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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο   Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο   Α Τ Τ Ι Κ Η Σ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Τμήμα    : Οικονομικό   -   Γραφείο : Προμηθειών

ΚΗΜΔΗΣ :

 19PROC004460840     ΑΔΑ :  ΨΨΜ0469Η5Ω-ΙΥΛ
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Αριθμός Διακήρυξης: 04.19

  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
 τιμής ( Χαμηλότερη τιμή).

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 54.039,24 €  (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 13% & 24%)

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ

ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΟΧΙ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΗΣ
 ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

 NAΙ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ
 ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Μέχρι και 12μηνων  από την επόμενη της υποβολής της
 έγγραφης προφοράς σύμφωνα με το άρθρο 2.4.5 της
 παρούσας

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΩΣ  28/02/2019 ημέρα Πέμπτη & ώρα 11:00 π.μ.

ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  28/02/2019 ημέρα Πέμπτη & ώρα 11:30 π.μ.

ΚΑΕ  1311

CPV  33192000-2,   38437000-7,   38519650-7,   33141300-
3,   33141320-9,      33141200-2,   33141126-9,
 33141310-6, 33124131-2, 33125000-2, 33141123-8,
 33199000-1, 33198000-4, 33157100-6,  33196000-0.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ
 ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

ΝΑΙ ΟΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ  
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 1. Αναθέτουσα Αρχή και Αντικείμενο Σύμβασης

 1.1       Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής

Ταχυδρομική διεύθυνση Λ. Αθηνών 374

Πόλη Χαϊδάρι Αττικής.

Ταχυδρομικός Κωδικός  12 462

Τηλέφωνο  213 2054241

Φαξ  213 2054578

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (mail)  promith@psyhat.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες Κουτσούκη Μ.

  Λ. Αθηνών 374,  τηλ.:213 2054468,  fax.:213
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 2054578

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο 
 (URL)

 www.psyhat.gr

  

Είδος Αναθέτουσας Αρχής

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Νοσοκομείο  και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση Υποτομέας Κεντρικής-ΝΠΔΔ.

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή υπηρεσιών υγείας.

  

 1.2       Στοιχεία Διαδικασίας - Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 117 του ν. 4412/16.

  

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής.  Η δαπάνη για
 την παρούσα σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.Ε : 1311 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού
 έτους 2017-2018  του Φορέα.

  

Η κάλυψη μέρους της δαπάνης θα γίνει με την 408  Απόφαση Ανάληψης Δέσμευσης, για το έτος 2019 και με
 την 65  Απόφαση Ανάληψης Δέσμευσης,  για το έτος 2020.

  

 1.3       Θεσμικό πλαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπετε από την κείμενη νομοθεσία και τις  κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής
 εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:

           του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
 Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

Το Ν. 4497/13-11-2017 ΦΕΚ 171Α’ – Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της
 επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις. – τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4412/16, άρθρο 107.

           του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

           του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων
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 και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις»
 και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1, 

           της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της
 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,

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

           του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός
 των μελών τους με κλήρωση»,

           του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
 των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες
 διατάξεις”,

           του Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”,

το Ν. 3693/2008, (ΦΕΚ Α’ 174/25-5-2008), άρθρ. 2, «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/43/ΕΚ
 περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, για την τροποποίηση των Οδηγιών
 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ ΕΟΚ του Συμβουλίου και την κατάργηση της Οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου και άλλες
 διατάξεις»
η υπ’ αριθμ. 8/25-5-2010 Θέμα 17ο απόφαση της ΕΠΥ που αφορά την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών.

           της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων
 λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου
 Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»,

           των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που
 αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στην παρούσα καθώς και του συνόλου των διατάξεων του
 ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου, έστω και αν δεν
 αναφέρονται ρητά παραπάνω,

           η υπ΄ αριθ.  1000/26-10-2016 Απόφαση «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Διοικητή
 Ξενοφώντα Παναγιώτου»,

           το υπ΄ αριθ. 44227/10-10-2016 έγγραφο της Διοίκησης της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς & Αιγαίου, σχετικά με τη
 διενέργεια διαγωνισμών ενταγμένων στο Π.Π.Υ.Φ.Υ. 2015. H συγκεκριμένη προμήθεια (αριθ. Αιτήματος 43995)
 συμπεριλαμβάνεται στο εγκεκριμένο, με την υπ΄ αριθ. 4658/06-09-2016 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 2937) Αν. Υπ.
 Οικονομικών και Υπ. Υγείας, Π.Π.Υ.Υ 2015.

Η με αριθμ. 22η/3-10-2017 (ΟΙΚ. ΘΕΜΑ 9ο)  απόφαση του Δ.Σ. του ΨΝΑ (ΑΔΑ : 7Φ2Γ469Η5Ω-83Γ) περί έγκρισης
 διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμ. 111.17 για την προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού.
 (ΑΔΑ : 7Φ2Γ469Η5Ω-83Γ)
Η με αριθμ. 7η/14-3-2018 (Οικ. Θέμα 10ο) απόφαση του Δ.Σ. του ΨΝΑ (ΑΔΑ : ΩΙΔΕ469Η5Ω-922) περί μέρους των ειδών
 και την έγκριση της επανάληψης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τα υπόλοιπα είδη με αριθμ. Διακήρυξης 23.18.
 (ΑΔΑ : ΩΙΙ7469Η5Ω-ΖΧΞ)
Η με αριθμ 26η/31-10-2018 (Οικ. Θέμα 7ο)  απόφαση του Δ.Σ. του ΨΝΑ  (ΑΔΑ : Ω2ΣΞ469Η5Ω-1ΩΣ) έγκριση της 2ης
 επανάληψης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τα υπόλοιπα είδη με αριθμ. Διακήρυξης 109.18. (ΑΔΑ :
 Ω2ΣΞ469Η5Ω-1ΩΣ)
Η με αριθμ 2η/24-01-2019 (Οικ. Θέμα 6ο) απόφαση του Δ.Σ. του ΨΝΑ (ΑΔΑ : Ψ9ΖΘ469Η5Ω-ΧΔΠ)  έγκρισης διενέργειας
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 του  συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού για τα υπόλοιπα είδη με αριθμ.
 Διακήρυξης 04.19 και τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής αυτού.
Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά
 ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του
 ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση
 της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

  

 1.4       Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 28/02/2019 (ελάχιστη προθεσμία: 12 ημέρες
 από την ημερομηνία δημοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ) και ώρα 11:00 μ.μ.

  

 1.5       Δημοσιότητα

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
 Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)   

  

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4
 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/
 (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

  

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε  στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) :  
 www.psyhat.gr  στην διαδρομή : διαγωνισμοί - προκηρύξεις ► επιλογή διακήρυξης

  

 1.6       Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις
 υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και
 εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις
 ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο
 Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και
 βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες
 δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους

  

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης,
 αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν
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γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν
 χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

 2. Γενικοί και Ειδικοί Όροι Συμμετοχής

 2.1       Γενικές Πληροφορίες

2.1.1    Έγγραφα της σύμβασης

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα:

 •           η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής:

 •           Τεχνικές Προδιαγραφές - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α  

 •           το  Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ] – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

 •           το σχέδιο της σύμβασης – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ.

  

2.1.2    Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης

Τα έγγραφα της Σύμβασης διατίθενται και στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και
 ώρες (Δευτέρα έως Παρασκευή από ώρα 07.00π.μ. έως 14,30μ.μ.) .

