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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΡ.6814/2020
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
ME ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ(CPV33141110-4),
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 37.641,83€ ΜΕ Φ.Π.Α
ΜΕ ΚΡΙΤΙΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Συνοπτικός Διαγωνισμός
Χαμηλότερη τιμή
Ημερομηνία: 15η Σεπτεμβρίου 2020 ,
ημέρα Τρίτη κι ώρα 10:30 π.μ.
Ημερομηνία: 14η Σεπτεμβρίου 2020 ,
ημέρα Δευτέρα κι ώρα 14:30μ.μ.
Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου (Γραφείο προμηθειών)

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ανάδειξη προμηθευτών για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου
Διδυμοτείχου με επιδεσμικό υλικό( CPV 33141110-4), για χρονικό
διάστημα ενός (1) έτους, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης
37.641,83€ με Φ.Π.Α.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ

Τριάντα επτά εξακόσια σαράντα ένα ευρώ και ογδόντα τρία λεπτά με
φπα (37.641,83€) για την ετήσια σύμβαση.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Ένα (1) έτος
Η τιμή υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες
κρατήσεις
ΑΔΑ:6Β0Β4690Β9-7ΦΣ
ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
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Έχοντας υπόψη τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/ 08-08-2016), περί Δημοσίων συμβάσεων
έργων, Προμηθειών και υπηρεσιών.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134/τ.Α’/ 18-6-2007) περί Προμηθειών Φορέων
εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις,
καθώς και τις τροποποιήσεις αυτού .
3. Τις διατάξεις του Ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81/τ.Α’/04-04-2005), περί Εθνικού Συστήματος Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις.
4. Τις διατάξεις του Ν.3527/2007 (ΦΕΚ 25/τ.Α’/09-02-2007), περί Κύρωση συμβάσεων υπέρ
νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
και λοιπές διατάξεις.
5. Τις διατάξεις του Ν. 2889/2001 (Φ.Ε.Κ. 37/τ.Α’/02-03-2001) περί Βελτίωσης και
εκσυγχρονισμού του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις.
6. Τις διατάξεις του Ν. 2955/2001 (Φ.Ε.Κ. 256/τ.Α’/02-11-2001) περί προμηθειών
Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ και άλλες διατάξεις όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Τις διατάξεις του Ν. 4600/2019 (ΦΕΚ 43/τ.Α’/09-03-2019), περί Εκσυγχονισμού και
αναμόρφωσης Θεσμικού πλαισίου ιδιωτικών κλινικών, σύσταση Εθνικού Οργανισμού
Δημόσιας Υγείας, σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις.
8. Τις διατάξεις του Ν.4605/2019 (ΦΕΚ 52/τ.Α΄/1-4-2019), περί εναρμόνιση ελληνικής
νομοθεσίας με την οδηγία (ΕΕ) 2016/943.
9. Την Θ. 7ο /Δ.Σ. 3ο /13-04-2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία
εγκρίθηκε ο Πίνακας Προγραμματισμού Προμηθειών/Υπηρεσιών Γενικού Νοσοκομείου
Διδυμοτείχου Έτους 2020.
10. Την Θ.7ο /Δ.Σ. 11ης /29-07-2020 απόφαση του Διοικητικού συμβουλίου του Γ.Ν.
Διδυμοτείχου για την έγκριση διενέργειας-σκοπιμότητας συνοπτικού διαγωνισμού, για την
προμήθεια του Γ.Ν Διδυμοτείχου με «επιδεσμικό », (CPV 33141110-4), για ένα (1) έτος,
συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 37.641,83 € με Φ.Π.Α. και με κριτήριο κατακύρωσης
την χαμηλότερη τιμή.
11. Την υπ΄αριθμ. 264 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, με αριθ. πρωτ. 6565/27-08-2020 και
ΑΔΑ Δημοσίευσης 6Β0Β4690Β9-7ΦΣ.
1.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ ΕΙ
Συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη επιδεσμικού υλικού( CPV: 33141110-4), για την
κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Διδυμοτείχου, για ένα (1) έτος , συνολικής προϋπολογισθείσας
δαπάνης 37.641,83 € με ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.
Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ειδών αλλά και για
μέρος αυτών, απαραίτητη όμως προϋπόθεση αποτελεί η κατάθεση προσφοράς για το σύνολο
της ποσότητας του κάθε είδους.
Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, σύμφωνα με το άρθρο
25 του Ν.4412/2016, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων.
Εφόσον ασκούν δραστηριότητα συναφή µε το αντικείμενο της προμήθειας.
Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο διαγωνισμό, πρέπει να αποστείλουν στο Γραφείο
Προμηθειών του Νοσοκομείου μέσω αριθμ. Μηχ. Τηλεομοιοτυπίας , επιστολής, e-mail, κ.τ.λ., τα
στοιχεία τους (π.χ. Επωνυμία, Διεύθυνση, αριθμ. Τηλεφώνου, αριθμ. Μηχ. Τηλεομοιοτυπίας, email account. κ.τ.λ.). Σε περίπτωση που προκύψουν τυχόν διευκρινίσεις ή τροποποιήσεις, αυτές
θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου (www.did-hosp.gr), στο Πρόγραμμα Διαύγεια
και θα αποστέλλονται στα e-mail που θα δηλωθούν από τους ενδιαφερομένους.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί μέσω του προγράμματος Ερμής 8.1.7.Οι
ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστέλλουν e-mail στοpromitheies@1132.syzefxis.gov.gr,
προκειμένου να τους αποσταλεί η εφαρμογή Hermes 8.1.7, το αρχείο ειδών και οι οδηγίες
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λειτουργίας της εφαρμογής. Η εφαρμογή Hermes 8.1.7 υπάρχει και στο site του Νοσοκομείου
στο σύνδεσμο Εφαρμογή Προκηρύξεων.
Η παρούσα διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού διατίθεται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή από
την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου Διδυμοτείχου www.did-hosp.gr , την ιστοσελίδα του Εθνικού
Τυπογραφείου www.et.diavgeia.gov.gr και από το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων www.eprocurement.gov.gr.
Η κυρία Μπασιακίδου Ζωή παρέχει σχετικές με το διαγωνισμό πληροφορίες (τηλέφωνο
επικοινωνίας
2553350329,
Αριθμ.
Μηχ.
τηλεομοιοτυπίας:
2553350330,
e-mail:
promitheies@1132.syzefxis.gov.gr), όλες τις εργάσιμες ημέρες κι ώρες
ΑΡΘΡΟ 1Ο
ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΑΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Γραφείο
Προμηθειών
ΓΝ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
14η Σεπτεμβρίου 2020

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
15η Σεπτεμβρίου 2018

ημέρα Δευτέρα

ημέρα Τρίτη

κι ώρα 14:30μ.μ.

κι ώρα 10:30 π.μ.

ΤΟΠΟΣ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Γραφείο Προμηθειών
ΓΝ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί σε ανοικτή συνεδρίαση από την
αρμόδια Επιτροπή παρουσία των υποψηφίων που υπέβαλαν προσφορά ή εξουσιοδοτημένων
εκπροσώπων τους, την ημέρα και ώρα που ορίζεται στη διακήρυξη. Προσφορές που
υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν
αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. Τυχόν
απουσία υποψηφίου ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του δεν κωλύει το άνοιγμα της
αντίστοιχης Προσφοράς. Η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την
ίδια ημέρα (όλα τα στάδια αξιολόγησης) όπως παρακάτω.
Α’ ΦΑΣΗ – Έλεγχος Δικαιολογητικών Συμμετοχής
Στη φάση αυτή του διαγωνισμού η Επιτροπή αριθμεί, μονογράφει και αποσφραγίζει τους
κυρίως φακέλους των προσφορών και ελέγχει αν υπάρχουν, σε κάθε κυρίως φάκελο, τρεις
υποφάκελοι με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Εάν δεν υπάρχουν οι τρεις υποφάκελοι, ο προσφέρων αποκλείεται
από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης και οι υποβληθέντες υποφάκελοι παραμένουν
κλειστοί στην Υπηρεσία. Η αρμόδια Επιτροπή αποσφραγίζει τον φάκελο δικαιολογητικών,
μονογράφει και ελέγχει όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό ανά
φύλλο. Εισηγείται τον αποκλεισμό από τις επόμενες φάσεις αξιολόγησης των διαγωνιζομένων,
που έχουν υποβάλει ελλιπή στοιχεία ή των οποίων τα υποβληθέντα στοιχεία δεν ικανοποιούν
τους σχετικούς όρους της παρούσας Διακήρυξης. Καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορά, τα
υποβληθέντα δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα ελέγχου αυτών σε πρακτικό.
Β’ ΦΑΣΗ – Αποσφράγιση φακέλου Τεχνικής Προσφοράς
Σε αυτό το στάδιο, η Επιτροπή του διαγωνισμού αποσφραγίζει τους φακέλους των τεχνικών
προσφορών των εταιρειών που κατέθεσαν όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής. Μονογράφει και
ελέγχει όλα τα δικαιολογητικά και τα τεχνικά στοιχεία που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό
ανά φύλλο και λαμβάνοντας υπ’ όψη της τις τεχνικές προδιαγραφές, συνεχίζει στο επόμενο
στάδιο του διαγωνισμού με τους συμμετέχοντες που κατέθεσαν τεχνικά αποδεκτές προσφορές.
Εισηγείται τον αποκλεισμό από την επόμενη φάση αξιολόγησης των διαγωνιζομένων, που δεν
ικανοποιούν τους σχετικούς όρους της τεχνικής προσφοράς της παρούσας Διακήρυξης.
Καταχωρεί τα αποτελέσματα ελέγχου του σταδίου αυτού στο πρακτικό.
Γ’ ΦΑΣΗ – Αποσφράγιση φακέλου Οικονομικής Προσφοράς
Σε αυτό το στάδιο, η Επιτροπή του διαγωνισμού αποσφραγίζει τους φακέλους των
Οικονομικών προσφορών, μονογράφει και ελέγχει όλα τα οικονομικά στοιχεία που υποβάλλονται
κατά το στάδιο αυτό ανά φύλλο μόνο των εταιρειών που κατέθεσαν όλα τα δικαιολογητικά
συμμετοχής και η προσφορά τους είναι τεχνικά αποδεκτή. Οι Φάκελοι των Οικονομικών
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Προσφορών προσφερόντων που απορρίφθηκαν κατά την αξιολόγηση των Τεχνικών και λοιπών
στοιχείων δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται στους συμμετέχοντες.
Εάν στο Διαγωνισμό οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση

