
        ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                ΔΙΔΥΜΟΤΕΙXO  06-10-2021
   4η Υ.ΠΕ.  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ                                       ΑΡΙΘΜ. Πρωτ :    7729                  
 ΓΕΝΙΚΟ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 

ΘΕΜΑ:  «Πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  για  την  ετήσια  προμήθεια  του  Γενικού
Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με ενδοσκοπικό υλικό (cpv 33168000-5), συνολικής ενδεικτικής
δαπάνης 15.844,85€ με φπα».

Σας γνωρίζουμε ότι με την αριθμ. 7695/05-10-2021 απόφαση του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου,
εγκρίθηκε  η  διενέργεια  διαγωνιστικής  διαδικασίας  και  οι  προδιαγραφές  για  την  προμήθεια  με
ενδοσκοπικό υλικό cpv 33168000-5, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους  και με δικαίωμα παράτασης
για ένα (1)επιπλέον έτος, συνολικής ενδεικτικής δαπάνης 15844,85€ με φπα (7.922,42€ για το πρώτο
έτος και 7.922,42€ για την παράταση) και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τον
παρακάτω πίνακα:
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1 7258

ΔΙΧΤΥ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ 
ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΗΣ 
ΞΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ
ΜΕΓΕΘΟΥΣ

ΔΙΧΤΥ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΞΕΝΩΝ
ΣΩΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΕΜ 5 179,80

2 7257

ΔΙΧΤΥ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ 
ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΗΣ 
ΠΟΛΥΠΟΔΩΝ

ΔΙΧΤΥ ΣΕ ΟΒΑΛ ΣΧΗΜΑ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΟΛΥΠΟΔΩΝ 
ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ. ΝΑ ΕΙΣΕΡΧΕΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΣΤΟ 
ΘΗΚΑΡΙ ΤΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΠΟΔΑ ΜΕ 
ΜΗΚΟΣ 240ΜΜ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΚΑΝΑΛΙ 2,3ΜΜ ΤΕΜ 5 179,80

3 7256

ΔΙΧΤΥ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ 
ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΗΣ 
ΠΟΛΥΠΟΔΩΝ

ΔΙΧΤΥ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΗΣ 
ΠΟΛΥΠΟΔΩΝ ΤΕΜ 2 71,92

4 7252

ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ 
(ΣΤΟΜΑΤΟΔΙΑΣΤΟΛΕΙΣ) 
Μ.Χ. ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ (ΣΤΟΜΑΤΟΔΙΑΣΤΟΛΕΙΣ) Μ.Χ. ΤΕΜ 25 17,67

5 7255

ΣΕΤ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  
ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑΣ 
ΜΠΑΛΟΝΙΟΥ

ΣΕ KAΘΕ ΣΕΤ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ: ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΕ 
ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΜΠΑΛΟΝΙ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΑΝΩ 
ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΜΗΝΩΝ, ΓΑΖΕΣ 10*10CM ΣΥΡΙΓΓΑ  10ML ΓΙΑ 
ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΠΑΛΟΝΙΟΥ, ΤΖΕΛ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΚΑΙ ΣΥΡΙΓΓΑ 60ML ΜΕ 
ΜΕΓΑΛΟ ΜΠΕΚ. ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΜΕ ΔΙΑΜΕΤΡΟ 18-20-
24-28FR. ΤΕΜ 15 542,40

   Τμήμα:    Οικονομικού 
Γραφείο:  Προμηθειών
Ταχ.Δ/νση:  25ης Μαΐου 152 
Πληροφ. Μπασιακίδου Ζωή
Τηλέφωνο:  25533-50329
e-mail:Promitheies@1132.syzefxis.gov.gr

  ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
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6 7191 ΛΑΒΙΔΕΣ  ΒΙΟΨΙΑΣ Μ.Χ.

ΛΑΒΙΔΕΣ ΒΙΟΨΙΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΓΙΑ ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟ 
ΚΑΙ ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΟ, ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΛΗΨΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ 
ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΟΥ. ΝΑ 
ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΜΗΚΗ 240CM KAI 160CM ΤΕΜ 200 1.364,00

7 7193
ΛΑΒΙΔΕΣ ΘΕΡΜΗΣ ΒΙΟΨΙΑΣ 
Μ.Χ.

