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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 
Γραφείο Προμηθειών                                                                                       Ιωάννινα, 14-12-2016                                                                             

Πληροφορίες : Μ. Βουζώνη                                                                            Αρ. Πρωτ. 18551                  

ΤΗΛ.. 26510 80624 

FAX 26510 29470 

Ταχ Δlvση : Λ. Μακρυγιάννη 50, 45445 ΙΩΑΝΝΙΝΑ  

E-mail : promithies1@gni-hatzikosta.gr 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ.  89/16 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΚΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΥ  

ΑΞΙΑΣ € 74.204,41 ΜΕ ΦΠΑ (ΚΑΕ 1311, CPV 33111730-7) 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

ΚΡIΤΗΡIΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Ημερομηνία: 10-01-2017 
Ημέρα: Τρίτη 
Ώρα: 10.00 π.μ. 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΚΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ € 74.204,41 με Φ.Π.Α. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 60 ημερολογιακές ημέρες 

 
Το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα» έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 
 1.1. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» 
 1.2. Του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις», 
όπως ισχύει σήμερα. 
 1.3. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει 
σήμερα. 
 1.4. Του Ν. 3527/2007 «Κύρωση Συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις». 
 1.5. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα. 
 1.6. Του άρθρου 24 του Ν. 3846/2010 «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις». 
 1.7. Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 
διατάξεις». 
1.8. Του Ν. 3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη Δημόσιων συμβάσεων − Εναρμόνιση της 
ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 
92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 
2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L335)». 
 1.9. Του Ν.3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο Σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα. 
 1.10. Του Ν.4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων- Αντικατάσταση του έκτου 
κεφαλαίου του ν. 3588/2007(πτωχευτικός κώδικας)- Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις ». 
 1.11. Του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή 
εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 
2012−2015», για τον ορισμό των μελών της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης. 
 1.12. Του Ν.4038/2012 «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου 
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015». 
 1.13. Του Ν. 4052/2012 «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας 
και Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις». 
 1.14. Του Ν. 4055/2012 «Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής». 
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 1.15. Του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου 
Οικονομικών και άλλες διατάξεις». 
 1.16. Του Ν. 4412/2016 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/εε και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α΄ 147/8.8.2016). 
 
Καθώς και τις λοιπές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 

 
 
2. Τις αποφάσεις:   

2.1. Την αριθμ. 21/30.11.2016 (Θ.16) απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, που ενέκρινε το υπ’ αριθ. 

17658/29.11.2016 αίτημα του Αιμοδυναμικού Τμήματος.  
2.2. Την Απόφαση Προέγκρισης Δαπάνης με Α.Δ.Α. 7ΖΜΥ46906Ω-773. 

 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 

Συνοπτικό Διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές, για  την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 

ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΚΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΥ, συνολικού προϋπολογισμού 74.204,41 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η 

σύμβαση που θα προκύψει θα έχει διάρκεια εκατό (60) ημερών, με δυνατότητα μονομερούς, από πλευράς του 

Νοσοκομείου, παράτασης είκοσι (20) ημερών, σε περίπτωση μη εξάντλησης των ποσοτήτων και του προϋπολογισμού. 

 

ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΤΟΠΟΣ  
ΥΠΟΒΟΛΗΣ  
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ  
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΤΟΠΟΣ  
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Γραφείο Προμηθειών  Ημερομηνία: 09-01-2017 Γραφείο Προμηθειών Ημερομηνία: 10-01-2017 

Νοσοκομείου Ημέρα:  Δευτέρα Νοσοκομείου Ημέρα: Τρίτη 

Λ. Μακρυγιάννη 50, 45445, ΙΩΑΝΝΙΝΑ Ώρα: 14.00 π.μ. Λ. Μακρυγιάννη 50, ΙΩΑΝΝΙΝΑ Ώρα: 10.00 π.μ. 

     
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά που 

προσδιορίζεται βάσει της τιμής. Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού μπορεί να προτείνει κατακύρωση της 
προμήθειας για ολόκληρη, μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό μέχρι 30%, σύμφωνα με το άρθρο 
104 του Ν. 4412/16.  