με τα έργα, τα αγαθά ή τις υπηρεσίες, μπορεί να αιτηθεί σύμφωνα με το άρθρο
88 του Ν.4412/2016, από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το
κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας,
κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής
πρόσκλησης. Μετά την εξέταση των υποβληθέντων στοιχείων και διευκρινίσεων, η Επιτροπή
του Διαγωνισμού εισηγείται την αποδοχή ή αιτιολογημένη απόρριψη της Προσφοράς αυτής.
Για να ολοκληρώσει το έργο της, η Επιτροπή του Διαγωνισμού μπορεί να καλεί
εγγράφως τους υποψηφίους και να θέτει διευκρινιστικές ερωτήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 102
του Ν.4412/2016. Διευκρινίσεις που δίδονται αυτοβούλως από τους συμμετέχοντες
οποτεδήποτε μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των Προσφορών χωρίς να ζητηθούν δεν
λαμβάνονται υπόψη.
Στο τέλος της διαδικασίας και με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των οικονομικών
προσφορών η Επιτροπή του Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό, στο οποίο αναδεικνύει την
συμφερότερη από οικονομική άποψη
προσφορά βάση της παραπάνω περιγραφείσας
διαδικασίας αξιολόγησης. Το πρακτικό υποβάλλεται προς έγκριση στο Δ.Σ. του Π.Γ.Ν. Έβρου ή
στον Αναπληρωτή Διοικητή. Η απόφαση έγκρισης του πρακτικού κοινοποιείται στους
συμμετέχοντες.
Κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού οι παρευρισκόμενοι λαμβάνουν
γνώση των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό, των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών
προσφορών (εκτός των στοιχείων που χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικά) και των τιμών που
προσφέρθηκαν. Σε περίπτωση που ο δικαιούμενος δεν παραστάθηκε, μπορεί να λάβει γνώση
των ανωτέρω στοιχείων, μόνο μετά από αίτησή του προς την Υπηρεσία. Η εξέταση των
προσφορών θα γίνει χωρίς απομάκρυνσή του από το χώρο του Νοσοκομείου και χωρίς να
επιτρέπεται η φωτοαντιγραφή.
ΑΡΘΡΟ 2Ο
ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές να αποστέλλονται στην διεύθυνση :
Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου
25ης Μαΐου 152 Διδυμότειχο
Γραφείο Προμηθειών
τηλ. 2553350329 , fax : 2553350330
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
παρούσα διακήρυξη στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου Διδυμοτείχου, το αργότερο έως
την 14η Σεπτεμβρίου 2020 , ημέρα Δευτέρα κι ώρα 14:30μ.μ., αφού πρώτα πρωτοκολληθούν
από την Γραμματεία. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα,
δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.
ΑΡΘΡΟ 3ο
ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στο Ν.4412/2016, στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο.
2. Στο φάκελο της προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
2.1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
2.2. Η πλήρης επωνυμία της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό.
2.3. Οι λέξεις ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ και ο πλήρης τίτλος του διαγωνισμού.
2.4. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού.
2.5. Τα στοιχεία του αποστολέα – οικονομικού φορέα.
3. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται τα απαιτούμενα από την διακήρυξη
στοιχεία –δικαιολογητικά συμμετοχής , τεχνική κι οικονομική προσφορά.
4. Όλα τα στοιχεία του Φακέλου της προσφοράς θα πρέπει να είναι συνταγμένα ή επίσημα
μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση αυστηρά τεχνικούς όρους για τους οποίους
δεν υπάρχει αντίστοιχη δόκιμη μετάφραση στην Ελληνική και που μπορεί να είναι στην Αγγλική
γλώσσα. Εξαίρεση αποτελούν και τα συνημμένα στην τεχνική προσφορά ενημερωτικά, τεχνικά
φυλλάδια και άλλα έντυπα – εταιρικά ή μη - με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο που μπορεί να
υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.
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5. Αντιπροσφορές κι εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Οι συμμετέχοντες που δεν
θα συμμορφωθούν με τον ανωτέρω όρο, δεν δικαιούνται σε καμία περίπτωση να
διαμαρτυρηθούν ή να επικαλεστούν λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προσφορών
τους.
6. Γίνονται δεκτές προσφορές που συνοδεύονται από φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών αντί των
πρωτοτύπων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4250/2014.
7. Επισημαίνεται ότι όλα τα φύλλα των παραπάνω εγγράφων θα φέρουν συνεχή αρίθμηση και
μονογραφή από τον οικονομικό φορέα, από το πρώτο μέχρι το τελευταίο. Η προσφορά σας
δεν πρέπει να έχει ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά
σας οποιοδήποτε διόρθωση αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον
προσφέροντα. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτήν διορθώσεις οι οποίες την
καθιστούν ασαφή.
8. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου.
9. Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην
διακήρυξη. Η συμφωνία των τεχνικών προδιαγραφών των προσφερομένων ειδών με τις
προδιαγραφές της διακήρυξης πρέπει να αποδεικνύεται από την τεχνική προσφορά.
Προσφορές που δεν θα πληρούν τα ανωτέρω θα απορρίπτονται.

ΑΡΘΡΟ 4ο
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Μέσα στον κυρίως φάκελο και σε σφραγισμένο υποφάκελο θα περιέχονται τα παρακάτω
δικαιολογητικά συμμετοχής:
1. ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΆ
ΕΚΠΡΟΣΏΠΗΣΗΣ,
εφόσον
η
συμμετοχή
γίνεται
δια
αντιπροσώπων/εκπροσώπων, σύμφωνα με το άρθρο 93 περ. δδ του Ν. 4412/2016.
2. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ Κάθε συμμετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ.
ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), ευκρινή
φωτοαντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων
τροποποιήσεων του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να
προκύπτουν ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ και τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου της ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την
υπογραφή τους, το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν
προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιριών ή κάθε
άλλου νομικού προσώπου.
3. Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) συμπληρωμένο από τον
συμμετέχοντα. Επισημαίνεται ότι η ημερομηνία της ανωτέρω δήλωσης θα πρέπει να φέρει
ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του
γνησίου υπογραφής.
Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ, το οποίο έχει αναρτηθεί και σε
επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc. στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου http://www.did-hosp.gr
(προμήθειες - προκηρύξεις) και στο ΕΣΗΔΗΣ. Αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με
τις συνέπειες του Ν. 1599/1986. Το ΤΕΥΔ κατατίθεται με μόνη την υπογραφή του
κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, σύμφωνα με το άρθρο 79Α
του Ν.4412/2016 το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 107 του Ν.4497/2017.
Το TEΥΔ αφορά :
- τους διαχειριστές, όταν τα νομικά πρόσωπα είναι Ο.Ε., Ε.Ε,ΕΠΕ, ΙΚΕ
-το Διευθύνων Σύμβουλος καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν τα
νομικά πρόσωπα είναι Α.Ε.
- στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
-σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.
Επισημαίνεται ότι :
1.Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.4412/2016
(Ά147), το ΤΕΥΔ περιέχει επίσης τις πληροφορίες όσον αφορά τους φορείς αυτούς.
2. Διευκρινίζεται ότι η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους, σε οποιοδήποτε χρονικό
σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την
ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας
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4.Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει,
υπογεγραμμένη σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν. 4412/2016, στην οποία να αναγράφονται τα
στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν οι προσφέροντες και να δηλώνεται ότι:
 αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας διακήρυξης.
 η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης κι έχουν
λάβει πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση αυτών.
 παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση του
Νοσοκομείου για αναβολή ή ακύρωση ή ματαίωση του διαγωνισμού, σύμφωνα με το
άρθρο 106 του Ν.4412/2016.
 συμμετέχει με μία μόνο προσφορά στο διαγωνισμό.
 ο χρόνος ισχύος της προσφοράς.
Η μη υποβολή των παραπάνω δικαιολογητικών και η μη συμπλήρωση της
δήλωσης σύμφωνα με τα ζητούμενα συνιστά τoν αποκλεισμό του συμμετέχοντα από
τον διαγωνισμό, εκτός εάν συντρέχουν καταστάσεις που δίνουν το δικαίωμα
παρέκκλισης σύμφωνα με αρ. 73 του Ν.4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 5ο
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Μέσα στον κυρίως φάκελο και σε σφραγισμένο υποφάκελο θα περιέχεται η τεχνική
προσφορά. Στην Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται επί ποινή απόρριψης τα
παρακάτω:
1.

Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει,

υπογεγραμμένη από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο της εταιρείας, στην οποία θα αναγράφονται τα
στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και στην οποία θα δηλώνετε:

ότι διαθέτετε κατάλληλη και επαρκή υποδομή (ειδικευμένο προσωπικό, τεχνικά
μέσα κ.λ.π.) για την εκτέλεση της σύμβασης.

ότι τα προσφερόμενα είδη φέρουν σήμανση CE και είναι κατάλληλα και ασφαλή
για τη χρήση για την οποία προορίζονται.

ότι ο προμηθευτής κι ο κατασκευαστής (εφόσον είναι διαφορετικές εταιρείες) του
προϊόντος διαθέτουν πιστοποίηση από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα για τη
διαχείριση της ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο EN ISO 9001:2000, ΕΝ ISO
13485:2007 (ή όποιο ισοδύναμο πρότυπο αφορά την προκηρυσσόμενη προμήθεια)

ότι μπορείτε να λάβετε όλα τα αναγκαία μέτρα απόσυρσης του προϊόντος από
την αγορά, σε περίπτωση που η χρήση του θέσει σε κίνδυνο την υγεία ή και την
ασφάλεια των χρηστών ή ενδεχομένως και άλλων προσώπων, καθώς και την ασφάλεια
πραγμάτων και εξοπλισμού.

ότι τα προσφερόμενα είδη ικανοποιούν τους Ευρωπαϊκούς και διεθνείς
κανονισμούς ασφαλείας και έχουν άδεια από το Γενικό Χημείο του Κράτους.