Απαιτήσεις με σκοπό την προστασία του εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών των ανωτέρω εγγράφων
 της σύμβασης :

Ενδεικτικά: Ο οικονομικός φορέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη
 γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου),
 χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, τα ανωτέρω έγγραφα ή πληροφορίες
 που προκύπτουν από αυτά. Οι οικονομικοί φορείς διασφαλίζουν την τήρηση των απαιτήσεων αυτών από το
 προσωπικό τους και κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο που χρησιμοποιούν κατά την ανάθεση ή εκτέλεση της
 σύμβασης. Για το σκοπό κατά την παραλαβή των εγγράφων της σύμβασης υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του
 ν. 1599/1986 με την οποία δηλώνει τα ανωτέρω.

  

2.1.3    Γλώσσα

             Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές
 προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία
 συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.

             Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη
 μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η
 Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Επιτρέπεται αντίστοιχα η
 κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη
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 μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο
 Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile”
 σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά
 την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.

  

2.1.4    Εγγυήσεις

             Οι εγγυητικές επιστολές της παραγράφου 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν
 νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και
 έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το
 Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με
 παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο
 παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που
 λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό
 φορέα.

             Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους
 εκδότες της παραπάνω παραγράφου.

             Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης,
 β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό
 που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ
 του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της
 ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται
 του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της
 κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και
 την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι)
 την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά
 εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην
 περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την
 εγκυρότητά τους.

  

 2.2       Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1    Δικαιούμενοι συμμετοχής

 1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα
 και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

  

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
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γ) 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.

  

 2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται
 να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

  

 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται
 έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  

  

2.2.2    Λόγοι αποκλεισμού

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων
 οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό
 πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από
 τους ακόλουθους λόγους:

  

2.2.2.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους
 λόγους:

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,
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 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. 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 στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).

  

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη
 καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία
 εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και IKE
 ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον στους
 διαχειριστές.

             Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’
 ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά
 στους νόμιμους εκπροσώπους τους.

  

2.2.2.2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών
 κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και
 δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία  ή/και
 όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις
 υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

  

Αν ο προσφέρων είναι  Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που
 αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε
 καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά
 περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για
 την καταβολή τους.
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2.2.2.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων
 οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:

 (α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,

 (β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό
 αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
 συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε
 ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η
 αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των
 καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω
 φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για
 τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,

 (γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε
 συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί
 να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

 (ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα
 κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν.
 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

 (στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο
 πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης
 σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης,
 αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,

 (ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται
 για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει
 αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται
 κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας,

 (η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής,
 να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη
 διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να
 επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,

 (θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του,
 για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης
 σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.

  

2.2.2.4. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης
 της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε
 κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.
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2.2.2.5. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
 παραγράφους 2.2.2.1 και 2.2.2.3 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που
 έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού
 (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη
 διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε
 συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος.
 Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής.
 Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε
 εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί
 να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω
 απόφαση.

  

2.2.2.6. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την
 προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν.
 4412/2016.

  

2.2.2.7. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του
 ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης
 της σύμβασης.

  

2.2.3    Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να
 ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή ειδών.

  

2.2.4    Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι
 οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν:

α) το απαιτούμενο εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό,

β) πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ISO, με τα οποία βεβαιώνεται
 η καταλληλόλητα, όπως αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (Τεχνικές Προδιαγραφές) ή μεταγενέστερα

  

2.2.5    Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά  τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
 (της παραγράφου 2.2.4), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης
 των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους
 τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα
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 των οποίων στηρίζονται.

  

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που
 σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι  εν
 λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την
 εκτέλεση της σύμβασης.

  

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των
 συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.

  

2.2.6    Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

2.2.6.1 Προκαταρκτική απόδειξη

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις
 καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής της παραγράφου  2.2.4  της
 παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το
 προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
 (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα Β, το οποίο αποτελεί
 ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.

  

Το ΤΕΥΔ συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της
 Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο
 στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr )  και (www.hsppa.gr ).

  

2.2.6.2 Αποδεικτικά μέσα

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως
 ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.4, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή
 των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ.
 3 περ. γ του ν. 4412/2016.

  

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων
 φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.5. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται
 υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι
 αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά
 περίπτωση.

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται,
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 εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού
 των παραγράφων του πεδίου 2.2.2.

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει
 αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.

  

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.2 οι προσφέροντες
 οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά (γίνονται αποδεκτά ευκρινή
 φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί
 από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Για
 συμβολαιογραφικά έγγραφα, π.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις  κ.λπ., υφίσταται η υποχρέωση υποβολής
 κεκυρωμένων αντιγράφων):

α) για την παράγραφο 2.2.2.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει
 αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή
 της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει
 ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και
 στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα
 πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα
 αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο,

β) για την παράγραφο 2.2.2.2  πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους -
 μέλους ή χώρας, για οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης στους οποίους οφείλεται η καταβολή
 εισφορών.

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.2.3 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα
 ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή
 εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν
 συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.

γ) για την παράγραφο 2.2.2.7. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας
 δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του
 κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του
 απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.

  

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 2.2.3. (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση
 επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν:

α) Βεβαίωση παροχής συναφών υπηρεσιών σε άλλους φορείς.

β) Βεβαίωση αρμόδιας φορολογικής αρχής έναρξης εργασιών φυσικού ή νομικού προσώπου.

  

Β.3. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας
 είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης
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 εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε
 περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου).

  

Β.4. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις
 εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που
 συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του
 Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό
 εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό
 πιστοποίησης.

  

Β.5. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
 περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα
 ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.  

  

Β.6. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα
 με την παράγραφο 2.2.5 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει,
 ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.  

  

 2.3       Κριτήρια Ανάθεσης

 2.3.1    Κριτήριο ανάθεσης

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά: βάσει τιμής.

  

 2.4       Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

 2.4.1  Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Α (Τεχνικές
 Προδιαγραφές) της Διακήρυξης, για  όλα τα περιγραφόμενα είδη.

  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

  

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους
 τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο.
 Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του
 (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο
 εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
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2.4.2    Τρόπος υποβολής προσφορών

Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:

  

 (α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο
 περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  σύμφωνα με τις
 διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.

  

 (β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο  περιλαμβάνεται η οικονομική
 προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Από τον προσφέροντα σημαίνονται τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό
 χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας
 χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική
 δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την
 εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες
 ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την
 αξιολόγησή της.

  

2.4.3    Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία
 περιλαμβάνουν (Πρωτότυπο και αντίγραφο) :

α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.). Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν
 κοινή προσφορά, υποβάλλουν το Τ.Ε.Υ.Δ. για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

β) H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από
 την αναθέτουσα αρχή στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (Τεχνικές Προδιαγραφές) της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς
 πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και
 δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών.