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και δεν γίνονται 
αποδεκτές.  

Για ό,τι δεν προβλέπεται από την παρούσα Διακήρυξη εφαρμόζονται οι περί προμηθειών του Δημοσίου 
διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά. 
 

 

 

 

                                                                                                            Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
                                                                                                           

 
 
 
 
 

                                                                                                      ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 1. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες/οικονομικούς φορείς για εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, 
προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του 
παραπάνω αναφερόμενου χρόνου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
 
ΑΡΘΡΟ 2: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα  ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα και 
υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους σε δύο αντίγραφα (εκ των οποίων το ένα θα φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ»)  
μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 
α. Η λέξη «Προσφορά». 
β. Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής, ήτοι ‘ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»” 
γ. Ο τίτλος της διακήρυξης. 
δ. Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών). 
ε. Τα στοιχεία του συμμετέχοντα. 
 
Ο φάκελος θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία» και θα  
περιλαμβάνει τρεις ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους με τις ενδείξεις:  
 
Α. «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» 
Ο φάκελος περιέχει:  
1. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986, ότι ο συμμετέχων/οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις: 
     1.1. δεν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη απόφαση για:  
      α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),   
      β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται 
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην 
παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την 
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη 
νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 
      γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 
     δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα 
άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο 
άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με 
την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην 
εθνική νομοθεσία με το ν. με το ν. 3691/2008 (Α΄166), 
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας 
ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 4198/2013 (Α΄215 ). 
 
2. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986, ότι ο συμμετέχων/οικονομικός φορέας: 
α) δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης,  διαπιστωμένα 
από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία. 
β) αποδέχεται πλήρως τους όρους της παρούσας διακήρυξης. 
γ) αναφέρει στην προσφορά του στοιχεία αληθή και ακριβή. 
δ) παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση του Νοσοκομείου για αναβολή ή 
ακύρωση – ματαίωση της διαδικασίας προμήθειας. 
ε) σε περίπτωση κατακύρωσής του, θα αναλάβει το έργο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Β. 
 
3. Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος (δεν απαιτούνται αν έχουν ήδη υποβληθεί σε πρόσφατη 
προσφορά): 

Για ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ανωνύμου Εταιρείας (ΑΕ) ή Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ): 
α) ακριβές αντίγραφο από το τηρούμενο στην αρμόδια κατά περίπτωση διοικητική ή δικαστική αρχή τελευταίο ισχύον 
καταστατικό της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό εταιρείας, συνοδευόμενο από το αντίστοιχο ΦΕΚ. 
β) βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να προκύπτει η αρχική 
καταχώρηση της εταιρείας, καθώς και οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης 
αυτής, με ανάλογη μνεία στα αντίστοιχα ΦΕΚ. 

 Για ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας (ΟΕ ή ΕΕ): 
α) Επίσημο αντίγραφο του συμφωνητικού σύστασης της εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και του 
τελευταίου σε ισχύ καταστατικού της εταιρείας.  
β) Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή. 

 Για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα: 
Ανάλογα με τη μορφή τους, αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά με αυτά που αναφέρονται στις ανωτέρω 
υποπαραγράφους τα οποία προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας της έδρας ή λειτουργίας τους και από τα οποία 
αποδεικνύεται η νόμιμη σύσταση και λειτουργία τους, η εγγραφή στα προβλεπόμενα μητρώα εταιριών και το τελευταίο σε ισχύ 
καταστατικό, και οι λοιπές πληροφορίες και στοιχεία, που ζητούνται ανωτέρω για τους ημεδαπούς. 

 Για φυσικά πρόσωπα: 
α) Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του. 
β) Πιστοποιητικό εγγραφής σε επαγγελματικό μητρώο ή επιμελητήριο. 



ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 89/16 

ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» 
Σελίδα 4 από 7 

 

 
4. Παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπό τους. 
 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά για κάθε 
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.  
 
Β. «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
Στο φάκελο τοποθετούνται  τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που ζητούνται από το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της διακήρυξης.  
 