ότι τα προϊόντα διαθέτουν πιστοποιητικό ISO 9000:14001 ότι είναι φιλικά προς το
περιβάλλον.
 ότι εγγυάστε καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης την προσφερόμενη ποιότητα των
υλικών, την καταλληλότητά τους για τη χρήση για την οποία προορίζονται και γενικά
την ανταπόκρισή τους στις τεχνικές απαιτήσεις της διακήρυξης, καθώς και ότι
αναλαμβάνετε την υποχρέωση να διαθέσετε εξειδικευμένο υπάλληλο, ο οποίος θα
επιδείξει στο προσωπικό του Νοσοκομείου, εφόσον απαιτείται, τον τρόπο λειτουργίας
και χειρισμού των ειδών, καθώς και τα προστατευτικά μέτρα για την ασφάλεια του
προσωπικού, των ασθενών και των εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου.
 ότι εγγυάστε ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης θα διαθέτετε επαρκή ποσότητα
υλικών, ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του Νοσοκομείου, για το
οποίο προορίζονται τα υπό προμήθεια είδη.
ότι εφόσον είστε η μειοδότρια εταιρεία αναλαμβάνετε την υποχρέωση για την έγκαιρη και
προσήκουσα προσκόμιση των παραπάνω δικαιολογητικών, τα οποία θα αποδεικνύουν τα
δηλωθέντα, σε περίπτωση που σας.
2. Η Tεχνική προσφορά θα αποστέλλεται σε ένα (1) CD καθώς επίσης και έντυπη εκτύπωση
της τεχνικής προσφοράς σε ένα(1) αντίγραφο του CD, στο πρόγραμμα Ερμής 8.1.7.
σύμφωνα με το υπόδειγμα του Νοσοκομείου (SET UP) και τις οδηγίες που αναφέρονται
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σε αυτό. Υποβολή Τεχνικής Προσφοράς χωρίς προσκόμιση CD ή και CD με ελλιπή
στοιχεία και με οποιαδήποτε άλλη μορφή εκτός του προγράμματος δεν γίνεται
αποδεκτή και απορρίπτεται.
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει απαραίτητα, στην τεχνική προσφορά, να αναφέρουν για κάθε
είδος, εκτός από τεχνική περιγραφή του είδους και τα παρακάτω:
Α. τον κωδικός είδους της εταιρείας
Β. τον κωδικός παρατηρητηρίου που εντάσσεται το είδος. Σε περίπτωση που για το είδος δεν
υπάρχει αντιστοίχηση στο παρατηρητήριο τιμών να αναφερθεί.
Γ. το φπα του είδους.
Δ. την εμπορική ονομασία –μάρκα- κωδικό, το εργοστάσιο και την χώρα κατασκευής του κάθε
είδους
Ε. τη συσκευασία
ΣΤ. τον κωδικό ΕΚΑΠΤΥ
3. Ο προσφέρων εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην
προσφορά του την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο
προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της (πλήρης Διεύθυνση). Εφόσον ο προσφέρων δεν
θα κατασκευάσει ο ίδιος το τελικό προϊόν, σε δική του επιχειρηματική μονάδα, πρέπει να
δηλώνει στην προσφορά του την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευαστεί το
προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασης. Επίσης να επισυνάψει στην προσφορά του,
υπεύθυνη δήλωση προς τον φορέα, όπου (ο προμηθευτής) θα δηλώνει ότι η κατασκευή του
τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται
ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της
επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντί του την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε
περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή.
Η μη υποβολή των παραπάνω δικαιολογητικών συνιστά τoν αποκλεισμό του
προσφέροντα από το διαγωνισμό.
Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα, εφόσον κριθεί σκόπιμο, να ζητήσει οποιοδήποτε από
τα δικαιολογητικά.
Κατά την αξιολόγηση των προσφορών από το αρμόδιο όργανο δύναται να ζητηθεί από
τον προμηθευτή η κατάθεση δειγμάτων για τα είδη που κατέθεσε προσφορά κι αυτός είναι
υποχρεωμένος να τα καταθέσει.
ΑΡΘΡΟ 6ο
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Μέσα στον κυρίως φάκελο και σε σφραγισμένο υποφάκελο θα περιέχεται η οικονομική
προσφορά. Η προσφερόμενη τιμή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια από την οικονομική
προσφορά, η οποία πρέπει να είναι διαμορφωμένη σύμφωνα με όσα ζητούνται από την
παρούσα πρόσκληση.
Η τιμή πρέπει να δίνεται σε ευρώ (€), για παράδοση των εμπορευμάτων ελεύθερων στο
Νοσοκομείο. Οι τιμές θα δίδονται ως εξής: Τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. Ο Προμηθευτής
επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη κράτηση. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένο ποσοστό
Φ.Π.Α., αυτό θα διορθώνεται από την Υπηρεσία. Η Οικονομική προσφορά θα αποστέλλεται σε
ένα (1) CD καθώς επίσης και έντυπη εκτύπωση της Οικονομικής προσφοράς σε ένα(1)
αντίγραφο του CD , στο πρόγραμμα Ερμής 8.1.7. σύμφωνα με το υπόδειγμα του
Νοσοκομείου (SET UP) και τις οδηγίες που αναφέρονται σε αυτό.
Υποβολή
Οικονομικής Προσφοράς χωρίς προσκόμιση CD ή και CD με ελλιπή στοιχεία και με
οποιαδήποτε άλλη μορφή εκτός του υποδείγματος δεν γίνεται αποδεκτή και
απορρίπτεται.
Υπογραμμίζουμε ότι οι προσφερόμενες τιμές σας, δεν πρέπει να ξεπερνούν τις αναρτημένες
στο παρατηρητήριο τιμών (www.epromy.gr), όπως καταγράφηκαν κατά την τελευταία ήμερα
της προθεσμίας υποβολής προσφορών (για όποια υλικά έχουν ενταχθεί σε αυτό). Σε περίπτωση
που για κάποια είδη δεν υπάρχει αντιστοίχηση στο παρατηρητήριο τιμών, να υπάρχει υπεύθυνη
δήλωση.

