναθϋςει τη ςύμβαςη διαθϋτει όδη τα ωσ ϊνω δικαιολογητικϊ και αυτϊ εξακολουθούν να ιςχύουν.  

Β. 1. Για την απόδειξη τησ μη ςυνδρομόσ των λόγων αποκλειςμού τησ παραγρϊφου 2.2.3 οι προςφϋροντεσ 

οικονομικού φορεύσ προςκομύζουν αντύςτοιχα τα παρακϊτω δικαιολογητικϊ: 

α) για την παρϊγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικού μητρώου, όπωσ του ποινικού μητρώου ό, ελλεύψει 

αυτού, ιςοδύναμο ϋγγραφο που εκδύδεται από αρμόδια δικαςτικό ό διοικητικό αρχό του κρϊτουσ-μϋλουσ ό τησ 

χώρασ καταγωγόσ ό τησ χώρασ όπου εύναι εγκατεςτημϋνοσ ο οικονομικόσ φορϋασ, από το οπούο προκύπτει ότι 

πληρούνται αυτϋσ οι προώποθϋςεισ. Η υποχρϋωςη προςκόμιςησ του ωσ ϊνω αποςπϊςματοσ αφορϊ και ςτα μϋλη 

του διοικητικού, διευθυντικού ό εποπτικού οργϊνου του εν λόγω οικονομικού φορϋα ό ςτα πρόςωπα που ϋχουν 

εξουςύα εκπροςώπηςησ, λόψησ αποφϊςεων ό ελϋγχου ςε αυτό κατϊ τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτην ωσ ϊνω 

παρϊγραφο 2.2.3.1, 
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β) για την παρϊγραφο 2.2.3.2 (α) πιςτοποιητικϊ που εκδύδονται  από τισ αρμόδιεσ αρχϋσ του οικεύου 

κρϊτουσ - μϋλουσ ό χώρασ όςον αφορϊ την καταβολό φόρων και ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ, ότοι α) 

Υορολογικό ενημερότητα και β) Αςφαλιςτικό ενημερότητα. 

γ) για την παρϊγραφο 2.2.3.2 (β) πιςτοποιητικό από τη Διεύθυνςη Προγραμματιςμού και υντονιςμού 

τησ Επιθεώρηςησ Εργαςιακών χϋςεων, από το οπούο να προκύπτουν οι πρϊξεισ επιβολόσ προςτύμου που 

ϋχουν εκδοθεύ ςε βϊροσ του οικονομικού φορϋα ςε χρονικό διϊςτημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνύα 

λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ προςφορϊσ ό αύτηςησ ςυμμετοχόσ. 

Αν το κρϊτοσ-μϋλοσ ό η εν λόγω χώρα δεν εκδύδει τϋτοιου εύδουσ ϋγγραφο ό πιςτοποιητικό ό όπου το ϋγγραφο ό 

το πιςτοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλεσ τισ περιπτώςεισ που αναφϋρονται ςτισ παραγρϊφουσ 2.2.3.1 και 

2.2.3.2 (α) και (β), το ϋγγραφο ό το πιςτοποιητικό μπορεύ να αντικαθύςταται από ϋνορκη βεβαύωςη ό, ςτα 

κρϊτη - μϋλη ό ςτισ χώρεσ όπου δεν προβλϋπεται ϋνορκη βεβαύωςη, από υπεύθυνη δόλωςη του ενδιαφερομϋνου 

ενώπιον αρμόδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ αρχόσ, ςυμβολαιογρϊφου ό αρμόδιου επαγγελματικού ό εμπορικού 

οργανιςμού του κρϊτουσ - μϋλουσ ό τησ χώρασ καταγωγόσ ό τησ χώρασ όπου εύναι εγκατεςτημϋνοσ ο 

οικονομικόσ φορϋασ. 

Οι αρμόδιεσ δημόςιεσ αρχϋσ παρϋχουν, όπου κρύνεται αναγκαύο, επύςημη δόλωςη ςτην οπούα αναφϋρεται ότι δεν 

εκδύδονται τα ϋγγραφα ό τα πιςτοποιητικϊ τησ παρούςασ παραγρϊφου ό ότι τα ϋγγραφα αυτϊ δεν καλύπτουν 

όλεσ τισ περιπτώςεισ τησ παρούςασ παραγρϊφου. 

(δ) για την παρϊγραφο 2.2.3.3 περύπτωςη (α΄) και 2.2.3.6 υπεύθυνη δόλωςη ν.1599/1986 ηλεκτρονικϊ 

υπογεγραμμϋνη του προςφϋροντοσ οικονομικού φορϋα περύ μη αθϋτηςησ των υποχρεώςεων τησ παρ. 2 του 

ϊρθ. 18 του ν.4412/2016 και ότι δεν ϋχει εκδοθεύ ςε βϊροσ του απόφαςη αποκλειςμού, ςύμφωνα με το 

ϊρθρο 74 του ν. 4412/2016.  

 

(ε) για την παρϊγραφο 2.2.3.3 περύπτωςη (β΄) πιςτοποιητικό που εκδύδεται από την αρμόδια αρχό του 

οικεύου κρϊτουσ - μϋλουσ ό χώρασ, ότοι: πιςτοποιητικϊ από Πρωτοδικεύο. 

 

B. 2. Για την απόδειξη τησ απαύτηςησ του ϊρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητασ για την ϊςκηςη 

επαγγελματικόσ δραςτηριότητασ) προςκομύζουν πιςτοποιητικό/βεβαύωςη του οικεύου επαγγελματικού ό 

εμπορικού μητρώου του κρϊτουσ εγκατϊςταςησ. Οι οικονομικού φορεύσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι ςε 

κρϊτοσ μϋλοσ τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ προςκομύζουν πιςτοποιητικό/βεβαύωςη του αντύςτοιχου 

επαγγελματικού ό εμπορικού μητρώου του Παραρτόματοσ XI του Προςαρτόματοσ Α΄ του ν. 4412/2016, με το 

οπούο πιςτοποιεύται αφενόσ η εγγραφό τουσ ςε αυτό και αφετϋρου το ειδικό επϊγγελμϊ τουσ. την περύπτωςη 

που χώρα δεν τηρεύ τϋτοιο μητρώο, το ϋγγραφο ό το πιςτοποιητικό μπορεύ να αντικαθύςταται από ϋνορκη 

βεβαύωςη ό, ςτα κρϊτη - μϋλη ό ςτισ χώρεσ όπου δεν προβλϋπεται ϋνορκη βεβαύωςη, από υπεύθυνη δόλωςη του 

ενδιαφερομϋνου ενώπιον αρμόδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ αρχόσ, ςυμβολαιογρϊφου ό αρμόδιου 

επαγγελματικού ό εμπορικού οργανιςμού τησ χώρασ καταγωγόσ ό τησ χώρασ όπου εύναι εγκατεςτημϋνοσ ο 

οικονομικόσ φορϋασ ότι δεν τηρεύται τϋτοιο μητρώο και ότι αςκεύ τη δραςτηριότητα που απαιτεύται για την 

εκτϋλεςη του αντικειμϋνου τησ υπό ανϊθεςη ςύμβαςησ. 

Οι  εγκατεςτημϋνοι ςτην Ελλϊδα οικονομικού φορεύσ προςκομύζουν βεβαύωςη εγγραφόσ ςτο Βιοτεχνικό ό 

Εμπορικό ό Βιομηχανικό Επιμελητόριο . 

Β.3. Για την απόδειξη τησ οικονομικόσ και χρηματοοικονομικόσ επϊρκειασ τησ παραγρϊφου 2.2.5 οι οικονομικού 

φορεύσ δεν απαιτεύται να προςκομύςουν δικαιολογητικό (διατηρεύται για λόγουσ αρύθμηςησ)  

Β.4. Για την απόδειξη τησ τεχνικόσ ικανότητασ τησ παραγρϊφου 2.2.6 οι οικονομικού φορεύσ προςκομύζουν:  

(α) πιςτοποιητικϊ CE Mark και (β) πιςτοποιητικϊ ISO ςε ιςχύ 

Β.5. Για την απόδειξη τησ ςυμμόρφωςόσ τουσ με πρότυπα διαςφϊλιςησ ποιότητασ και πρότυπα 

περιβαλλοντικόσ διαχεύριςησ τησ παραγρϊφου 2.2.7 οι οικονομικού φορεύσ προςκομύζουν: (α) Πιςτοποιητικό – 

βεβαύωςη για την ορθό διανομό ιατροτεχνολογικών προώόντων και (β) πιςτοποιητικϊ ISO του καταςκευαςτό 

των προώόντων 
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Β.6. Για την απόδειξη τησ νόμιμησ ςύςταςησ και εκπροςώπηςησ, ςτισ περιπτώςεισ που ο οικονομικόσ 

φορϋασ εύναι νομικό πρόςωπο, προςκομύζει τα κατϊ περύπτωςη νομιμοποιητικϊ ϋγγραφα ςύςταςησ και 

νόμιμησ εκπροςώπηςησ (όπωσ καταςτατικϊ, πιςτοποιητικϊ μεταβολών, αντύςτοιχα ΥΕΚ, ςυγκρότηςη Δ.. ςε 

ςώμα, ςε περύπτωςη Α.Ε., κλπ., ανϊλογα με τη νομικό μορφό του διαγωνιζομϋνου). Από τα ανωτϋρω ϋγγραφα 

πρϋπει να προκύπτουν η νόμιμη ςύςταςό του, όλεσ οι ςχετικϋσ τροποποιόςεισ των καταςτατικών, το/τα 

πρόςωπο/α που δεςμεύει/ουν νόμιμα την εταιρύα κατϊ την ημερομηνύα διενϋργειασ του διαγωνιςμού (νόμιμοσ 

εκπρόςωποσ, δικαύωμα υπογραφόσ κλπ.), τυχόν τρύτοι, ςτουσ οπούουσ ϋχει χορηγηθεύ εξουςύα εκπροςώπηςησ, 

καθώσ και η θητεύα του/των ό/και των μελών του οργϊνου διούκηςησ/ νόμιμου εκπροςώπου. 

Β.7. Οι ενώςεισ οικονομικών φορϋων που υποβϊλλουν κοινό προςφορϊ, υποβϊλλουν τα παραπϊνω, κατϊ 

περύπτωςη δικαιολογητικϊ, για κϊθε οικονομικό φορϋα που ςυμμετϋχει ςτην ϋνωςη, ςύμφωνα με τα ειδικότερα 

προβλεπόμενα ςτο ϊρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.8. την περύπτωςη που οικονομικόσ φορϋασ επιθυμεύ να ςτηριχθεύ ςτισ ικανότητεσ ϊλλων φορϋων, ςύμφωνα 

με την παρϊγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα ϋχει ςτη διϊθεςό του τουσ αναγκαύουσ πόρουσ, προςκομύζει, 

ιδύωσ, ςχετικό ϋγγραφη δϋςμευςη των φορϋων αυτών για τον ςκοπό αυτό. 

 

2.3 Κριτόρια Ανϊθεςησ   

2.3.1 Κριτόριο ανϊθεςησ  

Κριτόριο ανϊθεςησ τησ ύμβαςησ εύναι η πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ βϊςει τιμόσ.  

2.4 Κατϊρτιςη - Περιεχόμενο Προςφορών 

2.4.1 Γενικού όροι υποβολόσ προςφορών 

Οι προςφορϋσ υποβϊλλονται με βϊςη τισ απαιτόςεισ που ορύζονται ςτη Διακόρυξη για το ςύνολο τησ 

προκηρυχθεύςασ ποςότητασ τησ προμόθειασ ανϊ εύδοσ.  

Δεν επιτρϋπονται εναλλακτικϋσ προςφορϋσ. 

Η ϋνωςη οικονομικών φορϋων υποβϊλλει κοινό προςφορϊ, η οπούα υπογρϊφεται υποχρεωτικϊ ηλεκτρονικϊ 

εύτε από όλουσ τουσ οικονομικούσ φορεύσ που αποτελούν την ϋνωςη, εύτε από εκπρόςωπό τουσ νομύμωσ 

εξουςιοδοτημϋνο. την προςφορϊ, απαραιτότωσ πρϋπει να προςδιορύζεται η ϋκταςη και το εύδοσ τησ 

ςυμμετοχόσ του (ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ κατανομόσ αμοιβόσ μεταξύ τουσ) κϊθε μϋλουσ τησ ϋνωςησ, καθώσ 

και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτόσ αυτόσ. Η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ να ζητεύ από τουσ προςφϋροντεσ και 

υποψηφύουσ ςε οποιοδόποτε χρονικό ςημεύο κατϊ τη διϊρκεια τησ διαδικαςύασ, να υποβϊλλουν όλα ό οριςμϋνα 

δικαιολογητικϊ, όταν αυτό απαιτεύται για την ορθό διεξαγωγό τησ διαδικαςύασ (αρ.79, παρ. 5 ν.4412/16) 

2.4.2 Φρόνοσ και Σρόποσ υποβολόσ προςφορών  

[Ηλεκτρονική Διαδικασία] 

2.4.2.1. Οι προςφορϋσ υποβϊλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ ηλεκτρονικϊ, μϋςω τησ διαδικτυακόσ πύλησ 

www.promitheus.gov.gr του ΕΗΔΗ, μϋχρι την καταληκτικό ημερομηνύα και ώρα που ορύζει η παρούςα 

διακόρυξη, ςτην Ελληνικό Γλώςςα, ςε ηλεκτρονικό φϊκελο, ςύμφωνα με τα αναφερόμενα ςτον ν.4412/2016, 

ιδύωσ ϊρθρα 36 και 37 και την Τπουργικό Απόφαςη αριθμ. 56902/215 «Σεχνικϋσ λεπτομϋρειεσ και διαδικαςύεσ 

λειτουργύασ του Εθνικού υςτόματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςύων υμβϊςεων (Ε..Η.ΔΗ..)». 

Για τη ςυμμετοχό ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικού φορεύσ απαιτεύται να διαθϋτουν εγκεκριμϋνη 

προηγμϋνη ηλεκτρονικό υπογραφό ό προηγμϋνη ηλεκτρονικό υπογραφό που υποςτηρύζεται από εγκεκριμϋνο 

πιςτοποιητικό το οπούο χορηγόθηκε από ϋναν εγκεκριμϋνο πϊροχο υπηρεςιών πιςτοπούηςησ, ο οπούοσ 

περιλαμβϊνεται ςτον κατϊλογο εμπύςτευςησ που προβλϋπεται ςτην απόφαςη 2009/767/ΕΚ και ςύμφωνα με 

τα οριζόμενα ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και τισ διατϊξεισ τησ Τ.Α. 56902/215 “Σεχνικϋσ λεπτομϋρειεσ και 

διαδικαςύεσ λειτουργύασ του Εθνικού υςτόματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςύων υμβϊςεων (Ε..Η.ΔΗ.)» (ΥΕΚ Β 

http://www.promitheus.gov.gr/
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1924/02.06.2017) και να εγγραφούν ςτο ηλεκτρονικό ςύςτημα (ΕΗΔΗ- Διαδικτυακό πύλη 

www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντασ την διαδικαςύα εγγραφόσ του ϊρθρου 5 τησ ύδιασ Τ.Α.  

 

2.4.2.2. Ο χρόνοσ υποβολόσ τησ προςφορϊσ και οποιαδόποτε ηλεκτρονικό επικοινωνύα μϋςω του ςυςτόματοσ 

βεβαιώνεται αυτόματα από το ςύςτημα με υπηρεςύεσ χρονοςόμανςησ, ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 37 

του ν. 4412/2016 και το ϊρθρο 9 τησ ωσ ϊνω Τπουργικόσ Απόφαςησ. 

Μετϊ την παρϋλευςη τησ καταληκτικόσ ημερομηνύασ και ώρασ, δεν υπϊρχει η δυνατότητα υποβολόσ προςφορϊσ 

ςτο ύςτημα. ε περιπτώςεισ τεχνικόσ αδυναμύασ λειτουργύασ του ΕΗΔΗ, η αναθϋτουςα αρχό θα ρυθμύςει τα 

τησ ςυνϋχειασ του διαγωνιςμού με ςχετικό ανακούνωςό τησ. 

2.4.2.3. Οι οικονομικού φορεύσ υποβϊλλουν με την προςφορϊ τουσ τα ακόλουθα:  

(α) ϋναν (υπο)φϊκελο με την ϋνδειξη «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ –Σεχνικό Προςφορϊ» ςτον οπούο 

περιλαμβϊνονται τα κατϊ περύπτωςη απαιτούμενα δικαιολογητικϊ και η τεχνικό προςφορϊ  ςύμφωνα με τισ 

διατϊξεισ τησ κεύμενησ νομοθεςύασ και την παρούςα. 

(β) ϋναν (υπο)φϊκελο με την ϋνδειξη «Οικονομικό Προςφορϊ» ςτον οπούο περιλαμβϊνεται η οικονομικό 

προςφορϊ του οικονομικού φορϋα και τα κατϊ περύπτωςη απαιτούμενα δικαιολογητικϊ.  

Από τον προςφϋροντα ςημαύνονται με χρόςη του ςχετικού πεδύου του ςυςτόματοσ τα ςτοιχεύα εκεύνα τησ 

προςφορϊσ του που ϋχουν εμπιςτευτικό χαρακτόρα, ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 21 του ν. 4412/16 . 

Εφόςον ϋνασ οικονομικόσ φορϋασ χαρακτηρύζει πληροφορύεσ ωσ εμπιςτευτικϋσ, λόγω ύπαρξησ τεχνικού ό 

εμπορικού απορρότου, ςτη ςχετικό δόλωςό του, αναφϋρει ρητϊ όλεσ τισ ςχετικϋσ διατϊξεισ νόμου ό διοικητικϋσ 

πρϊξεισ που επιβϊλλουν την εμπιςτευτικότητα τησ ςυγκεκριμϋνησ πληροφορύασ. 

Δεν χαρακτηρύζονται ωσ εμπιςτευτικϋσ πληροφορύεσ ςχετικϊ με τισ τιμϋσ μονϊδοσ, τισ προςφερόμενεσ 

ποςότητεσ, την οικονομικό προςφορϊ και τα ςτοιχεύα τησ τεχνικόσ προςφορϊσ που χρηςιμοποιούνται για την 

αξιολόγηςό τησ. 

2.4.2.4. Οι οικονομικού φορεύσ ςυντϊςςουν την τεχνικό και οικονομικό τουσ προςφορϊ ςυμπληρώνοντασ τισ 

αντύςτοιχεσ ειδικϋσ ηλεκτρονικϋσ φόρμεσ του ςυςτόματοσ. την ςυνϋχεια το ςύςτημα παρϊγει τα ςχετικϊ 

ηλεκτρονικϊ αρχεύα τα οπούα υπογρϊφοντα ηλεκτρονικϊ και υποβϊλλονται από τον προςφϋροντα.  Σα ςτοιχεύα 

που περιλαμβϊνονται ςτην ειδικό ηλεκτρονικό φόρμα του ςυςτόματοσ και του παραγόμενου ηλεκτρονικού 

αρχεύου pdf (το οπούο θα υπογραφεύ ηλεκτρονικϊ) πρϋπει να ταυτύζονται. ε αντύθετη περύπτωςη το ςύςτημα 

παρϊγει ςχετικό μόνυμα και ο προςφϋρων καλεύται να παρϊγει εκ νϋου το ηλεκτρονικό αρχεύο pdf]  [Εφόςον οι 

τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ και οι οικονομικού όροι δεν ϋχουν αποτυπωθεύ ςτο ςύνολό τουσ ςτισ ειδικϋσ ηλεκτρονικϋσ 

φόρμεσ του ςυςτόματοσ, η Α.Α. δύνει ςχετικϋσ οδηγύεσ ςτουσ οικονομικούσ φορεύσ να επιςυνϊπτουν ηλεκτρονικϊ  

υπογεγραμμϋνα τα ςχετικϊ ηλεκτρονικϊ αρχεύα (ιδύωσ τεχνικό και οικονομικό προςφορϊ) παραπϋμποντασ ςτο 

ςχετικό ϊρθρο τησ διακόρυξησ και τα τυχόν υποδεύγματα τεχνικόσ -οικονομικόσ προςφορϊσ] 

2.4.2.5. Ο χρόςτησ - οικονομικόσ φορϋασ υποβϊλλει τουσ ανωτϋρω (υπο)φακϋλουσ μϋςω του υςτόματοσ, όπωσ 

περιγρϊφεται παρακϊτω: 

Σα ςτοιχεύα και δικαιολογητικϊ για τη ςυμμετοχό του οικονομικού φορϋα ςτη διαδικαςύα υποβϊλλονται από 

αυτόν ηλεκτρονικϊ ςε μορφό αρχεύων τύπου .pdf και εφόςον ϋχουν ςυνταχθεύ/παραχθεύ από τον ύδιο, φϋρουν 

εγκεκριμϋνη προηγμϋνη ηλεκτρονικό υπογραφό ό προηγμϋνη ηλεκτρονικό υπογραφό με χρόςη εγκεκριμϋνων 

πιςτοποιητικών, χωρύσ να απαιτεύται θεώρηςη γνηςύου τησ υπογραφόσ. 

Από το ύςτημα εκδύδεται ηλεκτρονικό απόδειξη υποβολόσ προςφορϊσ, η όποια αποςτϋλλεται ςτον οικονομικό 

φορϋα με μόνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομεύου.  

Εντόσ τριών (3) εργαςύμων ημερών από την ηλεκτρονικό υποβολό των ωσ ϊνω ςτοιχεύων και δικαιολογητικών 

προςκομύζονται υποχρεωτικϊ από τον οικονομικό φορϋα ςτην αναθϋτουςα αρχό, ςε ϋντυπη μορφό και ςε 

ςφραγιςμϋνο φϊκελο, τα ςτοιχεύα τησ ηλεκτρονικόσ  προςφορϊσ τα οπούα απαιτεύται να προςκομιςθούν ςε 

πρωτότυπη μορφό ςύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Σϋτοια ςτοιχεύα και δικαιολογητικϊ εύναι ενδεικτικϊ η 

εγγυητικό επιςτολό ςυμμετοχόσ, τα πρωτότυπα ϋγγραφα τα οπούα ϋχουν εκδοθεύ από ιδιωτικούσ φορεύσ και δεν 

φϋρουν επικύρωςη από δικηγόρο, καθώσ και τα ϋγγραφα που φϋρουν τη φραγύδα τησ Φϊγησ (Apostille). Δεν 
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προςκομύζονται ςε ϋντυπη μορφό ςτοιχεύα και δικαιολογητικϊ τα οπούα φϋρουν ηλεκτρονικό υπογραφό, τα 

ΥΕΚ, τα τεχνικϊ φυλλϊδια και όςα προβλϋπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορεύσ υποχρεούνται να 

αποδϋχονται ςε αντύγραφα των πρωτοτύπων. 

Η  αναθϋτουςα αρχό μπορεύ να ζητεύ  από προςφϋροντεσ και υποψόφιουσ ςε οποιοδόποτε χρονικό ςημεύο κατϊ 

την διϊρκεια τησ διαδικαςύασ, να υποβϊλλουν ςε ϋντυπη μορφό και ςε εύλογη προθεςμύα όλα ό οριςμϋνα 

δικαιολογητικϊ και ςτοιχεύα  που ϋχουν υποβϊλει ηλεκτρονικϊ,  όταν αυτό απαιτεύται για την ορθό διεξαγωγό 

τησ διαδικαςύασ. 