Γ. «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
Οικονομική προσφορά του υποψηφίου, με την τιμή σε ευρώ.  Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, 
καθώς και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, εκτός από τον ΦΠΑ, που θα δίνεται 
ξεχωριστά, είτε ως ποσοστό, είτε ως απόλυτη τιμή. Σε περίπτωση ασυνήθιστα χαμηλής οικονομικής προσφοράς, 
εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από το άρθρο 88 του ν. 4412/2016. 
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση απορρίπτεται.  
 

Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών 

θα γίνει σε ένα στάδιο, σε δημόσια συνεδρίαση, κατά την ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού, εκτός αν η 

επιτροπή διενέργειας κρίνει ότι οι οικονομικές προσφορές πρέπει να αποσφραγιστούν σε επόμενη φάση. Η αξιολόγηση θα 

ολοκληρωθεί σε επόμενη, κλειστή συνεδρίαση της επιτροπής. 
 
ΑΡΘΡΟ 3: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  
Εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται. Ο ανάδοχος που θα προκύψει είναι υποχρεωμένος, το αργότερο κατά την υπογραφή της 
σύμβασης, να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% του συνολικού 
συμβατικού τιμήματος, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
 
ΑΡΘΡΟ 4: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  
Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις 
ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για 
έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.  
Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά Ι δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο του αναδόχου 
θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους των αρμόδιων 
Υπουργείων.  
Οι κρατήσεις οι οποίες βαρύνουν τον ανάδοχο είναι οι ακόλουθες: 
α) Υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (Φ.Ε.Κ. 545 Β’ /24-3-’09) : 2,00 %. 
β) Ο προβλεπόμενος από το άρθρο 64 Κεφ. Β παραγ. 2 του Ν. 4172/2013 φόρος εισοδήματος, ο οποίος παρακρατείται κατά 
την πληρωμή του τιμήματος. 
γ) Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων: κράτηση 0,06% επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων (Ν. 4146/2013 - Φ.Ε.Κ. 90/18.4.2013 και Ν. 4013/2011 - Φ.Ε.Κ. 204/Α΄/15.9.2011). 
δ) Τέλος χαρτοσήμου ποσοστού 3% επί του ποσού της ανωτέρω κράτησης, πλέον εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. ποσοστού 20%. 
Ο αναλογούν Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) βαρύνει το Νοσοκομείο και θα υπολογίζεται χωριστά. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
ΛΙΣΤΑ ΕΙΔΩΝ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

α.α Περιγραφή  είδους 

Ποσό 

τητα 

(τεμ.) 

Τιμή/ 

τεμ 

Τιμή Π.Τ. 

(€) Κωδ. Π.Τ. 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ ΠΡΟ 

ΦΠΑ 

1 

Καθετήρες στεφανιογραφίας σκληροί. Nα διατίθενται από 4-7F. Να 

είναι διαθέσιμοι σε όλους τους τύπους καμπυλότητας 

(συμπεριλαμβανομένου και του τύπου Williams). Να έχουν ακριβή 

ανταπόκριση στους εξωτερικούς χειρισμούς. Να έχουν άριστη μνήμη 

και να μην κάμπτονται. 200 8,50 8,50 3.3.2 1.700,00 € 

2 

Καθετήρες στεφανιογραφίας κερκιδικής προσπέλασης 4-7f 

εξειδικευμένοι για πρόσβαση από την κερκιδική αρτηρία. Να 

παρέχουν δυνατότητα καθετηριασμού του αριστερού και του δεξιού 

στεφανιαίου δικτύου με χρήση ενός καθετήρα. 130 22,00 22,00 24.4.8 2.860,00 € 

3 

Καθετήρες στεφανιογραφίας μαλακοί. Να διατίθενται σε  4-7F.  Να 

διαθέτουν διολισθητική επικάλυψη για μείωση των τριβών και των 

τραυματισμών των αγγείων. Να διαθέτουν μεταλλικό πλέγμα με 

διπλή επίστρωση σύρματος για άριστη περιστροφικότητα και 

κατευθυντικότητα. Να διαθέτουν μεγάλο εσωτερικό αυλό. Να 

διατίθενται σε όλους τους τύπους καμπυλότητας 

συμπεριλαμβανομένου και του brachial type για προσέγγιση των 

στεφανιαίων αρτηριών από τις αρτηρίες του άνω άκρου.      65 22,00 22,00 24.4.8 1.430,00 € 