Σε περίπτωση που προκύψουν
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ακριβώς τιμή, ο προμηθευτής θα επιλέγει με κλήρωση μεταξύ αυτών που
υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου
συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων μετά από
πρόσκληση.
Οι τιμές της πρoσφoράς είναι δεσμευτικές για τov προμηθευτή μέχρι και την
τελευταία οριστική τμηματική παραλαβή των ειδών της διακήρυξης . Αποκλείεται η αναθεώρηση
των τιμών της πρoσφoράς ή oπoιαδήπoτε αξίωση του προμηθευτή πέραν των τιμών της
πρoσφoράς του.
ΑΡΘΡΟ 7ο
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για τουλάχιστον (12) μήνες από
την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για τον χρόνο που αποδέχθηκαν να
παρατείνουν την προσφορά τους.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα
διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
ΑΡΘΡΟ 8ο
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
Κριτήριο για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και για την τελική
επιλογή του προμηθευτή είναι η χαμηλότερη τιμή, για όσες προσφορές κρίθηκαν τεχνικά
αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της διακήρυξης.
Για την αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθούν υπόψη και τα παρακάτω στοιχεία:
α. Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους της διακήρυξης.
β. Ο ανταγωνισμός που θα αναπτυχθεί.
γ. Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους
διαγωνισμούς ή την τιμή του Παρατηρητηρίου Τιμών της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας,
για όμοιο προϊόν.
Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου ή του Διοικητή. Η ανακοίνωση
της κατακύρωσης του διαγωνισμού γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα. Από την ανακοίνωση
του αποτελέσματος της διαγωνισμού στον Προμηθευτή , η Σύμβαση θεωρείται ότι έχει
συναφθεί το δε έγγραφο (Σύμβαση) που ακολουθεί έχει μόνον αποδεικτικό χαρακτήρα.
Εάν ο Ανάδοχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει την σύμβαση,
απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται στον
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 105 του Ν.4412/2016.
Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται,
όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων
σφαλμάτων ή παραδρομών.
Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα
δύο συμβαλλόμενα μέρη, μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ.
του Νοσοκομείου.
ΑΡΘΡΟ 9ο
ΔΕΙΓΜΑΤΑ
Όλοι οι προσφέροντες πρέπει μαζί με τις προσφορές τους να καταθέσουν δείγματα, τα οποία θα
πρέπει να είναι σε ποσότητα ή μέγεθος απολύτως επαρκή όπως ορίζει το Π.Δ118/2007 άρθρο36.
Τα δείγματα θα γίνονται αποδεκτά από την Υπηρεσία μέχρι και τέσσερις (4) εργάσιμες
ημέρες από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, με την προϋπόθεση ότι
το αποδεικτικό αποστολής θα περιέχεται στο φάκελο με τα τεχνικά στοιχεία.
Τα δείγματα θα αποστέλλονται μέσα σε ενιαίο φάκελο ή κιβώτιο με την ένδειξη ΔΕΙΓΜΑΤΑ
και θα αναγράφονται όλα τα στοιχεία της παραγράφου 3.3.του άρθρου 3 του παρόντος
παραρτήματος . Θα πρέπει να κατατεθεί ένα δείγμα από το κάθε είδος, εκτός κι αν η φύση ή
η αξία του δεν το επιτρέπει, σε αυτή την περίπτωση ο προσφέρων θα καταθέτει prospectus και
θα το αιτιολογεί γραπτώς και εφόσον ζητηθεί από την επιτροπή αξιολόγησης θα επιδείξει το
είδος. Οι προσφέροντες που θα καταθέσουν Prospectus , θα πρέπει να είναι τα πρωτότυπα του
κατασκευαστικού οίκου. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει τα κατατιθέμενα Prospectus να
συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος , νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της
υπογραφής , στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα
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στοιχεία του Prospectus του κατασκευαστικού οίκου. Τα Prospectus θα κατατίθενται στο φάκελο
τεχνικής προσφοράς.
Σε κάθε δείγμα ή Prospectus θα αναγράφονται απαραίτητα τα εξής :
1) To όνομα του προμηθευτή
2) O κωδ. αριθ. του είδους σύμφωνα με την συνημμένη κατάσταση της διακήρυξης.
Δείγματα που δεν είναι κατά τρόπο εμφανή σύμφωνα με τα παραπάνω δεν γίνονται δεκτά.
Εφόσον τα δείγματα ανήκουν σε ευπαθή ή επικίνδυνα υλικά ο προμηθευτής υποχρεούται να
αναφέρει τούτο εγγράφως επί του δείγματος στην Ελληνική γλώσσα, καθορίζοντας συγχρόνως
τον τρόπο φύλαξης και συντήρησης τους.
Κατά την αξιολόγηση των προσφορών από το αρμόδιο όργανο, τίθενται υπόψη του και τα
δείγματα ή Prospectus. Δεν είναι νόμιμη η συμμετοχή των εταιρειών που δεν έχουν καταθέσει
δείγματα ή Prospectus, η μη κατάθεσή τους συνεπάγεται την απόρριψη των προσφορών. Ο
ισχυρισμός ότι τα προσφερόμενα είδη είναι δοκιμασμένα γιατί χρησιμοποιούνται επί χρόνια από
το Νοσοκομείο δεν αναιρεί την παραπάνω υποχρέωση των εταιρειών, ούτε δικαιολογείται η
παράλειψη καταθέσεως δειγμάτων αφού η κατάθεσή τους επιβάλλεται για την σύγκριση με τα
προμηθευόμενα είδη και παραμένουν στο Νοσοκομείο καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος της
σύμβασης. Η αξία των δειγμάτων στις περιπτώσεις ελέγχου της ποιότητας και γενικά της
καταλληλότητας των ειδών, καθώς και το κόστος των εργαστηριακών εξετάσεων σε περίπτωση
χημικής εξέτασης του είδους, βαρύνει τον προμηθευτή.
Η επιστροφή των δειγμάτων θα γίνει ως εξής:
1. Των προμηθευτών στους οποίους δεν κατακυρώθηκαν ή δεν ανατέθηκε η προμήθεια, γίνεται
μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία κατακύρωσης ή ανάθεσης, μετά από έγγραφη δήλωσή
τους, η δε επιστροφή τους θα γίνει με μέριμνα και ευθύνη δική τους, σε αντίθετη περίπτωση τα
δείγματα θα παραμένουν στο Ίδρυμα, εφόσον δεν έχουν καταστραφεί μερικώς ή ολικώς κατά
την διαδικασία του ελέγχου.
2. Των συμβασιούχων προμηθευτών που κατατέθηκαν με την προσφορά τους και δεν
καταστράφηκαν μερικώς ή ολικώς κατά την διαδικασία των ελέγχων , μέσα σε τριάντα (30)
ημέρες μετά από έγγραφη δήλωσή τους , εφόσον έχει συντελεστεί η οριστική παραλαβή των
ειδών, με μέριμνα και ευθύνη τούτων.
Η αξία των δειγμάτων που λαμβάνονται από την Υπηρεσία, βαρύνει τους προμηθευτές και δεν
καταβάλλεται.
ΑΡΘΡΟ 10ο
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
10.1 Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης και των προσφερομένων τιμών θα ισχύει για δώδεκα (12)
μήνες.
10.2. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα, έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή του
Αναπληρωτή Διοικητή, εφόσον κριθεί αναγκαίο λόγω μη ολοκλήρωσης διαγωνισμού από το
Νοσοκομείο ή άλλο φορέα διενέργειας να παρατείνει μονομερώς τη σύμβαση επί τρείς (3) ακόμη
μήνες, με έγγραφη δήλωσή του που απευθύνεται στον προμηθευτή πριν από τη λήξη της
σύμβασης. Παράταση πέρα των τριών μηνών προϋποθέτει τη σύμφωνη γνώμη του
προμηθευτή. Η παράταση ισχύος της σύμβασης δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το χρονικό
διάστημα ισχύος της σύμβασης και πάντως τους δώδεκα (12) μήνες.
10.3. H δαπάνη για την προμήθεια θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό
του Γ.Ν.
Διδυμοτείχου.
10.4. Σε περίπτωση διενέργειας και υπογραφής σύμβασης σχετικού διαγωνισμού σε
περιφερειακό επίπεδο, η σύμβαση παύει να ισχύει αζημίως για το Νοσοκομείο.
10.5. Σε περίπτωση που το Υπουργείο Υγείας ή Υ.Πε ή άλλος φορέας παρέχει τη σχετική
προμήθεια στο Ίδρυμα με οποιοδήποτε τρόπο (δωρεά, σύμβαση, κ.λ.π.) που καλύπτει στο
σύνολο ή κατά ένα μέρος τις ανάγκες του, μονομερώς το Νοσοκομείο και χωρίς δικαίωμα για
αποζημίωση από μέρους του προμηθευτή μπορεί να μειώσει τις συμβατικές ποσότητες μέχρι και
του συνόλου αυτών.
10.6. Καμία αποζημίωση ή άλλη χρηματική καταβολή, δεν δικαιούται ο προμηθευτής στις
περιπτώσεις αδράνειας, παύσης κλπ. της σύμβασης, ιδίως δε γιατί δεν παρουσιάστηκε ανάγκη
χρησιμοποίησης των συμβατικών ποσοτήτων.
10.7. Εάν κατά την διάρκεια της σύμβασης αναδειχθεί για το αντικείμενο αυτής μετά από
διαγωνισμό νέος προμηθευτής , η ισχύς της παύει από την εφαρμογή της νέας σύμβασης.
10.8. Εάν γίνει, πριν την λήξη της ισχύος της σύμβασης, προκήρυξη νέου διαγωνισμού το
γεγονός αυτό δεν αποτελεί λόγο καταγγελίας της ή υπαναχώρησης από αυτήν του προμηθευτή.
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10.9. Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα
δύο συμβαλλόμενα μέρη μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμοδίου οργάνου.
ΑΡΘΡΟ 11ο
ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
Ο προμηθευτής δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής ή τις εξ
αυτής πηγάζουσες υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.
Κατ’ εξαίρεση ο προμηθευτής δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι
της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή Συμβατικού Τιμήματος, με βάση τους όρους της
Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ 12ο
ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Ο προμηθευτής οφείλει να παρέχει τις συμβατικές ποσότητες στο ΓΝ Διδυμοτείχου, όπως
αναλυτικά περιγράφεται στο Παράρτημα Α΄ της παρούσης, μετά από την παραγγελία της
αποθήκης.
Οι προς προμήθεια ποσότητες θα συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα παραστατικά
στοιχεία (Τιμολόγιο στο οποίο θα αναγράφεται ευκρινώς το προς προμήθεια είδος, κ.λπ.). Ο
προμηθευτής υποχρεούται να αναγράφει στα δελτία αποστολής και τα τιμολόγια πώλησης τον
αριθμό της σύμβασης κι ότι άλλο κριθεί αναγκαίο και του ζητηθεί από την Υπηρεσία.
Η παράδοση των υλικών θα γίνεται τμηματικά εντός πέντε (5) ημερών από τη διαβίβαση
σχετικής παραγγελίας από το Νοσοκομείο. Σε περιπτώσεις παραγγελιών για κάλυψη μεγαλύτερων
αναγκών του ενός (1) μηνός η παράδοση των ποσοτήτων θα γίνεται εντός είκοσι (20) ημερών.
Σαν τόπος παράδοσης των υλικών ορίζονται οι αποθήκες του Νοσοκομείου, με έξοδα, ευθύνη
και μέριμνα του προμηθευτή και με βάση την ισχύουσα διαδικασία παραλαβής τους.
Η οριστική παραλαβή των ειδών θα γίνεται εντός της ίδιας ημέρας, με τη παράδοσή τους στο
Νοσοκομείο. Η παράδοση των υλικών, τα οποία θα πρέπει να είναι απολύτως κατάλληλα για τη
χρήση που προορίζονται, θα γίνεται με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή. Ο προμηθευτής
οφείλει να παραδίδει μαζί με τα υλικά εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης ή άλλο κατάλληλο
έντυπο με οδηγίες χρήσης και συντήρησης αυτών στην Ελληνική γλώσσα, καθώς και κάθε άλλο
τεχνικό έγγραφο ή βοήθημα, το οποίο βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας πρέπει να συνοδεύει τα
είδη της προμήθειας.
Η παραλαβή των υλικών θα γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή του Νοσοκομείου. Κατά τη

διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος
και καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. Έπειτα η
επιτροπή μπορεί να παραλάβει το υλικό ή να το παραλάβει με παρατηρήσεις ή
να απορρίψει. Σε κάθε περίπτωση συντάσσει πρακτικό και συνεχίζει κατά
περίπτωση με τα όσα ορίζει το άρθρο 208 του Ν.4412/2016.
Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης
των υλικών μπορεί να παρατείνεται κατά διάστημα ίσο ή μικρότερο του αρχικού συμβατικού
χρόνου, με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμοδίου οργάνου, εφόσον έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα από τον προμηθευτή, το οποίο
υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Μετάθεση γίνεται σε
περίπτωση που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία ή άλλοι ιδιαίτερα σοβαροί λόγοι
που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στην
περίπτωση αυτή δεν επιβάλλονται κυρώσεις.
ΑΡΘΡΟ 13ο
ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΈΚΠΤΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ
13.1. Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται, μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε, vα
υπογράψει τηv σχετική σύμβαση, απορρίπτεται η προσφορά του από τηv κατακύρωση ή
ανάθεση που έγινε στο όvoμά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ’ αυτήν.
13.2. Με τηv ίδια διαδικασία o προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη
σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ’ αυτή, εφόσov δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή
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αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στov συμβατικό
χρόvo ή τov χρόvo παράτασης που του δόθηκε μετά από αίτησή του.
13.3. Ο προμηθευτής δεv κηρύσσεται έκπτωτος από τηv κατακύρωση ή την ανάθεση ή από τηv
σύμβαση, εφόσον:
13.3.1. Η σύμβαση δεv υπογράφηκε ή τo υλικό δεv φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή
αvτικαταστάθηκε με ευθύνη τoυ Νοσοκομείου.
13.3.2. Συvτρέχoυv λόγοι αvωτέρας βίας.
13.4. Με τηv απόφαση κήρυξης του προμηθευτή εκπτώτου από τη σύμβαση μπορεί vα του
παρασχεθεί η δυνατότητα παράδοσης τoυ υλικού μέχρι τηv πρoηγoύμεvη της ημερoμηvίας της
απόφασης κήρυξης έκπτωτου, πέραν της oπoίας oυδεμία παράδοση ή αντικατάσταση
απoρριφθέvτoς υλικού γίνεται δεκτή.
13.5. Στov προμηθευτή πoυ κηρύσσεται έκπτωτος από τηv κατακύρωση, την ανάθεση ή τη
σύμβαση, επιβάλλονται με απόφαση τoυ Δ.Σ. του Νοσοκομείου, ύστερα από γvωμoδότηση τoυ
αρμoδίoυ oργάvoυ, τo oπoίo υποχρεωτικά καλεί τov εvδιαφερόμεvo πρoς παροχή εξηγήσεων,
αθροιστικά ή διαζευκτικά, oι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 203 παρ. 4 του
Ν.4412/2016.
13.6. Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου, o
προμηθευτής ευθύνεται και για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος του Νοσοκομείου
από την μη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύμβασης.
13.6.1 Αν ο προμηθευτής διακόψει άκαιρα και χωρίς τη συναίνεση του Νοσοκομείου την
σύμβαση, πριν την ημερομηνία λήξεως του χρόνου ισχύος της καθώς και των παρατάσεών
της, υποχρεούται στην καταβολή προς το Νοσοκομείο ποινικής ρήτρας το ύψος της οποίας θα
αποφασισθεί μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν.Δ. Σε μια τέτοια περίπτωση το
Γ.Ν.Δ. θα δικαιούται ελεύθερα να προμηθευτεί τα είδη από την ελεύθερη αγορά και θα
δικαιούται να αξιώσει από τον έκπτωτο προμηθευτή την τυχόν προσήκουσα διαφορά τιμής.
13.6.2. Σε περίπτωση ελλείψεων ή παραλείψεων ή πλημμελούς εφαρμογής τον όρων της
σύμβασης, θα επιβάλλεται στον προμηθευτή πρόστιμο, ανάλογα με το είδος και το μέγεθος
της ζημιάς παρακρατούμενη από την αμοιβή του μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ. του
Γ.Ν.Δ.. Σε περίπτωση υποτροπής, η πιο πάνω ρήτρα διπλασιάζεται διατηρουμένου του
δικαιώματος καταγγελίας της σύμβασης και κήρυξης του προμηθευτή ως εκπτώτου.
Σε κάθε περίπτωση το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να λύσει μονομερώς τη σύμβαση,
κηρύσσοντας τον προμηθευτή έκπτωτο και να αξιώσει αποζημίωση.
13.7. Στον προμηθευτή σύμφωνα με το άρθρο 207 του Ν.4412/2016, επιβάλλεται πρόστιμο
5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα, αν το υλικό
φορτωθεί – παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης
του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε.