ΛΑΒΙΔΕΣ ΘΕΡΜΗΣ ΒΙΟΨΙΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΔΙΑΜΕΤΡΟ 
2,4 ΚΑΙ ΜΗΚΟΣ 240CM. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ 3 ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΕΜ 50 775,00

8 7254
ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ 
ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ-ΠΥΛΩΡΟΥ 

ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΡΙΩΝ 
ΔΙΑΔΟΧΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΤΡΩΝ. ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΜΕ 
ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟ Ή ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΟΔΗΓΟ ΣΥΡΜΑ. ΝΑ
ΕΊΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠΌ ΜΑΛΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ 
ΟΛΙΣΘΗΡΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ. ΤΟ ΜΠΑΛΟΝΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΔΥΟ 
ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΜΕΝΑ ΑΚΡΑ 
ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΚΑΙ 
ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗς ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ. ΝΑ 
ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΕΡΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΟΛΗ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ, 
ΠΥΛΩΡΟΥ, ΕΝΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΣΦΙΓΚΤΗΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ 
ΦΥΜΑΤΟΣ VATER ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΟΥ. ΝΑ 
ΔΙΑΤΕΘΕΤΑΙ  ΜΕ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΜΠΑΛΟΝΙΟΥ ΑΠΟ 6 ΕΩΣ 
20MM ΜΗΚΟΣ ΜΠΑΛΟΝΙΟΥ 5,5 ΚΑΙ 8CM, ΔΙΑΜΕΤΡΟ 
ΚΑΘΕΤΗΡΑ 6 ΚΑΙ 7,5 FR ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ 
ΚΑΝΑΛΙ ΒΙΟΨΙΑΣ 2,8MM. ΜΗΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑ 180 ΚΑΙ 
240CM. ΤΕΜ 5 576,30

9 7260
ΠΑΓΙΔΑ ΔΥΟ ΔΙΣΚΩΝ ΓΙΑ 
ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΟΛΥΠΟΔΩΝ ΠΑΓΙΔΑ ΔΥΟ ΔΙΣΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΟΛΥΠΟΔΩΝ ΤΕΜ 20 222,70

10 7187

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ 
ΠΟΛΥΠΕΚΤΟΜΟΣ  ΜΙΑΣ 
ΧΡΗΣΗΣ

ΒΡΟΓΧΟΙ ΠΟΛΥΠΕΚΤΟΜΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΟΦΗΣ (1:1) ΚΑΤΑ 360 ΜΟΙΡΕΣ 
ΒΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΟΦΗΣ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ 
ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΑΝΑΤΟΜΙΕΣ. ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ 
ΣΧΗΜΑ ΟΒΑΛ 13 ΚΑΙ 20ΜΜ ΜΕ ΕΝΕΡΓΟ ΜΗΚΟΣ ΜΕΤΑ 
ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ 195 ΚΑΙ ΘΗΚΑΡΙ 2,4ΜΜ.
ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΨΥΧΡΗ 
ΠΟΛΥΠΕΚΤΟΜΗ. ΤΕΜ 150 1.316,88

11 8579
ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ 60ML 
ALLIANCE

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΡΙΓΓΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ 60CC ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ 
ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΜΕ 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ, Η 
ΟΠΟΙΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΥΨΗΛΗ ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΠΙΕΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ 
ΜΠΑΛΟΝΙΩΝ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΔΕΘΕΙ ΜΕ ΤΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ALLIANCE II. ΤΕΜ 5 430,90

12 22760
AIΜΟΣΤΑΤΙΚΑ ΚΛΙΠΣ ΜΙΑΣ 
ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΑ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΑ ΚΛΙΠ
ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΩΝ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ 
ΦΟΡΤΩΜΕΝΑ ΣΕ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΜΗΛΟΥΣ 235CM. ΝΑ 
ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΙΑΓΟΝΩΝ ΤΟΛΑΧΙΣΤΟΝ 11 ΜΜ 
ΚΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ (1:1) AΠΟ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Ή ΤΟΝ
ΒΟΗΘΟ ΤΟΥ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΣΤΡΟΦΕΙΟ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΑ 
ΜΕ ΚΑΝΑΛΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2,8ΜΜ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 
ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΕΩΣ 5 ΦΟΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 
ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥΣ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ 
ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ  ΤΟΜΟΓΡΑΦΟ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΝΔΕΙΞΗ 
ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΟΛΥΠΕΚΤΟΜΗ, 
ΔΙΑΤΡΗΣΕΩΝ < 2CM KAI KAΘΗΛΩΣΗ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ 
ΣΙΤΗΣΗΣ. ΤΕΜ 10 362,73