4 

Διαγνωστικοί  καθετήρες κοιλιογραφίας. Να διατίθενται σε 

διαμέτρους 4-7F, σε όλους τους τύπους και σε διάφ. μήκη. Να 

διαθέτουν μεγάλο εσωτερικό αυλό.Να αντέχουν σε υψηλές πιέσεις 

μέχρι 1200 psi. 20 5,00 5,00 24.6.9 100,00 € 

5 

Θηκάρια εισαγωγής καθετήρων χωρίς υδρόφιλη επίστρωση, 

διαφόρων διαμέτρων (από 4-8F) και μήκους 11, 24 και 35 cm.  Να 

έχουν  ικανοποιητική ακτινοσκιερότητα και ικανοποιητική εφαρμογή 

στυλεού. Να έχουν υψηλή δυνατότητα εφαρμογής, χωρίς να 

τραυματίζουν το αγγείο. Να έχουν δακτύλιο συρραφής στο άκρο του 

θηκαριού. Να έχουν εύχρηστο κλείδωμα. Να διατίθενται και με 

βιδωτό μηχανισμό κλειδώματος για σταθεροποίηση των καθετήρων . 

Να έχουν καλή ανταπόκριση στους εξωτερικούς χειρισμούς, και να 

είναι εύχρηστα στο χειρισμό.     65 14,50 14,50 24.6.57 942,50 € 

6 

Σύστημα εισαγωγής κερκιδικής πρόσβασης 5-6F που να 

περιλαμβάνει: Θηκάρι ακτινοσκιερό από πολυουρεθάνη με 

αιμοστατική βαλβίδα μήκους 11 εκ με διαστολέα, Βελόνη κλασική 

παρακέντησης 21 Ga και μήκους 3,8cm Οδηγό σύρμα 0,018΄΄, 

τύπου κάνουλας 80 14,25 14,25 24.6.40 1.140,00 € 

7 

Σύστημα εισαγωγής κερκιδικής πρόσβασης που να περιλαμβάνει: 

Υδρόφιλο θηκάρι μήκους 10-11 εκ. 5-6 F με αιμοστατική βαλβίδα, 

πλευρική είσοδο με 3way και διαστολέα Οδηγό σύρμα 0,025’’ με 

βελόνη κλασική εισαγωγής. 80 21,50 21,50 Δ.Υ. 1.720,00 € 

8 

Βελόνες διαδερμικής παρακέντησης αγγείων χωρίς στυλεό. Να 

διατίθενται σε μεγέθη διαμέτρου 18 Ga και σε διάφορα μήκη. Να 

έχουν καλή πρόσβαση οδηγού σύρματος. 65 2,75 2,75 4.6.58 178,75 € 

9 Βελόνες για κερκιδική πρόσβαση 100 2,20 2,20 Δ.Υ. 220,00 € 

10 

Θηκάρια εισαγωγής καθετήρων με μεταλλικό πλέγμα, διαφόρων 

διαμέτρων (6-7 F) και μήκους 35cm . Να έχουν ικανοποιητική 

ακτινοσκιερότητα και ικανοποιητική εφαρμογή στυλεού. Να έχουν 

υψηλή δυνατότητα εφαρμογής, χωρίς να τραυματίζουν το αγγείο. 