ΑΡΘΡΟ 14ο
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους
υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.
Ως τέτοια δεν θεωρούνται για τον Προμηθευτή όσα ευρίσκονται αντικειμενικά εντός του πεδίου
οικονομικής δραστηριότητας και ελέγχου του προμηθευτή. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας
αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω:
1. Γενική ή μερική απεργία, που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών του καταστήματος
ή του εργοστασίου του προμηθευτή.
2. Γενική ή μερική πυρκαγιά στο κατάστημα ή στο εργοστάσιο του προμηθευτή.
3. Πλημμύρα.
4. Σεισμός.
5. Πόλεμος.
6. Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών (Διεθνούς Δικτύου).
7. Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO).
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξολοκλήρου τον προμηθευτή,
ο οποίος υποχρεούται μέσα σε διάστημα είκοσι (20) ημερών, από τότε που συνέβησαν τα
περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στο
φορέα τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
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ΑΡΘΡΟ 15ο
ΠΛΗΡΩΜΗ

Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται μετά από κάθε τμηματική οριστική, ποιοτική και
ποσοτική παραλαβή από το Νοσοκομείο, με βάση τη συσκευασία, την περιγραφή και την τιμή
των ειδών, όπως αυτά θα προσδιορίζονται αναλυτικά στην τεχνική και οικονομική του
προσφορά.
Η πληρωμή θα γίνεται με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας της ποσότητας που
παραδόθηκε, μετά την οριστική παραλαβή των ειδών και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει
περίπτωση παραλαβής των ειδών με έκπτωση ή περίπτωση επιβολής προστίμων ή άλλων
οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του προμηθευτή.
H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€), μετά από προηγούμενη θεώρηση των σχετικών
χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Χρόνος εξόφλησης: Εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της
υποβολής του τιμολογίου πώλησης από τον προμηθευτή.
Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που
προβλέπονται στο άρθρο 200 του Ν. 4412/2016 και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση
τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ.
Η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει πριν από την ημερομηνία εκάστης
τμηματικής οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, και την έκδοση του αντίστοιχου
πρωτοκόλλου. Εάν ο προμηθευτής εκδώσει τιμολόγιο πώλησης – δελτίο αποστολής ως
συνοδευτικό φορολογικό στοιχείο των προϊόντων, η ως άνω προθεσμία υπολογίζεται από την
επομένη της σύνταξης του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής.
Σε περίπτωση που η πληρωμή του προμηθευτή καθυστερήσει από το Νοσοκομείο
εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, το Νοσοκομείο
καθίσταται υπερήμερο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4152/2013 και οφείλει τόκους χωρίς να
απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο.
Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την
αποστολή του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής στον αρμόδιο Επίτροπο του
Ελεγκτικού Συνεδρίου και μέχρι τη θεώρηση αυτού και β) κατά το χρονικό διάστημα τυχόν
δικαστικών διενέξεων. Επίσης, δεν προσμετρείται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής που
οφείλεται σε υπαιτιότητα του προμηθευτή (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων
δικαιολογητικών, παραλαβή των υλικών με έκπτωση λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές
προδιαγραφές κ.λ.π.).
Απαιτήσεις του Προμηθευτή για οιαδήποτε πληρωμή δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της
εκ μέρους του καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων που
αφορούν στην εξόφληση των φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών δαπανών που τον
βαρύνουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές Διατάξεις.
Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει το Νοσοκομείο.

Άρθρο 16ο
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

1
2

3

4

12

Τον προμηθευτή βαρύνουν οι παρακάτω κρατήσεις:
Υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας, Υπουργείου Υγείας.
Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεως επιβάλλεται
κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ
φόρων και κρατήσεων της αρχής, καθώς και κάθε συμπληρωματική σύμβασης
(άρθρο 4ο του Ν.4013/2011 όπως ισχύει).
Υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών επιβάλλεται κράτηση
0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και
κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης (άρθρο
350 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει)
Υπέρ του Δημοσίου επιβάλλεται κράτηση 0,02% η οποία υπολογίζεται επί της
αξίας εκτός φπα, της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το
ποσό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα

2%
0,07%

0,06%
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ΑΔΑ: 69Α24690Β9-Θ3Π

20PROC007267592 2020-09-04

και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και
Προμηθειών (άρθρο 36ο του Ν.4412/2016 όπως ισχύει)
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία
παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού. Ο Φόρος Προστιθέμενης
Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει το Νοσοκομείο

Άρθρο 17ο
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσης αλλά και μετά την λήξη ή λύση αυτής η εταιρεία
αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε
τρίτο, το σύνολο των εγγράφων και πληροφοριών που θα περιέλθουν σε γνώση της κατά την
εκτέλεση των υπηρεσιών/προμήθεια υλικών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της στο
πλαίσιο της παρούσης. Η εταιρεία μεταφέρει την εν λόγω υποχρέωση σε όλους τους
υπαλλήλους ή συνεργάτες της εμπλέκονται άμεσα με την εκτέλεση της παρούσας και
διασφαλίζει ότι αυτοί είναι σε πλήρη γνώση και έχουν δεσμευτεί με τις εν λόγω υποχρεώσεις
εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας.
Σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή πληροφοριών, η οποία αποδεδειγμένα οφείλεται στην
εταιρεία η και στους υπαλλήλους ή συνεργάτες της κατά τα ανωτέρω, το γεγονός αυτό θα
αποτελεί σπουδαίο λόγο καταγγελίας της παρούσας και παράλληλα θα δίνει στο Νοσοκομείο το
δικαίωμα να αξιώσει αποζημίωση για όλες τις άμεσες και έμμεσες θετικές ή και αποθετικές ζημιές
θα έχει κατά περίπτωση υποστεί.
Η εταιρεία δηλώνει λειτουργεί και παρέχει τις υπηρεσίες της σε πλήρη συμμόρφωση με τους
κανόνες που θέτουν οι κανονισμοί και οι νόμοι τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, όπως αυτοί ισχύουν σε σχέση με την προστασία και επεξεργασία των προσωπικών
δεδομένων που τυχόν λαμβάνει από το Νοσοκομείο στα πλαίσια της παρούσας και έχει
δεσμεύσει σχετικά και τους υπαλλήλους, συνεργάτες και κάθε άλλον που τυχόν ενεργεί για
λογαριασμό της.
Οι προαναφερόμενοι όροι περί εμπιστευτικότητας δεσμεύουν την εταιρεία και μετά την λήξη
της σύμβασής της εις το διηνεκές.
ΆΡΘΡΟ 18ο
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Για ότι δεv πρoβλέπεται από τηv παρoύσα διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού ισχύoυv οι
περί πρoμηθειώv τoυ Δημoσίoυ Νόμοι και διατάξεις και οι τροποποιήσεις αυτών, οι διατάξεις του
Ν.4412/2016 και ο Αστικός Κώδικας, όπως ισχύoυv κάθε φoρά.

-ΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΟΥ Γ.Ν. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
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Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της αρ. 6814/2020 διακήρυξης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ CPV (33141110-4)

A/A

1

2

3

4

5
6

14

KΩΔΙ
ΚΟΣ
ΝΟΣΟ
ΚΟΜΕ
ΙΟΥ

7835

7840

ΥΛΙΚΑ

ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ
ΓΑΖΑ
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΗ
ΒΑΚΤΗΡΙΟΣΤΑΤΙΚ
Η 10*20 CM
(+0,5CΜ,-0,5CΜ),
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ
Μ.Χ.
ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ
ΚΕΡΙ ΟΣΤΩΝ
2.5GR,
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ
Μ.Χ.

7792

ΑΛΓΗΝΙΚΟ
ΕΠΙΘΕΜΑ ΕΛΚΩΝ
ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ
ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ
15CM*15CM(+1C
Μ,-1CΜ),
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ
Μ.Χ.

7793

ΑΛΓΗΝΙΚΟ
ΚΟΡΔΟΝΙ ΒΑΘΕΩΝ
ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ 2GR,
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ
Μ.Χ.

7839
7789

ΑΜΕΣΟΥ
ΕΠΙΣΧΕΣΗΣ
ΜΕΓΑΛΩΝ
ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΩΝ
( ΣΚΟΝΗ-ΠΟΥΔΡΑ)
ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ
ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ
2.5CM(+0,5CΜ,0,5CΜ) ΜΕ ΟΠΗ 4
ΜΜ ΓΙΑ
ΥΠΟΚΛΕΙΔΙΟΥΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αποστειρωμένη
αιμοστατική
απορροφήσιμη γάζα
από100% οξειδωμένη
αναγεννημένη κυτταρίνη
με βακτηριοστατικές
ιδιότητες.Διαστάσεων
10*20 CM (+0,5CΜ,0,5CΜ).