  

2.4.4    Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών
 προσφορών

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης, όπως
 ορίζεται κατωτέρω:

Τιμές
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v. Η τιμή των παρεχόμενων ειδών δίνεται  σε ευρώ.
v. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη

 νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των ειδών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται
 στα έγγραφα της σύμβασης.

v. Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.
v. Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ

 προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό
 της σύμβασης που καθορίζεται από την αναθέτουσα αρχή.

  

2.4.5    Χρόνος ισχύος των προσφορών 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα εκτατών είκοσι
 (120) ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

  

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

  

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή,
 πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική
 διάρκεια.

  

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
 αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση,
 αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί
 φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την
 εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης
 της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις
 προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.

  

2.4.6    Λόγοι απόρριψης προσφορών

 H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει,
 σε κάθε περίπτωση, προσφορά:

  

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και
 συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Τρόπος υποβολής
 προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»), 2.4.4.
 (Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών),
 2.4.5. (Χρόνος ισχύος των προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση
 υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας,
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β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή
 διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση,

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης
 προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν.
 4412/2016,

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο
 περιορισμός αυτός ισχύει και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην
 περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων,

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,

η)η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης
 διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.
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3. Διενέργεια Διαδικασίας – Αξιολόγηση Προσφορών

 3.1       Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

3.1.1    Αποσφράγιση προσφορών

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 28/02/2019 και ώρα 11:30μμ.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των φακέλων των
 προσφορών, ακολουθώντας τα εξής στάδια:

Αποσφράγιση κυρίως φακέλου με τα Δικαιολογητικά, του φακέλου Τεχνικής προσφοράς, και του φακέλου της
 οικονομικής προσφοράς Μονογράφονται
Καταγραφή Υποψηφίων
Έλεγχος Δικαιολογητικών και Αξιολόγηση βάσει Κριτηρίων Επιλογής

Κατά την κρίση της Επιτροπής διαγωνισμού: όλα τα στάδια της διαδικασίας μπορούν να γίνουν σε 1 δημόσια
 συνεδρίαση.

  

3.1.2    Αξιολόγηση προσφορών

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών:

α) Η αρμόδια Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών
 δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του
 οργάνου.

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής & οικονομικής  προσφοράς,
 σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό σύμφωνα με το αρθρο 117
 παρ. 4 του Ν.4412/2016. Τα ανωτέρω υπό στοιχεία α και β στάδια μπορεί να γίνονται και ενιαία.

γ) Η Επιτροπή αποσφραγίζει και προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών, όσων υπέβαλαν
 αποδεκτές Τεχνικές προσφορές και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή
 απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών με βάση το οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και
 την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. . Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα
 α΄ και β΄ στάδια οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά τηρούνται από την
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 αναθέτουσα αρχή μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν διαφορών που θα προκύψουν, σύμφωνα με την
 παράγραφο 3.4 της παρούσας.

  

Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των
 οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της επιτροπής (άρθ.
 117, § 4).

  

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα
 αρχή απαιτεί 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. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των
 οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του
 Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.

  

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με αποφάσεις του αποφαινόμενου οργάνου της
 αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται  στους προσφέροντες.

Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί ένσταση σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της παρούσας.

  

 3.2       Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - Δικαιολογητικά κατακύρωσης

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική πρόσκληση στον
 προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να
 υποβάλει εντός προθεσμίας, μεταξύ 10 – 15 ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής  ειδοποίησης σε
 αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014
 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.7. της παρούσας διακήρυξης, ως
 αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της διακήρυξης, καθώς και για την
 πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής αυτής.

  

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών γίνεται έλεγχος και αν διαπιστωθεί ότι υπάρχουν ελλείψεις,
 παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5)
 ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα
 να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.

  

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.
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Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την
 αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω
 διαδικασίας, εάν:

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Τ.Ε.Υ.Δ.,
 είναι ψευδή ή ανακριβή, ή

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των
 παραπάνω δικαιολογητικών ή

iii)  από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι
 προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.2 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 - 2.2.6 (κριτήρια
 ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,

                         Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει
 ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής
 επιλογής της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.

                         Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού
 την Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας
 αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας
 είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.

  

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής
 επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

  

 3.3       Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της
 διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή
 προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο. 

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον
 συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι :

α) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει
 επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.7.2.

β) Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός
 προθεσμίας είκοσι(20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει
 αποδεικτικό χαρακτήρα.

  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα
 προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που
 υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
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 3.4       Ενστάσεις [Συμβάσεις κάτω των ορίων]

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε(5) ημέρες
 από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση
 ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική
 ημερομηνία υποβολής προσφορών.

  

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει αιτιολογημένα, κατόπιν
 γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο
 221 του ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα(10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται
 η απόρριψη της ένστασης.

  

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου
 υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του ν. 4412/2016, το οποίο αποτελεί δημόσιο
 έσοδο και  επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή.

Οι οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της ένστασης.

  

 3.5       Ματαίωση Διαδικασίας

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία
 ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της
 αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε
 στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη
 διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το
 σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.

  

 4. Όροι Εκτέλεσης της Σύμβασης

 4.1       Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης)

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72
 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός
 ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

             Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα
 αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό (39.17) και τον τίτλο
 της σχετικής σύμβασης.

             Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων
 των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.
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Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή
 ειδικότερα ορίζει.

             Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
 παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής
 παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω
 εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

  

 4.2       Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα νομοθεσία

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας
 διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

  

 4.3       Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού,
 κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό
 δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού
 δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

  

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που
 επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός
 των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

  

 4.4       Υπεργολαβία

            4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης
 της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2
 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.

            4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην
 αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων
 του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. 
 Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά
 τη διάρκεια της σύμβασης.

            4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους,
 όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.7.2 της
 παρούσας.

  

 4.5       Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της
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Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης
 σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν
 γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.

  

 4.6       Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη
 σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

            α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν.
 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης

            β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που
 αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία
 σύναψης της σύμβασης,

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει
 από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της
 Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

 5. Ειδικοί Όροι Εκτέλεσης της Σύμβασης

 5.1       Τρόπος πληρωμής

5.1.1. Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€) τμηματικά μετά από προηγούμενη θεώρηση του σχετικού χρηματικού
 εντάλματος πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όταν ο προμηθευτής
 εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Για την έκδοση του εντάλματος απαιτούνται:

 1.         Τιμολόγιο του προμηθευτή .

 2.         Αποδεικτικό φορολογικής & ασφαλιστικής ενημερότητας (πρωτότυπο).

 3.         Πρακτικό καλής εκτέλεσης των εργασιών.

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, β) κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων, καθώς και γ) στις λοιπές
 περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 200 του Ν. 4412/16. Επίσης, δεν προσμετρείται ο χρόνος
 καθυστέρησης της πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

  

5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις.

  

 5.2       Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά
 έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις
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 συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι
 σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης
 της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη τυχών παρατάσεων.

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των
 ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν
 μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε(15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση
 παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα(30) ημέρες από την
 άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από κλήση του για παροχή
 εξηγήσεων, η κύρωση της ολικής κατάπτωσης της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,

Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός από τη
 συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.

  

5.2.2. Αν τα είδη παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης και
 μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με
 αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:

  

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης
 συνολικής διάρκειας της σύμβασης επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των
 ειδών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής
 αξίας των ειδών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται από την αμοιβή του αναδόχου.