Να έχουν δακτύλιο συρραφής στο άκρο του θηκαριού. Να έχουν 

εύχρηστο κλείδωμα. Να έχουν καλή ανταπόκριση στους εξωτερικούς 

χειρισμούς και να είναι εύχρηστα στο χειρισμό. 10 141,30 141,30 55.6.10 1.413,00 € 

11 

Οδηγοί καθετήρες αγγειοπλαστικής μαλακοί μεγάλου εσωτερικού 

αυλού. Να διατίθενται σε μεγέθη 5-8F. Να διατίθενται σε όλους τους 

τύπους καμπυλότητας. Να διαθέτουν ιδιαίτερα μεγάλο εσωτερικό 

αυλό. Να έχουν υψηλή οδηγησιμότητα και υποστηρικτική ικανότητα 

και να μη δημιουργούν τριβές. Το υλικό κατασκευής να παρέχει 

υψηλή ακτινοσκιερότητα. Να διατίθενται με ή χωρίς πλευρικές οπές.                                                                                                                                                             80 53,00 53,00 24.6.55 4.240,00 € 

12 

Οδηγά σύρματα αγγειοπλαστικής. Να διαθέτουν υδρόφιλη 

επίστρωση σε μήκος 35cm από το άκρο τους  για μειωμένη 

αντίσταση και ομαλή μετάβαση στο σημείο της βλάβης.  Να 

διαθέτουν ακτινοσκιερό δείκτη για άριστη ακτινοορατότητα. Να 

διαθέτουν επικάλυψη PTFE στο σώμα του καθετήρα για καλύτερη  

οδηγησιμότητα. Να διατίθενται σε ποικιλία σκληρότητας μαλακά, 

ημίσκληρα, σκληρά. Nα διατίθενται σε ευθέα και τύπου J. Να 

διατίθενται  και σε μήκη και 300cm 60 65,00 65,00 3.6.11 3.900,00 € 

13 

Οδηγά σύρματα αγγειοπλαστικής. Να διαθέτουν υδρόφιλη 

επίστρωση σε μήκος 35cm από το άκρο τους  για μειωμένη 

αντίσταση και ομαλή μετάβαση στο σημείο της βλάβης και με άκρο 

από ελαστίνη ή ισοδύναμο. Να διαθέτουν ακτινοσκιερό δείκτη για 

άριστη ακτινοορατότητα. Να διαθέτουν επικάλυψη PTFE στο σώμα 

του καθετήρα για καλύτερη  οδηγησιμότητα. Να διατίθενται σε 

ποικιλία σκληρότητας μαλακά, ημίσκληρα, σκληρά Nα διατίθενται σε 40 65,00 65,00 3.6.11 2.600,00 € 
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ευθέα και τύπου J. Να διατίθενται  και σε μήκη και 300cm.  

14 

Αυτόματες αιμοστατικές βαλβίδες. Να διαθέτουν μηχανισμό 

κλειδώματος με πίεση του άκρου της βαλβίδας.  Να επιτρέπουν την 

εύκολη εισαγωγή και εξαγωγή των υλικών αγγειοπλαστικής.  Να 

αποτρέπουν πλήρως την διαφυγή αίματος. 80 6,95 6,95 24.6.24 556,00 € 

15 

Οδηγά σύρματα αγγειοπλαστικής για ελικοειδή αγγεία. Να διατίθεται 

σε μήκος 180cm και να διαθέτει επικάλυψη PTFE και σιλικόνης στο 

σώμα του σύρματος ενώ στο άπω τμήμα του να διαθέτει υδρόφιλη 

επικάλυψη. 10 65,00 65,00 3.6.11 650,00 € 

16 

Σύρματα αγγειοπλαστικής για στενώσεις υψηλού βαθμού, 

ασβεστωμένες στενώσεις και χρόνιες αποφράξεις. Να έχουν 

υδρόφιλη επικάλυψη τύπου Μ για μείωση των τραυματισμών και 

εύκολη καθοδήγηση. Να διαθέτουν υπερελαστικό πυρήνα. Να 

διαθέτουν επικάλυψη από πολυουρεθάνη και ακτινοσκιερό υλικό. 15 160,00 160,00 3.6.12 2.400,00 € 