Μ/Μ

ΠΟΣΟΤ
ΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ
ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ
ΜΕ ΦΠΑ

TEM

1800

7829,82

8847,70

TEM

24

39,60

44,75

TEM

20

122,20

138,09

50,00

56,50

TEM

20

TEM
TEM

200
150

4.600,00

5.198,00

Αποστειρωμένο
αιμοστατικό κερί οστών
συσκευασίας 2,5gr
Αποστειρωμένο αλγηνικό
επίθεμα ,αποτελούμενο
από αλγηνικό ασβέστιο και
κυτταρίνη για την υψηλή
απορροφητικότητα των
μολυσμένων εκκρίσεων και
τον σχηματισμό τζελ που
βοηθά στην επούλωση
των ελκών.
Διαστάσεων15CM*15CM(+
1CΜ,-1CΜ),
Αποστειρωμένο αλγηνικό
κορδόνι, αποτελούμενο
από αλγηνικό ασβέστιο και
κυτταρίνη για την
απορρόφηση μεγάλων
ποσοτήτων μολυσμένων
εκκρίσεων εκκρίσεων και
τον σχηματισμό τζελ που
βοηθά στην επούλωση
των βαθέων ελκών.
Διαστάσεων
2gr(+0,5CΜ) /
30cm(+0,5CΜ)
Αιμοστατική σκόνη
(πούδρα) από οξειδωμένη
αναγεννημένη κυτταρίνη
με βακτηριοστατικές
ιδιότητες ,η οποία
επιφέρει άμεση αιμόσταση.
Αποστειρωμένο
αντιμικροβιακό επίθεμα με
διαφανή μεμβράνη
,στρογγυλό
2.5CM(+0,5CΜ,-0,5CΜ,με
οπή 4 ΜΜ για υποκλείδιους
καθετήρες.
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ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ,
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ
Μ.Χ.

7

8

9

10

11

15

7790

7778

7777

7788

22812

ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ
ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ
2.5CM(+0,5CΜ,0,5CΜ) ΜΕ ΟΠΗ 7
ΜM ΓΙΑ
ΥΠΟΚΛΕΙΔΙΟΥΣ
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ,
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ
Μ.Χ.
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗTA
ΔΙΑΦΑΝΗ
ΕΠΙΘ/ΤΑ
(ΜΕΜΒΡΑΝΗ)
10CM*12CM,
(+0,5CΜ,0,5CΜ),ΓΙΑ
ΚΑΛΥΨΗ
ΜΟΛ/ΜΕΝΩΝ
ΤΡΑΥΜ/ΚΩΝ
ΕΠΙΦΑNEIΩΝ,ΧΕΙΡ
ΟΥΡΓΙΚΩΝ
ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ,
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ
Μ.Χ.
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤA
ΔΙΑΦΑΝΗ
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ
5CM*7CM(+0,5CM
,-0,5CM)
(ΜΕΜΒΡΑΝΗ) ΓΙΑ
ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ
ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩ
Ν ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ ,
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ
Μ.Χ.

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ
ΔΙΑΦΑΝΗ
ΕΠΙΘ/ΤΑ
(ΜΕΜΒΡΑΝΗ)
15CM*20CM +/- 1
CM ΚΑΛΥΨΗΣ
ΔΟΤΡΙΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΩΝ
ΜΟΣΧ/ΤΩΝ &
ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ
ΚΑΘ/ΡΩΝ
ΕΠΙΣΚ/ΔΙΟΥ
ΑΝΑΙΣΘ.

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩMΕΝΟ
Σ
ΤΑΧΥΕΠΙΔΕΣΜΟΣ
ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΜΕ
ΓΑΖΑ 10CΜ*40CM,
(+0,5CΜ,-0,5CΜ),
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ
Μ.Χ.

1.125,00

1.271,25

Αποστειρωμένο
αντιμικροβιακό επίθεμα με
διαφανή μεμβράνη,
στρογγυλό
2.5CM(+0,5CΜ,-0,5CΜ,με
οπή 7 ΜΜ για υποκλείδιους
καθετήρες.

TEM

200

1.300,00

1.469,00

TEM

1.000

208,00

235,04

TEM

1.000

115,00

129,95

Αυτοκόλλητο
αποστειρωμένο διαφανές
επίθεμα πολυουρεθάνης,
αδιάβροχο ,εύκαμπτο,που
επιτρέπει την αναπνοή του
δέρματος,δεν κολλά στην
υγρή επιφάνεια του
τράυματος και η
συγκολλητική του ουσία
είναι υποαλλεργική.
Διαστάσεων10CM*12CM,
(+0,5CΜ,-0,5CΜ).
Αυτοκόλλητο
αποστειρωμένο διαφανές
επίθεμα
(μεμβράνη)πολυουρεθάνη
ς, αδιάβροχο
,εύκαμπτο,που επιτρέπει
την αναπνοή του δέρματος
,δεν κολλά στην υγρή
επιφάνεια του τράυματος
και η συγκολλητική του
ουσία είναι υποαλλεργική.
Διαστάσεων5CM*7CM(+0,
5CM,-0,5CM)

Αποστειρωμένo διαφανές
αυτοκόλλητο επίθεμα ,από
μεμβράνη πολυουρεθάνης,
,δεν κολλά στο υγρό
τραύμα, επιτρέπει τον
αερισμό της πληγής και
του δέρματος. Να μην
ξεκολλά κατά την
εφίδρωση και η
συγκολλητική ουσία είναι
υποαλλεργική.
Διαστάσεων15CM*20CM
+/- 1 CM

Αυτοκόλλητος
αποστειρωμένος
μετεγχειρητικός
ταχυεπίδεσμος ,με ειδική
απορροφητική γάζα και
επικάλυψη δερμοφιλής
πολυουρεθάνης , η οποία
απορροφά τις εκκρίσεις
,δεν κολλά στο τραύμα,
επιτρέπει τον αερισμό της
πληγής και του δέρματος.
Ο ταχυεπίδεσμος να μην

668,00

TEM

1.000

TEM

14.000

754,84
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13

14

15

16

7766

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩMΕΝΟ
Σ
ΤΑΧΥΕΠΙΔΕΣΜΟΣ
ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΜΕ
ΓΑΖΑ 8CΜ*6CM,
(+0,5CΜ,-0,5CΜ),
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ
Μ.Χ.

7767

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ
Σ
ΤΑΧΥΕΠΙΔΕΣΜΟΣ
ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΜΕ
ΓΑΖΑ 15CΜ*8CM,
(+0,5CΜ,-0,5CΜ),
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ
Μ.Χ.

7768

7769

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ
Σ
ΤΑΧΥΕΠΙΔΕΣΜΟΣ
ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΜΕ
ΓΑΖΑ 20CM*10CM,
(+0,5CΜ,-0,5CΜ),
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ
Μ.Χ.

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ
ΤΑΧΥΕΠΙΔΕΣΜΟΣ
ΜΙΚΡΟΤΡΑΥΜΑΤΩ
Ν ΜΕ ΓΑΖΑ,
19MM*72MM,
(+1ΜΜ,-1ΜΜ),
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ
Μ.Χ.

ξεκολλά κατά την
εφίδρωση και η
συγκολλητική ουσία είναι
υποαλλεργική. Διαστάσεων
10cm x40cm, (+0,5CΜ,0,5CΜ).
Αυτοκόλλητος
αποστειρωμένος
μετεγχειρητικός
ταχυεπίδεσμος ,με ειδική
απορροφητική γάζα και
επικάλυψη δερμοφιλής
πολυουρεθάνης , η οποία
απορροφά τις εκκρίσεις
,δεν κολλά στο τραύμα,
επιτρέπει τον αερισμό της
πληγής και του δέρματος.
Ο ταχυεπίδεσμος να μην
ξεκολλά κατά την
εφίδρωση και η
συγκολλητική ουσία είναι
υποαλλεργική. Διαστάσεων
8cm x6cm, (+0,5CΜ,0,5CΜ).
Αυτοκόλλητος
αποστειρωμένος
μετεγχειρητικός
ταχυεπίδεσμος ,με ειδική
απορροφητική γάζα και
επικάλυψη δερμοφιλής
πολυουρεθάνης , η οποία
απορροφά τις εκκρίσεις
,δεν κολλά στο τραύμα,
επιτρέπει τον αερισμό της
πληγής και του δέρματος.
Ο ταχυεπίδεσμος να μην
ξεκολλά κατά την
εφίδρωση και η
συγκολλητική ουσία είναι
υποαλλεργική. Διαστάσεων
15cm x8cm, (+0,5CΜ,0,5CΜ).

TEM

TEM

25.000

25.000

Αυτοκόλλητος
αποστειρωμένος
μετεγχειρητικός
ταχυεπίδεσμος ,με ειδική
απορροφητική γάζα και
επικάλυψη δερμοφιλής
πολυουρεθάνης , η οποία
απορροφά τις εκκρίσεις
,δεν κολλά στο τραύμα,
επιτρέπει τον αερισμό της
πληγής και του δέρματος.
Ο ταχυεπίδεσμος να μην
ξεκολλά κατά την
εφίδρωση και η
συγκολλητική ουσία είναι
υποαλλεργική. Διαστάσεων
20cm x10cm, (+0,5CΜ,0,5CΜ).
TEM

25.000

TEM

3.000

1.680,00

1.898,40

370,00

418,10

1.160,00

1.310,80

1.455,00

1.644,15

16,50

18,65

Αυτοκόλλητος
αποστειρωμένος
ταχυεπίδεσμος
μικροτραυμάτων,
μακρόστενος με
απορροφητική γάζα και
δυνατή κολλητική
ικανότητα.Διαστάσεων19M
M*72MM, (+1ΜΜ,-1ΜΜ).
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17

18

7771

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ
ΤΑΧΥΕΠΙΔΕΣΜΟΣ
ΜΙΚΡΟΤΡΑΥΜΑΤΩ
Ν ΜΕ ΓΑΖΑ,
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ
23ΜΜ,
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ
Μ.Χ.

7782

ΒΑΖΕΛΙΝΟΥΧΟΣ
(ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ)
ΑΝΤΙΣΗΠΤIKH
ΓΑΖΑ
ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ,
ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ
10CM*20CM(+1C
Μ,-1CΜ),
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ
Μ.Χ.

7781

ΒΑΖΕΛΙΝΟΥΧΟΣ
(ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ)
ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΗ
ΓΑΖΑ
ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ,
ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ
8CM*10CM,
(+1CΜ,-1CΜ),
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ
Μ.Χ.