2.4.3 Περιεχόμενα Υακϋλου «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ- Σεχνικό Προςφορϊ»  

2.4.3.1 Σα ςτοιχεύα και δικαιολογητικϊ για την ςυμμετοχό των προςφερόντων ςτη διαγωνιςτικό διαδικαςύα 

περιλαμβϊνουν: 

 α) το Ευρωπαώκό Ενιαύο Έγγραφο ύμβαςησ (Ε.Ε.Ε..), όπωσ προβλϋπεται ςτην παρ. 1 και 3 του ϊρθρου 79 

του ν. 4412/2016. Οι προςφϋροντεσ ςυμπληρώνουν το ςχετικό πρότυπο ΕΕΕ  το οπούο ϋχει αναρτηθεύ, ςε 

μορφό αρχεύων τύπου XML και PDF, ςτη διαδικτυακό πύλη www.promitheus.gov.gr  του ΕΗΔΗ και αποτελεύ 

αναπόςπαςτο τμόμα τησ διακόρυξησ (Παρϊρτημα VI).  

Σο εν λόγω πρότυπο υποβϊλλεται ςε μορφό .pdf με την παρακϊτω διαδικαςύα:  

(1) Η αναθϋτουςα αρχό:  

α)Δημιουργεύ (ςυμπληρώνοντασ και επιλϋγοντασ τα κατϊλληλα πεδύα) μϋςα από την ιςτοςελύδα 

https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=el το Ε.Ε.Ε.. για την ςυγκεκριμϋνη διακόρυξη.  

β) το τϋλοσ τησ διαδικαςύασ δημιουργύασ του Ε.Ε.Ε.., επιλϋγει εξαγωγό.  

γ) Σο αρχεύο που εξϊγεται εύναι ςε μορφό .xml και δεν εύναι αναγνώςιμο (δεν «ανούγει» με κϊποιο γνωςτό 

πρόγραμμα που ϋχουμε ςτουσ Η/Τ). Σο αρχεύο αυτό το αναρτϊ ςτο Ε..Η.ΔΗ.. μαζύ με τα υπόλοιπα ϋγγραφα τησ 

διακόρυξησ.  

(2) Ο υποψόφιοσ οικονομικόσ φορϋασ:  

α) Πρϋπει να «κατεβϊςει» το εν λόγω αρχεύο από το Ε..Η.ΔΗ.., να το αποθηκεύςει ςτον Η/Τ του και να μεταβεύ 

ςτην ιςτοςελύδα https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el 

την ιςτοςελύδα αυτό, πρϋπει να επιλϋξει «Ειςαγωγό Ε.Ε.Ε..» και να τηλεφορτώςει («ανεβϊςει») το αρχεύο του 

ςυγκεκριμϋνου Ε.Ε.Ε.. του διαγωνιςμού που «κατϋβαςε» από το Ε..Η.ΔΗ..   

β) την ανωτϋρω ιςτοςελύδα, ςυμπληρώνει και επιλϋγει ηλεκτρονικϊ, τα κατϊλληλα πεδύα που ϋχουν 

καθοριςτεύ από την αναθϋτουςα αρχό, καθώσ και τα πεδύα με την ημερομηνύα και τον τόπο ςύνταξησ. Αν εύναι 

δυνατό, υπογρϊφει ψηφιακϊ ςτο κατϊλληλο ςημεύο.  

γ) Επιλϋγει «Εκτύπωςη». Σο αρχεύο εμφανύζεται ςε εκτυπώςιμη μορφό και εύναι πλϋον δυνατό η εκτύπωςη του 

με χρόςη κϊποιου προγρϊμματοσ εκτυπωτό ςε μορφό .pdf. ε περιβϊλλον MicrosoftWindows, το eΕ.Ε.Ε.. 

μπορεύ να εκτυπωθεύ ωσ αρχεύο .pdf μϋςω του Chrome (ϋχει όδη ενςωματωμϋνη λειτουργύα εκτύπωςησ .pdf). 

Διαφορετικϊ, μπορεύ να χρηςιμοποιόςει οποιοδόποτε πρόγραμμα δημιουργύασ αρχεύων .pdf που διατύθεται 

δωρεϊν ςτο διαδύκτυο. ε περιβϊλλον MacOSX ό Linux, το eΕ.Ε.Ε.. μπορεύ να εκτυπωθεύ από κϊθε 

φυλλομετρητό.  

δ) Τπογρϊφει ψηφιακϊ το αρχεύο .pdf που εκτύπωςε (ακόμη και αν το ϋχει υπογρϊψει ψηφιακϊ ςτην 

ιςτοςελύδα).   

ε) Τποβϊλλει το αρχεύο του Ε.Ε.Ε.. τόςο ςε μορφό .xml όςο και ςε .pdf ςτο φϊκελο τησ προςφορϊσ του με τα 

δικαιολογητικϊ ςυμμετοχόσ.  

(3) Η Επιτροπό Διενϋργειασ του Διαγωνιςμού, αξιολογεύ το Ε.Ε.Ε.. εύτε με τη χρόςη του αρχεύου .pdf εύτε με την 

τηλεφόρτωςη του αρχεύου .xml ςτην ιςτοςελύδα που το δημιούργηςε 

(https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter?lang=el).  

Οι ενώςεισ οικονομικών φορϋων που υποβϊλλουν κοινό προςφορϊ υποβϊλλουν τα παραπϊνω δικαιολογητικϊ 

για κϊθε οικονομικό φορϋα που ςυμμετϋχει ςτην ϋνωςη.  

Οι οικονομικού φορεύσ μπορούν να ανατρϋχουν για πληροφορύεσ ςτο διαδικτυακό τόπο τησ Γενικόσ Γραμματεύασ 

Εμπορύου και Προςταςύασ Καταναλωτό του Τπουργεύου Οικονομύασ και Ανϊπτυξησ “Ευρωπαώκό Ενιαύο 

Ϊγγραφο ύμβαςησ (ESPD)”:  

http://www.promitheus.gov.gr/
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el
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http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99

d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#%40%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26

_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61 

β) την εγγύηςη ςυμμετοχόσ, όπωσ προβλϋπεται ςτο ϊρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα ϊρθρα  2.1.5 και 2.2.2 

αντύςτοιχα τησ παρούςασ διακόρυξησ Η εγγυητικό επιςτολό ςυμμετοχόσ προςκομύζεται ςε ϋντυπη μορφό 

(πρωτότυπο) εντόσ τριών (3) εργαςύμων ημερών από την ηλεκτρονικό υποβολό. Επιςημαύνεται ότι η εν λόγω 

υποχρϋωςη δεν ιςχύει για τισ εγγυόςεισ ηλεκτρονικόσ ϋκδοςησ (π.χ. εγγυόςεισ του Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οπούεσ φϋρουν 

προηγμϋνη ψηφιακό υπογραφό. 

Οι ενώςεισ οικονομικών φορϋων που υποβϊλλουν κοινό προςφορϊ, υποβϊλλουν το ΕΕΕ για κϊθε οικονομικό 

φορϋα που ςυμμετϋχει ςτην ϋνωςη. 

γ) Επιςτολό ςτην οπούα να αναγρϊφεται για ποια εύδη καταθϋτουν Προςφορϊ και κατϊςταςη με τα 

προςφερόμενα εύδη, όπωσ ορύζεται ςτο Παρϊρτημα (I) τησ παρούςασ Δ/ξησ  ΦΩΡΙ τιμολόγηςη, προκειμϋνου για 

τον υπολογιςμό του ποςού τησ εγγυητικόσ επιςτολόσ ςυμμετοχόσ. 

2.4.3.2 H τεχνικό προςφορϊ θα πρϋπει να καλύπτει όλεσ τισ απαιτόςεισ και τισ προδιαγραφϋσ που ϋχουν τεθεύ 

από την αναθϋτουςα αρχό με τα κεφϊλαια “Αναλυτικό Κατϊςταςη των Τπό Προμόθεια Ειδών» του 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ  Ι και «Υύλλο ςυμμόρφωςησ – Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ» του ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ ΙΙ τησ 

παρούςασ Διακόρυξησ 50/2018,  περιγρϊφοντασ ακριβώσ πώσ οι ςυγκεκριμϋνεσ απαιτόςεισ και προδιαγραφϋσ 

πληρούνται. Περιλαμβϊνει ιδύωσ:  

(α) τα ϋγγραφα και δικαιολογητικϊ, τεχνικϊ φυλλϊδια βϊςει των οπούων θα αξιολογηθεύ η καταλληλότητα 

των προςφερόμενων ειδών, με βϊςη το κριτόριο ανϊθεςησ, ςύμφωνα με τα αναλυτικώσ αναφερόμενα ςτα ωσ 

ϊνω ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ. 

(β) το Υύλλο υμμόρφωςησ του Παραρτόματοσ ΙΙ ςυμπληρωμϋνο ςύμφωνα με τισ οδηγύεσ που 

περιγρϊφονται ςτο ωσ ϊνω παρϊρτημα και ψηφιακϊ υπογεγραμμϋνο. Σο Υύλλο ςυμμόρφωςησ διατύθεται ςε 

επεξεργϊςιμη μορφό word ςτον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμού. 

(γ) Σο Τπόδειγμα Πύνακα Ανϊλυςησ Σεχνικόσ Προςφορϊσ του Παραρτόματοσ ΙΙΙ ςυμπληρωμϋνο και 

ψηφιακϊ υπογεγραμμϋνο. Σο ανωτϋρω Τπόδειγμα διατύθεται ςε επεξεργϊςιμη μορφό word ςτον ηλεκτρονικό 

τόπο του διαγωνιςμού. 

(δ)  Τπεύθυνη δόλωςη του προςφϋροντοσ ότι η ημερομηνύα λόξησ των προςφερόμενων εργαλεύων να εύναι 

ϊνω των δυο (2) ετών από την ημερομηνύα παρϊδοςη. 

(ε) Εξουςιοδότηςη του προμηθευτό, ςε περύπτωςη που εύναι διαφορετικόσ από τον καταςκευαςτό, από την 

καταςκευϊςτρια εταιρεύα για τη διακύνηςη των προώόντων τησ ςτα ελληνικϊ δημόςια, ςτρατιωτικϊ και ιδιωτικϊ 

νοςοκομεύα, ώςτε να διαςφαλύζεται η ορθό/ϋγκαιρη προμόθεια των προώόντων ςτο Νοςοκομεύο, που θα γύνεται 

πϊντα ςύμφωνα με την ιςχύουςα Νομοθεςύα, καθώσ και η τόρηςη όλων των διαδικαςιών ιχνηλαςιμότητασ ςε 

πιθανό ανϊκληςη/ απόςυρςη προώόντοσ ό μετϊ την ςυμπλόρωςη τησ «Κϊρτασ Αναφορϊσ Περιςτατικών 

Φρηςτών Ιατροτεχνολογικών Προώόντων» (λευκό κϊρτα) από τον χρόςτη. 

2.4.4 Περιεχόμενα Υακϋλου «Οικονομικό Προςφορϊ» / Σρόποσ ςύνταξησ και υποβολόσ οικονομικών 

προςφορών 

Η Οικονομικό Προςφορϊ ςυντϊςςεται με βϊςη το αναγραφόμενο ςτην παρούςα κριτόριο ανϊθεςησ ότοι  την 

πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικόσ ϊποψησ προςφορϊ βϊςει τιμόσ,  όπωσ ορύζεται κατωτϋρω ςύμφωνα με τα 

οριζόμενα ςτο Παρϊρτημα Ι τησ διακόρυξησ και περιλαμβϊνει: 

(α) την οικονομικό προςφορϊ που εξϊγει το ςύςτημα 

(β) την οικονομικό προςφορϊ ςυμπληρωμϋνη ςύμφωνα με το Τπόδειγμα Οικονομικόσ Προςφορϊσ του 

Παραρτόματοσ IV τησ παρούςασ και ψηφιακϊ υπογεγραμμϋνη. Σο ανωτϋρω Τπόδειγμα διατύθεται ςε 

επεξεργϊςιμη μορφό word ςτον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμού. 

 Σιμϋσ 

Η τιμό του προσ προμόθεια υλικού δύνεται  ςε ευρώ ανϊ μονϊδα.  

http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#@%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#@%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#@%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61




Γ.Ν. Ιωαννύνων «Γ.Φατζηκώςτα» ελύδα 21 

 

Οι οικονομικϋσ προςφορϋσ των εταιρειών θα πρϋπει να εύναι μικρότερεσ ό ύςεσ τησ χαμηλότερησ τιμόσ τησ 

εγχώριασ αγορϊσ, όπωσ αυτό καταγρϊφεται ςτο Παρατηρητόριο Σιμών τησ Ε.Π.Τ. (ςτο εξόσ: «Παρατηρητόριο»), 

του ϊρθρου 10 του Ν. 3918/2011 (Υ.Ε.Κ. Α΄31/2.3.2011). Οι τιμϋσ, δηλαδό, ςτισ οπούεσ προςφϋρονται τα εύδη, 

πρϋπει να εύναι μικρότερεσ ό το πολύ ύςεσ με αυτϋσ των αντύςτοιχων εγγραφών (Αριθμών Μητρώου) του 

Παρατηρητηρύου κατϊ την ημϋρα υποβολόσ τησ εκϊςτοτε προςφορϊσ. 

Εϊν ςτο διαγωνιςμό οι προςφερόμενεσ τιμϋσ εύναι αςυνόθιςτα χαμηλϋσ θα εξετϊζονται λεπτομερώσ οι 

προςφορϋσ πριν την ϋκδοςη απόφαςησ κατακύρωςησ. Για τον ςκοπό αυτό θα ζητεύται από τον υποψόφιο 

προμηθευτό ϋγγραφη αιτιολόγηςη τησ ανϊλυςησ τησ Οικονομικόσ Προςφορϊσ ςύμφωνα µε τα προβλεπόμενα 

ςτο ϊρθρο 88 του ν. 4412/2016. Εϊν και μετϊ την παροχό τησ ανωτϋρω αιτιολόγηςησ οι προςφερόμενεσ τιμϋσ 

κριθούν ωσ αςυνόθιςτα χαμηλϋσ, η Προςφορϊ θα απορρύπτεται. 

Η Τπηρεςύα διατηρεύ το δικαύωμα να ζητόςει από τουσ ςυμμετϋχοντεσ ςτοιχεύα απαραύτητα για την τεκμηρύωςη 

των προςφερόμενων τιμών, οι δε προμηθευτϋσ υποχρεούνται να παρϋχουν αυτϊ 

την τιμό περιλαμβϊνονται οι υπϋρ τρύτων κρατόςεισ, ωσ και κϊθε ϊλλη επιβϊρυνςη, ςύμφωνα με την κεύμενη 

νομοθεςύα, μη ςυμπεριλαμβανομϋνου Υ.Π.Α., για την παρϊδοςη του υλικού ςτον τόπο και με τον τρόπο που 

προβλϋπεται ςτα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ 

Οι υπϋρ τρύτων κρατόςεισ υπόκεινται ςτο εκϊςτοτε ιςχύον αναλογικό τϋλοσ χαρτοςόμου 3% και ςτην επ’ αυτού 

ειςφορϊ υπϋρ ΟΓΑ 20%. 

Επιςημαύνεται ότι το εκϊςτοτε ποςοςτό Υ.Π.Α. επύ τοισ εκατό, τησ ανωτϋρω τιμόσ θα υπολογύζεται αυτόματα 

από το ςύςτημα.  

Οι προςφερόμενεσ τιμϋσ εύναι ςταθερϋσ καθ’ όλη τη διϊρκεια τησ ςύμβαςησ και δεν αναπροςαρμόζονται . 

Ψσ απαρϊδεκτεσ θα απορρύπτονται προςφορϋσ ςτισ οπούεσ: α) δεν δύνεται τιμό ςε ΕΤΡΨ ό που καθορύζεται  

ςχϋςη ΕΤΡΨ προσ ξϋνο νόμιςμα, β) δεν προκύπτει με ςαφόνεια η προςφερόμενη τιμό, με την επιφύλαξη τησ παρ. 

4 του ϊρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμό υπερβαύνει τον προώπολογιςμό τησ ςύμβαςησ που 

καθορύζεται και τεκμηριώνεται από την αναθϋτουςα αρχό του Παραρτόματοσ Ι τησ παρούςασ διακόρυξησ.  

2.4.5 Φρόνοσ ιςχύοσ των προςφορών   

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορϋσ ιςχύουν και δεςμεύουν τουσ οικονομικούσ φορεύσ για διϊςτημα δώδεκα (12) 

μηνών από την επόμενη τησ διενϋργειασ του διαγωνιςμού. 

Προςφορϊ η οπούα ορύζει χρόνο ιςχύοσ μικρότερο από τον ανωτϋρω προβλεπόμενο απορρύπτεται. 

Η ιςχύσ τησ προςφορϊσ μπορεύ να παρατεύνεται εγγρϊφωσ, εφόςον τούτο ζητηθεύ από την αναθϋτουςα αρχό, 

πριν από τη λόξη τησ, με αντύςτοιχη παρϊταςη τησ εγγυητικόσ επιςτολόσ ςυμμετοχόσ ςύμφωνα με τα οριζόμενα 

ςτο ϊρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παρϊγραφο 2.2.2. τησ παρούςασ, κατ' ανώτατο όριο για 

χρονικό διϊςτημα ύςο με την προβλεπόμενη ωσ ϊνω αρχικό διϊρκεια. 

Μετϊ τη λόξη και του παραπϊνω ανώτατου ορύου χρόνου παρϊταςησ ιςχύοσ τησ προςφορϊσ, τα αποτελϋςματα 

τησ διαδικαςύασ ανϊθεςησ ματαιώνονται, εκτόσ αν η αναθϋτουςα αρχό κρύνει, κατϊ περύπτωςη, αιτιολογημϋνα, 

ότι η ςυνϋχιςη τησ διαδικαςύασ εξυπηρετεύ το δημόςιο ςυμφϋρον, οπότε οι οικονομικού φορεύσ που ςυμμετϋχουν 

ςτη διαδικαςύα μπορούν να επιλϋξουν εύτε να παρατεύνουν την προςφορϊ και την εγγύηςη ςυμμετοχόσ τουσ, 

εφόςον τουσ ζητηθεύ πριν την πϊροδο του ανωτϋρω ανώτατου ορύου παρϊταςησ τησ προςφορϊσ τουσ εύτε όχι. 

την τελευταύα περύπτωςη, η διαδικαςύα ςυνεχύζεται με όςουσ παρϋτειναν τισ προςφορϋσ τουσ και 

αποκλεύονται οι λοιπού οικονομικού φορεύσ. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψησ προςφορών 

H αναθϋτουςα αρχό με βϊςη τα αποτελϋςματα του ελϋγχου και τησ αξιολόγηςησ των προςφορών, απορρύπτει, 

ςε κϊθε περύπτωςη, προςφορϊ: 

α) η οπούα δεν υποβϊλλεται εμπρόθεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορύζεται πιο πϊνω και 

ςυγκεκριμϋνα ςτισ παραγρϊφουσ 2.4.1 (Γενικού όροι υποβολόσ προςφορών), 2.4.2. (Φρόνοσ και τρόποσ 

υποβολόσ προςφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακϋλων δικαιολογητικών ςυμμετοχόσ, τεχνικόσ προςφορϊσ), 

2.4.4. (Περιεχόμενο φακϋλου οικονομικόσ προςφορϊσ, τρόποσ ςύνταξησ και υποβολόσ οικονομικών 
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προςφορών) , 2.4.5. (Φρόνοσ ιςχύοσ προςφορών), 3.1. (Αποςφρϊγιςη και αξιολόγηςη προςφορών), 3.2 

(Πρόςκληςη υποβολόσ δικαιολογητικών προςωρινού αναδόχου) τησ παρούςασ,  

β) η οπούα περιϋχει ατϋλειεσ, ελλεύψεισ, αςϊφειεσ ό ςφϊλματα, εφόςον αυτϊ δεν επιδϋχονται ςυμπλόρωςη ό 

διόρθωςη ό εφόςον επιδϋχονται ςυμπλόρωςη ό διόρθωςη, δεν ϋχουν αποκαταςταθεύ κατϊ την αποςαφόνιςη 

και την ςυμπλόρωςό τησ ςύμφωνα με την παρϊγραφο 3.1.1. τησ παρούςησ διακόρυξησ, 

γ) για την οπούα ο προςφϋρων δεν ϋχει παρϊςχει τισ απαιτούμενεσ εξηγόςεισ, εντόσ τησ προκαθοριςμϋνησ 

προθεςμύασ ό η εξόγηςη δεν εύναι αποδεκτό από την αναθϋτουςα αρχό ςύμφωνα με την παρϊγραφο 3.1.1. τησ 

παρούςασ και το ϊρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) Η οπούα εύναι εναλλακτικό προςφορϊ, 

ε) η οπούα υποβϊλλεται από ϋναν προςφϋροντα που ϋχει υποβϊλλει δύο ό περιςςότερεσ προςφορϋσ. ζ) η οπούα 

εύναι υπό αύρεςη, 

η) η οπούα θϋτει όρο αναπροςαρμογόσ,  

θ) η οπούα παρουςιϊζει ελλεύψεισ ωσ προσ τα δικαιολογητικϊ που ζητούνται από τα ϋγγραφα τησ παρούςησ 

διακόρυξησ και αποκλύςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ τησ ςύμβαςησ. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΥΟΡΩΝ   

3.1  Αποςφρϊγιςη και αξιολόγηςη προςφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονικό αποςφρϊγιςη προςφορών 

Σο πιςτοποιημϋνο ςτο ΕΗΔΗ, για την αποςφρϊγιςη των  προςφορών  αρμόδιο όργανο τησ Αναθϋτουςασ 

Αρχόσ (Επιτροπό Διαγωνιςμού), προβαύνει ςτην ϋναρξη τησ διαδικαςύασ ηλεκτρονικόσ αποςφρϊγιςησ των 

φακϋλων των προςφορών, κατϊ το ϊρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντασ τα εξόσ ςτϊδια: 

 Ηλεκτρονικό Αποςφρϊγιςη του (υπό)φακϋλου «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ-Σεχνικό Προςφορϊ» 

την 17η.10.2018 και ώρα 10.00 π.μ. 

 Ηλεκτρονικό Αποςφρϊγιςη του (υπό)φακϋλου «Οικονομικό Προςφορϊ», κατϊ την ημερομηνύα και 

ώρα που θα ορύςει η αναθϋτουςα αρχό 

 

Με την αποςφρϊγιςη των ωσ ϊνω φακϋλων, ςύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο ϊρθρο 3.1.2 τησ 

παρούςασ, κϊθε προςφϋρων  αποκτϊ πρόςβαςη ςτισ λοιπϋσ προςφορϋσ και τα υποβληθϋντα δικαιολογητικϊ 

τουσ, με την επιφύλαξη των πτυχών εκεύνων τησ κϊθε προςφορϊσ, που ϋχουν χαρακτηριςθεύ ωσ εμπιςτευτικϋσ. 

Η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ να καλϋςει τουσ οικονομικούσ φορεύσ να ςυμπληρώςουν ό να διευκρινύςουν τα 

ϋγγραφα ό δικαιολογητικϊ που ϋχουν υποβληθεύ, ό να διευκρινύςουν το περιεχόμενο τησ τεχνικόσ ό οικονομικόσ 

προςφορϊσ τουσ, ςύμφωνα με το ϊρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγηςη προςφορών 

Μετϊ την κατϊ περύπτωςη ηλεκτρονικό αποςφρϊγιςη των προςφορών η Αναθϋτουςα Αρχό προβαύνει ςτην 

αξιολόγηςη αυτών μϋςω των αρμόδιων πιςτοποιημϋνων ςτο ύςτημα οργϊνων τησ, εφαρμοζόμενων κατϊ τα 

λοιπϊ των κειμϋνων διατϊξεων. 