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο
 έκπτωτο.

  

 5.3       Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων  των
 παραγράφων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις) και 6.4. (Απόρριψη παραδοτέων –
 Αντικατάσταση), να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της αναθέτουσας αρχής,
 μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα(30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής
 απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του
 αρμόδιου συλλογικού οργάνου.

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.
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 5.4       Παρακολούθηση της σύμβασης

5.4.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από ειδική
 επιτροπή που θα ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή και θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο
 (Διοικητικό Συμβούλιο) της Αναθέτουσας Αρχής, για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα
 εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των
 επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε
 τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132
 του ν. 4412/2016.

  

 5.5       Διάρκεια σύμβασης

5.5.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης  για ένα έτος ή έως
 εξαντλήσεως του ποσού και των ποσοτήτων αυτής.

  

 5.6  Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης

Η παραλαβή των παρεχόμενων ειδών γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με την
 παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (Τεχνικές Προδιαγραφές) της παρούσας.

  

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι τα παρεχόμενα είδη δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης,
 συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους
 της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων
 ειδών και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου
 αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων ειδών, με έκπτωση επί της
 συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως
 άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων ειδών της
 σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.
Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, η οποία
 κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα(30) ημερών από
 την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η
 παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι
 προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 218 του ν. 4412/2016. Η
 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη
 σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.
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 5.7       Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων ειδών με έκπτωση επί της
 συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των ειδών αυτών
 με άλλες, που να είναι σύμφωνες με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από
 την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η
 προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής
 διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν.
 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.

  

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα είδη που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και
 εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – Τεχνικές Προδιαγραφές

  

  ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΑΔΑ
 ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ
 ΚΑΤΑΘΕΣΗ
 ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ιατρικές προμήθειες  33192000-2     =   14.075,20 €
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 1 ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ ΣΤΥΛΕΟΙ 
 ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ

τμχ  2.000 ΝΑΙ Αποστειρωμένοι, ανά ένας σε διαφανή
 συσκευασία από τη μια πλευρά,
 απλοί με ξύλινο στέλεχος 15cm και
 καλά τυλιγμένο βαμβάκι στο ένα
 άκρο.

 2 ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ ΣΤΥΛΕΟΙ 
 ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΕΝΤΟΣ
 ΣΩΛΗΝΑΡΙΟΥ

τμχ  1.000 ΝΑΙ Αποστειρωμένοι ανά ένας σε διαφανή
 συσκευασία από τη μια πλευρά, εντός
 πλαστικού σωλήνα , με θρεπτικό 
 υλικό μεταφοράς για αερόβια με
 στέλεχος  15cm και καλά τυλιγμένο
 βαμβάκι στο ένα άκρο.

 3 ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ ΣΤΥΛΕΟΙ 
 ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΜΕ  ΥΛΙΚΟ 
 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΕΡΟΒΙΑ ΚΑΙ
 ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ

τμχ  1.500 ΝΑΙ Αποστειρωμένοι, ανά ένας, με υλικό
 συντήρησης, σε διαφανή συσκευασία
 από τη μια πλευρά, εντός πλαστικού
 σωλήνα με θρεπτικό υλικό
 μεταφοράς για αερόβια, με  πλαστικό
 στέλεχος 15cm και για ανερόβια και
 καλά τυλιγμένο βαμβάκι στο ένα
 άκρο.

 4 ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ ΣΤΥΛΕΟΙ
 ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΣΥΡΜΑΤΙΝΟΙ

τμχ  100 ΝΑΙ Για λήψη ουρηθρικού δείγματος, με
 υλικό συντήρησης(συρμάτινοι
 βαμβακοφόροι).

 5 ΔΟΧΕΙΑ  ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗΣ
 ΟΥΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΟΥΡΩΝ

τμχ  16.000 ΝΑΙ Ημιδιαφανή των 100ml με βιδωτό
 πώμα,  ανθεκτικά και με ετικέτα για
 αναγραφή των στοιχείων.

 6 ΚΑΛΥΠΤΡΙΔΕΣ  24x24mm τμχ  8.000 ΝΑΙ Το πάχος τους είναι 0,13 –0,17
 mm.Επιφάνεια καθαρή και δεν
 περιέχουν κηλίδες, ελαττώματα,
 γραμμές.

 7 ΚΡΙΚΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΜΙΑΣ
 ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΩΝ 10μl

τμχ  7.500 ΝΑΙ Σε διαφανή συσκευασία από την μία
 πλευρά ,σε συσκευασία των 20τεμ.

 8 ΚΡΙΚΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΜΙΑΣ
 ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΟΥ 1μl

τμχ  2.500 ΝΑΙ Σε διαφανή συσκευασία από την μία
 πλευρά ,σε συσκευασία των 20τεμ.

 9 ΠΑΡΑΦΙΛΜ  5cm Χ 15m τμχ  12     
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 10 ΣΚΑΡΦΥΣΤΗΡΕΣ HAEMOLET τμχ  50    HAEMOLET. Αποστειρωμένοι σε
 συσκευασία του 1 τεμ.

 11 ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ  ΚΩΝΙΚΑ 1,5ml -3ml τμχ  500 ΝΑΙ Εppendorf , με ενσωματωμένο πώμα
 πλαστικό.

 12 ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ  ΠΛΑΣΤΙΚΑ  5ml  (RIA) τμχ  11.000 ΝΑΙ  RIA

 13 ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ  ΠΛΑΣΤΙΚΑ  5ml τμχ  500 ΝΑΙ Σωληνάρια πολυπροπυλενίου (PP)
 13Χ75mm 5 ml για φύλαξη/μεταφορά
 δειγμάτων σε χαμηλές θερμοκρασίες
 (-80 ˚C). Με βιδωτό πώμα ασφαλείας.

 14 ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ  ΚRYO TUBES  2ML τμχ  500 ΝΑΙ Σωληνάρια 2 ml για φύλαξη στελεχών
 μικροβίων σε χαμηλές
 θερμοκρασίες(-80C), με βιδωτό πώμα
 ασφαλείας.

 15 ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ  ΠΛΑΣΤΙΚΑ  ΚΩΝΙΚΑ ΜΕ
 ΠΩΜΑ

τμχ  50.000 ΝΑΙ Σωληνάρια πλαστικά κωνικά  με
 διαφανές  πώμα για τοξικολογικές
 διαστάσεων  100*16 mm,
 χωρητικότητας 10-15ml ,ύψος
 σωληνάριου 10 cm  (το ύψος
 υπολογίζεται χωρίς το πώμα). 