13         
7202

ΒΕΛΟΝΕΣ 
ΣΚΛΗΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΙΑΣ 
ΧΡΗΣΗΣ

ΒΕΛΟΝΕΣ ΣΚΛΗΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 23 G - 25 G, 
ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ (ΔΙΑΦΑΝΕΣ 
Ή ΣΚΙΕΡΟ) ΜΕ ΔΙΑΜΕΤΡΟ 1,8 ΚΑΙ 2,3ΜΜ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ
ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΒΕΛΟΝΑΣ ΜΕ 
ΜΗΚΟΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΒΕΛΟΝΑΣ 4ΜΜ - 6ΜΜ, ΜΗΚΟΣ 

ΤΕΜ 15 126,48

2



ΚΑΘΕΤΗΡΑ 240CΜ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΒΕΛΟΝΑΣ ΣΤΟ 
ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

14
         
7237

ΣΕΤ ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑΣ 20 ΄Η
24 FR ΓΙΑ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ 
ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ 
ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑ, ΜΕ ΤΗΝ 
ΜΕΘΟΔΟ PULL.

Σετ γαστροστομίας κατασκευασμένο από σιλικόνη υψηλής 
διαύγειας, ,η οποία επιτρέπει
την μακροχρόνια παραμονή του. Ο καθετήρας να 
μπορεί να αφαιρεθεί χωρίς γαστροσκόπηση, με ιδιότητα  
traction removable.
Εξωτερική διαβάθμιση ανά cm.
Διάμετρος 20, 24fr. (Ανάλογα με τις ανάγκες).
 Το σετ να  περιλαμβάνει:
1 Αφαιρούμενο με έλξη σωλήνα PULL PEG
1 5fr Βρόγχο ανάκτησης (1.8mm x 260cm)
1 Καθολικό προσαρμογέα σίτισης
1 Προσαρμογέα σίτισης BOLUS
1 SECUR-LOK δακτύλιο συγκράτησης
1 Βελόνα φίλτρου 19ga x 1.5''
1 Βελόνα 25ga x 1''
1 Θυριδωτό ιμάτιο με αυτοκόλλητες ετικέτες
1 12ml σύριγγα
1 Νυστέρι με λεπίδα Νο 11
1 Bελόνα  εισαγωγής
1 Επικαλυμμένο σύρμα τοποθέτησης
1 Αιμοστάτης ανοξείδωτου χάλυβα
2 π     2'' x 2''Ε ιθέματα γάζας με σχισμή ΤΕΜ 12 1.755,84

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www  .  did  -
hosp  .  gr,  στο  πρόγραμμα  διαύγεια  www  .  et  .  diavgeia  .  gov  .  gr καθώς  και  στο  Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.
www  .  eprocurement  .  gov  .  gr.                     

        Οι  ενδιαφερόμενοι παρακαλούμε να καταθέσετε την προσφορά σας έως την 15η

Οκτωμβρίου  2021,  ημέρα  Παρασκευή    και  ώρα  14:30μ.μ. στο  Γραφείο
Προμηθειών, αφού προηγουμένως πρωτοκολληθεί από την Γραμματεία.  

    Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 18η    Οκτωβρίου   2021,   ημέρα   Δευτέρα   και
ώρα 10:00π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου.

   

 Οι προσφορές να αποστέλλονται-κατατίθενται στην διεύθυνση: 
Γενικό  Νοσοκομείο  Διδυμοτείχου,  25ης Μαΐου  152,  Τ.Κ.  68300  Διδ/χο,  Γραφείο  Προμηθειών,
πληροφορίες στο τηλέφωνο 25533-50329. 

   Η προσφορά σας πρέπει να κατατεθεί σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει τα στοιχεία σας και
την ένδειξη «Προσφορά για την προμήθεια με ενδοσκοπικό  υλικό».

     

 Μέσα στοv κυρίως φάκελο της πρoσφoράς σας θα πρέπει να υποβάλλετε τα εξής:

1)  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 μέχρι και την ημέρα
υποβολής της προσφοράς σας:

 είστε ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και να αναφέρονται οι φορείς ασφάλισης του προσωπικού. 