Ειδικότερα : 

 α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεύ όςουσ υπϋβαλαν προςφορϋσ, καθώσ και τα υποβληθϋντα αυτών 

δικαιολογητικϊ και τα αποτελϋςματα του ελϋγχου αυτών ςε πρακτικό, το οπούο υπογρϊφεται από τα μϋλη του 

οργϊνου. 

β) τη ςυνϋχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαύνει ςτην αξιολόγηςη μόνο των τεχνικών προςφορών 

των προςφερόντων, των οπούων τα δικαιολογητικϊ ςυμμετοχόσ ϋκρινε πλόρη. Η αξιολόγηςη γύνεται ςύμφωνα 

με τουσ όρουσ τησ παρούςασ και ςυντϊςςεται πρακτικό για την απόρριψη όςων τεχνικών προςφορών δεν 

πληρούν τουσ όρουσ και τισ απαιτόςεισ των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχό όςων τεχνικών 

προςφορών αντύςτοιχα πληρούν τα ανωτϋρω. 

Για την αξιολόγηςη των δικαιολογητικών ςυμμετοχόσ και των τεχνικών προςφορών μπορεύ να ςυντϊςςεται 

ενιαύο πρακτικό,  το οπούο κοινοποιεύται από το ωσ ϊνω όργανο, μϋςω τησ λειτουργικότητασ τησ 

«Επικοινωνύασ», μόνο ςτην αναθϋτουςα αρχό, προκειμϋνου η τελευταύα να ορύςει την ημερομηνύα και ώρα 

αποςφρϊγιςησ του (υπο)φακϋλου των οικονομικών προςφορών. 

γ) Μετϊ την ολοκλόρωςη τησ αξιολόγηςησ, ςύμφωνα με τα ανωτϋρω, αποςφραγύζονται, κατϊ την ημερομηνύα  

και ώρα που ορύζεται ςτην ειδικό πρόςκληςη οι  φϊκελοι όλων των υποβληθειςών οικονομικών προςφορών.  

δ) Σο αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαύνει ςτην αξιολόγηςη των οικονομικών προςφορών των 

προςφερόντων, των οπούων τισ τεχνικϋσ προςφορϋσ και τα δικαιολογητικϊ ςυμμετοχόσ ϋκρινε πλόρη και 

ςύμφωνα με τουσ όρουσ και τισ απαιτόςεισ τησ παρούςασ και ςυντϊςςει πρακτικό ςτο οπούο ειςηγεύται 

αιτιολογημϋνα την αποδοχό ό απόρριψό τουσ, την κατϊταξη των προςφορών και την ανϊδειξη του προςωρινού 

αναδόχου. Σο εν λόγω πρακτικό κοινοποιεύται από το ωσ ϊνω όργανο, μϋςω τησ λειτουργικότητασ τησ 

«Επικοινωνύασ», ςτην αναθϋτουςα αρχό προσ ϋγκριςη. 

Εϊν οι προςφορϋσ φαύνονται αςυνόθιςτα χαμηλϋσ ςε ςχϋςη με το αντικεύμενο τησ ςύμβαςησ, η αναθϋτουςα 

αρχό απαιτεύ από τουσ οικονομικούσ φορεύσ να εξηγόςουν την τιμό ό το κόςτοσ που προτεύνουν ςτην 
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προςφορϊ τουσ, εντόσ αποκλειςτικόσ προθεςμύασ, κατϊ ανώτατο όριο δϋκα (10) ημερών από την κοινοπούηςη 

τησ ςχετικόσ πρόςκληςησ. την περύπτωςη αυτό εφαρμόζονται τα ϊρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.  

την περύπτωςη ιςότιμων προςφορών η αναθϋτουςα αρχό επιλϋγει τον ανϊδοχο με κλόρωςη μεταξύ των 

οικονομικών φορϋων που υπϋβαλαν ιςότιμεσ προςφορϋσ. Η κλόρωςη γύνεται ενώπιον τησ Επιτροπόσ του 

Διαγωνιςμού και παρουςύα των οικονομικών φορϋων που υπϋβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορϋσ 

τη ςυνϋχεια εκδύδεται από την αναθϋτουςα αρχό μια απόφαςη, με την οπούα επικυρώνονται τα αποτελϋςματα  

όλων των ανωτϋρω ςταδύων («Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ», «Σεχνικό Προςφορϊ» και «Οικονομικό 

Προςφορϊ»), η οπούα κοινοποιεύται με επιμϋλεια αυτόσ ςτουσ προςφϋροντεσ μϋςω τησ λειτουργικότητασ τησ 

«Επικοινωνύασ» του ςυςτόματοσ ΕΗΔΗ. 

Κατϊ τησ ανωτϋρω απόφαςησ χωρεύ προδικαςτικό προςφυγό, ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 3.4 τησ 

παρούςασ. 

3.2 Πρόςκληςη υποβολόσ δικαιολογητικών προςωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικϊ προςωρινού 

αναδόχου 

Σα εν λόγω δικαιολογητικϊ, υποβϊλλονται από τον προςφϋροντα («προςωρινό ανϊδοχο»), ηλεκτρονικϊ μϋςω 

του ςυςτόματοσ, ςε μορφό αρχεύων pdf και προςκομύζονται κατϊ περύπτωςη από αυτόν εντόσ τριών (3) 

εργϊςιμων ημερών από την ημερομηνύα υποβολόσ τουσ. ήταν υπογρϊφονται από τον ύδιο φϋρουν ηλεκτρονικό 

υπογραφό.  

Με την παραλαβό των ωσ ϊνω δικαιολογητικών, το ςύςτημα εκδύδει επιβεβαύωςη τησ παραλαβόσ τουσ και 

αποςτϋλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μόνυμα ς’ αυτόν ςτον οπούο πρόκειται να γύνει η κατακύρωςη. 

Αν μετϊ την ηλεκτρονικό αποςφρϊγιςη και κατϊ τον ϋλεγχο των ωσ ϊνω δικαιολογητικών διαπιςτωθεύ ότι δεν 

ϋχουν προςκομιςθεύ ό υπϊρχουν ελλεύψεισ ςε αυτϊ που υποβλόθηκαν, παρϋχεται προθεςμύα ςτον προςωρινό 

ανϊδοχο να τα προςκομύςει ό να τα ςυμπληρώςει εντόσ πϋντε (5) ημερών από την κοινοπούηςη ςχετικόσ 

ϋγγραφησ, μϋςω του υςτόματοσ, ειδοπούηςόσ του. Η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ αιτιολογημϋνα να παρατεύνει 

την ωσ ϊνω προθεςμύα κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπϋντε (15) επιπλϋον ημϋρεσ.  

ήςοι υπϋβαλαν παραδεκτϋσ προςφορϋσ λαμβϊνουν γνώςη των παραπϊνω δικαιολογητικών που κατατϋθηκαν. 

Απορρύπτεται η προςφορϊ του προςωρινού αναδόχου, καταπύπτει υπϋρ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ η εγγύηςη 

ςυμμετοχόσ του και η κατακύρωςη γύνεται ςτον προςφϋροντα που υπϋβαλε την αμϋςωσ επόμενη πλϋον 

ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ, τηρουμϋνησ τησ ανωτϋρω διαδικαςύασ, εϊν: 

i)  κατϊ τον ϋλεγχο των παραπϊνω δικαιολογητικών διαπιςτωθεύ ότι τα ςτοιχεύα που δηλώθηκαν με το 

Ευρωπαώκό Ενιαύο Ϊγγραφο ύμβαςησ, εύναι ψευδό ό ανακριβό, ό  

ii)  δεν υποβληθούν ςτο προκαθοριςμϋνο χρονικό διϊςτημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ό αντύγραφα των 

παραπϊνω δικαιολογητικών ό  

iii) από τα δικαιολογητικϊ που προςκομύςθηκαν νομύμωσ και εμπροθϋςμωσ, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι 

προώποθϋςεισ ςυμμετοχόσ ςύμφωνα με τα ϊρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμού) και 2.2.4 ϋωσ 2.2.8 (κριτόρια 

ποιοτικόσ επιλογόσ) τησ παρούςασ,  

ε περύπτωςη ϋγκαιρησ και προςόκουςασ ενημϋρωςησ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ για μεταβολϋσ ςτισ 

προώποθϋςεισ τισ οπούεσ ο προςωρινόσ ανϊδοχοσ εύχε δηλώςει με το Ευρωπαώκό Ενιαύο Ϊγγραφο ύμβαςησ  

ότι πληρού, οι οπούεσ επόλθαν ό για τισ οπούεσ ϋλαβε γνώςη μετϊ την δόλωςη και μϋχρι την ημϋρα τησ ϋγγραφησ 

ειδοπούηςησ για την προςκόμιςη των δικαιολογητικών προςωρινού αναδόχου (οψιγενεύσ μεταβολϋσ), δεν 

καταπύπτει υπϋρ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ η εγγύηςη ςυμμετοχόσ του.  

Αν κανϋνασ από τουσ προςφϋροντεσ δεν υποβϊλλει αληθό ό ακριβό δόλωςη ό δεν προςκομύςει ϋνα ό 

περιςςότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικϊ ό δεν αποδεύξει ότι πληρού τα κριτόρια ποιοτικόσ επιλογόσ 

ςύμφωνα με τισ παραγρϊφουσ 2.2.4 -2.2.8 τησ παρούςασ διακόρυξησ, η διαδικαςύα ματαιώνεται.  

Η διαδικαςύα ελϋγχου των παραπϊνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη ςύνταξη πρακτικού την Επιτροπό 

του Διαγωνιςμού και τη διαβύβαςη του φακϋλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τησ αναθϋτουςασ αρχόσ για τη 
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λόψη απόφαςησ εύτε για την κατακύρωςη τησ ςύμβαςησ εύτε για τη ματαύωςη τησ διαδικαςύασ εύτε για την 

κόρυξη του προςωρινού αναδόχου ωσ εκπτώτου. Επιςημαύνεται ότι, η αρμόδια επιτροπό του διαγωνιςμού, με 

αιτιολογημϋνη ειςόγηςό τησ, μπορεύ να προτεύνει την κατακύρωςη τησ ςύμβαςησ για ολόκληρη ό μεγαλύτερη ό 

μικρότερη ποςότητα κατϊ ποςοςτό ςτα εκατό και ωσ εξόσ:  ποςοςτό 15% ςτην περύπτωςη τησ μεγαλύτερησ 

ποςότητασ και ποςοςτό 50% ςτην περύπτωςη μικρότερησ ποςότητασ. Για κατακύρωςη μϋρουσ τησ ποςότητασ 

κϊτω του καθοριζόμενου ωσ ανωτϋρω ποςοςτού, απαιτεύται προηγούμενη αποδοχό από τον προςωρινό 

ανϊδοχο . 

Σα αποτελϋςματα του ελϋγχου των παραπϊνω δικαιολογητικών και τησ ειςόγηςησ τησ Επιτροπόσ 

επικυρώνονται με την απόφαςη κατακύρωςησ. 

3.3 Κατακύρωςη - ςύναψη ςύμβαςησ  

Η αναθϋτουςα αρχό κοινοποιεύ την απόφαςη κατακύρωςησ, μαζύ με αντύγραφο όλων των πρακτικών τησ 

διαδικαςύασ ελϋγχου και αξιολόγηςησ των προςφορών, ςε κϊθε προςφϋροντα που ϋχει υποβϊλει αποδεκτό 

προςφορϊ, ςύμφωνα με το ϊρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτόσ από τον προςωρινό ανϊδοχο, ηλεκτρονικϊ μϋςω 

του ςυςτόματοσ.   

Η εν λόγω απόφαςη αναφϋρει την προθεςμύα για την αναςτολό τησ ςύναψησ τησ ςύμβαςησ ςύμφωνα με την 

επόμενη παρϊγραφο 3.4.  

Σα ϋννομα αποτελϋςματα τησ απόφαςησ κατακύρωςησ και ιδύωσ η ςύναψη τησ ςύμβαςησ επϋρχονται εφόςον 

ςυντρϋξουν ςωρευτικϊ τα κϊτωθι: 

α) ϊπρακτη πϊροδοσ των προθεςμιών ϊςκηςησ των προβλεπόμενων ςτην παρϊγραφο 3.4. τησ παρούςασ 

βοηθημϊτων και μϋςων ςτο ςτϊδιο τησ προδικαςτικόσ και δικαςτικόσ προςταςύασ και από τισ αποφϊςεισ 

αναςτολών επύ αυτών,  

β) κοινοπούηςη τησ απόφαςησ κατακύρωςησ ςτον προςωρινό ανϊδοχο, εφόςον αυτόσ υποβϊλει 

επικαιροποιημϋνα τα δικαιολογητικϊ τησ παραγρϊφου 2.2.9.2. και μόνον ςτην περύπτωςη του προςυμβατικού 

ελϋγχου ό τησ ϊςκηςησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ και ενδύκων μϋςων κατϊ τησ απόφαςησ κατακύρωςησ, 

ϋπειτα από ςχετικό πρόςκληςη . 

Η αναθϋτουςα αρχό προςκαλεύ τον ανϊδοχο να προςϋλθει για υπογραφό του ςυμφωνητικού, θϋτοντϊσ του 

προθεςμύα που δε μπορεύ να υπερβαύνει τισ εύκοςι (20) ημϋρεσ από την κοινοπούηςη τησ ςχετικόσ ειδικόσ 

πρόςκληςησ. Σο ςυμφωνητικό ϋχει αποδεικτικό χαρακτόρα.  

την περύπτωςη που ο ανϊδοχοσ δεν προςϋλθει να υπογρϊψει το ωσ ϊνω ςυμφωνητικό μϋςα ςτην τεθεύςα 

προθεςμύα, κηρύςςεται ϋκπτωτοσ, καταπύπτει υπϋρ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ η εγγυητικό επιςτολό ςυμμετοχόσ 

του και η κατακύρωςη, με την ύδια διαδικαςύα, γύνεται ςτον προςφϋροντα που υπϋβαλε την  αμϋςωσ επόμενη 

πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ.  

3.4 Προδικαςτικϋσ Προςφυγϋσ - Προςωρινό Δικαςτικό Προςταςύα 

Κϊθε ενδιαφερόμενοσ, ο οπούοσ ϋχει ό εύχε ςυμφϋρον να του ανατεθεύ η ςυγκεκριμϋνη ςύμβαςη και ϋχει ό εύχε 

υποςτεύ ό ενδϋχεται να υποςτεύ ζημύα από εκτελεςτό πρϊξη ό παρϊλειψη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ κατϊ 

παρϊβαςη τησ νομοθεςύασ τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ ό τησ εςωτερικόσ νομοθεςύασ, δικαιούται να αςκόςει 

προδικαςτικό προςφυγό ενώπιον τησ ΑΕΠΠ κατϊ τησ ςχετικόσ πρϊξησ ό παρϊλειψησ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, 

προςδιορύζοντασ ειδικώσ τισ νομικϋσ και πραγματικϋσ αιτιϊςεισ που δικαιολογούν το αύτημϊ του. ε περύπτωςη 

προςφυγόσ κατϊ πρϊξησ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ η προθεςμύα για την ϊςκηςη τησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ 

εύναι: 

(α) δϋκα (10) ημϋρεσ από την κοινοπούηςη τησ προςβαλλόμενησ πρϊξησ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορϋα 

αν η πρϊξη κοινοποιόθηκε με ηλεκτρονικϊ μϋςα ό τηλεομοιοτυπύα ό  

(β) δεκαπϋντε (15) ημϋρεσ από την κοινοπούηςη τησ προςβαλλόμενησ πρϊξησ ςε αυτόν αν χρηςιμοποιόθηκαν 

ϊλλα μϋςα επικοινωνύασ, ϊλλωσ   
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γ) δϋκα (10) ημϋρεσ από την πλόρη, πραγματικό ό τεκμαιρόμενη, γνώςη τησ πρϊξησ που βλϊπτει τα 

ςυμφϋροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορϋα.  

ε περύπτωςη παρϊλειψησ, η προθεςμύα για την ϊςκηςη τησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ εύναι δεκαπϋντε (15) 

ημϋρεσ από την επομϋνη τησ ςυντϋλεςησ τησ προςβαλλόμενησ παρϊλειψησ. 

Η προδικαςτικό προςφυγό κατατύθεται ηλεκτρονικϊ μϋςω τησ λειτουργικότητασ «Επικοινωνύα» του ΕΗΔΗ 

ςτον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμού, επιλϋγοντασ κατϊ περύπτωςη την ϋνδειξη «Προδικαςτικό Προςφυγό» 

και επιςυνϊπτοντασ το ςχετικό ϋγγραφο ςε μορφό ηλεκτρονικού αρχεύου Portable Document Format (PDF), το 

οπούο φϋρει εγκεκριμϋνη προηγμϋνη ηλεκτρονικό υπογραφό ό προηγμϋνη ηλεκτρονικό υπογραφό με χρόςη 

εγκεκριμϋνων πιςτοποιητικών 

Για το παραδεκτό τησ ϊςκηςησ τησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ κατατύθεται παρϊβολο από τον προςφεύγοντα 

υπϋρ του Δημοςύου, κατϊ τα ειδικϊ οριζόμενα ςτο ϊρθρο 363 του ν. 4412/2016 ςτο ϊρθρο 19 παρ. 1.1 και ςτο 

ϊρθρο 7  τησ με αριθμ. 56902/215 Τ.Α..  

Σο παρϊβολο  επιςτρϋφεται ςτον προςφεύγοντα, ςε περύπτωςη ολικόσ ό μερικόσ αποδοχόσ τησ προςφυγόσ του 

ό ςε περύπτωςη που, πριν την ϋκδοςη τησ απόφαςησ τησ ΑΕΠΠ επύ τησ προςφυγόσ, η αναθϋτουςα αρχό 

ανακαλεύ την προςβαλλόμενη πρϊξη ό προβαύνει ςτην οφειλόμενη ενϋργεια.  

Η προθεςμύα για την ϊςκηςη τησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ και η ϊςκηςό τησ κωλύουν τη ςύναψη τησ 

ςύμβαςησ επύ ποινό ακυρότητασ, κατϊ τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατϊ τα λοιπϊ, η ϊςκηςη 

τησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ δεν κωλύει την πρόοδο τησ διαγωνιςτικόσ διαδικαςύασ, εκτόσ αν ζητηθούν 

προςωρινϊ μϋτρα προςταςύασ κατϊ το ϊρθρο 366 του ν.4412/2016. 

Οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ μϋςω τησ λειτουργύασ τησ «Επικοινωνύασ» του ΕΗΔΗ: 

• κοινοποιούν την προςφυγό ςε κϊθε ενδιαφερόμενο τρύτο ςύμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτην περ. α του 

πρώτου εδαφύου τησ παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

• διαβιβϊζουν ςτην Αρχό Εξϋταςησ Προδικαςτικών Προςφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα ςτην περ. β του 

πρώτου εδαφύου τησ παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

Η ΑΕΠΠ αποφαύνεται αιτιολογημϋνα επύ τησ βαςιμότητασ των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών 

ιςχυριςμών τησ προςφυγόσ και των ιςχυριςμών τησ αναθϋτουςασ αρχόσ και, ςε περύπτωςη παρϋμβαςησ, των 

ιςχυριςμών του παρεμβαύνοντοσ και δϋχεται (εν όλω ό εν μϋρει) ό απορρύπτει την προςφυγό με απόφαςό τησ, η 

οπούα εκδύδεται μϋςα ςε αποκλειςτικό προθεςμύα εύκοςι (20) ημερών από την ημϋρα εξϋταςησ τησ προςφυγόσ.  

Οι χρόςτεσ - οικονομικού φορεύσ ενημερώνονται για την αποδοχό ό την απόρριψη τησ προςφυγόσ από την 

ΑΕΠΠ. 

Η ϊςκηςη τησ ωσ ϊνω προδικαςτικόσ προςφυγόσ αποτελεύ προώπόθεςη για την ϊςκηςη των ϋνδικων 

βοηθημϊτων  τησ αύτηςησ αναςτολόσ και τησ αύτηςησ ακύρωςησ του ϊρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατϊ των 

εκτελεςτών πρϊξεων ό παραλεύψεων των αναθετουςών αρχών. 

Η αύτηςη αναςτολόσ κατατύθεται ςτο αρμόδιο δικαςτόριο μϋςα ςε προθεςμύα δϋκα (10) ημερών από την 

ϋκδοςη τησ απόφαςησ επύ τησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ. Για την ϊςκηςη τησ αιτόςεωσ αναςτολόσ κατατύθεται 

παρϊβολο, κατϊ τα ειδικότερα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

Η ϊςκηςη αύτηςησ αναςτολόσ κωλύει τη ςύναψη τησ ςύμβαςησ, εκτόσ εϊν με την προςωρινό διαταγό ο 

αρμόδιοσ δικαςτόσ αποφανθεύ διαφορετικϊ. 

3.5 Ματαύωςη Διαδικαςύασ 

Η αναθϋτουςα αρχό ματαιώνει ό δύναται να ματαιώςει εν όλω ό εν μϋρει αιτιολογημϋνα τη διαδικαςύα 

ανϊθεςησ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του ϊρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετϊ από γνώμη τησ αρμόδιασ 

Επιτροπόσ του Διαγωνιςμού χωρύσ υποχρϋωςη καταβολόσ αποζημύωςησ. Επύςησ, αν διαπιςτωθούν ςφϊλματα ό 

παραλεύψεισ ςε οποιοδόποτε ςτϊδιο τησ διαδικαςύασ ανϊθεςησ, μπορεύ, μετϊ από γνώμη του αρμόδιου οργϊνου, 

να ακυρώςει μερικώσ τη διαδικαςύα ό να αναμορφώςει ανϊλογα το αποτϋλεςμϊ τησ ό να αποφαςύςει την 

επανϊληψό τησ από το ςημεύο που εμφιλοχώρηςε το ςφϊλμα ό η παρϊλειψη.  
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

4.1 Εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ 

Εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ και εγγύηςη προκαταβολόσ  

Για την υπογραφό τησ ςύμβαςησ απαιτεύται η παροχό εγγύηςησ καλόσ εκτϋλεςησ, ςύμφωνα με το ϊρθρο 72 

παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψοσ τησ οπούασ ανϋρχεται ςε ποςοςτό 5% επύ τησ αξύασ τησ ςύμβαςησ, εκτόσ 

ΥΠΑ, και κατατύθεται πριν ό κατϊ την υπογραφό τησ ςύμβαςησ.  

Η εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ, προκειμϋνου να γύνει αποδεκτό , πρϋπει να περιλαμβϊνει κατ' ελϊχιςτον τα 

αναφερόμενα ςτην παρϊγραφο 2.1.5. ςτοιχεύα τησ παρούςασ και επιπλϋον τον αριθμό και τον τύτλο τησ 

ςχετικόσ ςύμβαςησ .  

Η εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ καλύπτει ςυνολικϊ και χωρύσ διακρύςεισ την εφαρμογό όλων των 

όρων τησ ςύμβαςησ και κϊθε απαύτηςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ ϋναντι του αναδόχου. 

ε περύπτωςη τροποπούηςησ τησ ςύμβαςησ κατϊ την παρϊγραφο 4.5, η οπούα ςυνεπϊγεται αύξηςη τησ 

ςυμβατικόσ αξύασ, ο ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να καταθϋςει πριν την τροποπούηςη, ςυμπληρωματικό 

εγγύηςη το ύψοσ τησ οπούασ ανϋρχεται ςε ποςοςτό 5% επύ του ποςού τησ αύξηςησ, εκτόσ ΥΠΑ.  

Η εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ καταπύπτει ςε περύπτωςη παρϊβαςησ των όρων τησ ςύμβαςησ, όπωσ αυτό 

ειδικότερα ορύζει.  