17 

Υδρόφιλα οδηγά σύρματα αγγειογραφίας  με υδρόφιλη επικάλυψη 

για την πραγματοποίηση αγγειογραφίας τόσο των στεφανιαίων 

αρτηριών όσο και των περιφερικών αγγείων μαλακά και σκληρά 

διαφόρων μηκών(150 , 180, 260 cm)  και διαμόρφωσης τελικού 

άκρου 45 20,30 20,30 3.6.10 913,50 € 

18 

Οδηγά σύρματα αγγειογραφίας .Να διατίθενται με άκρο ευθύ & 

κυρτό (J) σε μήκος 150 cm και διαμ. 0.025– 0.035΄΄Να  είναι 

ευέλικτα, να μη προκαλούν τριβή στο τοίχωμα των αγγείων και να 

έχουν ατραυματικό άκρο.Να παρέχουν έλεγχο κατευθυντικότητας 

και περιστροφικότητας.Να έχουν δυνατότητα ευθειασμού από το 

χρήστη.Να προσφερθούν ξεχωριστά στις εξής κατηγορίες:1.Με 

ηλεκτροστατική επικάλυψη Teflon 5852. Τύπου Bentson  23. Τύπου 

Amplatz super stiff 3 200 4,40 4,40 24.6.21 880,00 € 

19 

Οδηγά σύρματα αγγειογραφίας .Να διατίθενται με άκρο ευθύ & 

κυρτό (J) σε μήκος  260 cm και διαμ. 0.025– 0.035΄΄Να  είναι 

ευέλικτα, να μη προκαλούν τριβή στο τοίχωμα των αγγείων και να 

έχουν ατραυματικό άκρο.Να παρέχουν έλεγχο κατευθυντικότητας 

και περιστροφικότητας.Να έχουν δυνατότητα ευθειασμού από το 

χρήστη.Να προσφερθούν ξεχωριστά στις εξής κατηγορίες:1.Με 

ηλεκτροστατική επικάλυψη Teflon 5852. Τύπου Bentson  23. Τύπου 

Amplatz super stiff 3 45 4,40 4,40 24.6.21 198,00 € 

20 

Μικροκαθετήρας ειδικά για τις δύσκολες ανατομικά ή 

απασβεστωμένες βλάβες των στεφανιαίων αγγείων με σύγχρονη 

δυνατότητα έγχυσης σκιαγραφικού. Να διατίθεται σε μικρές 

διαμέτρους με άκρο προοδευτικά λεπτυνόμενο και ευέλικτο –μεγάλη 

εσωτερική διάμετρο για μέγιστη στήριξη στο σύρμα της 

αγγειοπλαστικής 1 720,00 720,00 Δ.Υ. 475,20 € 

21 

Σύριγγες χορήγησης σκιαγραφικού μίας χρήσης 12cc, με 

περιστρεφόμενη στρόφιγγα ασφαλείας  (Luer lock) και 

διαβαθμισμένο έμβολο με stopper Να έχουν καλή ανταπόκριση 

στους εξωτερικούς χειρισμούς και να είναι εύχρηστες στο χειρισμό. 200 2,05 2,05 24.6.29 410,00 € 

22 

Πολύβρυσα τριπλά αριστερόστροφα -δεξιόστροφα, με στρόφιγγα 

ασφαλείας (Luer lock) Να έχουν καλή ανταπόκριση στους 

εξωτερικούς χειρισμούς, και να είναι εύχρηστες στο χειρισμό. 200 1,65 1,65 24.6.58 330,00 € 

23 Προεκτάσεις υψηλών πιέσεων. 35 1,25 1,25 Δ.Υ. 43,75 € 

24 Προεκτάσεις χαμηλών πιέσεων από 100cm έως 180 cm 300 4,00 4,00 24.6.42 1.200,00 € 