 είστε φορολογικά ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις.
 Τηρείτε  τις υποχρεώσεις  τους  που  απορρέουν  από  τις  διατάξεις  της  περιβαλλοντικής,

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης,
το εθνικό δίκαιο,  συλλογικές  συμβάσεις  ή διεθνείς  διατάξεις  περιβαλλοντικού,  κοινωνικού και
εργατικού δικαίου.

 δεν τελείτε υπό πτώχευση, δεν έχετε υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης,
δεν  τελείτε υπό  αναγκαστική  διαχείριση  από  εκκαθαριστή  ή  από  το  δικαστήριο,  δεν  έχετε
υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, δεν  έχετε αναστείλει τις επιχειρηματικές σας
δραστηριότητες  και  δεν  βρίσκονται  σε  οποιαδήποτε  ανάλογη  κατάσταση  προκύπτουσα  από
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παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
 δεν έχετε συνάψει  συμφωνίες  με  άλλους οικονομικούς  φορείς  με  στόχο  τη  στρέβλωση του

ανταγωνισμού.
 δεν βρίσκεστε σε  κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του

Ν.4412/2016.
 δεν  έχετε επιδείξει  σοβαρή  ή  επαναλαμβανόμενη  πλημμέλεια  κατά  την  εκτέλεση  ουσιώδους

απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης  που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη
καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις.

 δεν έχετε κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται
από  το Νοσοκομείο  και  ότι  τα  στοιχεία  που  αναφέρονται  στην προσφορά  είναι  αληθή  και
ακριβή.

 δεν θα  επιχειρήσετε να επηρεάσετε με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία  λήψης αποφάσεων,  να
αποκτήσετε εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να τους αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχετε εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή
την ανάθεση.

 δεν έχετε καταδικασθεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με
τις διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση  και η οποία διαπιστώνει  αδίκημα σχετικό με
την επαγγελματική διαγωγή τους , όπως επίσης  δεν έχετε διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό
παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική τους
ιδιότητα. 

 διαθέτετε  την  αναγκαία  οικονομική  και  χρηματοδοτική  ικανότητα  για  την  εκτέλεση  της
σύμβασης.  Σε  περίπτωση που  στηρίζονται  στις  ικανότητες  άλλων  φορέων  σύμφωνα  με  το
άρθρο 78 του Ν.4412/2016 να αναφερθεί.

 μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο και το ειδικό επάγγελμα τους.

 τηρείται τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού
δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή
διεθνείς  διατάξεις  περιβαλλοντικού,  κοινωνικοασφαλιστικού  και  εργατικού  δικαίου,  οι  οποίες
απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/2016, κατά την εκτέλεση της
σύμβασης.

 αποδέχεστε πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.
 η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης κι έχετε 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.

 δεν έχουν επιβληθεί πράξεις επιβολής προστίμου σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό
διάστημα δύο (2) ετών  πριν την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς,
σύμφωνα  με  την  περ.  γ  του   άρθρου  73  του  Ν.4412/2016  όπως  τροποποιήθηκε  με  το
Ν.4488/2017.

  συμμετέχει με μία μόνο προσφορά στο διαγωνισμό.
 ο χρόνος ισχύος της προσφοράς. 
 αναλαμβάνετε την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών

που αναφέρονται στις Υπεύθυνες Δηλώσεις, κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας μας.

   2) 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: 
2.1.  ότι διαθέτετε κατάλληλη και επαρκή υποδομή (ειδικευμένο προσωπικό, τεχνικά μέσα κ.λ.π.) για
την εκτέλεση της  σύμβασης σε  κατάλληλο επίπεδο  ποιότητας.  Σε περίπτωση που στηρίζονται  στις
ικανότητες άλλων φορέων σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.4412/2016 να αναφερθεί.
2.2. ότι  τα προσφερόμενα είδη ικανοποιούν τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς κανονισμούς ασφαλείας,
φέρουν σήμανση CE 