Η εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ επιςτρϋφεται ςτο ςύνολό τησ μετϊ την οριςτικό ποςοτικό και ποιοτικό παραλαβό 

του αντικειμϋνου τησ ςύμβαςησ. Εϊν ςτο πρωτόκολλο οριςτικόσ ποιοτικόσ και ποςοτικόσ παραλαβόσ 

αναφϋρονται παρατηρόςεισ ό υπϊρχει εκπρόθεςμη παρϊδοςη, η επιςτροφό των ωσ ϊνω εγγυόςεων γύνεται 

μετϊ την αντιμετώπιςη των παρατηρόςεων και του εκπροθϋςμου.  

4.2  υμβατικό Πλαύςιο - Εφαρμοςτϋα Νομοθεςύα  

Κατϊ την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ εφαρμόζονται οι διατϊξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τησ παρούςασ 

διακόρυξησ και ςυμπληρωματικϊ ο Αςτικόσ Κώδικασ.  

4.3 Όροι εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ 

4.3.1 Κατϊ την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ ο ανϊδοχοσ τηρεύ τισ υποχρεώςεισ ςτουσ τομεύσ του περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοαςφαλιςτικού και εργατικού δικαύου, που ϋχουν θεςπιςθεύ με το δύκαιο τησ Ϊνωςησ, το εθνικό δύκαιο, 

ςυλλογικϋσ ςυμβϊςεισ ό διεθνεύσ διατϊξεισ περιβαλλοντικού, κοινωνικοαςφαλιςτικού και εργατικού δικαύου, οι 

οπούεσ απαριθμούνται ςτο Παρϊρτημα X του Προςαρτόματοσ Α΄. 

Η τόρηςη των εν λόγω υποχρεώςεων από τον ανϊδοχο και τουσ υπεργολϊβουσ του ελϋγχεται και βεβαιώνεται 

από τα όργανα που επιβλϋπουν την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ και τισ αρμόδιεσ δημόςιεσ αρχϋσ και υπηρεςύεσ που 

ενεργούν εντόσ των ορύων τησ ευθύνησ και τησ αρμοδιότητϊσ τουσ. 

4.3.2 τισ ςυμβϊςεισ προμηθειών προώόντων που εμπύπτουν ςτο πεδύο εφαρμογόσ του ν. 2939/2001, επιπλϋον 

του όρου τησ παρ. 4.3.1 περιλαμβϊνεται ο όροσ ότι ο ανϊδοχοσ υποχρεούται κατϊ την υπογραφό τησ ςύμβαςησ 

και καθ’ όλη τη διϊρκεια εκτϋλεςησ να τηρεύ τισ υποχρεώςεισ των παραγρϊφων 2 και 11 του ϊρθρου 4β ό και 

τησ παρ. 1 του ϊρθρου 12 ό και τησ παρ. 1 του ϊρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τόρηςη των υποχρεώςεων 

ελϋγχεται από την αναθϋτουςα αρχό μϋςω του αρχεύου δημοςιοπούηςησ εγγεγραμμϋνων παραγωγών ςτο 

Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρεύται ςτην ηλεκτρονικό ςελύδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντόσ τησ προθεςμύασ 

τησ παραγρϊφου 4 του ϊρθρου 105 του ν. 4412/2016και αποτελεύ προώπόθεςη για την υπογραφό του 

ςυμφωνητικού, ςτο οπούο γύνεται υποχρεωτικϊ μνεύα του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη 

τόρηςη των υποχρεώςεων τησ παρούςασ παραγρϊφου ϋχει τισ ςυνϋπειεσ τησ παραγρϊφου 5 του ϊρθρου 105 

του ν. 4412/2016. 

 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
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4.4 Τπεργολαβύα 

4.4.1. Ο Ανϊδοχοσ δεν απαλλϊςςεται από τισ ςυμβατικϋσ του υποχρεώςεισ και ευθύνεσ λόγω ανϊθεςησ τησ 

εκτϋλεςησ τμόματοσ/τμημϊτων τησ ςύμβαςησ ςε υπεργολϊβουσ. Η τόρηςη των υποχρεώςεων τησ παρ. 2 του 

ϊρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολϊβουσ δεν αύρει την ευθύνη του κυρύου αναδόχου.  

4.4.2. Κατϊ την υπογραφό τησ ςύμβαςησ ο κύριοσ ανϊδοχοσ υποχρεούται να αναφϋρει ςτην αναθϋτουςα αρχό 

το όνομα, τα ςτοιχεύα επικοινωνύασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςώπουσ των υπεργολϊβων του, οι οπούοι 

ςυμμετϋχουν ςτην εκτϋλεςη αυτόσ, εφόςον εύναι γνωςτϊ τη ςυγκεκριμϋνη χρονικό ςτιγμό.  Επιπλϋον, 

υποχρεούται να γνωςτοποιεύ ςτην αναθϋτουςα αρχό κϊθε αλλαγό των πληροφοριών αυτών, κατϊ τη διϊρκεια 

τησ ςύμβαςησ, καθώσ και τισ απαιτούμενεσ πληροφορύεσ ςχετικϊ με κϊθε νϋο υπεργολϊβο, τον οπούο ο κύριοσ 

ανϊδοχοσ χρηςιμοποιεύ εν ςυνεχεύα ςτην εν λόγω ςύμβαςη, προςκομύζοντασ τα ςχετικϊ 

ςυμφωνητικϊ/δηλώςεισ ςυνεργαςύασ.. ε περύπτωςη διακοπόσ τησ ςυνεργαςύασ του Αναδόχου με υπεργολϊβο/ 

υπεργολϊβουσ τησ ςύμβαςησ, αυτόσ υποχρεούται ςε ϊμεςη γνωςτοπούηςη τησ διακοπόσ αυτόσ ςτην 

Αναθϋτουςα Αρχό, οφεύλει δε να διαςφαλύςει την ομαλό εκτϋλεςη του τμόματοσ/ των τμημϊτων τησ ςύμβαςησ 

εύτε από τον ύδιο, εύτε από νϋο υπεργολϊβο τον οπούο θα γνωςτοποιόςει ςτην αναθϋτουςα αρχό κατϊ την ωσ 

ϊνω διαδικαςύα.  

4.4.3. Η αναθϋτουςα αρχό επαληθεύει τη ςυνδρομό των λόγων αποκλειςμού για τουσ υπεργολϊβουσ, όπωσ 

αυτού περιγρϊφονται ςτην παρϊγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικϊ μϋςα τησ παραγρϊφου 2.2.9.2 τησ 

παρούςασ, εφόςον το(α) τμόμα(τα) τησ ςύμβαςησ, το(α) οπούο(α) ο ανϊδοχοσ προτύθεται να αναθϋςει υπό 

μορφό υπεργολαβύασ ςε τρύτουσ, υπερβαύνουν ςωρευτικϊ  το ποςοςτό του τριϊντα τοισ εκατό (30%) τησ 

ςυνολικόσ αξύασ τησ ςύμβαςησ. Επιπλϋον, προκειμϋνου να μην αθετούνται οι υποχρεώςεισ τησ παρ. 2 του 

ϊρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύςει τουσ ωσ ϊνω λόγουσ και για τμόμα ό τμόματα τησ 

ςύμβαςησ που υπολεύπονται του ωσ ϊνω ποςοςτού.  

ήταν από την ωσ ϊνω επαλόθευςη προκύπτει ότι ςυντρϋχουν λόγοι αποκλειςμού απαιτεύ ό δύναται να 

απαιτόςει την αντικατϊςταςό του, κατϊ τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του ϊρθρου 131 του ν. 

4412/2016.  

4.5 Σροποπούηςη ςύμβαςησ κατϊ τη διϊρκειϊ τησ  

Η ςύμβαςη μπορεύ να τροποποιεύται κατϊ τη διϊρκειϊ τησ, χωρύσ να απαιτεύται νϋα διαδικαςύα ςύναψησ 

ςύμβαςησ, μόνο ςύμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προώποθϋςεισ του ϊρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν 

γνωμοδότηςησ τησ Επιτροπόσ τησ περ. β  τησ παρ. 11 του ϊρθρου 221 του ν. 4412/2016. 

4.6 Δικαύωμα μονομερούσ λύςησ τησ ςύμβαςησ  

4.6.1. Η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ, με τισ προώποθϋςεισ που ορύζουν οι κεύμενεσ διατϊξεισ, να καταγγεύλει τη 

ςύμβαςη κατϊ τη διϊρκεια τησ εκτϋλεςόσ τησ, εφόςον: 

α) η ςύμβαςη ϋχει υποςτεύ ουςιώδη τροποπούηςη, κατϊ την ϋννοια τησ παρ. 4 του ϊρθρου 132 του ν. 

4412/2016, που θα απαιτούςε νϋα διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ  

β) ο ανϊδοχοσ, κατϊ το χρόνο τησ ανϊθεςησ τησ ςύμβαςησ, τελούςε ςε μια από τισ καταςτϊςεισ που 

αναφϋρονται ςτην παρϊγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τούτου, θα ϋπρεπε να ϋχει αποκλειςτεύ από τη διαδικαςύα 

ςύναψησ τησ ςύμβαςησ, 

γ) η ςύμβαςη δεν ϋπρεπε να ανατεθεύ ςτον ανϊδοχο λόγω ςοβαρόσ παραβύαςησ των υποχρεώςεων που υπϋχει 

από τισ υνθόκεσ και την Οδηγύα 2014/24/ΕΕ, η οπούα ϋχει αναγνωριςτεύ με απόφαςη του Δικαςτηρύου τησ 

Ϊνωςησ ςτο πλαύςιο διαδικαςύασ δυνϊμει του ϊρθρου 258 τησ ΛΕΕ. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

5.1 Σρόποσ πληρωμόσ  

5.1.1. Η πληρωμό του αναδόχου θα πραγματοποιηθεύ με τον πιο κϊτω τρόπο για το 100% τησ ςυμβατικόσ αξύασ 

μετϊ την οριςτικό παραλαβό των υλικών.  

Η πληρωμό του ςυμβατικού τιμόματοσ θα γύνεται με την προςκόμιςη των νομύμων παραςτατικών και 

δικαιολογητικών που προβλϋπονται από τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώσ και κϊθε 

ϊλλου δικαιολογητικού που τυχόν όθελε ζητηθεύ από τισ αρμόδιεσ υπηρεςύεσ που διενεργούν τον ϋλεγχο και την 

πληρωμό.  

5.1.2. Toν Ανϊδοχο βαρύνουν οι υπϋρ τρύτων κρατόςεισ, ωσ και κϊθε ϊλλη επιβϊρυνςη, ςύμφωνα με την κεύμενη 

νομοθεςύα, μη ςυμπεριλαμβανομϋνου Υ.Π.Α., για την παρϊδοςη του υλικού ςτον τόπο και με τον τρόπο που 

προβλϋπεται ςτα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ. Ιδύωσ βαρύνεται με τισ ακόλουθεσ κρατόςεισ:  

α) Κρϊτηςη 0,06% η οπούα υπολογύζεται επύ τησ αξύασ κϊθε πληρωμόσ προ φόρων και κρατόςεων τησ αρχικόσ, 

καθώσ και κϊθε ςυμπληρωματικόσ ςύμβαςησ Τπϋρ τησ Ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων υμβϊςεων 

επιβϊλλεται (ϊρθρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχύει) 

β) Κρϊτηςη 0,06% η οπούα υπολογύζεται επύ τησ αξύασ κϊθε πληρωμόσ προ φόρων και κρατόςεων τησ αρχικόσ, 

καθώσ και κϊθε ςυμπληρωματικόσ ςύμβαςησ Τπϋρ τησ Αρχόσ Εξϋταςησ Προδικαςτικών Προςφυγών 

επιβϊλλεται (ϊρθρο 350 παρ.3 του Ν.4412/2016, ΚΤΑ 1191/14.03.2017 - ΥΕΚ 969/22.03.2017 τεύχοσ Β'). 

Οι υπϋρ τρύτων κρατόςεισ υπόκεινται ςτο εκϊςτοτε ιςχύον αναλογικό τϋλοσ χαρτοςόμου 3% και ςτην επ’ αυτού 

ειςφορϊ υπϋρ ΟΓΑ 20%. 

γ) Κρϊτηςη ύψουσ 2% υπϋρ των οργανιςμών Χυχικόσ Τγεύασ, ςύμφωνα με το Ν.3580/2007 και την 

Δ.Τ6α/ΓΠ/οικ.36932/17-3-2009 Κ.Τ.Α. (ΥΕΚ545Β’/24-03-2009). 

δ) Με κϊθε πληρωμό θα γύνεται η προβλεπόμενη από την κεύμενη νομοθεςύα παρακρϊτηςη φόρου ειςοδόματοσ 

αξύασ 4 % επύ του καθαρού ποςού (ϊρθρο 24 του Ν. 2198/94, όπωσ ιςχύει). 

5.2 Κόρυξη οικονομικού φορϋα εκπτώτου - Κυρώςεισ  

5.2.1. Ο ανϊδοχοσ κηρύςςεται υποχρεωτικϊ ϋκπτωτοσ  από τη ςύμβαςη και από κϊθε δικαύωμα που απορρϋει 

από αυτόν, με απόφαςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, ύςτερα από γνωμοδότηςη του αρμόδιου οργϊνου, εφόςον δεν 

φορτώςει, παραδώςει ό αντικαταςτόςει τα ςυμβατικϊ υλικϊ ό δεν επιςκευϊςει ό ςυντηρόςει αυτϊ μϋςα ςτον 

ςυμβατικό χρόνο ό ςτον χρόνο παρϊταςησ που του δοθεύ, ςύμφωνα με όςα προβλϋπονται ςτο ϊρθρο 206 του ν. 

4412/2016 . 

Δεν κηρύςςεται ϋκπτωτοσ  όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωθεύ ό παραδοθεύ ό αντικαταςταθεύ με ευθύνη του φορϋα που εκτελεύ τη ςύμβαςη. 

β) ςυντρϋχουν λόγοι ανωτϋρασ βύασ 

τον οικονομικό φορϋα που κηρύςςεται ϋκπτωτοσ από την ςύμβαςη, επιβϊλλεται, με απόφαςη του 

αποφαινόμενου οργϊνου, ύςτερα από γνωμοδότηςη του αρμοδύου οργϊνου, το οπούο υποχρεωτικϊ καλεύ τον 

ανϊδοχο προσ παροχό εξηγόςεων, ολικό ό μερικό κατϊπτωςη τησ εγγύηςησ καλόσ εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ, 

 

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεύ - παραδοθεύ ό αντικαταςταθεύ μετϊ τη λόξη του ςυμβατικού χρόνου και μϋχρι 

λόξησ του χρόνου τησ παρϊταςησ που χορηγόθηκε, ςύμφωνα με το ϊρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβϊλλεται 

πρόςτιμο 5% επύ τησ ςυμβατικόσ αξύασ τησ ποςότητασ που παραδόθηκε εκπρόθεςμα. 

Σο παραπϊνω πρόςτιμο υπολογύζεται επύ τησ ςυμβατικόσ αξύασ των εκπρόθεςμα παραδοθϋντων υλικών, χωρύσ 

ΥΠΑ. Εϊν τα υλικϊ που παραδόθηκαν εκπρόθεςμα επηρεϊζουν τη χρηςιμοπούηςη των υλικών που 

παραδόθηκαν εμπρόθεςμα, το πρόςτιμο υπολογύζεται επύ τησ ςυμβατικόσ αξύασ τησ ςυνολικόσ ποςότητασ 

αυτών. 
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Κατϊ τον υπολογιςμό του χρονικού διαςτόματοσ τησ καθυςτϋρηςησ για φόρτωςη- παρϊδοςη ό αντικατϊςταςη 

των υλικών, με απόφαςη του αποφαινομϋνου οργϊνου, ύςτερα από γνωμοδότηςη του αρμοδύου οργϊνου, δεν 

λαμβϊνεται υπόψη ο χρόνοσ που παρόλθε πϋραν του εύλογου, κατϊ τα διϊφορα ςτϊδια των διαδικαςιών, για το 

οπούο δεν ευθύνεται ο ανϊδοχοσ και παρατεύνεται, αντύςτοιχα, ο χρόνοσ φόρτωςησ - παρϊδοςησ. 

Εφόςον ο ανϊδοχοσ ϋχει λϊβει προκαταβολό, εκτόσ από το προβλεπόμενο κατϊ τα ανωτϋρω πρόςτιμο, 

καταλογύζεται ςε βϊροσ του και τόκοσ επύ του ποςού τησ προκαταβολόσ, που υπολογύζεται από την επόμενη τησ 

λόξησ του ςυμβατικού χρόνου, μϋχρι την προςκόμιςη του ςυμβατικού υλικού, με το ιςχύον κϊθε φορϊ ανώτατο 

όριο του ποςοςτού του τόκου υπερημερύασ. [η περύπτωςη αυτό ςυμπληρώνεται εφόςον προβλϋπεται η 

χορόγηςη προκαταβολόσ]. 

Η εύςπραξη του προςτύμου και των τόκων επύ τησ προκαταβολόσ γύνεται με παρακρϊτηςη από το ποςό 

πληρωμόσ του αναδόχου ό, ςε περύπτωςη ανεπϊρκειασ ό ϋλλειψησ αυτού, με ιςόποςη κατϊπτωςη τησ εγγύηςησ 

καλόσ εκτϋλεςησ και προκαταβολόσ αντύςτοιχα, εφόςον ο ανϊδοχοσ δεν καταθϋςει το απαιτούμενο ποςό. 

ε περύπτωςη ϋνωςησ οικονομικών φορϋων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβϊλλονται αναλόγωσ ςε όλα τα μϋλη 

τησ ϋνωςησ. 

5.3 Διοικητικϋσ προςφυγϋσ κατϊ τη διαδικαςύα εκτϋλεςησ των ςυμβϊςεων   

Ο ανϊδοχοσ μπορεύ κατϊ των αποφϊςεων που επιβϊλλουν ςε βϊροσ του κυρώςεισ, δυνϊμει των όρων των 

ϊρθρων 5.2 (Κόρυξη οικονομικού φορϋα εκπτώτου - Κυρώςεισ), 6.1. (Φρόνοσ παρϊδοςησ υλικών), 6.4. 

(Απόρριψη ςυμβατικών υλικών – αντικατϊςταςη), μϋςα ςε ανατρεπτικό προθεςμύα τριϊντα (30) ημερών από 

την ημερομηνύα που ϋλαβε γνώςη τησ ςχετικόσ απόφαςησ. Επύ τησ προςφυγόσ, αποφαςύζει το αρμόδιο 

αποφαινόμενο όργανο, ύςτερα από γνωμοδότηςη του προβλεπόμενου ςτην περύπτωςη β’ τησ παραγρϊφου 11 

του ϊρθρου 221 του ν. 4412/2016  οργϊνου. 

Η εν λόγω απόφαςη δεν επιδϋχεται προςβολό με ϊλλη οποιαςδόποτε φύςεωσ διοικητικό προςφυγό. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΣΕΛΕΗ  

6.1  Φρόνοσ παρϊδοςησ υλικών 

6.1.1. Ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να παραδώςει τα υλικϊ ςτισ αποθόκεσ του Νοςοκομεύου εντόσ πϋντε (5)  

εργϊςιμων ημερών από την ημερομηνύα αποςτολόσ παραγγελύασ. 

Σα εργαλεύα να παραδύνονται αποςτειρωμϋνα και με ημερομηνύα λόξησ δύο (2) ετών από την ημερομηνύα 

παρϊδοςησ. 

Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παρϊδοςησ των υλικών μπορεύ να παρατεύνεται, πριν από τη λόξη του αρχικού 

ςυμβατικού χρόνου παρϊδοςησ, υπό τισ  προώποθϋςεισ του ϊρθρου 206 του ν. 4412/2016. την περύπτωςη που 

το αύτημα υποβϊλλεται από τον ανϊδοχο και η παρϊταςη χορηγεύται χωρύσ να ςυντρϋχουν λόγοι ανωτϋρασ βύασ 

ό ϊλλοι ιδιαιτϋρωσ ςοβαρού λόγοι που καθιςτούν αντικειμενικώσ αδύνατη την εμπρόθεςμη παρϊδοςη των 

ςυμβατικών ειδών επιβϊλλονται οι κυρώςεισ του ϊρθρου 207 του ν. 4412/2016. 

6.1.2. Εϊν λόξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παρϊδοςησ, χωρύσ να υποβληθεύ εγκαύρωσ αύτημα παρϊταςησ ό, εϊν λόξει 

ο παραταθεύσ, κατϊ τα ανωτϋρω, χρόνοσ, χωρύσ να παραδοθεύ το υλικό, ο ανϊδοχοσ κηρύςςεται ϋκπτωτοσ. 

6.1.3. Ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να ειδοποιεύ την υπηρεςύα που εκτελεύ την προμόθεια, την αποθόκη υποδοχόσ 

των υλικών και την επιτροπό παραλαβόσ, για την ημερομηνύα που προτύθεται να παραδώςει το υλικό, 

τουλϊχιςτον πϋντε (5) εργϊςιμεσ ημϋρεσ νωρύτερα. 

Μετϊ από κϊθε προςκόμιςη υλικού ςτην αποθόκη υποδοχόσ αυτών, ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να υποβϊλει ςτην 

υπηρεςύα αποδεικτικό, θεωρημϋνο από τον υπεύθυνο τησ αποθόκησ, ςτο οπούο αναφϋρεται η ημερομηνύα 

προςκόμιςησ, το υλικό, η ποςότητα και ο αριθμόσ τησ ςύμβαςησ ςε εκτϋλεςη τησ οπούασ προςκομύςτηκε. 

6.2  Παραλαβό υλικών - Φρόνοσ και τρόποσ παραλαβόσ υλικών 

6.2.1. H παραλαβό των υλικών γύνεται από επιτροπϋσ, πρωτοβϊθμιεσ ό και δευτεροβϊθμιεσ, που ςυγκροτούνται 

ςύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του ϊρθρου 221 του Ν.4412/16  ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 208 του ωσ 

ϊνω νόμου και το ΠαρϊρτημαV τησ παρούςασ. Κατϊ την διαδικαςύα παραλαβόσ των υλικών διενεργεύται 

ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ϋλεγχοσ και εφόςον το επιθυμεύ μπορεύ να παραςτεύ και ο ανϊδοχοσ.  

Σο κόςτοσ τησ διενϋργειασ των ελϋγχων βαρύνει τον ανϊδοχο. 

Η επιτροπό παραλαβόσ, μετϊ τουσ προβλεπόμενουσ ελϋγχουσ ςυντϊςςει πρωτόκολλα (μακροςκοπικό – 

οριςτικό- παραλαβόσ του υλικού με παρατηρόςεισ –απόρριψησ  των υλικών) ςύμφωνα με την παρ.3 του ϊρθρου 

208 του ν. 4412/16. 

Σα πρωτόκολλα που ςυντϊςςονται από τισ επιτροπϋσ (πρωτοβϊθμιεσ – δευτεροβϊθμιεσ) κοινοποιούνται 

υποχρεωτικϊ και ςτουσ αναδόχουσ. 

Τλικϊ που απορρύφθηκαν ό κρύθηκαν παραληπτϋα με ϋκπτωςη επύ τησ ςυμβατικόσ τιμόσ, με βϊςη τουσ ελϋγχουσ 

που πραγματοπούηςε η πρωτοβϊθμια επιτροπό παραλαβόσ, μπορούν να παραπϋμπονται για επανεξϋταςη ςε 

δευτεροβϊθμια επιτροπό παραλαβόσ ύςτερα από αύτημα του αναδόχου ό αυτεπϊγγελτα ςύμφωνα με την παρ. 5 

του ϊρθρου 208 του ν.4412/16. Σα ϋξοδα βαρύνουν ςε κϊθε περύπτωςη τον ανϊδοχο. 