 16 ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ  ΠΛΑΣΤΙΚΑ  ΚΩΝΙΚΑ
 ΧΩΡΙΣ ΠΩΜΑ

τμχ  10.000 ΝΑΙ Διαφανή, με διαβαθμίσεις των 10ml
 και 15ml, χωρίς πώμα

 17 ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ
 ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΤΩΝ  5ml

τμχ  4.000 ΝΑΙ  75*13 mm αποστειρωμένα με πώμα
 από ps με στρογγυλή βάση

 18 ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΚΕΝΟΥ 4,5 ml ΧΩΡΙΣ
 ΖΕΛΕ

τμχ  1.500 ΝΑΙ Φιαλίδια βιοχημικών προσδιορισμών
 κενού αέρα, αποστειρωμένα
 συνθετικά, με επιταχυντή πήξεως
 χωρίς gel διαχωρισμού, με ένδειξη
 πλήρωσης και ετικέτα για στοιχεία
 ασθενούς, να αναγράφεται το CE, LOT
 παραγωγής, REF, η ένδειξη
 αποστείρωσης και η ημερομηνία
 λήξης.
Διαστάσεων 13x75mm, με βιδωτό
 πώμα ασφαλείας, στεγανής
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 εφαρμογής και εύκολης διάτρησης,
 για χρήση σε αυτοματοποιημένα
 κλειστά προαναλυτικά συστήματα.
 Χωρητικότητας 4,5ml
 (για τις ανάγκες του Μικροβιολογικού
 Εργαστηρίου)

 19 ΤΡΙΒΛΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΙΑΣ
 ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ  ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ
 ΑΠΛΑ

τμχ  4.000 ΝΑΙ Των 9-9,5cm, αποστειρωμένα ανά 10
 τεμ.

 20 ΤΡΙΒΛΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΙΑΣ
 ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ  ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ

τμχ  2.000 ΝΑΙ Αποστειρωμένα  ανά 10τεμ

 21 ΨΥΚΤΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΥΣΙΜΟ
 ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ

τμχ  3   Μέτριες και μικρές (για τις ανάγκες
 του Μικροβιολογικού).

 22 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ
 ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΥΓΡΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ

ρολλό  20 ΝΑΙ Διαστάσεων 19mm Χ 50m  για
 μικροβιολογικό και παθολογική

 23 ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ
 ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ
 GUDEL

τμχ  20   Σε ατομική συσκευασία, από PVC μιας
 χρήσεως Νο  2

 24 ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΣΤΟΜ/ΦΑΡΥΓ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ
 ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ  WEDEL

τμχ  10   Σε ατομική συσκευασία, από PVC μιας
 χρήσεως Νο 28-5τμx, Νο 30-5τμx .

 25 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ  (PADS) ΔΙΑΦΑΝΑ ΓΙΑ
 ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑ

τμχ  2.000   Διαστάσεων 5Χ5cm από ημιπερατή
 αδιάβροχη ταινία  πολυουρεθάνης,
 με  υποαλλεργικό συγκολλητικό
 υλικό. 

 26 ΒΑΖΑΚΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
 ΑΛΟΙΦΩΝ ΤΩΝ 100gr

τμχ  150    ME ΚΑΠΑΚΙ

 27 ΒΑΖΑΚΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
 ΑΛΟΙΦΩΝ ΤΩΝ 200gr

τμχ  150    ME ΚΑΠΑΚΙ

 28 ΒΑΖΑΚΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
 ΑΛΟΙΦΩΝ ΤΩΝ 500gr

τμχ  70    ME ΚΑΠΑΚΙ

 29 ΒΑΖΑΚΙΑ-ΜΠΟΥΚΑΛΑΚΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ
 ΤΩΝ 100cc ΓΙΑ ΦΑΡΜ/ΚΑ

τμχ  100     
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 ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ

 30 ΒΑΖΑΚΙΑ-ΜΠΟΥΚΑΛΑΚΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ
 ΤΩΝ 5Lt ΓΙΑ ΦΑΡΜ/ΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ

τμχ  10     

 31 ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ ΕΝΔΟΤΡΑΧΗΛΙΚΟΙ
 ΣΤΥΛΕΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ

τμχ  800   (για τις ανάγκες του γυναικολογικού
 τμήματος)

 32 ΓΛΩΣΣΟΠΙΕΣΤΡΑ  ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 
 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ

τμχ  2.000 ΝΑΙ Σε ατομική συσκευασία

 33 ΔΙΑΝΕΜΗΤΕΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ τμχ  800 ΝΑΙ Πλαστική βάση με διαφανές
 συρταρωτό καπάκι 4 θέσεων με
 ένδειξη για κάθε θέση
 ΠΡΩΙ-ΜΕΣΗΜΕΡΙ-ΑΠΟΓΕΥΜΑ-ΒΡΑΔΥ.
 Διαστάσεων 22 εκ. μήκος και 6 εκ.
 πλάτος περίπου.ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ
 ΔΕΙΓΜΑ.

 34 ΜΗΤΡΟΣΚΟΠΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ
 ΧΡΗΣΕΩΣ

τμχ  400   Μεγεθών small,medium,large, από
 διαφανές, κατάλληλο και λείο υλικό,
 με κοχλία και βίδα στερεώσεως. Το
 υλικό είναι μίας χρήσης, δεν σπάει
 κατά την χρήση. Αποστειρωμένο σε
 κλειστή ζελατίνη. 100 τμχ-large, 100
 τμχ-medium  & 100 τμχ-small  (για τις
 ανάγκες του γυναικολογικού
 τμήματος)

 35 ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΓΙΑ PAP TEST τμχ  400   Ξύλινη, μη αποστειρωμένη.

 36 ΣΠΡΕΥ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 100 ML
 (κολπικού - τραχηλικού
 επιχρύσματος)

τμχ  5   για τις ανάγκες γυναικολογικού
 τμήματος.

 37 ΨΗΚΤΡΕΣ - ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ ΓΙΑ ΠΑΠ
 ΤΕΣΤ

τμχ  400   Με πλαστικό κορμό 15 εκ. και μαλακή
 εύκαμπτη τρίχα. Το άκρο της
 βούρτσας είναι λείο και δεν
 τραυματίζει.

 38 ΝΥΣΤΕΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΜΕ
 ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ
 ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

τμχ  400   Νο 11, 15, 21 & 24
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 39 ΟΜΑΤΟΓΥΑΛΙΑ ΡΙΝΙΚΗ ΚΑΨΟΥΛΑ 02 τμχ  250   Με σωλήνα 130εκ. συνολικού μήκους
 180εκ.
Με σωλήνα 140εκ. συνολικού μήκους
 200εκ.
Με σωλήνα 185εκ. συνολικού μήκους
 235εκ.
Με σωλήνα 200εκ. συνολικού μήκους
 250εκ.
Με σωλήνα 300εκ. συνολικού μήκους
 350εκ.

 40 ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ 3WAY ME ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ
 10cm

τμχ  500   Συνδετικά 3WAY STOP COCK, για
 συσκευή ορού, αποστειρωμένα, μιάς
 χρήσεως LUER LOCK, κόκκινα, μπλε,
 λευκά με 3 καλύμματα , με επέκταση
 10 εκ.

 41 ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ 3WAY ΧΩΡΙς ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ τμχ  600   Συνδετικά 3WAY STOP COCK, για
 συσκευή ορού, αποστειρωμένα μ/χ
 LUER LOCK κόκκινα, μπλε, λευκά με 3
 καλύμματα (για τις ανάγκες του
 παθολογικού τμήματος)

 42 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΕΣ τμχ  400   Σακκούλες υδατοδιαλυτές για
 μολυσματικό υλικό, διαστάσεων
 70Χ100cm περίπου.
 Αυτοδιαλυόμενος
 σάκος,υδατοδιαλυτός για την
 μεταφορά του ακαθάρτου ιματισμού
 κατασκευασμένος από πλαστικό
 υλικό με δυνατότητα να διαλύονται
 στο πλυντήριο.