 όσον αφορά τα  in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα σύμφωνα με την Οδηγία
98/79/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 1998 για τα
in vitro διαγνωστικά  ιατροτεχνολογικά  προϊόντα,  όπως  έχει  ενσωματωθεί  στην  Ελληνική
Νομοθεσία με την Κοινή Υπουργική απόφαση  ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ. 3607/892/2001/ΦΕΚ Β 1060/10-
8-2001 κι  έχει τροποποιηθεί  με το άρθρο 25 της ΚΥΑ ΔΥβδ/Γ.Π. οικ. 130648/30-8-2009 (ΦΕΚ
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Β 2198/2-10-2009) 
  όσον αφορά τα  ιατροτεχνολογικά προϊόντα σύμφωνα με την Οδηγία  2007/47/EΟK του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Σεπτεμβρίου 2007, η οποία τροποποιεί
την  οδηγία  93/42/ΕΟΚ  του  Συμβουλίου  για  τα  ιατροτεχνολογικά  προϊόντα,  όπως  έχει
ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία  με την Κοινή Υπουργική απόφαση  ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ.
130648/30-08-2009 (ΦΕΚ Β2198/2-10-2009).

2.3.  ότι συμμορφώνεστε με τις απαιτήσεις μεταφοράς, αποθήκευσης, διατήρησης και γενικά διακίνησης
των προσφερόμενων ειδών και διαθέτετε βεβαίωση αρμόδιας Αρχής ή Κοινοποιημένου Οργανισμού, από
την οποία προκύπτει ότι συμμορφώνεστε με την ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 1348 Υπουργική Απόφαση «Αρχές και
κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων» (ΦΕΚ 32/16-1-04),
καθώς και την ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 92334 Υπουργική Απόφαση «Τροποποίηση της ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 1348/2004
Υπουργικής  Απόφασης  «Αρχές  και  κατευθυντήριες  γραμμές  ορθής  πρακτικής  διανομής
ιατροτεχνολογικών προϊόντων» (ΦΕΚ 1459/22-9-04).
2.4.  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). 
2.5.  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.
2.6.  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.
2.7. 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.

3)  Τεχνική Προσφορά που να συμπεριλαμβάνονται όσα στοιχεία και έγγραφα αναφέρονται στους
όρους και στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκληση.  

Επίσης οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαιώσεις, οι οποίες αποδεικνύουν
ότι: 

 Πιστοποιητικά,  βεβαιώσεις  και  κάθε  άλλου  είδους  έγραφα  που  αποδεικνύουν  τη
συμμόρφωση προς τις τεχνικές προδιαγραφές και τις απαιτήσεις τις πρόσκλησης σχετικά με
την ικανότητα της επιχείρησης του προσφέροντος ( Πιστοποιητικά CE , ISO κ.α.).

 Επίσης στην προσφορά σας θα αναφέρετε το εργοστάσιο κατασκευής, τη χώρα προέλευσης
καθώς και τον κωδικό είδους της εταιρεία σας.

  Οι συμμετέχοντες θα πρέπει απαραίτητα, στην τεχνική προσφορά,  να αναφέρουν για κάθε είδος, 
εκτός από τεχνική περιγραφή του είδους και τα παρακάτω:
 Α. α/α τον   κωδικός είδους του Νοσοκομείου  

Β. τον   κωδικός είδους της εταιρείας  

Γ. Την τεχνική περιγραφή του είδους  

Δ. την εμπορική ονομασία –μάρκα- κωδικό, το εργοστάσιο και την χώρα κατασκευής του κάθε είδους

Ε. τη συσκευασία

Ζ. τον κωδικό ΕΚΑΠΤΥ

4) Οικονομική προσφορά. 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, να αναφέρετε επίσης ο κωδικός παρατηρητηρίου που εντάσσεται το είδος. 
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Η τιμή πρέπει να δίνεται σε ευρώ (€), για παράδοση των εμπορευμάτων ελεύθερων στο Νοσοκομείο. Οι
τιμές θα δίδονται ως εξής: Το ΦΠΑ του είδους ,η 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. 

      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. 

5) Δείγματα. Όλοι οι προσφέροντες  πρέπει μαζί με τις προσφορές τους να καταθέσουν δείγματα, τα
οποία θα πρέπει να είναι σε ποσότητα ή μέγεθος απολύτως επαρκή,  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. 

   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:
 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. 
            
    Η  παρούσα πρόσκληση διέπεται από τους περί προμηθειών του Δημοσίου Νόμους και διατάξεις και
τις τροποποιήσεις αυτών.                                                                                               

                                               Ο  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

                                             ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

   
                                                             

                                                 ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
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