Επύςησ, εϊν ο τελευταύοσ διαφωνεύ με τα αποτελϋςματα των εργαςτηριακών εξετϊςεων που  διενεργόθηκαν 

από πρωτοβϊθμιεσ ό δευτεροβϊθμιεσ επιτροπϋσ παραλαβόσ μπορεύ να ζητόςει εγγρϊφωσ εξϋταςη κατ΄εφεςη 

των οικεύων αντιδειγμϊτων, μϋςα ςε ανατρεπτικό προθεςμύα εύκοςι (20) ημερών από την γνωςτοπούηςη ςε 

αυτόν των αποτελεςμϊτων τησ αρχικόσ εξϋταςησ,  με τον τρόπο  που περιγρϊφεται ςτην παρ. 8 του ϊρθρου 208 

του Ν.4412/16. 

Σο αποτϋλεςμα  τησ κατ΄ϋφεςη εξϋταςησ εύναι υποχρεωτικό και τελεςύδικο και για τα δύο μϋρη. 

Ο ανϊδοχοσ δεν μπορεύ να ζητόςει παραπομπό ςε δευτεροβϊθμια επιτροπό παραλαβόσ μετϊ τα αποτελϋςματα 

τησ κατ΄ϋφεςη εξϋταςησ. 
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6.2.2. Η παραλαβό των υλικών και η ϋκδοςη των ςχετικών πρωτοκόλλων παραλαβόσ όπωσ περιγρϊφηκε 

ανωτϋρω. 

Αν η παραλαβό των υλικών και η ςύνταξη του ςχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεύ από την επιτροπό 

παραλαβόσ μϋςα ςτον οριζόμενο από τη ςύμβαςη χρόνο, θεωρεύται ότι η παραλαβό ςυντελϋςθηκε αυτοδύκαια, 

με κϊθε επιφύλαξη των δικαιωμϊτων του Δημοςύου και εκδύδεται προσ τούτο ςχετικό απόφαςη του αρμοδύου 

αποφαινομϋνου οργϊνου, με βϊςη μόνο το θεωρημϋνο από την υπηρεςύα που παραλαμβϊνει τα υλικϊ 

αποδεικτικό προςκόμιςησ τούτων, ςύμφωνα δε με την απόφαςη αυτό η αποθόκη του φορϋα εκδύδει δελτύο 

ειςαγωγόσ του υλικού και εγγραφόσ του ςτα βιβλύα τησ, προκειμϋνου να πραγματοποιηθεύ η πληρωμό του 

αναδόχου. 

Ανεξϊρτητα από την, κατϊ τα ανωτϋρω, αυτοδύκαιη παραλαβό και την πληρωμό του αναδόχου, 

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την ςύμβαςη ϋλεγχοι από επιτροπό που ςυγκροτεύται με απόφαςη 

του αρμοδύου αποφαινομϋνου οργϊνου, ςτην οπούα δεν μπορεύ να ςυμμετϋχουν ο πρόεδροσ και τα μϋλη τησ 

επιτροπόσ που δεν πραγματοπούηςε την παραλαβό ςτον προβλεπόμενο από την ςύμβαςη χρόνο. Η παραπϊνω 

επιτροπό παραλαβόσ προβαύνει ςε όλεσ τισ διαδικαςύεσ παραλαβόσ που προβλϋπονται από την ωσ ϊνω 

παρϊγραφο 1 και το ϊρθρο 208 του ν. 4412/2016 και ςυντϊςςει τα ςχετικϊ πρωτόκολλα. Οι εγγυητικϋσ 

επιςτολϋσ προκαταβολόσ και καλόσ εκτϋλεςησ δεν επιςτρϋφονται πριν από την ολοκλόρωςη όλων των 

προβλεπομϋνων από τη ςύμβαςη ελϋγχων και τη ςύνταξη των ςχετικών πρωτοκόλλων. 

6.3 Ειδικού όροι ναύλωςησ – αςφϊλιςησ - ανακούνωςησ φόρτωςησ και ποιοτικού ελϋγχου ςτο 

εξωτερικό 

Διατηρεύται για λόγουσ αρύθμηςησ  

6.4  Απόρριψη ςυμβατικών υλικών – Αντικατϊςταςη 

6.4.1. ε περύπτωςη οριςτικόσ απόρριψησ ολόκληρησ ό μϋρουσ τησ ςυμβατικόσ ποςότητασ των υλικών, με 

απόφαςη του αποφαινομϋνου οργϊνου ύςτερα από γνωμοδότηςη του αρμόδιου οργϊνου, μπορεύ να εγκρύνεται 

αντικατϊςταςό τησ με ϊλλη, που να εύναι ςύμφωνη με τουσ όρουσ τησ ςύμβαςησ, μϋςα ςε τακτό προθεςμύα που 

ορύζεται από την απόφαςη αυτό. 

6.4.2. Αν η αντικατϊςταςη γύνεται μετϊ τη λόξη του ςυμβατικού χρόνου, η προθεςμύα που ορύζεται για την 

αντικατϊςταςη δεν μπορεύ να εύναι μεγαλύτερη του 1/2 του ςυνολικού ςυμβατικού χρόνου, ο δε ανϊδοχοσ 

θεωρεύται ωσ εκπρόθεςμοσ και υπόκειται ςε κυρώςεισ λόγω εκπρόθεςμησ παρϊδοςησ. 

Αν ο ανϊδοχοσ δεν αντικαταςτόςει τα υλικϊ που απορρύφθηκαν μϋςα ςτην προθεςμύα που του τϊχθηκε και 

εφόςον ϋχει λόξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κηρύςςεται ϋκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρώςεισ. 

6.4.3. Η επιςτροφό των υλικών που απορρύφθηκαν γύνεται ςύμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 και 3  του 

ϊρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

6.5 Δεύγματα – Δειγματοληψύα – Εργαςτηριακϋσ εξετϊςεισ 

Η επιτροπό αξιολόγηςησ ϋχει το δικαύωμα να ζητόςει κατϊθεςη δειγμϊτων από τουσ ςυμμετϋχοντεσ 

φορεύσ προκειμϋνου να αξιολογόςει τα προςφερόμενα υλικϊ κατϊ το ςτϊδιο αξιολόγηςησ των τεχνικών 

προςφορών. 

  

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – Αναλυτικό Κατϊςταςη των Τπό Προμόθεια Ειδών  

Α.ΤΛΙΚΑ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΕΩΝ         

Α/Α ΕΙΔΟ / ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ 
Ποςότητα 

ςε τεμ. 

Εκτιμώμενη 
τιμό χωρύσ 

ΥΠΑ 

υνολικό 
αξύα χωρύσ 

ΥΠΑ 
Παρατηρητόριο 

1 

Σροκϊρ οπτικϊ διαμϋτρου 5mm, με διαφανό κϊνουλα 
και διϊφανο ςτυλεό, χωρύσ κοπτικό λϊμα και ειδικϊ 
ςχεδιαςμϋνα πτερύγια χωρύσ να προκαλούν 
τραυματιςμό και αιμορραγύα, με ενςωματωμϋνο 
ςταθεροποιητό, με ςτυλοειδό λαβό. Να διαθϋτουν 
ενςωματωμϋνο αυτόματο μειωτόρα χαμηλού προφύλ 
με ενςωματωμϋνο stopcock high flow, δυνατότητα 
αφαύρεςησ του και αμφύπλευρησ τοποθϋτηςησ του 
ςτυλεού ςτο μειωτόρα. 

21 49,00 € 1.029,00 € 
Δεν 

περιγρϊφεται 

        

2 

Σροκϊρ οπτικϊ διαμϋτρου 11mm, με διαφανό κϊνουλα 
και διϊφανο ςτυλεό, χωρύσ κοπτικό λϊμα και ειδικϊ 
ςχεδιαςμϋνα πτερύγια χωρύσ να προκαλούν 
τραυματιςμό και αιμορραγύα, με ενςωματωμϋνο 
ςταθεροποιητό, με ςτυλοειδό λαβό. Να διαθϋτουν 
ενςωματωμϋνο αυτόματο μειωτόρα χαμηλού προφύλ 
με ενςωματωμϋνο stopcock high flow, δυνατότητα 
αφαύρεςησ του και αμφύπλευρησ τοποθϋτηςησ του 
ςτυλεού ςτο μειωτόρα. 

40 61,00 € 2.440,00 € 55.8.1.3 

        

3 

Σροκϊρ ανοιχτόσ μεθόδου HASSON τυφλού ϊκρου, 
διαμϋτρου 5-11mm ατραυματικό, με διαφανό 
κϊνουλα, με δύο θϋςεισ ςταθεροπούηςησ διαμϋςου 
ρϊμματοσ, κωνικό ςταθεροποιητό με τζελ, 
ενςωματωμϋνο αυτόματο μειωτόρα, μόκουσ 100mm, 
με δυνατότητα αφαύρεςόσ του. 

6 98,82 € 592,92 € 
Δεν 

περιγρϊφεται 

        

4 

Ενδοςκοπικό λαβύδα απολύνωςησ αγγεύων 10mm με 
χαμηλού προφύλ ςιαγώνεσ για καλύτερη ορατότητα 
κατϊ την καθόλωςη των clips.Να διαθϋτει 
περιςτροφό ςτυλεού 360 μούρεσ ,20 clips τιτανύου ,με 
αντιολιςθητικό επιφϊνεια για την ιςχυρό ςυγκρϊτηςη 
των ιςτών, μεγϋθουσ μεςαύο-μεγϊλο (Μ-L),με 
χρωματικό ϋνδειξη των τριών τελευταύων clips ,καθώσ 
και ηχητικό ϋνδειξη ςύγκλιςησ των clips.Να διαθϋτει 
μηχανιςμό ςυγκρϊτηςησ καθετόρα χολαγγειογραφύασ 
καθώσ και ϋνδειξη. 

20 89,00 € 1.780,00 € 55.7.18 

        

5 

Eργαλεύα ενδοςκοπικόσ απολύνωςησ διαμϋτρου 10 
mm με 20 κλιπ τιτανύου medium-large με : α)δυο 
ςτϊδια λειτουργύασ (φόρτιςησ και τοποθϋτηςησ του 
κλύπ ) για την αποφυγό απώλειασ κλιπσ κατϊ την 
ειςαγωγό του εργαλεύου ςτην κοιλιακό χώρα, για την 
αποφυγό τραυματιςμού ενδοκοιλιακών δομών από 
ανοιχτϊ κλιπσ, για την δυνατότητα χρόςησ των 
αφόρτιςτων ςκελών του εργαλεύου ςτην ολοκλόρωςη 
τησ παραςκευόσ των ςτοιχεύων και για τον απόλυτο 
ϋλεγχο τησ εφαρμογόσ των κλιπσ από τον χειρουργό. 
β) το οπούο (κλιπ) να διαθϋτει αντιολιςθητικό 
ςχεδιαςμό αςφαλεύασ για την μεγαλύτερη δυνατό 
αςφϊλεια ςυγκρϊτηςησ του κλιπ γ) με μηχανιςμό 
αςφαλεύασ ο οπούοσ να μην επιτρϋπει ςτισ ςιαγώνεσ 
του εργαλεύου να κλεύςουν όταν ςε αυτό δεν 
υπϊρχουν ϊλλα κλιπσ για την αποφυγό τραυματιςμού 

113 97,00 € 10.961,00 € 
Δεν 

περιγρϊφεται 
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και αιμορραγύασ των αγγεύων και ςυνεπώσ την 
μεγαλύτερη αςφϊλεια του αςθενό και δ)με 
δυνατότητα καθόλωςησ καθετόρα 
χολανγγειογραφεύασ για αςφαλϋςτερη και ταχύτερη 
καθόλωςη. 

        

6 

Eργαλεύα ενδοςκοπικόσ απολύνωςησ διαμϋτρου 10 
mm με κλιπ τιτανύου large με : α)δυο ςτϊδια 
λειτουργύασ (φόρτιςησ και τοποθϋτηςησ του κλύπ ) για 
την αποφυγό απώλειασ κλιπσ κατϊ την ειςαγωγό του 
εργαλεύου ςτην κοιλιακό χώρα, για την αποφυγό 
τραυματιςμού ενδοκοιλιακών δομών από ανοιχτϊ 
κλιπσ, για την δυνατότητα χρόςησ των αφόρτιςτων 
ςκελών του εργαλεύου ςτην ολοκλόρωςη τησ 
παραςκευόσ των ςτοιχεύων και για τον απόλυτο 
ϋλεγχο τησ εφαρμογόσ των κλιπσ από τον χειρουργό. 
β) το οπούο (κλιπ) να διαθϋτει αντιολιςθητικό 
ςχεδιαςμό αςφαλεύασ για την μεγαλύτερη δυνατό 
αςφϊλεια ςυγκρϊτηςησ του κλιπ γ) με μηχανιςμό 
αςφαλεύασ ο οπούοσ να μην επιτρϋπει ςτισ ςιαγώνεσ 
του εργαλεύου να κλεύςουν όταν ςε αυτό δεν 
υπϊρχουν ϊλλα κλιπσ για την αποφυγό τραυματιςμού 
και αιμορραγύασ των αγγεύων και ςυνεπώσ την 
μεγαλύτερη αςφϊλεια του αςθενό και δ)με 
δυνατότητα καθόλωςησ καθετόρα χολαγγειογραφεύασ 
για αςφαλϋςτερη και ταχύτερη καθόλωςη. 

12 215,00 € 2.580,00 € 
Δεν 

περιγρϊφεται 

        

7 

Αυτόματα ενδοςκοπικϊ εργαλεύα απολύνωςησ αγγεύων 
με περιςτρεφόμενο ςτειλεό, εφοδιαςμϋνα με 20 clips 
τιτανύου ςε μϋγεθοσ μεςαύο/μεγϊλο, με διϊμετρο 
ςτειλεού 10mm, με ϋνα ςτϊδιο φόρτιςησ-
πυροδότηςησ, και μηχανιςμό αςφαλούσ ςυγκρϊτηςησ 
του clip ςτισ ςιαγόνεσ του εργαλεύου. 

25 220,00 € 5.500,00 € 
Δεν 

περιγρϊφεται 

        

8 

Λαβύδα απολύνωςησ μιασ χρόςησ 10 mm για 
λαπαροςκοπικό εφαρμογό που κλειδώνει εςωτερικϊ, 
με κλύςη εμπρόςθιασ ςιαγώνασ 15ο , και ςύςτημα 
περιςτροφόσ 360ο . Να φϋρει 20 κλιπσ τιτανύου 
medium/Large με δυνατότητα πλόρουσ ό μερικού 
κλειςύματοσ και απόκριςη αφόσ και ακοόσ και για το 
μερικό και για το πλόρεσ κλεύςιμο του κλιπ. 

10 89,00 € 890,00 € 55.7.18 

        

9 

Αυτόματα ενδοςκοπικϊ εργαλεύα απολύνωςησ αγγεύων 
με περιςτρεφόμενο ςτειλεό, εφοδιαςμϋνα με 15 clips 
τιτανύου ςε μϋγεθοσ μεςαύο/μεγϊλο, με διϊμετρο 
ςτειλεού 5mm, με ϋνα ςτϊδιο φόρτιςησ-πυροδότηςησ, 
ϋνδειξη των τριών τελευταύων κλιπ, μηχανιςμόσ 
αποτροπόσ πυροδότηςησ όταν τελειώςουν τα κλιπ και 
μηχανιςμό αςφαλούσ ςυγκρϊτηςησ. του clip ςτισ 
ςιαγόνεσ του εργαλεύου. 

20 89,00 € 1.780,00 € 55.7.18 

        

10 

Εργαλεύο πλύςησ-αναρρόφηςησ διαθερμύασ .Να 
προςφϋρεται επιλογό λαβών κυρτών ό ευθϋων με 
χειριςμό διαθερμύασ ςτο χϋρι ό ςτο πόδι για επιλογό. 
Να φϋρει ενςωματωμϋνουσ ειδικούσ ςωλόνεσ 3 
μϋτρων που δεν αποφρϊςςονται, για ςύνδεςη με δύο 
φιϊλεσ ορού για την ϋκπλυςη και με την αναρρόφηςη. 
Να φϋρει ενςωματωμϋνα καλώδια ςύνδεςησ 
διαθερμύασ . Να ςυνοδεύεται από ηλεκτρόδια 
ϋκπλυςησ αναρρόφηςησ με ϊκρα διαθερμύασ 
διαφόρων ειδών τα οπούα να αποςύρονται και να 
κλειδώνουν όταν χρηςιμοποιεύται η ϋκπλυςη-
αναρρόφηςη. Σα ηλεκτρόδια να εύναι μονωμϋνα μϋχρι 
το ϊκρο τουσ. Να ςυνοδεύεται επύςησ από κϊνουλεσ 

10 40,00 € 400,00 € 55.7.76 
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πλύςησ αναρρόφηςησ για χρόςη μόνο ωσ ςυςκευό 
ϋκπλυςησ αναρρόφηςησ και από ειδικϋσ κϊνουλεσ 
εφαρμογόσ laser. 

        

11 

Ενδοςκοπικόσ ςϊκοσ ςυλλογόσ παραςκευαςμϊτων 
10mm, μιασ χρόςησ με μεταλλικό ϋλαςμα ανούγματοσ 
ςε τριγωνικό ςχόμα που να διευκολύνει την ταχεύα 
ειςαγωγό –εξαγωγό παραςκευϊςματοσ χωρύσ 
ϊςκοπουσ χειριςμούσ και ςταθεροπούηςησ του ςϊκου. 
Να περιλαμβϊνει ρϊμμα περύπαρςησ. Nα υπϊρχει η 
δυνατότητα να ανούγει και να κλεύνει πολλϋσ φορϋσ. 
Μϋγιςτησ χωρητικότητασ 215ml. 

20 100,10 € 2.002,00 € 
Δεν 

περιγρϊφεται 

        

12 

ϊκοι ςυλλόψεωσ παραςκευαςμϊτων με ςτυλεό 
εφαρμογόσ διαμϋτρου 10mm με ϋνδειξη κατεύθυνςησ 
ανούγματοσ του ςϊκου για ςωςτό ϊνοιγμα του ςϊκου 
ενδοκοιλιακϊ, πλόρεσ περιμετρικό μεταλλικό ϋλαςμα 
ανούγματοσ και ςταθεροπούηςησ του ςϊκου για να 
εξαςφαλύζεται η αςφαλό και ταχεύα ειςαγωγό του 
παραςκευϊςματοσ ςτον ςϊκο χωρύσ ϊςκοπουσ 
χειριςμούσ και ρϊμμα περύπαρςησ για να 
εξαςφαλύζεται η αςφαλόσ εξαγωγό των 
παραςκευαςμϊτων μϋςα ςτο ςϊκο(χωρητικότητασ 
190cc). 

25 118,00 € 2.950,00 € 
Δεν 

περιγρϊφεται 

        

13 

Ενδοςκοπικόσ ςϊκοσ περιςυλλογόσ λύθων ,διαμϋτρου 
10/11mm ,με δύο ςτϊδια λειτουργύασ α)ειςαγωγό και 
ϋκταςη με δύο μεταλλικϊ ελϊςματα για ϊνοιγμα του 
ςϊκου και ευκολύα ειςαγωγόσ του υλικού προσ 
αφαύρεςη και β) με ατραυματικό μηχανιςμό 
κλειςύματοσ του ςϊκου με κορδόνι και τϋλοσ ςϊκο με 
πλϋον ανθεκτικό υλικό για αποφυγό διαρροών και 
μεγϊλων διαςτϊςεων για μϋγιςτη χωρητικότητα μϋχρι 
και 225ml. 

25 134,26 € 3.356,50 € 
Δεν 

περιγρϊφεται 

        

14 

Ενδοςκοπικόσ ςϊκοσ ςυλλογόσ παραςκευαςμϊτων 
5mm ,μιασ χρόςησ με μεταλλικό ϋλαςμα ανούγματοσ ςε 
τριγωνικό ςχόμα που να διευκολύνει την ταχεύα 
ειςαγωγό –εξαγωγό παραςκευϊςματοσ χωρύσ 
ϊςκοπουσ χειριςμούσ και ςταθεροπούηςησ του 
ςϊκου.Να περιλαμβϊνει ρϊμμα περύπαρςησ .Να 
υπϊρχει η δυνατότητα να ανούγει και να κλεύνει 
πολλϋσ φορϋσ.Μϋγιςτησ χωρητικότητασ 215ml. 

40 18,00 € 720,00 € 55.7.36 

        

15 

Αιμοςτατικό ψαλύδι υπερόχων με διϊμετρο 
5mm,ςυχνότητασ 36KHZ,με λεπύδα που να πϊλλεται 
περιςτροφικϊ γύρω από διαμόκη ϊξονα ,με 
δυνατότητα τομόσ/απολύνωςησ αγγεύων διαμϋτρου 
ϋωσ 7 mm, μόκουσ 37 cm για λαπαροςκοπικϋσ 
επεμβϊςεισ ό μόκουσ 20cm για ανοιχτϋσ επεμβϊςεισ. 

12 440,00 € 5.280,00 € 55.7.84 

        

16 

Λαβύδα ηλεκτροςυγκόλληςησ αγγεύων mini ακριβεύασ 
μόκουσ 16.5 cm ,με κλεύδωμα τησ χειρολαβόσ, με 
ϊνοιγμα των ςιαγόνων 15 μοιρών, με ενςωματωμϋνο 
ανϊλογο καλώδιο η οπούα επιτρϋπει την απολύνωςη 
και διατομό αγγεύων και ιςτών πϊχουσ μϋχρι 7mm με 
ηχητικό επιβεβαύωςη απολύνωςησ από το μηχϊνημα 
που ςυνδϋεται, χωρύσ την προςθόκη ραμμϊτων ό 
κλιπσ και χωρύσ τον κύνδυνο θερμικόσ διαςπορϊσ και 
καταςτροφόσ του. 

30 678,00 € 20.340,00 € 57.171 
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17 

Λαβύδα ηλεκτροςυγκόλληςησ και διατομόσ αγγεύων , 
με μόκοσ ςτυλεού 37 cm και διϊμετρο 10mm , με 
χειροδιακόπτη, με κλεύδωμα τησ χειρολαβόσ και με 
ενςωματωμϋνο ανϊλογο καλώδιο η οπούα επιτρϋπει 
την απολύνωςη (από 2 ϋωσ 4 sec) και διατομό αγγεύων 
και ιςτών πϊχουσ μϋχρι 7mm με ηχητικό επιβεβαύωςη 
απολύνωςησ από το μηχϊνημα που ςυνδϋεται, χωρύσ 
την προςθόκη ραμμϊτων ό κλιπσ και χωρύσ τον 
κύνδυνο θερμικόσ διαςπορϊσ και καταςτροφόσ του. 

3 678,00 € 2.034,00 € 57.171 

        

18 

Λαβύδα ηλεκτροςυγκόλληςησ και διατομόσ αγγεύων , 
με μόκοσ ςτυλεού 20cm και διϊμετρο 10mm , με 
χειροδιακόπτη, με κλεύδωμα τησ χειρολαβόσ και με 
ενςωματωμϋνο ανϊλογο καλώδιο η οπούα επιτρϋπει 
την απολύνωςη (από 2 ϋωσ 4 sec) και διατομό αγγεύων 
και ιςτών πϊχουσ μϋχρι 7mm με ηχητικό επιβεβαύωςη 
απολύνωςησ από το μηχϊνημα που ςυνδϋεται, χωρύσ 
την προςθόκη ραμμϊτων ό κλιπσ και 
χωρύσ τον κύνδυνο θερμικόσ διαςπορϊσ και 
καταςτροφόσ του. 