25 

Αποστειρωμένα σεντόνια μιας χρήσης με οπές στις μηροβουβωνικές 

περιοχές  και στις κερκιδικές αρτηρίες για αγγειογραφία, 

διαστάσεων 150x300cm με διαφανές φιλμ 130 9,80 9,80 Δ.Υ. 1.274,00 € 

26 

Πακέτο αγγειογραφίας – σετ με όλα τα απαραίτητα υλικά ( Κάλυμμα 

τραπεζιού, σεντόνι αγγειογραφίας με οπές στις μηροβουβωνικές 

περιοχές και στις κερκιδικές αρτηρίες, μπλούζα χειρουργείου, 

χειροπετσέτες, καλύμματα λυχνίας παραβάν, λεκανίδια πλαστικά σε 

250ml, 500m, 4000ml περίπου, λαβίδα καθαρισμού, σύριγγες, και 

βελόνες,  γάζες,  νυστέρι ), να είναι αποστειρωμένο για ένα ασθενή 

και μιας χρήσεως, με ανθεκτικά υλικά και απορροφητικό, αδιάβροχο 

ιματισμό.  65 19,50 19,50 Δ.Υ. 1.267,50 € 

27 

Σετ συσκευής φουσκώματος μιας χρήσης τύπου σκανδάλης. Να 

περιλαμβάνεται συνδετικό με περιστρεφόμενη αιμοστατική βαλβίδα 

και εισαγωγέα σύρματος.  Να διατίθενται σε τύπους μανόμετρου 20 

& 30ATM. Σύριγγα φουσκώματος να είναι διαφανής σε όλη της την 

επιφάνεια. Η λαβή να είναι τύπου σκανδάλης ώστε η απελευθέρωση 

του εμβόλου να είναι άμεση και εύκολη. 80 22,00 22,00 24.6.28 1.760,00 € 

28 

Μορφομετατροπείς (Transducer) μιας χρήσεως που να είναι 

συμβατοί με το Μόνιτορ απεικόνισης αιμοδυναμικών Draeger 

Medical , Infinity Delta. 150 6,04 6,04 17.8.66 906,00 € 

29 

Σύστημα αιμόστασης κερκιδικής αρτηρίας – αιμοστατικό πίεστρο . 

Περιβραχιόνιο κατασκευασμένο από ειδικά επεξεργασμένο 

πλαστικό.-Να διαθέτει ειδική ένδειξη που οριοθετεί την τοποθέτησή 

του πάνω στο σημείο καθετηριασμού της κερκιδικής αρτηρίας- Να 

παρέχει ελεγχόμενη πίεση στην κερκιδική αρτηρία χωρίς να 

επηρεάζεται η ροή του αίματος στην ωλένια αρτηρία. 100 34,00 34,00 24.6.17 3.400,00 € 
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30 

Κεφαλές ενδοστεφανιαίου υπερήχου ηλεκτρονικού τύπου με 

συχνότητα σάρωσης 10MHz και 20MHz, κατάλληλοι για χρήση σε 

περιφερικά αγγεία, καθώς και στο φλεβικό περιφερικό σύστημα. 

Δυνατότητα εικονικής ιστολογικής ανάλυσης "Virtual Histology" και 

έγχρωμης απεικόνισης της ροής του αίματος "ChromaFlo". 2 1600,00 1600,00 Δ.Υ. 3.200,00 € 

31 

Οδηγά σύρματα μέτρησης ενδοστεφανιαίας πίεσης  FFR-IFR. Να 

παρέχουν τη δυνατότητα μέτρησης στεφανιαίας εφεδρείας IFR 

χωρίς τη χρήση αδενοσίνης. Πέρα από τη χρήση τους για τη μέθοδο 

FFR-IFR, να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και  ως οδηγά σύρματα 

αγγειοπλαστικής. 7 630,00 630,00 24.6.56 4.410,00 € 

32 

Καθετήρες που να χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με οδηγούς 