Αυτοκόλλητος
αποστειρωμένος
ταχυεπίδεσμος
μικροτραυμάτων,
στρόγγυλος με
απορροφητική γάζα και
δυνατή κολλητική
ικανότητα.Διαστάσεων23M
M
TEM

3.000

14,70

TEM

1.000

TEM

1.000

101,50

KIT

4

3,68

16,61

Αποστειρωμένη
Βαζελινούχοςπαραφινούχος
αντισηπτική γάζα ,με
αλοιφή ανθεκτική στο
νερό,που δεν κολλά στην
πληγή.
Διαστάσεις10CM*20CM(+1
CΜ,-1CΜ),
186,60

209,73

Αποστειρωμένη
Βαζελινούχοςπαραφινούχος
αντισηπτική γάζα ,με
αλοιφή ανθεκτική στο
νερό,που δεν κολλά στην
πληγή. Διαστάσεις
8CM*10CM, (+1CΜ,-1CΜ),

114,70

Δικτυωτός σωληνοειδής
ελαστικός επίδεσμος Νο 0

19

20

21

17

7841

7842

7843

ΔΙΚΤΥΩΤΟΣ
ΣΩΛΗΝΟΕΙΔΗΣ
ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ
ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ Ν. 0
(ΔΑΚΤΥΛΟ)

ΔΙΚΤΥΩΤΟΣ
ΣΩΛΗΝΟΕΙΔΗΣ
ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ
ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ Ν. 1
(ΔΑΚ./ΑΝΤΙΧ./ΔΑΧ
Τ.ΠΟΔΙΟΥ)

ΔΙΚΤΥΩΤΟΣ
ΣΩΛΗΝΟΕΙΔΗΣ
ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ
ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ Ν. 2
(ΚΑΡΠΟΣ/ΑΣΤΡΑΓ
ΑΛΟΣ)

Δικτυωτός σωληνοειδής
ελαστικός επίδεσμος Νο 1

6,12

KIT

4

KIT

4

4,16

6,92

Δικτυωτός σωληνοειδής
ελαστικός επίδεσμος Νο 2

6,60

7,46
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Δικτυωτός σωληνοειδής
ελαστικός επίδεσμος Νο 3

22

23

24

25

26

27

28
29

18

7845

ΔΙΚΤΥΩΤΟΣ
ΣΩΛΗΝΟΕΙΔΗΣ
ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ
ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ Ν. 3
(ΑΓΚΩΝΑΣ)
ΔΙΚΤΥΩΤΟΣ
ΣΩΛΗΝΟΕΙΔΗΣ
ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ
ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ Ν. 4
(ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ /
ΧΕΡΙ)

7846

ΔΙΚΤΥΩΤΟΣ
ΣΩΛΗΝΟΕΙΔΗΣ
ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ
ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ Ν. 5
(ΠΟΔΙ /
ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ)

7847

ΔΙΚΤΥΩΤΟΣ
ΣΩΛΗΝΟΕΙΔΗΣ
ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ
ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ Ν. 6
(ΓΟΝΑΤΟ)

Δικτυωτός σωληνοειδής
ελαστικός επίδεσμος Νο 7

7848

ΔΙΚΤΥΩΤΟΣ
ΣΩΛΗΝΟΕΙΔΗΣ
ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ
ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ Ν. 7
(ΜΗΡΟΣ)

Δικτυωτός σωληνοειδής
ελαστικός επίδεσμος Νο 8

7849

ΔΙΚΤΥΩΤΟΣ
ΣΩΛΗΝΟΕΙΔΗΣ
ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ
ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ Ν. 8
(ΜΗΡΟΣ /
ΚΕΦΑΛΙ)

7844

7850
7851

ΔΙΚΤΥΩΤΟΣ
ΣΩΛΗΝΟΕΙΔΗΣ
ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ
ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ Ν. 9
(ΚΟΙΛΙΑ /
ΚΟΡΜΟΣ)
ΔΙΚΤΥΩΤΟΣ
ΣΩΛΗΝΟΕΙΔΗΣ
ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ
ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ Ν.10
(ΚΟΡΜΟΣ /
ΩΜΟΣ / ΛΕΚΑΝΗ)

KIT

4

7,32

8,27

KIT

4

7,68

8,68

KIT

4

7,40

8,36

KIT

4

13,92

15,73

KIT

4

Δικτυωτός σωληνοειδής
ελαστικός επίδεσμος Νο 4

Δικτυωτός σωληνοειδής
ελαστικός επίδεσμος Νο 5

Δικτυωτός σωληνοειδής
ελαστικός επίδεσμος Νο 6

19,12

21,61

21,12

KIT

4

KIT
KIT

4
4

23,87

Δικτυωτός σωληνοειδής
ελαστικός επίδεσμος Νο 9

Δικτυωτός σωληνοειδής
ελαστικός επίδεσμος Νο 10

25,92

29,29
30,46
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26,96

30

7826

31

7827

ΕΛΑΣΤ.ΕΠΙΔΕΣMO
Σ
ΕΛΑΣΤIKΟΤΗΤΑΣ
100-130%
ΠΛΑΤΟΥΣ 10CM,
(+0,5CΜ,-0,5CΜ),
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ
Μ.Χ.
ΕΛΑΣΤ.ΕΠΙΔΕΣMO
Σ
ΕΛΑΣΤIKΟΤΗΤΑΣ
100-130%
ΠΛΑΤΟΥΣ
12CM(+0,5CΜ,0,5CΜ),
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ
Μ.Χ.

7828

ΕΛΑΣΤ.ΕΠΙΔΕΣMO
Σ
ΕΛΑΣΤIKΟΤΗΤΑΣ
100-130%
ΠΛΑΤΟΥΣ 15CM
(+1CΜ,-1CΜ),
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ
Μ.Χ.

7829

ΕΛΑΣΤ.ΕΠΙΔΕΣMO
Σ
ΕΛΑΣΤIKΟΤΗΤΑΣ
100-130%
ΠΛΑΤΟΥΣ 20CM,
(+1CΜ,-1CΜ),
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ
Μ.Χ.

7825

ΕΛΑΣΤ.ΕΠΙΔΕΣMO
Σ
ΕΛΑΣΤIKΟΤΗΤΑΣ
100-130%
ΠΛΑΤΟΥΣ 8CM
(+0,5CΜ,-0,5CΜ),
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ
Μ.Χ.

7824

ΕΛΑΣΤ.ΕΠΙΔΕΣΜΟ
Σ
ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
100-130%
ΠΛΑΤΟΥΣ 6CM
(+0,5CΜ,-0,5CΜ),
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ
Μ.Χ.

32

33

34

35

36
37

19

7798
7863

ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ
ΜΟΛΥΣΜΕΝΩΝ
ΔΥΣΟΣΜΩΝ
ΕΛΚΩΝ ΜΕ
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝ
Ο ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ
ΑΡΓΥΡΟ
10CM*10CM(+1C
Μ,-1CΜ),
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ
Μ.Χ.
ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤΗΣ
ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΟΥ
ΦΟΡΕΑ
ΧΡΩΜΑΤΟΣ
ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑΣ
ΠΛΑΤΟΥΣ 10CM
(+1CΜ,-1CΜ),
(ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟΣ)

Ελαστικός αποστειρωμένος
επίδεσμος ,πυκνής
υφάνσεως και πολύ
υψηλής ελαστικότητας
100%-130% ,κατά την
εφαρμογή του να μην
χάνει την ποιότητα και
ελαστικότητα του
.Πλάτους 10cm
Ελαστικός αποστειρωμένος
επίδεσμος ,πυκνής
υφάνσεως και πολύ
υψηλής ελαστικότητας
100%-130% ,κατά την
εφαρμογή του να μην
χάνει την ποιότητα και
ελαστικότητα του
.Πλάτους 12cm
Ελαστικός αποστειρωμένος
επίδεσμος ,πυκνής
υφάνσεως και πολύ
υψηλής ελαστικότητας
100%-130% ,κατά την
εφαρμογή του να μην
χάνει την ποιότητα και
ελαστικότητα του
.Πλάτους 15cm
Ελαστικός αποστειρωμένος
επίδεσμος ,πυκνής
υφάνσεως και πολύ
υψηλής ελαστικότητας
100%-130% ,κατά την
εφαρμογή του να μην
χάνει την ποιότητα και
ελαστικότητα του
.Πλάτους 20cm
Ελαστικός αποστειρωμένος
επίδεσμος ,πυκνής
υφάνσεως και πολύ
υψηλής ελαστικότητας
100%-130% ,κατά την
εφαρμογή του να μην
χάνει την ποιότητα και
ελαστικότητα του
.Πλάτους 8cm
Ελαστικός αποστειρωμένος
επίδεσμος ,πυκνής
υφάνσεως και πολύ
υψηλής ελαστικότητας
100%-130% ,κατά την
εφαρμογή του να μην
χάνει την ποιότητα και
ελαστικότητα του
.Πλάτους 6cm
Αποστειρωμένο επίθεμα,
αποτελούμενο από
ενεργοποιημένο άνθρακα
και άργυρο, που
εξασφαλίζουν ιδανικό υγρό
περιβάλλον επούλωσης για
την υψηλή
απορροφητικότητα
δύσοσμων μολυσματικών
εκκρίσεων ελκών. .
Διαστάσεων10CM*10CM(+
1CΜ,-1CΜ).
Αυτοκόλλητος
υφασμάτινος
λευκοπλάστης στο χρώμα
του δέρματος από
υποαλλεργική ταινία, με
άριστης ποιότητας
συγκολλητική ουσία η
οποία είναι κατανεμημένη

TEM

1.800

183,60

207,47

TEM

1.600

197,92

223,65

TEM

2.200

320,32

361,96

TEM

3.000

717,00

810,21

TEM

1.600

TEM

1.500

TEM
TEM

50
100

135,84

102,75

225,00

153,50

116,11

254,25
435,00

ΑΔΑ: 69Α24690Β9-Θ3Π

20PROC007267592 2020-09-04
ομοιόμορφα, η οποία δεν
αφήνει υπολλείματα
κόλλας στο δέρμα και στο
ρολό όταν ξετυλίγεται ,δεν
δημιουργεί ερεθισμούς,
δεν ξεκολλά κατά την
εφίδρωση και είναι
κατάλληλη και για
ευαίσθητα δέρματα.
Πλάτους 10CM (+1CΜ,1CΜ).

38

39

40

41

42

20

7853

7860

7858

ΤΑΙΝΙΑ
ΣΥΓΚΛΕΙΣΗΣ
ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ
ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ
6ΜΜ*100ΜΜ,
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ
Μ.Χ.

ΤΟΛΥΠΙΟ ΓΑΖΑΣ
20CM*20CM
ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟ,
ΒΑΜΒΑΚΙ 100%

ΤΟΛΥΠΙΟ ΓΑΖΑΣ
6CM*6CM
ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟ,
ΒΑΜΒΑΚΙ 100%

7859

ΤΟΛΥΠΙΟ ΓΑΖΑΣ
8CM*8CM
ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟ,
ΒΑΜΒΑΚΙ 100%

7800

ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΖΕΛΕ ΜΕ
ΑΛΓΙΝΙΚΟ
ΝΑΤΡΙΟ
ΑΠΟΛΕΠΙΣΗΣ
ΝΕΚΡΩΣΕΩΝ
ΠΛΗΓΩΝ (ΕΛΚΩΝ),
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ
10 ΓΡ./ΤΕΜ(+10),
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ
Μ.Χ.