35 678,00 € 23.730,00 € 57.171 

        

19 

Λαβύδα ηλεκτροςυγκόλληςησ και διατομόσ αγγεύων 
ϋωσ και 7 mm ,με αυτόματη ολοκλόρωςη του κύκλου 
απολύνωςησ, χειροδιακόπτη, κλεύδωμα χειρολαβόσ και 
ξεχωριςτό ςκανδϊλη μηχανικόσ κοπόσ, 
μόκουσ 18 cm, κυρτϋσ ςιαγόνεσ 14 μοιρών και μόκουσ 
36 mm. 

3 678,00 € 2.034,00 € 56.7.109 

        

20 

Ηλεκτρόδιο ηλεκτροςυγκόλληςησ αγγεύων τύπου 
extended για χρόςη με την αντύςτοιχη extended 
λαβύδα μόκουσ 28 cm με ενςωματωμϋνο ανϊλογο 
καλώδιο το οπούο επιτρϋπει την απολύνωςη αγγεύων 
και ιςτών πϊχουσ μϋχρι 7mm με ηχητικό επιβεβαύωςη 
απολύνωςησ από το μηχϊνημα που ςυνδϋεται, χωρύσ 
την προςθόκη ραμμϊτων ό κλιπσ και χωρύσ τον 
κύνδυνο θερμικόσ διαςπορϊσ και καταςτροφόσ του 
ιςτού. 

13 351,50 € 4.569,50 € 55.7.81 

        

21 

Ηλεκτρόδιο ηλεκτροςυγκόλληςησ αγγεύων κυρτό 60ο 
για χρόςη με την αντύςτοιχη κυρτό λαβύδα τύπου 
Axs μόκουσ 27cm με ενςωματωμϋνο ανϊλογο καλώδιο 
το οπούο επιτρϋπει την απολύνωςη αγγεύων και ιςτών 
πϊχουσ μϋχρι 7mm με ηχητικό επιβεβαύωςη 
απολύνωςησ από το μηχϊνημα που ςυνδϋεται, χωρύσ 
την προςθόκη ραμμϊτων ό κλιπσ και χωρύσ τον 
κύνδυνο θερμικόσ διαςπορϊσ και καταςτροφόσ του 
ιςτού. 

15 413,25 € 6.198,75 € 55.7.82 

        

22 

Διαςτολεύσ κοιλιακών τοιχωμϊτων και προςταςύασ 
τραύματοσ χωρύσ LATEX μιασ χρόςησ ςε μϋγεθοσ M. 
Να φϋρουν δύο (2) δακτυλύουσ ςτην μύα πλευρϊ για 
εύκολη τοποθϋτηςη και ϋνα (1) δακτύλιο ςτην ϊλλη 
χρωματιςμϋνο για ϋνδειξη του μϋρουσ ειςαγωγόσ ςτην 
τομό 

2 95,00 € 190,00 € 
Δεν 

περιγρϊφεται 

       

23 

Διαςτολεύσ κοιλιακών τοιχωμϊτων και προςταςύασ 
τραύματοσ χωρύσ LATEX μιασ χρόςησ ςε μϋγεθοσ L. Να 
φϋρουν δύο (2) δακτυλύουσ ςτην μύα πλευρϊ για 
εύκολη τοποθϋτηςη και ϋνα (1) δακτύλιο ςτην ϊλλη 
χρωματιςμϋνο για ϋνδειξη του μϋρουσ ειςαγωγόσ ςτην 
τομό 

4 95,00 € 380,00 € 
Δεν 

περιγρϊφεται 
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24 

Διαςτολεύσ κοιλιακών τοιχωμϊτων και προςταςύασ 
τραύματοσ χωρύσ LATEX μιασ χρόςησ ςε μϋγεθοσ XL. 
Να φϋρουν δύο (2) δακτυλύουσ ςτην μύα πλευρϊ για 
εύκολη τοποθϋτηςη και ϋνα (1) δακτύλιο ςτην ϊλλη 
χρωματιςμϋνο για ϋνδειξη του μϋρουσ ειςαγωγόσ ςτην 
τομό 

4 95,00 € 380,00 € 
Δεν 

περιγρϊφεται 

       

25 

Εργαλεύο ενδοςκοπικό ευθεύασ ςυρραφόσ-διατομόσ-
αναςτόμωςησ με ςτυλεό μακρύ (long) ,που δϋχεται 
κεφαλϋσ 45 και 60 mm (αγγειακό, κανονικό, παχύ 
ιςτό) με ϋξι ςειρϋσ κλιπσ για περιςςότερη αςφϊλεια, 
με νϋα κοπτικό λϊμα ςε κϊθε κεφαλό για την αποφυγό 
δημιουργύασ και μεταφορϊσ μολύνςεων και με 
δυνατότητα ϊρθρωςησ τησ κεφαλόσ για καλύτερη 
πρόςβαςη ςε δύςκολα προςβϊςιμεσ περιοχϋσ και 
δυνατότητα ανούγματοσ των ςιαγόνων από τη 
χειρολαβό. 

4 228,00 € 912,00 € 55.7.63 

        

26 

Κεφαλό ανταλλακτικό 60 χιλ. για λεπτό- κανονικό και 
παχύ ιςτό ,με νϋα κοπτικό λϊμα και τριπλό γραμμό 
ςυρραφόσ εκατϋρωθεν τησ γραμμόσ διατομόσ για το 
ωσ ϊνω εργαλεύο ευθεύασ ςυρραφόσ –διατομόσ 
αναςτόμωςησ το οπούο δϋχεται ευθεύσ και 
αρθρούμενεσ κεφαλϋσ. 

2 395,00 € 790,00 € 
Δεν 

περιγρϊφεται 

        

27 

Αιμοςτατικό ψαλύδι υπερόχων λαπαροςκοπικόσ 
επϋμβαςησ, με ςτειλεό διαμϋτρου 5 mm, μόκουσ 36 cm 
και δυνατότητα αιμόςταςησ αγγεύων διαμϋτρου 5mm. 
Διαθϋτει λεπύδα τιτανύου κυρτού ϊκρου, η οπούα 
πϊλλεται με επιμόκη κύνηςη ςε ςυχνότητα 55,5 Khz, 
ϋχει δυνατότητα περιςτροφόσ 360 μοιρών & 
ενεργοπούηςη από το χϋρι (hand activation). 

35 440,00 € 15.400,00 € 55.7.84 

     
Β.  Τ Ρ Ρ Α Π Σ Ι Κ A         

Α/Α ΕΙΔΟ / ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ 
Ποςότητα 

ςε τεμ. 

Εκτιμώμενη 
τιμό χωρύσ 

ΥΠΑ 

υνολικό 
αξύα χωρύσ 

ΥΠΑ 
Παρατηρητόριο 

28 

Κυρτού κυκλικού αναςτομωτόρεσ, μεγϋθουσ 25, 29 και 
33 mm, με δυνατότητα δημιουργύασ μεγαλυτϋρου 
δυνατού αναςτομωτικού αυλού για αποφυγό 
ςτενώςεων, με παρϊθυρο ελϋγχου για το ύψοσ 
κλειςύματοσ του κλιπ, με πορτοκαλύ δεύκτη για ευκολύα 
ανϊγνωςησ του ύψουσ που βριςκόμαςτε, με αςφϊλεια 
προπυροδότηςησ και μηχανιςμό ηχητικού ελϋγχου 
αςφαλούσ πυροδότηςησ, με κλιπσ από τιτϊνιο και 
δυνατότητα ςύγκλιςησ του κλιπ από 1-2,5mm. Σο 
κουμπύ ςύγκλιςησ κεφαλόσ με το ςώμα του 
αναςτομωτόρα να κλεύνει δεξιόςτροφα για καλύτερη 
εργονομύα. 

8 241,70 € 1.933,60 € 56.7.57 

        

29 

Κυκλικόσ αναςτομωτόρασ 25 mm με ύψοσ κλιπ 4.8mm 
,με ιςχυρούσ αγκτόρεσ τιτανύου ορθογώνιασ διατομόσ, 
για παχύ ιςτό, με κυρτό ςτυλεό και ανακλινόμενο 
ϊκμονα πολύ χαμηλού προφύλ. 

4 455,00 € 1.820,00 € 56.7.103 

        

30 

Κυκλικόσ αναςτομωτόρασ 28 mm με ύψοσ κλιπ 4.8mm 
,με ιςχυρούσ αγκτόρεσ τιτανύου ορθογώνιασ διατομόσ, 
για παχύ ιςτό, με κυρτό ςτυλεό και ανακλινόμενο 
ϊκμονα πολύ χαμηλού προφύλ. 

5 455,00 € 2.275,00 € 56.7.103 

        
31 Κυκλικόσ αναςτομωτόρασ 31 mm με ύψοσ κλιπ 4.8mm 

,με ιςχυρούσ αγκτόρεσ τιτανύου ορθογώνιασ διατομόσ, 
4 455,00 € 1.820,00 € 56.7.104 
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για παχύ ιςτό, με κυρτό ςτυλεό και ανακλινόμενο 
ϊκμονα πολύ χαμηλού προφύλ. 

        

32 

Κυκλικού κυρτού αναςτομωτόρεσ με ανακλινόμενη 
αποςπώμενη κεφαλό. Να διαθϋτουν αποςπώμενο μη 
ανακλινόμενο ϊκμονα χαμηλού προφύλ για εύκολη 
τοποθϋτηςη ςτον αυλό. Να ϋχουν παρϊθυρο οπτικόσ 
επιβεβαύωςησ και ελϋγχου ρύθμιςησ του κλιπ 
αναλόγωσ του πϊχουσ του ιςτού από 1,0-2,5mm.Να 
φϋρουν λαβό ταχεύασ και ελεγχόμενησ ςύγκλιςησ 
κεφαλόσ-ϊκμονα και μηχανιςμό αςφϊλειασ για 
αποφυγό προπυροδότηςησ. την ςυςκευαςύα να 
περιϋχεται ειδικό προϋκταςη που εξαςφαλύζει ςτον 
ϊκμονα του κυκλικού την ευκολότερη τοποθϋτηςη ςε 
δυςπρόςιτο ςημεύο όπωσ εύναι ο οιςοφϊγοσ. Να 
φϋρουν ςόμανςη CE MARK και ϋγκριςη FDA. Να 
διατύθεται ςε διαμϋτρουσ 24 -26- 29-32-34mm. 

4 275,00 € 1.100,00 € 56.7.3 

        

33 

Εργαλεύο ευθεύασ ςυρραφόσ 60 χιλιοςτών λεπτού 
ϊκμονα με ιςχυρούσ αγκτόρεσ τιτανύου ορθογώνιασ 
διατομόσ, για κανονικό & παχύ ιςτό, 
επαναφορτιζόμενο μ.χ., που α) να κλεύνει και να 
πυροδοτεύ με την ύδια ςκανδϊλη , β)να ϋχει 
δυνατότητα ςταδιακόσ ςύγκλιςησ και γ)να διαθϋτει 
μηχανιςμό αςφαλεύασ που να αποτρϋπει τη ςύγκλιςη 
του εργαλεύου όταν εύναι ανεπιτυχώσ φορτιςμϋνο ό 
φορτιςμϋνο με πυροδοτημϋνη κεφαλό. 

38 180,00 € 6.840,00 € 56.7.10 

        

34 

Κεφαλό ανταλλακτικό εργαλεύου ευθεύασ ςυρραφόσ 
60 χιλιοςτών λεπτού ϊκμονα με ιςχυρούσ αγκτόρεσ 
τιτανύου ορθογώνιασ διατομόσ, για κανονικό & παχύ 
ιςτό, με ενςωματωμϋνουσ προωθητόρεσ των 
αγκτόρων. 

30 87,93 € 2.637,90 € 
Δεν 

περιγρϊφεται 

        

35 

Εργαλεύο ευθεύασ ςυρραφόσ 90 χιλιοςτών λεπτού 
ϊκμονα με ιςχυρούσ αγκτόρεσ τιτανύου ορθογώνιασ 
διατομόσ, για κανονικό & παχύ ιςτό, 
επαναφορτιζόμενο μ.χ., που α) να κλεύνει και να 
πυροδοτεύ με την ύδια ςκανδϊλη , β)να ϋχει 
δυνατότητα ςταδιακόσ ςύγκλιςησ γ)να διαθϋτει 
μηχανιςμό αςφαλεύασ που να αποτρϋπει τη ςύγκλιςη 
του εργαλεύου όταν εύναι ανεπιτυχώσ φορτιςμϋνο ό 
φορτιςμϋνο με πυροδοτημϋνη κεφαλό. 

10 232,52 € 2.325,20 € 
Δεν 

περιγρϊφεται 

        

36 

Εργαλεύα ευθεύασ ςυρραφόσ μιασ χρόςησ ,αυτόματα 
και επαναφορτιζόμενα με αγκτόρεσ τιτανύου. Να 
διαθϋτουν ϊκμονα χαμηλού και λεπτού προφύλ για 
εύκολη τοποθϋτηςη και ορατότητα ,με οδηγό για την 
ακριβό κοπό του ιςτού μετϊ την πυροδότηςη. Να 
φϋρουν πύρο αςφαλεύασ για την παγύδευςη του ιςτού 
ςτισ ςιαγόνεσ του εργαλεύου και την ακριβό 
πυροδότηςη. Επύςησ να φϋρουν ςκανδϊλη ςύγκλιςησ 
και πυροδότηςησ του εργαλεύου. Μετϊ την 
πυροδότηςη ,μηχανιςμόσ αςφαλεύασ να αποτρϋπει την 
πυροδότηςη καθώσ και την επαναπυροδότηςη. Να 
μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ μόνο με το ϋνα χϋρι ,να 
διαθϋτουν λαβό διπλόσ δρϊςησ κλειςύματοσ 
/πυροδότηςησ καθώσ και παρϊθυρο οπτικόσ 
επιβεβαύωςησ των ςταδύων χρόςησ με τϋςςερισ 
διαφορετικϋσ χρωματικϋσ επιςημϊνςεισ. ε κϊθε 
εργαλεύο υπϊρχει προφορτωμϋνη και μύα αντύςτοιχη 
καςϋτα. Να φϋρουν ςόμανςη CE και ϋγκριςη FDA. 
Να διατύθεται ςε μεγϋθη 30 - 45 - 60 - 90mm για 
κανονικό & παχύ ιςτό 

25 180,00 € 4.500,00 € 56.7.10 
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37 

Ανταλλακτικϋσ καςϋτεσ για τα ανωτϋρω ευθύγραμμα 
ςυρραπτικϊ 30 - 45 - 60 - 90mm για κανονικό & παχύ 
ιςτό. Οι καςϋτεσ να εύναι ςυμβατϋσ με τα ευθύγραμμα 
ςυρραπτικϊ που θα κατακυρωθούν. 

12 39,00 € 468,00 € 56.7.19 

        

38 

Ευθύγραμμα επαναφορτιζόμενα εργαλεύα 
διατομόσ/αναςτόμωςησ μόκουσ 55 & 75 mm με κλιπ 
από τιτϊνιο και μοχλό επιλογόσ ρύθμιςησ ύψουσ 
κλειςύματοσ του κλιπ ςε κϊθε πυροδότηςη, ανϊλογα 
με το πϊχοσ του ιςτού, ςτο 1.5mm(για κανονικούσ 
ιςτούσ) ό ςτο 1.8mm(για ενδιϊμεςουσ ιςτούσ) ό 
2.0mm (για παχεύσ ιςτούσ) χωρύσ εναλλαγό 
διαφορετικών ανταλλακτικών καςετών. Με 
εργονομικό ςχεδιαςμό για χειριςμό του εργαλεύου με 
το ϋνα χϋρι και με δυνατότητα αμφύπλευρησ 
πυροδότηςησ. Να δϋχεται καςϋτεσ με κλιπ τιτανύου και 
ϋξι γραμμϋσ ςυρραφόσ για καλύτερη αιμόςταςη. 

40 299,50 € 11.980,00 € 56.7.90 

        

39 

Μια καςϋτα για τρύα διαφορετικϊ πϊχη ιςτού 
(κανονικό ,ενδιϊμεςο και παχύ), με ενςωματωμϋνη 
κοπτικό λϊμα ,κλιπ τιτανύου και ϋξι γραμμϋσ 
ςυρραφόσ, για χρόςη με τουσ ωσ ϊνω κοπτορρϊπτεσ, 
μόκουσ 55 και 75mm. 

70 130,00 € 9.100,00 € 56.7.91 

        

40 

Εργαλεύο ευθεύασ ςυρραφόσ-διατομόσ αναςτόμωςησ 
60 χιλιοςτών με ιςχυρούσ αγκτόρεσ τιτανύου 
ορθογώνιασ διατομόσ για κανονικό ιςτό με νϋα 
κοπτικό λϊμα ςε κϊθε επαναφόρτιςη. 

70 280,00 € 19.600,00 € 56.7.105 

        

41 

Κεφαλό ανταλλακτικό με ενςωματωμϋνη κοπτικό 
λϊμα του εργαλεύου ευθεύασ ςυρραφόσ διατομόσ-
αναςτόμωςησ 60mm με ιςχυρούσ αγκτόρεσ τιτανύου 
ορθογώνιασ διατομόσ για αγγειακό-κανονικό & παχύ 
ιςτό. 

70 144,00 € 10.080,00 € 56.7.107 

        

42 

Εργαλεύο ευθεύασ ςυρραφόσ-διατομόσ αναςτόμωςησ 
80 χιλιοςτών με ιςχυρούσ αγκτόρεσ τιτανύου 
ορθογώνιασ διατομόσ για κανονικό & παχύ ιςτό, 
επαναφορτιζόμενο, με νϋα κοπτικό λϊμα ςε κϊθε 
επαναφόρτιςη. 

25 319,27 € 7.981,75 € 56.7.106 

        

43 

Κεφαλό ανταλλακτικό με ενςωματωμϋνη κοπτικό 
λϊμα του εργαλεύου ευθεύασ ςυρραφόσ διατομόσ-
αναςτόμωςησ 80 χιλιοςτών με ιςχυρούσ αγκτόρεσ 
τιτανύου ορθογώνιασ διατομόσ για κανονικό & παχύ 
ιςτό. 

25 207,00 € 5.175,00 € 56.7.108 

        

44 

Εργαλεύα ευθεύασ ςυρραφόσ –διατομόσ-αναςτόμωςησ 
ιςτών ,με κοπτικό λϊμα, επαναφορτιζόμενα ,με 
μηχανιςμό αςφαλεύασ, με αγκτόρεσ από τιτϊνιο ,νϋα 
κοπτικό λϊμα ςε κϊθε επαναφόρτιςη και 
κατευθυνόμενη ςύγκλιςη ανϊλογα με το πϊχοσ του 
ιςτού. Να διαθϋτουν μηχανιςμό αςφαλεύασ για 
αποφυγό πυροδότηςησ ό επαναπυροδότηςησ και να 
φϋρουν προφορτωμϋνη και μύα αντύςτοιχη καςϋτα. Να 
φϋρουν ςόμανςη CE και ϋγκριςη FDA. Να διατύθενται 
ςε μεγϋθη: 60 - 80 - 100mm για κανονικό & παχύ ιςτό 
αντύςτοιχα. 

10 160,00 € 1.600,00 € 56.7.30 

        

45 

Ανταλλακτικϋσ καςϋτεσ για τουσ ανωτϋρω 
κοπτορρϊπτεσ ωσ εξόσ: 60 - 80 - 100mm για κανονικό 
& παχύ ιςτό. Οι καςϋτεσ να εύναι ςυμβατϋσ με τουσ 
κοπτορρϊπτεσ που θα κατακυρωθούν. 

10 45,00 € 450,00 € 56.7.23 
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46 

Αυτόματοσ, επαναφορτιζόμενοσ κοπτορρϊτησ λεπτών 
& παχϋων ιςτών κυρτόσ κεφαλόσ, 40 mm κυρτόσ 
γραμμόσ ςυρραφόσ, με ενςωματωμϋνη λϊμα ςτην 
καςϋτα του εργαλεύου και κλιπσ τιτανύου. Να διαθϋτει 
δύο ςκανδϊλεσ ολοκλόρωςησ τησ πυροδότηςησ, για 
αποφυγό λαθών κατϊ την χρόςη του. 

10 450,00 € 4.500,00 € 
Δεν 

περιγρϊφεται 

        

47 
Ανταλλακτικϋσ καςϋτεσ κυρτόσ κεφαλόσ, λεπτών & 
παχϋων ιςτών, με κλιπσ τιτανύου & 40 mm κυρτόσ 
γραμμόσ ςυρραφόσ. 

10 180,00 € 1.800,00 € 
Δεν 

περιγρϊφεται 

        

48 

Αιμοςτατικό ψαλύδι υπερόχων ανοιχτόσ επϋμβαςησ , 
με ςτειλεό διαμϋτρου 5 mm, μόκουσ 14 και 23 cm και 
δυνατότητα αιμόςταςησ αγγεύων διαμϋτρου 5mm. 
Διαθϋτει λεπύδα τιτανύου κυρτού ϊκρου, η οπούα 
πϊλλεται με επιμόκη κύνηςη ςε ςυχνότητα 55,5 Khz, 
ϋχει δυνατότητα περιςτροφόσ 360 μοιρών & 
ενεργοπούηςη από το χϋρι (hand activation). 

14 440,00 € 6.160,00 € 55.7.84 

        

49 

Αιμοςτατικϊ ψαλύδια υπερόχων ανοιχτόσ επϋμβαςησ 
μόκουσ 9&17cm με δυνατότητα απολύνωςησ αγγεύων 
μϋχρι 5mm και δυνατότητα ενεργοπούηςησ με το χϋρι 
(ενςωματωμϋνο Hand Activation), χωρύσ την ανϊγκη 
χρόςησ προςαρμογϋα. Να διαθϋτουν κυρτό λεπύδα 
τιτανύου η οπούα πϊλλεται με επιμόκη κύνηςη ςε 
ςυχνότητα 55,5 KHz και να εύναι τοποθετημϋνη ςτο 
πϊνω μϋροσ του εργαλεύου για προςταςύα των 
ζωτικών δομών, να ϋχουν ςτειλεό αλουμινύου για 
μόνωςη και βελτιωμϋνη κατανομό του βϊρουσ για 
διευκόλυνςη ςτην χρόςη ςτα χϋρια του χειρουργού. 

12 440,00 € 5.280,00 € 55.7.84 

        

50 
Λαβύδα περύπαρςησ, μιασ χρόςησ, 65mm εντϋρου, με 
ενςωματωμϋνο ρϊμμα, με κλιπ από ανοξεύδωτο ατςϊλι 
που κλεύνουν ςε ςχόμα Β. 

21 190,00 € 3.990,00 € 56.7.46 

        

51 

ετ αιμορροώδεκτομόσ που να αποτελεύται από: 1)ϋνα 
ειδικό κυκλικό αναςτομωτόρα μεγϋθουσ 33,5mm, μη 
αποςπώμενησ κεφαλόσ, μεγϊλου αποθηκευτικού 
χώρου με κατϊλληλη διαβϊθμιςη βϊθουσ εφαρμογόσ, 
με κλιπσ από τιτϊνιο και δυνατότητα ςύγκλιςησ κλιπ 
από 0,75-1,5mm, με μηχανιςμό ελϋγχου τησ 
πυροδότηςησ, παρϊθυρο οπτικόσ επιβεβαύωςησ και 
ελϋγχου ρύθμιςησ του κλιπ αναλόγωσ του πϊχουσ του 
ιςτού 2)ϋνα κυκλικό διαςτολϋα πρωκτού, 3)ϋνα 
πρωκτοςκόπιο περύπαρςησ και 4)ςταθεροποιητό 
ρϊμματοσ μόκουσ 10cm. 