 43 ΣΥΣΚΕΥΗ ΟΡΟΥ ΑΠΛΗ ΜΕ ΑΕΡΑΓΩΓΟτμχ  4.000   Η αποστείρωση να γίνεται μετά την 
 συσκευασία του προϊόντος  και μην
 αλλοιώνεται  αυτή κατά την
 διαδικασία της αποστείρωσης. Τα
 υλικά που χρησιμοποιούνται για την
 συσκευασία να έχουν πόρους οι
 όποιοι επιτρέπουν την δίοδο του
 αερίου αποστείρωσης, όχι την είσοδο
 μικροοργανισμών, να είναι ατοξικά
 και να μην αλληλεπιδρούν με το
 περιεχόμενο, να επιτρέπουν τον
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 οπτικό έλεγχο του περιεχομένου. Στη
 συσκευασία του προϊόντος να
 αναφέρονται και να επισημαίνονται
 τα παρακάτω: ονομασία συσκευής,
 εμπορική ονομασία του εργοστασίου
 κατασκευής, επωνυμία υπευθύνου
 κυκλοφορίας, γραπτές επεξηγήσεις
 για την χρήση και λειτουργία της
 συσκευής, ενδείξεις ότι η συσκευή
 είναι στείρα, ελεύθερη πυρετογόνων
 και μίας χρήσης, η μέθοδος
 αποστείρωσης, η ημερομηνία
 αποστείρωσης και λήξης αυτής,
 ενδείξεις για το πώς χρησιμοποιείται
 η συσκευή, χαρακτηρισμός παρτίδας
 και επισήμανση ότι η συσκευή
 καταστρέφεται μετά την χρήση.   Η
 συσκευασία και οι επισημάνσεις σε
 αυτήν να είναι σύμφωνες με το ISO
 8536-4. οι συσκευές να φέρουν
 σήμανση CE με την οδηγία  93/42 801
 και την Κ.Υ.Α. 2480/94. Το εργοστάσιο
 κατασκευής να είναι πιστοποιημένο
 με ISO 9001/ΕΝ 46000

 44 ΣΥΣΚΕΥΗ ΟΡΟΥ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΙ 
 ΑΕΡΑΓΩΓΟ ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ LUER-
LOCK

τμχ  6.000   Να είναι διαφανείς λείες και
 απαλλαγμένες από ξένα σώματα. Όλα
 τα τμήματα να έχουν ικανοποιητική
 αντοχή σε συνηθισμένες μηχανικές
 πιέσεις . Να είναι στείρες και
 ελεύθερες πυρετογόνων, το ρύγχος
 διάτρησης να είναι κατάλληλο για το
 τρύπημα της φιάλης ως προς την
 σκληρότητα και την κωνικότητα και
 σύμφωνα με ISO 8536-4. Να έχει λεία
 επιφάνεια, άκρο αιχμηρό και οι
 χρωστικές ουσίες του πλαστικού δεν
 περιέχουν κάδμιο. Ο αεραγωγός να
 φέρει μικροβιοκράτες και φίλτρο από
 Teflon, να έχει σταγονοθάλαμο
 διαφανή PVC Free, η απόσταση
 μεταξύ του άκρου σταγονοσωλήνα
 και εξόδου να είναι 53mm. Ο κυρίως
 σωλήνας να είναι εύκαμπτος
 διαφανής και άχρωμος, το μήκος του
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 (χωρίς τον σταγονοθάλαμο) να είναι
 περίπου 200cm. Στο ενδιάμεσο
 τμήμα για την προσθήκη φαρμάκων,
 από ειδικό latex να μην παρατηρείται
 διαρροή αέρα μετά την απομάκρυνση
 της βελόνης και να φέρει flash ball
 latex. Από το τμήμα σύνδεσης με τον
 εξωτερικό και τον εσωτερικό κώνο
 τύπου luer lock  να μην υπάρχει
 διαφυγή αέρα. Η συσκευή να μην
 παρουσιάζει διαρροή όταν με το ένα
 άκρο κλειστό διοχετευθεί από το
 άλλο άκρο αέρας με πίεση 200mbar,
 να είναι κατασκευασμένες από
 πρώτες ύλες που πληρούν το
 πρότυπο  ISO 8536-4.

 45 ΣΥΣΚΕΥΗ ΟΡΟΥ DIAL AL FLO τμχ  500   Να είναι ακριβούς σταγονομέτρησης
 να έχουν μήκος από άκρο σε άκρο
 200cm. Το διατρητικό ρύγχος να
 είναι κατασκευασμένο από αδρανές
 υλικό που δεν παραμορφώνεται κατά
 την διάτρηση του περιέκτη. Ο
 ρυθμιστής ακριβούς
 σταγονομέτρησης ml/h να είναι
 εύχρηστος, να διαθέτει διπλή
 διαβάθμιση για μέγιστη ακρίβεια
 ανάλογα με την πυκνότητα του
 διαλύματος (10%-40%). Η διαβάθμιση
 να ξεκινά από 5ml/h, ενώ να υπάρχει
 επιπλέον σήμανση για 12ωρη και
 24ωρη έγχυση. Τα προστατευτικά
 καπάκια να εφαρμόζουν καλά στην
 συσκευή και δεν αποχωρίζονται
 εύκολα από αυτή. Ο αεραγωγός της
 συσκευής να λειτουργεί επαρκώς με
 όλους τους τύπους των περιεκτών
 που διατίθενται στο εμπόριο. Ο
 σωλήνας της συσκευής να είναι
 εύκαμπτος, διάφανος ισοπαχής και
 να μην τσακίζει. Στο σημείο
 προσθέτων εγχύσεων να υπάρχει
 latex καλής ποιότητας ώστε να μην
 στάζει μετά τα τρυπήματα. Επίσης
 ένας προστατευτικός δακτύλιος να
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 προφυλάσσει από τυχόν
 τραυμα-τισμούς του προσωπικού, η
 συσκευή να διατίθεται σε συσκευασία
 peal pack (μια πλευρά χαρτί και μία
 σελοφάν),  να υπάρχουν οι
 επισημάνσεις πάνω σε αυτή ότι είναι
 σύμφωνα με ISO 8536-4 και Υ.Α.
 7883/87  και να φέρουν σήμανση CE
 με την οδηγία  93/42 801 και την
 Κ.Υ.Α. 2480/94 (ΦΕΚ679/Β/13-9-94,
 ΦΕΚ755/Β/7-10-94.

 46 ΣΥΣΚΕΥΗ ΥΠΟΚΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΗΣ,
 ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

τμχ  20   Το δοχείο υποκλισμού να είναι
 κατασκευασμένο από μη τοξική
 πρώτη ύλη, από P.V.C. με ένδειξη για
 χρήση σε άνθρωπο. Να έχει λεία
 επιφάνεια ώστε να έχει την
 δυνατότητα καθαρισμού. Να είναι
 ατραυματικό (ώστε να προστατεύεται
 ο ασθενής) και χωρητικότητας (1)
 ενός λίτρου έως 1 ½. Τα εξαρτήματα
 να είναι ανατομικά με λείες
 επιφάνειες ώστε να μην
 τραυματίζουν τα ευαίσθητα μέρη του
 σώματος με τα οποία έρχονται σε
 επαφή. Τα εξαρ-τήματα να
 χορηγούνται μαζί με το δοχείο
 υποκλισ-μού : σωλήνας με βαλβίδα
 stop και ρύγχος καθώς και συνδετικό
 σωλήνα ρύγχους. Να είναι μη τοξικά
 με πιστοποίηση ISO και να φέρουν
 σήμανση CE

 47 ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ
 ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

τμχ  50   Ενηλίκων, αποστειρωμένο, με ή χωρίς
 υποδοχή , για καπνογράφο.  (για τις
 ανάγκες των εξωτερικών ιατρείων)

 48 ΦΙΑΛΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ 2
 litr

τμχ  1   Της τροχήλατης συσκευής
 αναρρόφησης TOBI CLINIK.