καθετήρες για την πρόσβαση σε διακριτές περιοχές των 

στεφανιαίων αγγείων. Οι καθετήρες αυτοί διευκολύνουν την 

τοποθέτηση και την εναλλαγή οδηγών συρμάτων και άλλων 

ενδαυλικών συσκευών με την τεχνική “mother & child”. Να 

διαθέτουν εύκαμπτο απώτερο άκρο για ατραυματική εναπόθεση 

των οδηγών συρμάτων. Να διαθέτει ακτινοσκιερό δείκτη σε κάποια 

απόσταση από το άκρο του. Το σύστημα να επιτρέπει την ανάπτυξή 

του μέσω της υπάρχουσας βαλβίδας 1 505,00 505,00 Δ.Υ. 333,30 € 

33 

Μπαλόνια ενδοαορτικής αντλίας με οπτική ίνα και σύστημα 

διαδερμικής εισαγωγής  1 1450,00 1450,00 Δ.Υ. 1.450,00 € 

34 

Σύριγγες για τον εγχυτή τύπου ACCUTRON HP-D  ARMOR με 

καθετήρα αναρρόφησης 10 12,00 12,00 Δ.Υ. 120,00 € 

36 Ηλεκτρόδια προσωρινής βηματοδότησης χωρίς μπαλόνι 5 50,00 50,00 Δ.Υ. 250,00 € 

37 Ηλεκτρόδια προσωρινής βηματοδότησης με μπαλόνι 5 50,00 50,00 Δ.Υ. 250,00 € 

38 

Καθετήρες Swan Ganz σε μεγέθη 6-8F με πέντε αυλούς και με 

δυνατότητα μέτρησης της καρδιακής παροχής με τη μέθοδο της 

θερμοδιάλυσης 5 40,65 40,65 23.1.98 203,25 € 

39 

Καθετήρες μέτρησης της πίεσης ενσφήνωσης των πνευμονικών 

τριχοειδών, με μπαλόνι, αυξημένης σκληρότητας και με δυνατότητα 

να δέχονται στον αυλό τους  σύρμα 0,035’’ 5 29,95 29,95 23.1.70 149,75 € 

40 

Συσκευές αγγειακής αιμόστασης κολλαγόνου με παραμονή ξένου 

σώματος στο αγγείο. Να διατίθενται σε διαμέτρους από 6-8F 5 125,50 125,50 24.6.41 627,50 € 

41 

Ενδοαυλικές μεταλλικές προθέσεις STENT στεφανιαίων αγγείων, 

τοποθετημένα σε μπαλόνι χαμηλού profile και υψηλής 

προωθητικότητας με επικάλυψη με συνθετικό μόσχευμα και ικανή 

ακτινοσκιερότητα.  1 1500,00 1500,00 Δ.Υ. 1.500,00 € 

42 

Σύστημα απόσυρσης ξένων σωμάτων διαφόρων μεγεθών από το 

αγγειακό σύστημα. 1 365,00 365,00 24.6.59 365,00 € 

43 

Καθετήρες αναρρόφησης θρόμβων Να είναι συμβατοί με οδηγό 

καθετήρα 6FΝα είναι κατασκευασμένοι από PEBAXΝα είναι τύπου 

Rapid ExchangeΝα διαθέτουν μεγάλο εσωτερικό αυλό Να  

διαθέτουν συρμάτινη περιέλιξη με τεχνολογία ενιαίου τοιχώματος 

για άριστη περιστροφικότητα και κατευθυντικότητα. Να διαθέτουν 

τεχνολογία ενιαίου τοιχώματος 2 142,00 142,00 24.6.30 284,00 € 

44 

Καθετήρας περιστροφικής αθηρεκτομής για την διάνοιξη 

επασβεστωμένων  2 800,00 800,00 24.6.64 1.600,00 € 

45 Σύστημα περιστροφικής αθηρεκτομής  2 1200,00 1200,00 24.6.67 2.400,00 € 

46 

Οδηγά συρματα για την προώθηση της περιστρεφόμενης ελαίας 

/αθηρετόμου 2 180,00 180,00 24.6.66 360,00 € 

47 

Προωθητήρας για την χρήση του καθετήρα περιστροφικής 

αθηρεκτομής  2 500,00 500,00 24.6.65 1.000,00 € 

48 

Καθετήρες ενδοστεφανιαίας απεικόνiσης με την τεχνολογία Optical 

Coherrence Tomography με το συνοδό εξοπλισμό. 1 2000,00 2000,00 24.5.6 2.000,00 € 

49 

Κάλλυμα λυχνίας για τον αγγειογράφο ARTIS ZEE SIEMENS  

στρογγυλό διαστάσεις περίπου 70Χ50cm 130 0,88 0,88 Δ.Υ. 114,27 € 

50 

Κάλλυμα  προπετάσματος για τον αγγειογράφο  ARTIS ZEE 

SIEMENS διαστάσεις περίπου 100Χ100cm 130 0,90 0,90 Δ.Υ. 117,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ €59.842,27  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 24% €74.204,41  