1 346,50 € 346,50 € 
Δεν 

περιγρϊφεται 

       

52 

ετ αιμορροώδεκτομόσ που αποτελεύται από ϋναν 
ειδικό ευθύ κυκλικό αναςτομωτόρα μεγϋθουσ 33 mm, 
μη αποςπώμενησ κεφαλόσ, μεγϊλου αποθηκευτικού 
χώρου με κατϊλληλη διαβϊθμιςη βϊθουσ εφαρμογόσ, 
με κλύπσ από τιτϊνιο και δυνατότητα ςύγκλιςησ κλιπ 
από 0,75-1.5mm, με μηχανιςμό ελϋγχου τησ 
πυροδότηςησ, από ϋναν κυκλικό διαςτολϋα πρωκτού, 
ϋνα πρωκτοςκόπιο περύπαρςησ και ϋνα 
ςταθεροποιητό ρϊμματοσ μόκουσ 10 cm. 

1 400,00 € 400,00 € 
Δεν 

περιγρϊφεται 
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53 

Κυκλικού αναςτομωτόρεσ για πρόπτωςη ορθού και 
αιμορροειδεκτομόσ. Να εύναι μ.χ. μη αποςπώμενησ 
κεφαλόσ με κλιπ τιτανύου για χρόςη ςε χειρουργικϋσ 
επεμβϊςεισ πρόπτωςησ και αιμορροειδεκτομόσ. Να 
διαθϋτουν μη αποςπώμενο ϊκμονα χαμηλού προφύλ 
για εύκολη τοποθϋτηςη. Να φϋρουν μεγϊλο 
αποθηκευτικό χώρο και διαβϊθμιςη βϊθουσ 
ειςαγωγόσ. Να φϋρουν λαβό ταχεύασ και ελεγχόμενησ 
ςύγκλιςησ κεφαλόσ-ϊκμονα για πϊχοσ ιςτού από 1-
1,5mm και μηχανιςμό αςφϊλειασ για αποφυγό προ-
πυροδότηςησ. Να φϋρουν ϋνδειξη που δεύχνει ςαφώσ 
και επακριβώσ το πϊχοσ του ιςτού. Ο ςχεδιαςμόσ των 
κλιπ, να μειώνει την αιμορραγύα μετϊ την επϋμβαςη. 
την ςυςκευαςύα να περιλαμβϊνονται ϋνασ κυκλικόσ 
διαςτολϋασ πρωκτού, ϋνα πρωκτοςκόπιο περύπαρςησ 
και ϋνασ ςταθεροποιητόσ ρϊμματοσ. Να διατύθενται ςε 
διαμϋτρουσ 31-32-33-34mm. Να φϋρουν ςόμανςη CE 
MARK και ϋγκριςη FDA. 

1 340,00 € 340,00 € 
Δεν 

περιγρϊφεται 

       

54 

Εργαλεύο καθόλωςησ πλϋγματοσ με ςτυλεό διαμϋτρου 
5χιλ. και μόκοσ 36εκ. Να περιλαμβϊνει 12 και 25 
απορροφόςιμα κλιπ (πολυδιοξανόνη/πολυγλακτύνη) 
ςχόματοσ διπλόσ ϊγκυρασ με δύο ςημεύα καθόλωςησ 
για αςφαλϋςτερη ςυγκρϊτηςη πλϋγματοσ. 

2 400,00 € 800,00 € 
Δεν 

περιγρϊφεται 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΦΨΡΙ ΥΠΑ 
234.522,62 

€ 

 
ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΥΠΑ 24% 

290.808,45 
€ 

  

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ –  Υύλλο ςυμμόρφωςησ– Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ 

Ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ ςυμπληρώνει τισ απαντόςεισ ςτισ απαιτόςεισ των τεχνικών προδιαγραφών με την απόλυτη 
ευθύνη τησ ακρύβειασ των δεδομϋνων. Ακολουθεύ η εκτύπωςη των τεχνικών προδιαγραφών από το Ε..Η.ΔΗ.. όπωσ 
προϋκυψε από την επιλογό για εκτύπωςη ςε μορφό RTF ακολουθώντασ την παρακϊτω αριθμοδότηςη.  
Σα ςτοιχεύα του Πύνακα φϋρουν τισ ακόλουθεσ ερμηνεύεσ : 
τόλη  Επεξόγηςη  
ΑΠΑΙΣΗΗ  τη ςτόλη αυτό ϋχουν ςυμπληρωθεύ:  

1. Η λϋξη “ΝΑΙ”, που ςημαύνει ότι η αντύςτοιχη προδιαγραφό εύναι υποχρεωτικό για τον 
ανϊδοχο.  
2. Ϊνασ αριθμόσ που ςημαύνει υποχρεωτικό αριθμητικό μϋγεθοσ τησ προδιαγραφόσ (μϋγιςτο 
ό ελϊχιςτο).  
Η μη τόρηςη των ανωτϋρω, ςυνεπϊγεται την απόρριψη τησ προςφορϊσ.  
3. Κενό, για μη υποχρεωτικό/ προαιρετικό απαύτηςη  

ΑΠΑΝΣΗΗ  Με ποινό αποκλειςμού, ςτη ςτόλη αυτό ςημειώνεται η απϊντηςη του προμηθευτό που ϋχει 
την μορφό:  
1. ΝΑΙ ό ΟΦΙ εϊν η αντύςτοιχη προδιαγραφό πληρούται ό όχι από την προςφορϊ.  
2. Ϊνα αριθμητικό μϋγεθοσ που δηλώνει την ποςότητα του αντύςτοιχου χαρακτηριςτικού 
ςτην προςφορϊ.  

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ  τη ςτόλη αυτό ςημειώνεται η παραπομπό ςτην προςφορϊ του προμηθευτό.  
υγκεκριμϋνα, ςτη ςτόλη αυτό αναγρϊφεται: αύξων αριθμόσ, ςελύδα και ςτύχοσ, κεφαλαύου 
τησ τεχνικόσ προςφορϊσ του προμηθευτό, τεχνικού εγχειριδύου, εγγρϊφου ό δημοςιεύματοσ 
με το οπούο υποςτηρύζονται ςημειωθεύςεσ πληροφορύεσ ςτισ προηγούμενεσ ςτόλεσ.  

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΕΙΔΟΤ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 Σροκϊρ οπτικϊ διαμϋτρου 5mm, με διαφανό κϊνουλα 
και διϊφανο ςτυλεό, χωρύσ κοπτικό λϊμα και ειδικϊ 
ςχεδιαςμϋνα πτερύγια χωρύσ να προκαλούν 
τραυματιςμό και αιμορραγύα, με ενςωματωμϋνο 
ςταθεροποιητό, με ςτυλοειδό λαβό. Να διαθϋτουν 
ενςωματωμϋνο αυτόματο μειωτόρα χαμηλού προφύλ 
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με ενςωματωμϋνο stopcock high flow, δυνατότητα 
αφαύρεςησ του και αμφύπλευρησ τοποθϋτηςησ του 
ςτυλεού ςτο μειωτόρα. 

2 Σροκϊρ οπτικϊ διαμϋτρου 11mm, με διαφανό 
κϊνουλα και διϊφανο ςτυλεό, χωρύσ κοπτικό λϊμα και 
ειδικϊ ςχεδιαςμϋνα πτερύγια χωρύσ να προκαλούν 
τραυματιςμό και αιμορραγύα, με ενςωματωμϋνο 
ςταθεροποιητό, με ςτυλοειδό λαβό. Να διαθϋτουν 
ενςωματωμϋνο αυτόματο μειωτόρα χαμηλού προφύλ 
με ενςωματωμϋνο stopcock high flow, δυνατότητα 
αφαύρεςησ του και αμφύπλευρησ τοποθϋτηςησ του 
ςτυλεού ςτο μειωτόρα 

   

3 Σροκϊρ ανοιχτόσ μεθόδου HASSON τυφλού ϊκρου, 
διαμϋτρου 5-11mm ατραυματικό, με διαφανό 
κϊνουλα, με δύο θϋςεισ ςταθεροπούηςησ διαμϋςου 
ρϊμματοσ, κωνικό ςταθεροποιητό με τζελ, 
ενςωματωμϋνο αυτόματο μειωτόρα, μόκουσ 100mm, 
με δυνατότητα αφαύρεςόσ του 

   

4 Ενδοςκοπικό λαβύδα απολύνωςησ αγγεύων 10mm με 
χαμηλού προφύλ ςιαγώνεσ για καλύτερη ορατότητα 
κατϊ την καθόλωςη των clips.Να διαθϋτει 
περιςτροφό ςτυλεού 360 μούρεσ ,20 clips τιτανύου ,με 
αντιολιςθητικό επιφϊνεια για την ιςχυρό 
ςυγκρϊτηςη των ιςτών, μεγϋθουσ μεςαύο-μεγϊλο (Μ-
L),με χρωματικό ϋνδειξη των τριών τελευταύων clips 
,καθώσ και ηχητικό ϋνδειξη ςύγκλιςησ των clips.Να 
διαθϋτει μηχανιςμό ςυγκρϊτηςησ καθετόρα 
χολαγγειογραφύασ καθώσ και ϋνδειξη 

   

5 Eργαλεύα ενδοςκοπικόσ απολύνωςησ διαμϋτρου 10 
mm με 20 κλιπ τιτανύου medium-large με : α)δυο 
ςτϊδια λειτουργύασ (φόρτιςησ και τοποθϋτηςησ του 
κλύπ ) για την αποφυγό απώλειασ κλιπσ κατϊ την 
ειςαγωγό του εργαλεύου ςτην κοιλιακό χώρα, για την 
αποφυγό τραυματιςμού ενδοκοιλιακών δομών από 
ανοιχτϊ κλιπσ, για την δυνατότητα χρόςησ των 
αφόρτιςτων ςκελών του εργαλεύου ςτην ολοκλόρωςη 
τησ παραςκευόσ των ςτοιχεύων και για τον απόλυτο 
ϋλεγχο τησ εφαρμογόσ των κλιπσ από τον χειρουργό. 
β) το οπούο (κλιπ) να διαθϋτει αντιολιςθητικό 
ςχεδιαςμό αςφαλεύασ για την μεγαλύτερη δυνατό 
αςφϊλεια ςυγκρϊτηςησ του κλιπ γ) με μηχανιςμό 
αςφαλεύασ ο οπούοσ να μην επιτρϋπει ςτισ ςιαγώνεσ 
του εργαλεύου να κλεύςουν όταν ςε αυτό δεν 
υπϊρχουν ϊλλα κλιπσ για την αποφυγό τραυματιςμού 
και αιμορραγύασ των αγγεύων και ςυνεπώσ την 
μεγαλύτερη αςφϊλεια του αςθενό και δ)με 
δυνατότητα καθόλωςησ καθετόρα 
χολανγγειογραφεύασ για αςφαλϋςτερη και ταχύτερη 
καθόλωςη 

   

6 Eργαλεύα ενδοςκοπικόσ απολύνωςησ διαμϋτρου 10 
mm με κλιπ τιτανύου large με : α)δυο ςτϊδια 
λειτουργύασ (φόρτιςησ και τοποθϋτηςησ του κλύπ ) 
για την αποφυγό απώλειασ κλιπσ κατϊ την ειςαγωγό 
του εργαλεύου ςτην κοιλιακό χώρα, για την αποφυγό 
τραυματιςμού ενδοκοιλιακών δομών από ανοιχτϊ 
κλιπσ, για την δυνατότητα χρόςησ των αφόρτιςτων 
ςκελών του εργαλεύου ςτην ολοκλόρωςη τησ 
παραςκευόσ των ςτοιχεύων και για τον απόλυτο 
ϋλεγχο τησ εφαρμογόσ των κλιπσ από τον χειρουργό. 
β) το οπούο (κλιπ) να διαθϋτει αντιολιςθητικό 
ςχεδιαςμό αςφαλεύασ για την μεγαλύτερη δυνατό 
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αςφϊλεια ςυγκρϊτηςησ του κλιπ γ) με μηχανιςμό 
αςφαλεύασ ο οπούοσ να μην επιτρϋπει ςτισ ςιαγώνεσ 
του εργαλεύου να κλεύςουν όταν ςε αυτό δεν 
υπϊρχουν ϊλλα κλιπσ για την αποφυγό τραυματιςμού 
και αιμορραγύασ των αγγεύων και ςυνεπώσ την 
μεγαλύτερη αςφϊλεια του αςθενό και δ)με 
δυνατότητα καθόλωςησ καθετόρα 
χολαγγειογραφεύασ για αςφαλϋςτερη και ταχύτερη 
καθόλωςη. 

7 Αυτόματα ενδοςκοπικϊ εργαλεύα απολύνωςησ 
αγγεύων με περιςτρεφόμενο ςτειλεό, εφοδιαςμϋνα με 
20 clips τιτανύου ςε μϋγεθοσ μεςαύο/μεγϊλο, με 
διϊμετρο ςτειλεού 10mm, με ϋνα ςτϊδιο φόρτιςησ-
πυροδότηςησ, και μηχανιςμό αςφαλούσ ςυγκρϊτηςησ 
του clip ςτισ ςιαγόνεσ του εργαλεύου 

   

8 Λαβύδα απολύνωςησ μιασ χρόςησ 10 mm για 
λαπαροςκοπικό εφαρμογό που κλειδώνει εςωτερικϊ, 
με κλύςη εμπρόςθιασ ςιαγώνασ 15ο , και ςύςτημα 
περιςτροφόσ 360ο . Να φϋρει 20 κλιπσ τιτανύου 
medium/Large με δυνατότητα πλόρουσ ό μερικού 
κλειςύματοσ και απόκριςη αφόσ και ακοόσ και για το 
μερικό και για το πλόρεσ κλεύςιμο του κλιπ 

   

9 Αυτόματα ενδοςκοπικϊ εργαλεύα απολύνωςησ 
αγγεύων με περιςτρεφόμενο ςτειλεό, εφοδιαςμϋνα με 
15 clips τιτανύου ςε μϋγεθοσ μεςαύο/μεγϊλο, με 
διϊμετρο ςτειλεού 5mm, με ϋνα ςτϊδιο φόρτιςησ-
πυροδότηςησ, ϋνδειξη των τριών τελευταύων κλιπ, 
μηχανιςμόσ αποτροπόσ πυροδότηςησ όταν 
τελειώςουν τα κλιπ και μηχανιςμό αςφαλούσ 
ςυγκρϊτηςησ. του clip ςτισ ςιαγόνεσ του εργαλεύου 

   

10 Εργαλεύο πλύςησ-αναρρόφηςησ διαθερμύασ .Να 
προςφϋρεται επιλογό λαβών κυρτών ό ευθϋων με 
χειριςμό διαθερμύασ ςτο χϋρι ό ςτο πόδι για επιλογό. 
Να φϋρει ενςωματωμϋνουσ ειδικούσ ςωλόνεσ 3 
μϋτρων που δεν αποφρϊςςονται, για ςύνδεςη με δύο 
φιϊλεσ ορού για την ϋκπλυςη και με την αναρρόφηςη. 
Να φϋρει ενςωματωμϋνα καλώδια ςύνδεςησ 
διαθερμύασ . Να ςυνοδεύεται από ηλεκτρόδια 
ϋκπλυςησ αναρρόφηςησ με ϊκρα διαθερμύασ 
διαφόρων ειδών τα οπούα να αποςύρονται και να 
κλειδώνουν όταν χρηςιμοποιεύται η ϋκπλυςη-
αναρρόφηςη. Σα ηλεκτρόδια να εύναι μονωμϋνα μϋχρι 
το ϊκρο τουσ. Να ςυνοδεύεται επύςησ από κϊνουλεσ 
πλύςησ αναρρόφηςησ για χρόςη μόνο ωσ ςυςκευό 
ϋκπλυςησ αναρρόφηςησ και από ειδικϋσ κϊνουλεσ 
εφαρμογόσ laser 

   

11 Ενδοςκοπικόσ ςϊκοσ ςυλλογόσ παραςκευαςμϊτων 
10mm, μιασ χρόςησ με μεταλλικό ϋλαςμα ανούγματοσ 
ςε τριγωνικό ςχόμα που να διευκολύνει την ταχεύα 
ειςαγωγό –εξαγωγό παραςκευϊςματοσ χωρύσ 
ϊςκοπουσ χειριςμούσ και ςταθεροπούηςησ του ςϊκου. 
Να περιλαμβϊνει ρϊμμα περύπαρςησ. Nα υπϊρχει η 
δυνατότητα να ανούγει και να κλεύνει πολλϋσ φορϋσ. 
Μϋγιςτησ χωρητικότητασ 215ml. 

   

12 ϊκοι ςυλλόψεωσ παραςκευαςμϊτων με ςτυλεό 
εφαρμογόσ διαμϋτρου 10mm με ϋνδειξη κατεύθυνςησ 
ανούγματοσ του ςϊκου για ςωςτό ϊνοιγμα του ςϊκου 
ενδοκοιλιακϊ, πλόρεσ περιμετρικό μεταλλικό ϋλαςμα 
ανούγματοσ και ςταθεροπούηςησ του ςϊκου για να 
εξαςφαλύζεται η αςφαλό και ταχεύα ειςαγωγό του 
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παραςκευϊςματοσ ςτον ςϊκο χωρύσ ϊςκοπουσ 
χειριςμούσ και ρϊμμα περύπαρςησ για να 
εξαςφαλύζεται η αςφαλόσ εξαγωγό των 
παραςκευαςμϊτων μϋςα ςτο ςϊκο(χωρητικότητασ 
190cc). 

13 Ενδοςκοπικόσ ςϊκοσ περιςυλλογόσ λύθων ,διαμϋτρου 
10/11mm ,με δύο ςτϊδια λειτουργύασ α)ειςαγωγό και 
ϋκταςη με δύο μεταλλικϊ ελϊςματα για ϊνοιγμα του 
ςϊκου και ευκολύα ειςαγωγόσ του υλικού προσ 
αφαύρεςη και β) με ατραυματικό μηχανιςμό 
κλειςύματοσ του ςϊκου με κορδόνι και τϋλοσ ςϊκο με 
πλϋον ανθεκτικό υλικό για αποφυγό διαρροών και 
μεγϊλων διαςτϊςεων για μϋγιςτη χωρητικότητα 
μϋχρι και 225ml 

   

14 Ενδοςκοπικόσ ςϊκοσ ςυλλογόσ παραςκευαςμϊτων 
5mm ,μιασ χρόςησ με μεταλλικό ϋλαςμα ανούγματοσ 
ςε τριγωνικό ςχόμα που να διευκολύνει την ταχεύα 
ειςαγωγό –εξαγωγό παραςκευϊςματοσ χωρύσ 
ϊςκοπουσ χειριςμούσ και ςταθεροπούηςησ του 
ςϊκου.Να περιλαμβϊνει ρϊμμα περύπαρςησ .Να 
υπϊρχει η δυνατότητα να ανούγει και να κλεύνει 
πολλϋσ φορϋσ.Μϋγιςτησ χωρητικότητασ 215ml 

   

15 Αιμοςτατικό ψαλύδι υπερόχων με διϊμετρο 
5mm,ςυχνότητασ 36KHZ,με λεπύδα που να πϊλλεται 
περιςτροφικϊ γύρω από διαμόκη ϊξονα ,με 
δυνατότητα τομόσ/απολύνωςησ αγγεύων διαμϋτρου 
ϋωσ 7 mm, μόκουσ 37 cm για λαπαροςκοπικϋσ 
επεμβϊςεισ ό μόκουσ 20cm για ανοιχτϋσ επεμβϊςεισ 

   

16 Λαβύδα ηλεκτροςυγκόλληςησ αγγεύων mini ακριβεύασ 
μόκουσ 16.5 cm ,με κλεύδωμα τησ χειρολαβόσ, με 
ϊνοιγμα των ςιαγόνων 15 μοιρών, με ενςωματωμϋνο 
ανϊλογο καλώδιο η οπούα επιτρϋπει την απολύνωςη 
και διατομό αγγεύων και ιςτών πϊχουσ μϋχρι 7mm με 
ηχητικό επιβεβαύωςη απολύνωςησ από το μηχϊνημα 
που ςυνδϋεται, χωρύσ την προςθόκη ραμμϊτων ό 
κλιπσ και χωρύσ τον κύνδυνο θερμικόσ διαςπορϊσ και 
καταςτροφόσ του 

   

17 Λαβύδα ηλεκτροςυγκόλληςησ και διατομόσ αγγεύων , 
με μόκοσ ςτυλεού 37 cm και διϊμετρο 10mm , με 
χειροδιακόπτη, με κλεύδωμα τησ χειρολαβόσ και με 
ενςωματωμϋνο ανϊλογο καλώδιο η οπούα επιτρϋπει 
την απολύνωςη (από 2 ϋωσ 4 sec) και διατομό 
αγγεύων και ιςτών πϊχουσ μϋχρι 7mm με ηχητικό 
επιβεβαύωςη απολύνωςησ από το μηχϊνημα που 
ςυνδϋεται, χωρύσ την προςθόκη ραμμϊτων ό κλιπσ και 
χωρύσ τον κύνδυνο θερμικόσ διαςπορϊσ και 
καταςτροφόσ του 

   

18 Λαβύδα ηλεκτροςυγκόλληςησ και διατομόσ αγγεύων , 
με μόκοσ ςτυλεού 20cm και διϊμετρο 10mm , με 
χειροδιακόπτη, με κλεύδωμα τησ χειρολαβόσ και με 
ενςωματωμϋνο ανϊλογο καλώδιο η οπούα επιτρϋπει 
την απολύνωςη (από 2 ϋωσ 4 sec) και διατομό 
αγγεύων και ιςτών πϊχουσ μϋχρι 7mm με ηχητικό 
επιβεβαύωςη απολύνωςησ από το μηχϊνημα που 
ςυνδϋεται, χωρύσ την προςθόκη ραμμϊτων ό κλιπσ και 
χωρύσ τον κύνδυνο θερμικόσ διαςπορϊσ και 
καταςτροφόσ του. 