 49 ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΜΟΝΙΤΟΡ,
 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

τμχ  50   Ηλεκτροκαρδιογράφου, διαστάσεων
 48mm Χ 34mm, με άριστη και ισχυρή
 συγκολλητική ταινία.
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 50 ΛΑΣΤΙΧΑ ΚΑΣΚΑΣ
 ΗΛΕΚΤΡΟΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΟΥ

τμχ  3   Τύπου  ALVAR REEGA

 51 ΞΕΣΤΡΑ (CURELTER) ΔΕΡΜ. ΜΙΑΣ
 ΧΡΗΣΕΩΣ

τμχ  30   Αποστειρωμένη, σε ατομική
 συσκευασία, με πλαστική λαβή και
 πλαστικό κάλλυμα.Το ξέστρο να είναι
 από ανοξείδωτο χάλυβα διαστάσεων
 4mm και 7mm, σε  συσκευασία  10
 τμχ. το κουτί (περίπου).

 52 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚA ΚΛΙΠΣ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ
 ΔΕΡΜΑΤΟΣ

κουτί  10   Με ατσάλινα κλιπς (αποστειρωμένα),
 για συρραπτικό δέρματος Leukoclip
 SD, σε κουτιά των 10W 
 6,9Χ3,9mm.Το κάθε κουτί περιέχει
 μέσα του 10 μικρότερες συσκευασίες
 όπου η κάθε μια συσκευασία έχει 10
 ή 20 ανταλλακτικά κλιπς.

 53 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚA ΚΛΙΠΣ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ
 ΔΕΡΜΑΤΟΣ

κουτί  10   Με ατσάλινα κλιπς (αποστειρωμένα),
 για συρραπτικό δέρματος Leukoclip
 SD, σε κουτιά των 20W
 6,9Χ3,9mm).Το κάθε κουτί περιέχει
 μέσα του 10 μικρότερες συσκευασίες
 όπου η κάθε μια συσκευασία έχει 10
 ή 20 ανταλλακτικά κλιπς.

 54 ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΕΡΙΩΝ τμχ  250   Πλαστικοί από PVC, αποστειρωμένοι,
 των 40 εκ., με υποδοχή, σε Νο
 18,20,22,24.

 55 ΙΜΑΝΤΑΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΟΣ
 ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ

μέτρα  500   Ιμάντας υφασμάτινος, χειρός , 
 βαμβακερός, υποαλλεργικός ,μεγάλης
 αντοχής, βραδύκαυστος ,ελαστικός,
 σε μέτρα, με πιστοποίηση CE .

            

Ράμματα 33141126-9 = 543,13

 85 Ράμματα Νο 3/0 : μη απορροφήσιμα 
 από πολυπροπυλένιο με βελόνα
 ατραυματική 16mm, κόπτουσα 3/8
 του κύκλου. Μήκος ράμματος 45cm

τμχ  12   ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΡΑΜΜΑΤΩΝ
 1. Τα προσφερόμενα ράμματα κάθε
 τύπου πρέπει να είναι πιστοποιημένα
 από κοινοποιημένο οργανισμό που
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 περίπου.      ΟΙ ΒΕΛΟΝΕΣ ΝΑ
 ΑΠΟΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΥΨΗΛΗΣ
 ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΡΑΜΑ ΧΑΛΥΒΑ 455 ΚΑΙ
 ΑΝΩ ΜΕ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ
 ΝΙΚΕΛΙΟ 8-10% ΓΙΑ ΝΑ
 ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΜΨΗ -
 ΣΤΡΕΒΛΩΣΗ

 βρίσκεται εγκαταστημένος και
 λειτουργεί νόμιμα στο έδαφος ενός
 από τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής
 Ένωσης και να φέρουν σε ευκρινή
 θέση του τελικού περιέκτη τους την
 προβλεπόμενη σήμανση CE, η οποία
 απoδεικvύει την συμμόρφωσή τους
 με τις απαιτήσεις της Οδηγίας
 93/42/ΕΟΚ,(ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 130648 -
 Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας
 προς τις διατάξεις της Οδηγίας
 93/42/ΕΟΚ «περί ιατροτεχνολογικών
 προϊόντων»- ΦΕΚ 2198/τευχ. Β/02-10-
09)

 86 Ράμματα Νο 4/0 : μη απορροφήσιμα
 από πολυπροπυλένιο με βελόνα
 ατραυματική 16mm, κόπτουσα 3/8
 του κύκλου. Μήκος ράμματος 45cm
 περίπου. ΟΙ ΒΕΛΟΝΕΣ ΝΑ
 ΑΠΟΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΥΨΗΛΗΣ
 ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΡΑΜΑ ΧΑΛΥΒΑ 455 ΚΑΙ
 ΑΝΩ ΜΕ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ
 ΝΙΚΕΛΙΟ 8-10% ΓΙΑ ΝΑ
 ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΜΨΗ -
 ΣΤΡΕΒΛΩΣΗ

τμχ  12    2. Τα προσφερόμενα ράμματα πρέπει
 να συμμορφώνονται με τις
 απαιτήσεις των σχετικών
 μονογραφιών της Ευρωπαϊκής
 Φαρμακοποιίας.
 3. Κάθε προσφερόμενο προϊόν πρέπει
 να συνοδεύεται από τις πληροφορίες
 εκείνες, που είναι αναγκαίες για την
 χρησιμοποίησή του με πλήρη
 ασφάλεια και την αναγνώριση του
 κατασκευαστή. Οι πληροφορίες αυτές
 θα παρέχονται με τους τρόπους που
 ορίζονται από την παρ. 13 του
 παραρτήματος Ι της υπ’αριθ.
 ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 130648 (ΦΕΚ 2198/
 Β/02-10-09).

 87 Ράμματα Νο 5/0 : μη απορροφήσιμα
 από πολυπροπυλένιο με βελόνα
 ατραυματική 15mm, κόπτουσα 3/8
 του κύκλου. Μήκος ράμματος 45cm
 περίπου.ΟΙ ΒΕΛΟΝΕΣ ΝΑ
 ΑΠΟΤΕ-ΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΥΨΗΛΗΣ
 ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΡΑΜΑ ΧΑΛΥΒΑ 455 ΚΑΙ
 ΑΝΩ ΜΕ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ
 ΝΙΚΕΛΙΟ 8-10% ΓΙΑ ΝΑ
 ΑΝΤΙΣΤΕ-ΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΜΨΗ -
 ΣΤΡΕΒΛΩΣΗ

τμχ  10    4. Στην επιφάνεια του τελικού
 περιέκτη όλων των προσφερομένων
 ραμμάτων πρέπει να αναγράφονται
 με ευκρινή και ευανάγνωστο τρόπο
 τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:
 4.1. Ο κωδικός καταλόγου που
 χρησιμοποιείται από τον
 κατασκευαστή.
 4.2. Η χημική σύσταση του υλικού
 κατασκευής του
 νήματος.                                4.3. Η
 χημική σύσταση του υλικού το οποίο
 ενδεχομένως χρησιμοποιείται για την
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 επικάλυψη του νήματος.