Αυτοκόλλητες
αποστειρωμένες ταινίες
συγκλίσεως τραυμάτων
από πολυαμίδη με
υποαλλεργική κόλλα.
Διαστάσεων6ΜΜ*100ΜΜ
Τολύπιο γάζας
ακτινοσκιερό , στρογγυλό ,
από βαμβάκι 100% Το
τολύπιο θα πρέπει να είναι
σφαιρικά διπλωμένο ,
χωρίς καθόλου ξέφτια ,από
ακτινοσκιερή βαμβακερή
100%κλωστή , η οποία
είναι υφασμένη σε όλο το
μήκος του τολύπιου, να
είναι άοσμη, απαλλαγμένη
από κόλλες ,ελαττώματα
ύφανσης και ρυπαρές
ουσίες..Διαστάσεων20CM*
20CM.
Τολύπιο γάζας
ακτινοσκιερό , στρογγυλό ,
μικρό από βαμβάκι 100%
Το τολύπιο θα πρέπει να
είναι σφαιρικά διπλωμένο ,
χωρίς καθόλου ξέφτια ,από
ακτινοσκιερή βαμβακερή
100%κλωστή , η οποία
είναι υφασμένη σε όλο το
μήκος του τολύπιου, να
είναι άοσμη, απαλλαγμένη
από κόλλες ,ελαττώματα
ύφανσης και ρυπαρές
ουσίες..Διαστάσεων6CM*6
CM.
Τολύπιο γάζας
ακτινοσκιερό , στρογγυλό ,
μικρό από βαμβάκι 100%
Το τολύπιο θα πρέπει να
είναι σφαιρικά διπλωμένο ,
χωρίς καθόλου ξέφτια ,από
ακτινοσκιερή βαμβακερή
100%κλωστή , η οποία
είναι υφασμένη σε όλο το
μήκος του τολύπιου, να
είναι άοσμη, απαλλαγμένη
από κόλλες ,ελαττώματα
ύφανσης και ρυπαρές
ουσίες..Διαστάσεων8CM*8
CM.

385,00

ΣΥΣΚ

3

114,00

128,82

TEM

500

6,50

7,35

ΤΕΜ

12.000

240,00

271,20

25,80

ΤΕΜ

3.000

TEM

20

29,15

Αποστειρωμένο επίθεμα με
ζελέ αποτελούμενο από
αλγηνικό νάτριο για την
απολέπιση των νεκρών
πληγών(ελκών) και την
απορρόφηση των
υπολειμμάτων των νεκρών
ιστών.
90,00

101,70
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7820

7819

7775

ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ
ΕΠΙΘΕΜΑ ΕΛΚΩΝ
15CM*15CM
(+1CΜ,-1CΜ),
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ
Μ.Χ.

Αποστειρωμένο
υδροϊνώδες επίθεμα.
Εξωτερικά φέρει φιλμ
πολυουρεθάνη, αδιάβροχο
αδιαπέραστο από
μικροοργανισμούς και
μολύνσεις.
Διαστάσεων15CM*15CM,
+/- 1CM.

TEM

250

2.367,50

2.675,28

ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ
ΕΛΚΩΝ
10CM*10CM
(+1CΜ,-1CΜ),
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ
Μ.Χ.

Αποστειρωμένο
υδροϊνώδες επίθεμα.
Εξωτερικά φέρει φιλμ
πολυουρεθάνη, αδιάβροχο
αδιαπέραστο από
μικροοργανισμούς και
μολύνσεις.
Διαστάσεων10CM*10CM,
+/- 1CM.

TEM

180

1.107,00

1.250,91

ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΔΕΣ
ΕΠΙΘΕΜΑ ΠΙΕΣΗΣ
ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ
ΑΠΟ ΦΕΛΙΖΟΛ
ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 15CM
(+1CΜ,-1CΜ),
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ
Μ.Χ.

Αποστειρωμένο
υδροκολλόδες επίθεμα
κυτταρίνης με προσθήκη
αλγηνικού και φελιζόλ, με
μεγάλη απορροφητικότητα
για ελάττωση της πίεσης
στην περιοχή που πάσχει.
Εξωτερικά αδιάβροχο και
με άριστη κολλητική
ικανότητα αδιαπέραστο
από μικροοργανισμούς και
μολύνσεις .Διάμετρος
15εκ.

TEM

10

135,00

152,55

TEM

10

75,50

85,32

7780

ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ
ΕΠΙΘΕΜΑ
ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ
ΣΧΗΜΑΤΟΣ
ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ ΓΙΑ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ
ΔΥΣΚΟΛΕΣ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ,
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ
Μ.Χ.

7774

ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ
ΕΠΙΘΕΜΑ ΠΙΕΣΗΣ
ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ
ΑΠΟ ΦΕΛΙΖΟΛ
ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ
10CM, (+1CΜ,1CΜ),
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ
Μ.Χ.

7795
7864

ΥΔΡΟΠΟΛΥΜΕΡΗ
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ
ΕΛΚΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ
ΕΩΣ ΜΕΤΡΙΟΥ
ΟΓΚΟΥ
ΕΚΚΡΙΣΕΩΝ
15CM*15CM(+1C
Μ,-1CΜ),
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ
Μ.Χ.
ΧΑΡΤΙΝΗ ΧΕΙΡ/ΚΗ
ΜΙΚΡΟΠΟΡΩΔΕΙΣ
ΤΑΙΝΙΑ ΠΛΑΤΟΥΣ
2.5CM (+0,5CΜ,-

Αποστειρωμένο
υδροκολλόδες επίθεμα
κυτταρίνης με προσθήκη
αλγηνικού , σχήματος
πεταλούδας, με μεγάλη
απορροφητικότητα των
ελκών και της περιοχής
που πάσχει. Εξωτερικά
αδιάβροχο και με άριστη
κολλητική ικανότητα
αδιαπέραστο από
μικροοργανισμούς και
μολύνσεις
Αποστειρωμένο
υδροκολλόδες επίθεμα
κυτταρίνης με προσθήκη
αλγηνικού και φελιζόλ, με
μεγάλη απορροφητικότητα
για ελάττωση της πίεσης
στην περιοχή που πάσχει.
Εξωτερικά αδιάβροχο και
με άριστη κολλητική
ικανότητα αδιαπέραστο
από μικροοργανισμούς και
μολύνσεις .Διάμετρος
10εκ.
Αποστειρωμένο αφρώδες
επίθεμα ,αποτελούμενο
από υδροπολυμερές
επίθεμα ,πολλαπλών
στρωμάτων για την υψηλή
απορροφητικότητα των
μολυσμένων εκκρίσεων
χαμηλών εώς μετρίου
όγκου εκκρίσεων ελκών.
Εξωτερικά φέρουν φιλμ
πολυουρεθάνης και
περιμετρική κολλητική
επιφάνεια αδιαπέραστο
από μικροοργανισμούς και
μολύνσεις
Αυτοκόλλητη χάρτινη
χειρ/κή υποαλλεργική
ταινία από υλικό non
woven τύπου micropore

72,60
TEM

10

ΤΕΜ
ΣΥΣΚ

20
400

82,04

130,00

146,90
723,56
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51

52
53

7865

7867

7866
26631

0,5CΜ)
(ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ).

που κόβεται εύκολα, με
άριστης ποιότητας
συγκολλητική ουσία η
οποία είναι κατανεμημένη
ομοιόμορφα δεν
δημιουργεί ερεθισμούς
δεν ξεκολλά κατά την
εφίδρωση και είναι
κατάλληλη και για
ευαίσθητα δέρματα.
Πλάτους 2.5CM (+0,5CΜ,0,5CΜ)

ΧΑΡΤΙΝΗ ΧΕΙΡ/ΚΗ
ΜΙΚΡΟΠΟΡΩΔΕΙΣ
ΤΑΙΝΙΑ ΠΛΑΤΟΥΣ
5 CM (+0,5CΜ,0,5CΜ)
(ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ).

Αυτοκόλλητη χάρτινη
χειρ/κή υποαλλεργική
ταινία από υλικό non
woven τύπου micropore
που κόβεται εύκολα, με
άριστης ποιότητας
συγκολλητική ουσία η
οποία είναι κατανεμημένη
ομοιόμορφα δεν
δημιουργεί ερεθισμούς
δεν ξεκολλά κατά την
εφίδρωση και είναι
κατάλληλη και για
ευαίσθητα δέρματα.
Πλάτους 5 CM (+0,5CΜ,0,5CΜ)

ΧΕΙΡ/ΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ
ΜΕΤΑΞΗΣ ΠΛΑΤ.5
CM (+0,5CΜ,0,5CΜ)
(ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ).

Αυτοκόλλητη μεταξωτή
χειρ/κή υποαλλεργική
ταινία από συνθετικό
μετάξινο υλικό που
κόβεται εύκολα, με
άριστης ποιότητας
συγκολλητική ουσία η
οποία είναι κατανεμημένη
ομοιόμορφα δεν
δημιουργεί ερεθισμούς
δεν ξεκολλά κατά την
εφίδρωση και είναι
κατάλληλη και για
ευαίσθητα δέρματα.
Πλάτους 5 CM (+0,5CΜ,0,5CΜ)

ΧΕΙΡ/ΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ
ΜΕΤΑΞΗΣ
ΠΛΑΤOYΣ 2.5 CM
(+0,5CΜ,-0,5CΜ)
(ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ).
ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ
ΣΠΟΓΓΟΣ ΑΠΟ
ΟΞΥΔΟΜΕΝΗ
ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΜΕ
(TRILYSINE KAI
PEG) ΔΙΑΣΤΑΣΗ
2*4 ΕΚ.

Αυτοκόλλητη μεταξωτή
χειρ/κή υποαλλεργική
ταινία από συνθετικό
μετάξινο υλικό που
κόβεται εύκολα, με
άριστης ποιότητας
συγκολλητική ουσία η
οποία είναι κατανεμημένη
ομοιόμορφα δεν
δημιουργεί ερεθισμούς
δεν ξεκολλά κατά την
εφίδρωση και είναι
κατάλληλη και για
ευαίσθητα δέρματα.
Πλάτους 2.5CM (+0,5CΜ,0,5CΜ)

ΣΥΣΚ

ΣΥΣΚ

400

670,08

400

1.872,00

757,19

2.115,36

1.564,80

ΣΥΣΚ

TEM

Αιμοστατικός σπόγγος από
οξυδωμεένη με κυτταρίνη
με TRILYSINE KAI PEG
Διάστασης 2*4ΕΚ

22

640,32

400

416,00

2

510,00

1.768,22
576,30
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Οι αναγραφόμενες ποσότητες είναι ενδεικτικές και έχουν προσδιοριστεί κατ’ εκτίμηση
των αναγκών του Νοσοκομείου. Το Νοσοκομείο δεν έχει την υποχρέωση να εξαντλήσει τις
ποσότητες αυτές ή τον προϋπολογισμό της προμήθειας, εφόσον τούτο δεν επιβάλλεται από τις
ανάγκες του, όπως αυτές θα διαμορφωθούν στη διάρκεια της σύμβασης.
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