   

19 Λαβύδα ηλεκτροςυγκόλληςησ και διατομόσ αγγεύων 
ϋωσ και 7 mm ,με αυτόματη ολοκλόρωςη του κύκλου 
απολύνωςησ, χειροδιακόπτη, κλεύδωμα χειρολαβόσ 
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και ξεχωριςτό ςκανδϊλη μηχανικόσ κοπόσ, 
μόκουσ 18 cm, κυρτϋσ ςιαγόνεσ 14 μοιρών και μόκουσ 
36 mm 

20 Ηλεκτρόδιο ηλεκτροςυγκόλληςησ αγγεύων τύπου 
extended για χρόςη με την αντύςτοιχη extended 
λαβύδα μόκουσ 28 cm με ενςωματωμϋνο ανϊλογο 
καλώδιο το οπούο επιτρϋπει την απολύνωςη αγγεύων 
και ιςτών πϊχουσ μϋχρι 7mm με ηχητικό επιβεβαύωςη 
απολύνωςησ από το μηχϊνημα που ςυνδϋεται, χωρύσ 
την προςθόκη ραμμϊτων ό κλιπσ και χωρύσ τον 
κύνδυνο θερμικόσ διαςπορϊσ και καταςτροφόσ του 
ιςτού 

   

21 Ηλεκτρόδιο ηλεκτροςυγκόλληςησ αγγεύων κυρτό 60ο 
για χρόςη με την αντύςτοιχη κυρτό λαβύδα τύπου 
Axs μόκουσ 27cm με ενςωματωμϋνο ανϊλογο 
καλώδιο το οπούο επιτρϋπει την απολύνωςη αγγεύων 
και ιςτών πϊχουσ μϋχρι 7mm με ηχητικό επιβεβαύωςη 
απολύνωςησ από το μηχϊνημα που ςυνδϋεται, χωρύσ 
την προςθόκη ραμμϊτων ό κλιπσ και χωρύσ τον 
κύνδυνο θερμικόσ διαςπορϊσ και καταςτροφόσ του 
ιςτού 

   

22 Διαςτολεύσ κοιλιακών τοιχωμϊτων και προςταςύασ 
τραύματοσ χωρύσ LATEX μιασ χρόςησ ςε μϋγεθοσ M. 
Να φϋρουν δύο (2) δακτυλύουσ ςτην μύα πλευρϊ για 
εύκολη τοποθϋτηςη και ϋνα (1) δακτύλιο ςτην ϊλλη 
χρωματιςμϋνο για ϋνδειξη του μϋρουσ ειςαγωγόσ 
ςτην τομό 

   

23 Διαςτολεύσ κοιλιακών τοιχωμϊτων και προςταςύασ 
τραύματοσ χωρύσ LATEX μιασ χρόςησ ςε μϋγεθοσ L. Να 
φϋρουν δύο (2) δακτυλύουσ ςτην μύα πλευρϊ για 
εύκολη τοποθϋτηςη και ϋνα (1) δακτύλιο ςτην ϊλλη 
χρωματιςμϋνο για ϋνδειξη του μϋρουσ ειςαγωγόσ 
ςτην τομό 

   

24 Διαςτολεύσ κοιλιακών τοιχωμϊτων και προςταςύασ 
τραύματοσ χωρύσ LATEX μιασ χρόςησ ςε μϋγεθοσ XL. 
Να φϋρουν δύο (2) δακτυλύουσ ςτην μύα πλευρϊ για 
εύκολη τοποθϋτηςη και ϋνα (1) δακτύλιο ςτην ϊλλη 
χρωματιςμϋνο για ϋνδειξη του μϋρουσ ειςαγωγόσ 
ςτην τομό 

   

25 Εργαλεύο ενδοςκοπικό ευθεύασ ςυρραφόσ-διατομόσ-
αναςτόμωςησ με ςτυλεό μακρύ (long) ,που δϋχεται 
κεφαλϋσ 45 και 60 mm (αγγειακό, κανονικό, παχύ 
ιςτό) με ϋξι ςειρϋσ κλιπσ για περιςςότερη αςφϊλεια, 
με νϋα κοπτικό λϊμα ςε κϊθε κεφαλό για την 
αποφυγό δημιουργύασ και μεταφορϊσ μολύνςεων και 
με δυνατότητα ϊρθρωςησ τησ κεφαλόσ για καλύτερη 
πρόςβαςη ςε δύςκολα προςβϊςιμεσ περιοχϋσ και 
δυνατότητα ανούγματοσ των ςιαγόνων από τη 
χειρολαβό 

   

26 Κεφαλό ανταλλακτικό 60 χιλ. για λεπτό- κανονικό και 
παχύ ιςτό ,με νϋα κοπτικό λϊμα και τριπλό γραμμό 
ςυρραφόσ εκατϋρωθεν τησ γραμμόσ διατομόσ για το 
ωσ ϊνω εργαλεύο ευθεύασ ςυρραφόσ –διατομόσ 
αναςτόμωςησ το οπούο δϋχεται ευθεύσ και 
αρθρούμενεσ κεφαλϋσ 

   

27 Αιμοςτατικό ψαλύδι υπερόχων λαπαροςκοπικόσ 
επϋμβαςησ, με ςτειλεό διαμϋτρου 5 mm, μόκουσ 36 
cm και δυνατότητα αιμόςταςησ αγγεύων διαμϋτρου 
5mm. Διαθϋτει λεπύδα τιτανύου κυρτού ϊκρου, η 
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οπούα πϊλλεται με επιμόκη κύνηςη ςε ςυχνότητα 55,5 
Khz, ϋχει δυνατότητα περιςτροφόσ 360 μοιρών & 
ενεργοπούηςη από το χϋρι (hand activation). 

28 Κυρτού κυκλικού αναςτομωτόρεσ, μεγϋθουσ 25, 29 και 
33 mm, με δυνατότητα δημιουργύασ μεγαλυτϋρου 
δυνατού αναςτομωτικού αυλού για αποφυγό 
ςτενώςεων, με παρϊθυρο ελϋγχου για το ύψοσ 
κλειςύματοσ του κλιπ, με πορτοκαλύ δεύκτη για 
ευκολύα ανϊγνωςησ του ύψουσ που βριςκόμαςτε, με 
αςφϊλεια προπυροδότηςησ και μηχανιςμό ηχητικού 
ελϋγχου αςφαλούσ πυροδότηςησ, με κλιπσ από 
τιτϊνιο και δυνατότητα ςύγκλιςησ του κλιπ από 1-
2,5mm. Σο κουμπύ ςύγκλιςησ κεφαλόσ με το ςώμα 
του αναςτομωτόρα να κλεύνει δεξιόςτροφα για 
καλύτερη εργονομύα 

   

29 Κυκλικόσ αναςτομωτόρασ 25 mm με ύψοσ κλιπ 
4.8mm ,με ιςχυρούσ αγκτόρεσ τιτανύου ορθογώνιασ 
διατομόσ, για παχύ ιςτό, με κυρτό ςτυλεό και 
ανακλινόμενο ϊκμονα πολύ χαμηλού προφύλ. 

   

30 Κυκλικόσ αναςτομωτόρασ 28 mm με ύψοσ κλιπ 
4.8mm ,με ιςχυρούσ αγκτόρεσ τιτανύου ορθογώνιασ 
διατομόσ, για παχύ ιςτό, με κυρτό ςτυλεό και 
ανακλινόμενο ϊκμονα πολύ χαμηλού προφύλ 

   

31 Κυκλικόσ αναςτομωτόρασ 31 mm με ύψοσ κλιπ 
4.8mm ,με ιςχυρούσ αγκτόρεσ τιτανύου ορθογώνιασ 
διατομόσ, για παχύ ιςτό, με κυρτό ςτυλεό και 
ανακλινόμενο ϊκμονα πολύ χαμηλού προφύλ 

   

32 Κυκλικού κυρτού αναςτομωτόρεσ με ανακλινόμενη 
αποςπώμενη κεφαλό. Να διαθϋτουν αποςπώμενο μη 
ανακλινόμενο ϊκμονα χαμηλού προφύλ για εύκολη 
τοποθϋτηςη ςτον αυλό. Να ϋχουν παρϊθυρο οπτικόσ 
επιβεβαύωςησ και ελϋγχου ρύθμιςησ του κλιπ 
αναλόγωσ του πϊχουσ του ιςτού από 1,0-2,5mm.Να 
φϋρουν λαβό ταχεύασ και ελεγχόμενησ ςύγκλιςησ 
κεφαλόσ-ϊκμονα και μηχανιςμό αςφϊλειασ για 
αποφυγό προπυροδότηςησ. την ςυςκευαςύα να 
περιϋχεται ειδικό προϋκταςη που εξαςφαλύζει ςτον 
ϊκμονα του κυκλικού την ευκολότερη τοποθϋτηςη ςε 
δυςπρόςιτο ςημεύο όπωσ εύναι ο οιςοφϊγοσ. Να 
φϋρουν ςόμανςη CE MARK και ϋγκριςη FDA. Να 
διατύθεται ςε διαμϋτρουσ 24 -26- 29-32-34mm 

   

33 Εργαλεύο ευθεύασ ςυρραφόσ 60 χιλιοςτών λεπτού 
ϊκμονα με ιςχυρούσ αγκτόρεσ τιτανύου ορθογώνιασ 
διατομόσ, για κανονικό & παχύ ιςτό, 
επαναφορτιζόμενο μ.χ., που α) να κλεύνει και να 
πυροδοτεύ με την ύδια ςκανδϊλη , β)να ϋχει 
δυνατότητα ςταδιακόσ ςύγκλιςησ και γ)να διαθϋτει 
μηχανιςμό αςφαλεύασ που να αποτρϋπει τη ςύγκλιςη 
του εργαλεύου όταν εύναι ανεπιτυχώσ φορτιςμϋνο ό 
φορτιςμϋνο με πυροδοτημϋνη κεφαλό 

   

34 Κεφαλό ανταλλακτικό εργαλεύου ευθεύασ ςυρραφόσ 
60 χιλιοςτών λεπτού ϊκμονα με ιςχυρούσ αγκτόρεσ 
τιτανύου ορθογώνιασ διατομόσ, για κανονικό & παχύ 
ιςτό, με ενςωματωμϋνουσ προωθητόρεσ των 
αγκτόρων 

   

35 Εργαλεύο ευθεύασ ςυρραφόσ 90 χιλιοςτών λεπτού 
ϊκμονα με ιςχυρούσ αγκτόρεσ τιτανύου ορθογώνιασ 
διατομόσ, για κανονικό & παχύ ιςτό, 
επαναφορτιζόμενο μ.χ., που α) να κλεύνει και να 
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πυροδοτεύ με την ύδια ςκανδϊλη , β)να ϋχει 
δυνατότητα ςταδιακόσ ςύγκλιςησ γ)να διαθϋτει 
μηχανιςμό αςφαλεύασ που να αποτρϋπει τη ςύγκλιςη 
του εργαλεύου όταν εύναι ανεπιτυχώσ φορτιςμϋνο ό 
φορτιςμϋνο με πυροδοτημϋνη κεφαλό 

36 Εργαλεύα ευθεύασ ςυρραφόσ μιασ χρόςησ ,αυτόματα 
και επαναφορτιζόμενα με αγκτόρεσ τιτανύου. Να 
διαθϋτουν ϊκμονα χαμηλού και λεπτού προφύλ για 
εύκολη τοποθϋτηςη και ορατότητα ,με οδηγό για την 
ακριβό κοπό του ιςτού μετϊ την πυροδότηςη. Να 
φϋρουν πύρο αςφαλεύασ για την παγύδευςη του ιςτού 
ςτισ ςιαγόνεσ του εργαλεύου και την ακριβό 
πυροδότηςη. Επύςησ να φϋρουν ςκανδϊλη ςύγκλιςησ 
και πυροδότηςησ του εργαλεύου. Μετϊ την 
πυροδότηςη ,μηχανιςμόσ αςφαλεύασ να αποτρϋπει 
την πυροδότηςη καθώσ και την επαναπυροδότηςη. 
Να μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ μόνο με το ϋνα χϋρι ,να 
διαθϋτουν λαβό διπλόσ δρϊςησ κλειςύματοσ 
/πυροδότηςησ καθώσ και παρϊθυρο οπτικόσ 
επιβεβαύωςησ των ςταδύων χρόςησ με τϋςςερισ 
διαφορετικϋσ χρωματικϋσ επιςημϊνςεισ. ε κϊθε 
εργαλεύο υπϊρχει προφορτωμϋνη και μύα αντύςτοιχη 
καςϋτα. Να φϋρουν ςόμανςη CE και ϋγκριςη FDA. 
Να διατύθεται ςε μεγϋθη 30 - 45 - 60 - 90mm για 
κανονικό & παχύ ιςτό 

   

37 Ανταλλακτικϋσ καςϋτεσ για τα ανωτϋρω ευθύγραμμα 
ςυρραπτικϊ 30 - 45 - 60 - 90mm για κανονικό & παχύ 
ιςτό. Οι καςϋτεσ να εύναι ςυμβατϋσ με τα ευθύγραμμα 
ςυρραπτικϊ που θα κατακυρωθούν 

   

38 Ευθύγραμμα επαναφορτιζόμενα εργαλεύα 
διατομόσ/αναςτόμωςησ μόκουσ 55 & 75 mm με κλιπ 
από τιτϊνιο και μοχλό επιλογόσ ρύθμιςησ ύψουσ 
κλειςύματοσ του κλιπ ςε κϊθε πυροδότηςη, ανϊλογα 
με το πϊχοσ του ιςτού, ςτο 1.5mm(για κανονικούσ 
ιςτούσ) ό ςτο 1.8mm(για ενδιϊμεςουσ ιςτούσ) ό 
2.0mm (για παχεύσ ιςτούσ) χωρύσ εναλλαγό 
διαφορετικών ανταλλακτικών καςετών. Με 
εργονομικό ςχεδιαςμό για χειριςμό του εργαλεύου με 
το ϋνα χϋρι και με δυνατότητα αμφύπλευρησ 
πυροδότηςησ. Να δϋχεται καςϋτεσ με κλιπ τιτανύου 
και ϋξι γραμμϋσ ςυρραφόσ για καλύτερη αιμόςταςη 

   

39 Μια καςϋτα για τρύα διαφορετικϊ πϊχη ιςτού 
(κανονικό ,ενδιϊμεςο και παχύ), με ενςωματωμϋνη 
κοπτικό λϊμα ,κλιπ τιτανύου και ϋξι γραμμϋσ 
ςυρραφόσ, για χρόςη με τουσ ωσ ϊνω κοπτορρϊπτεσ, 
μόκουσ 55 και 75mm 

   

40 Εργαλεύο ευθεύασ ςυρραφόσ-διατομόσ αναςτόμωςησ 
60 χιλιοςτών με ιςχυρούσ αγκτόρεσ τιτανύου 
ορθογώνιασ διατομόσ για κανονικό ιςτό με νϋα 
κοπτικό λϊμα ςε κϊθε επαναφόρτιςη 

   

41 Κεφαλό ανταλλακτικό με ενςωματωμϋνη κοπτικό 
λϊμα του εργαλεύου ευθεύασ ςυρραφόσ διατομόσ-
αναςτόμωςησ 60mm με ιςχυρούσ αγκτόρεσ τιτανύου 
ορθογώνιασ διατομόσ για αγγειακό-κανονικό & παχύ 
ιςτό 

   

42 Εργαλεύο ευθεύασ ςυρραφόσ-διατομόσ αναςτόμωςησ 
80 χιλιοςτών με ιςχυρούσ αγκτόρεσ τιτανύου 
ορθογώνιασ διατομόσ για κανονικό & παχύ ιςτό, 
επαναφορτιζόμενο, με νϋα κοπτικό λϊμα ςε κϊθε 
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επαναφόρτιςη 

43 Κεφαλό ανταλλακτικό με ενςωματωμϋνη κοπτικό 
λϊμα του εργαλεύου ευθεύασ ςυρραφόσ διατομόσ-
αναςτόμωςησ 80 χιλιοςτών με ιςχυρούσ αγκτόρεσ 
τιτανύου ορθογώνιασ διατομόσ για κανονικό & παχύ 
ιςτό 

   

44 Εργαλεύα ευθεύασ ςυρραφόσ –διατομόσ-αναςτόμωςησ 
ιςτών ,με κοπτικό λϊμα, επαναφορτιζόμενα ,με 
μηχανιςμό αςφαλεύασ, με αγκτόρεσ από τιτϊνιο ,νϋα 
κοπτικό λϊμα ςε κϊθε επαναφόρτιςη και 
κατευθυνόμενη ςύγκλιςη ανϊλογα με το πϊχοσ του 
ιςτού. Να διαθϋτουν μηχανιςμό αςφαλεύασ για 
αποφυγό πυροδότηςησ ό επαναπυροδότηςησ και να 
φϋρουν προφορτωμϋνη και μύα αντύςτοιχη καςϋτα. 
Να φϋρουν ςόμανςη CE και ϋγκριςη FDA. Να 
διατύθενται ςε μεγϋθη: 60 - 80 - 100mm για κανονικό 
& παχύ ιςτό αντύςτοιχα. 

   

45 Ανταλλακτικϋσ καςϋτεσ για τουσ ανωτϋρω 
κοπτορρϊπτεσ ωσ εξόσ: 60 - 80 - 100mm για κανονικό 
& παχύ ιςτό. Οι καςϋτεσ να εύναι ςυμβατϋσ με τουσ 
κοπτορρϊπτεσ που θα κατακυρωθούν 

   

46 Αυτόματοσ, επαναφορτιζόμενοσ κοπτορρϊτησ λεπτών 
& παχϋων ιςτών κυρτόσ κεφαλόσ, 40 mm κυρτόσ 
γραμμόσ ςυρραφόσ, με ενςωματωμϋνη λϊμα ςτην 
καςϋτα του εργαλεύου και κλιπσ τιτανύου. Να διαθϋτει 
δύο ςκανδϊλεσ ολοκλόρωςησ τησ πυροδότηςησ, για 
αποφυγό λαθών κατϊ την χρόςη του. 

   

47 Ανταλλακτικϋσ καςϋτεσ κυρτόσ κεφαλόσ, λεπτών & 
παχϋων ιςτών, με κλιπσ τιτανύου & 40 mm κυρτόσ 
γραμμόσ ςυρραφόσ 

   

48 Αιμοςτατικό ψαλύδι υπερόχων ανοιχτόσ επϋμβαςησ , 
με ςτειλεό διαμϋτρου 5 mm, μόκουσ 14 και 23 cm και 
δυνατότητα αιμόςταςησ αγγεύων διαμϋτρου 5mm. 
Διαθϋτει λεπύδα τιτανύου κυρτού ϊκρου, η οπούα 
πϊλλεται με επιμόκη κύνηςη ςε ςυχνότητα 55,5 Khz, 
ϋχει δυνατότητα περιςτροφόσ 360 μοιρών & 
ενεργοπούηςη από το χϋρι (hand activation). 

   

49 Αιμοςτατικϊ ψαλύδια υπερόχων ανοιχτόσ επϋμβαςησ 
μόκουσ 9&17cm με δυνατότητα απολύνωςησ αγγεύων 
μϋχρι 5mm και δυνατότητα ενεργοπούηςησ με το χϋρι 
(ενςωματωμϋνο Hand Activation), χωρύσ την ανϊγκη 
χρόςησ προςαρμογϋα. Να διαθϋτουν κυρτό λεπύδα 
τιτανύου η οπούα πϊλλεται με επιμόκη κύνηςη ςε 
ςυχνότητα 55,5 KHz και να εύναι τοποθετημϋνη ςτο 
πϊνω μϋροσ του εργαλεύου για προςταςύα των 
ζωτικών δομών, να ϋχουν ςτειλεό αλουμινύου για 
μόνωςη και βελτιωμϋνη κατανομό του βϊρουσ για 
διευκόλυνςη ςτην χρόςη ςτα χϋρια του χειρουργού 

   

50 Λαβύδα περύπαρςησ, μιασ χρόςησ, 65mm εντϋρου, με 
ενςωματωμϋνο ρϊμμα, με κλιπ από ανοξεύδωτο 
ατςϊλι που κλεύνουν ςε ςχόμα Β 

   

51 ετ αιμορροώδεκτομόσ που να αποτελεύται από: 1)ϋνα 
ειδικό κυκλικό αναςτομωτόρα μεγϋθουσ 33,5mm, μη 
αποςπώμενησ κεφαλόσ, μεγϊλου αποθηκευτικού 
χώρου με κατϊλληλη διαβϊθμιςη βϊθουσ εφαρμογόσ, 
με κλιπσ από τιτϊνιο και δυνατότητα ςύγκλιςησ κλιπ 
από 0,75-1,5mm, με μηχανιςμό ελϋγχου τησ 
πυροδότηςησ, παρϊθυρο οπτικόσ επιβεβαύωςησ και 
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ελϋγχου ρύθμιςησ του κλιπ αναλόγωσ του πϊχουσ του 
ιςτού 2)ϋνα κυκλικό διαςτολϋα πρωκτού, 3)ϋνα 
πρωκτοςκόπιο περύπαρςησ και 4)ςταθεροποιητό 
ρϊμματοσ μόκουσ 10cm 

52 ετ αιμορροώδεκτομόσ που αποτελεύται από ϋναν 
ειδικό ευθύ κυκλικό αναςτομωτόρα μεγϋθουσ 33 mm, 
μη αποςπώμενησ κεφαλόσ, μεγϊλου αποθηκευτικού 
χώρου με κατϊλληλη διαβϊθμιςη βϊθουσ εφαρμογόσ, 
με κλύπσ από τιτϊνιο και δυνατότητα ςύγκλιςησ κλιπ 
από 0,75-1.5mm, με μηχανιςμό ελϋγχου τησ 
πυροδότηςησ, από ϋναν κυκλικό διαςτολϋα πρωκτού, 
ϋνα πρωκτοςκόπιο περύπαρςησ και ϋνα 
ςταθεροποιητό ρϊμματοσ μόκουσ 10 cm. 

   

53 Κυκλικού αναςτομωτόρεσ για πρόπτωςη ορθού και 
αιμορροειδεκτομόσ. Να εύναι μ.χ. μη αποςπώμενησ 
κεφαλόσ με κλιπ τιτανύου για χρόςη ςε χειρουργικϋσ 
επεμβϊςεισ πρόπτωςησ και αιμορροειδεκτομόσ. Να 
διαθϋτουν μη αποςπώμενο ϊκμονα χαμηλού προφύλ 
για εύκολη τοποθϋτηςη. Να φϋρουν μεγϊλο 
αποθηκευτικό χώρο και διαβϊθμιςη βϊθουσ 
ειςαγωγόσ. Να φϋρουν λαβό ταχεύασ και ελεγχόμενησ 
ςύγκλιςησ κεφαλόσ-ϊκμονα για πϊχοσ ιςτού από 1-
1,5mm και μηχανιςμό αςφϊλειασ για αποφυγό προ-
πυροδότηςησ. Να φϋρουν ϋνδειξη που δεύχνει ςαφώσ 
και επακριβώσ το πϊχοσ του ιςτού. Ο ςχεδιαςμόσ των 
κλιπ, να μειώνει την αιμορραγύα μετϊ την επϋμβαςη. 
την ςυςκευαςύα να περιλαμβϊνονται ϋνασ κυκλικόσ 
διαςτολϋασ πρωκτού, ϋνα πρωκτοςκόπιο περύπαρςησ 
και ϋνασ ςταθεροποιητόσ ρϊμματοσ. Να διατύθενται 
ςε διαμϋτρουσ 31-32-33-34mm. Να φϋρουν ςόμανςη 
CE MARK και ϋγκριςη FDA 

   

54 Εργαλεύο καθόλωςησ πλϋγματοσ με ςτυλεό διαμϋτρου 
5χιλ. και μόκοσ 36εκ. Να περιλαμβϊνει 12 και 25 
απορροφόςιμα κλιπ(πολυδιοξανόνη/πολυγλακτύνη) 
ςχόματοσ διπλόσ ϊγκυρασ με δύο ςημεύα καθόλωςησ 
για αςφαλϋςτερη ςυγκρϊτηςη πλϋγματοσ. 

   

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙI –  Τπόδειγμα Πύνακα Ανϊλυςησ Σεχνικόσ Προςφορϊσ 

Α/Α 
είδους 
Δ/ξης 

Περιγραφή 
είδους εταιρείας 

Κατασκευαστικός οίκος Συσκευασία 

Αριθμός 
Μητρώου 

Παραγωγού 
(ΕΜΠΑ) 

Κωδικός Εταιρείας 
-Ref Number 

GMDN 
Κωδικός 
ΕΚΑΠΤΥ 

             

             

             

             

             

             

             





Γ.Ν. Ιωαννύνων «Γ.Φατζηκώςτα» ελύδα 50 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV- Yπόδειγμα Οικονομικόσ Προςφορϊσ 

Α/Α 
είδους 
Δ/ξης 

Περιγραφή 
είδους εταιρείας 

Προσφερόμενη τιμή 
χωρίς ΦΠΑ 

Ποσότητα 
Αξία 

χωρίς 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
(%) 

Αξία με 
ΦΠΑ  

Κωδικός 
Εταιρείας -

Ref 
Number- 

Συσκευασία  

Κωδ.-
Τιμή 

Παρατ. 

              

              

              

              

              

              

              

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V – Ενιαύο Ευρωπαώκό Έγγραφο υμβϊςεων ΕΕΕ 
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