 88 Ράμματα Νο 6/0 : μη απορροφήσιμα
 από πολυπροπυλένιο με βελόνα
 ατραυματική 15mm, κόπτουσα 3/8
 του κύκλου. Μήκος ράμματος 45cm
 περίπου.ΟΙ ΒΕΛΟΝΕΣ ΝΑ
 ΑΠΟΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΥΨΗΛΗΣ
 ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΡΑΜΑ ΧΑΛΥΒΑ 455 ΚΑΙ
 ΑΝΩ ΜΕ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ
 ΝΙΚΕΛΙΟ 8-10% ΓΙΑ ΝΑ
 ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΜΨΗ -
 ΣΤΡΕΒΛΩΣΗ

τμχ  10    4.4. Η κατασκευαστική δομή (πλεκτό
 πολύκλωνο, περιελιγμένο πολύκλωνο,
 μονόκλωνο κ.ο.κ.) και το χρώμα του
 νήματος.                                              
          4.5. Η διάμετρος και το μήκος
 του νήματος στο μετρικό
 σύστημα.                     
                                                    4.6. Το
 μήκος της βελόνης στο μετρικό
 σύστημα, ο τύπος της διατομής της
 καθώς και ο βαθμός κάμψης της
 βελόνη ς σε μοίρες ή σε κλάσμα
 περιφέρειας κύκλου.
 4.7. Η ένδειξη «στείρο», η μέθοδος
 αποστείρωσης, ο αριθμός της
 κατασκευαστικής παρτίδας, η οριακή
 ημερομηνία ασφαλούς χρήσης
 εκφρασμένη σε έτος και μήνα και η
 ένδειξη ότι το προϊόν προορίζεται για
 μία και μόνο χρήση, (σημ. τα στοιχεία
 αυτά μπορεί να παρέχονται και με
 την χρήση των ειδικών συμβόλων
 που προβλέπονται στις σχετικές
 οδηγίες).

 89 Ράμματα Νο 4/0:  απορροφήσιμα
 μονόκλωνα συνθετικο βραδείας
 στήριξησ , με βελόνα ατραυματική
 16 mm, κόπτουσα. ΟΙ ΒΕΛΟΝΕΣ ΝΑ
 ΑΠΟΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΥΨΗΛΗΣ
 ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΡΑΜΑ ΧΑΛΥΒΑ 455 ΚΑΙ
 ΑΝΩ ΜΕ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ
 ΝΙΚΕΛΙΟ 8-10% ΓΙΑ ΝΑ
 ΑΝΤΙΣΤΕ-ΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΜΨΗ -
 ΣΤΡΕΒΛΩΣΗ

τμχ  18    5. Το μήκος των προσφερομένων
 ατραυματικών ραμμάτων, (ράμματα
 με προσαρμοσμένη βελόνη) μπορεί
 να είναι έως και 10% μικρότερο από
 το ζητούμενο μήκος της διακήρυξης.
 Ατραυματικά ράμματα με μήκος
 μεγαλύτερο από το ζητούμενο
 θεωρούνται ως συμμορφούμενα και
 δεν απορρίπτονται.

 90 Ράμματα Νο 5/0:  απορροφήσιμα
 μονόκλωνα συνθετικο βραδείας
 στήριξησ , με βελόνα ατραυματική
 16 mm, κόπτουσα.ΟΙ ΒΕΛΟΝΕΣ ΝΑ
 ΑΠΟΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΥΨΗΛΗΣ
 ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΡΑΜΑ ΧΑΛΥΒΑ 455 ΚΑΙ
 ΑΝΩ ΜΕ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ

τμχ  10    6. Το μήκος των προσφερομένων
 βελονών μπορεί να είναι έως 1 χιλ
 μικρότερο ή μεγαλύτερο για βελόνες
 μικρότερες ή ίσες των 30 χιλ και έως
 2 χιλ μικρότερο ή μεγαλύτερο για
 βελόνες μεγαλύτερες των 30 χιλ



http://www.psyhat.gr/el/blog-item/301/∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΟΡΗΓΗΤΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ[20/10/2019 6:05:13 µµ]

 ΝΙΚΕΛΙΟ 8-10% ΓΙΑ ΝΑ
 ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΜΨΗ -
 ΣΤΡΕΒΛΩΣΗ

 91 Ράμματα Νο 6/0:  απορροφήσιμα
 μονόκλωνα συνθετικο βραδείας
 στήριξησ , με βελόνα ατραυματική
 13 mm, κόπτουσα.ΟΙ ΒΕΛΟΝΕΣ ΝΑ
 ΑΠΟΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΥΨΗΛΗΣ
 ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΡΑΜΑ ΧΑΛΥΒΑ 455 ΚΑΙ
 ΑΝΩ ΜΕ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ
 ΝΙΚΕΛΙΟ 8-10% ΓΙΑ ΝΑ
 ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΜΨΗ -
 ΣΤΡΕΒΛΩΣΗ

τμχ  10    7. Στα προσφερόμενα ατραυματικά
 ράμματα, (ράμματα με βελόνη), οι
 βελόνες πρέπει να είναι
 τρυπανισμένου οπισθίου άκρου,
 (βελόνες στις οποίες η συγκράτηση
 του νήματος γίνεται με είσοδό του σε
 οπή στο οπίσθιο τμήμα της βελόνης
 και μηχανική σύσφιξη). Ατραυματικά
 ράμματα με βελόνες που διαθέτουν
 οπίσθιο άκρο ανοικτού τύπου,
 (βελόνες στις οποίες η συγκράτηση
 του νήματος γίνεται με εγκλωβισμό
 εντός αναδιπλούμενου
 πεπλατυσμένου άκρου), δεν γίνονται
 αποδεκτά και απορρίπτονται ως
 απαράδεκτα.

 92 Ράμματα Νο 4/0: μη απορροφήσιμα
 μονόκλωνα από πολυαμίδη με
 βελόνα ατραυματική , κόπτουσα.ΟΙ
 ΒΕΛΟΝΕΣ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ
 ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΡΑΜΑ
 ΧΑΛΥΒΑ 455 ΚΑΙ ΑΝΩ ΜΕ
 ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΝΙΚΕΛΙΟ 8-10%
 ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΜΨΗ -
 ΣΤΡΕΒΛΩΣΗ

τμχ  10    8. Το μήκος των προσφερομένων
 ελευθέρων ραμμάτων,
 (απολινώσεων), μπορεί να είναι έως
 και 10% μικρότερο ή μεγαλύτερο από
 το μήκος που ζητείται στην
 διακήρυξη. Προσφορές ραμμάτων με
 μεγαλύτερη απόκλιση απορρίπτονται
 ως απαράδεκτες.
 9. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό
 πρέπει να δηλώσουν στην τεχνική
 τους προσφορά το εργοστάσιο
 κατασκευής των ραμμάτων καθώς και
 τον τόπο εγκατάστασής του.

 93 Ράμματα Νο 5/0: μη απορροφήσιμα
 μονόκλωνα από πολυαμίδη με
 βελόνα ατραυματική  κόπτουσα.ΟΙ
 ΒΕΛΟΝΕΣ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ
 ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΡΑΜΑ
 ΧΑΛΥΒΑ 455 ΚΑΙ ΑΝΩ ΜΕ
 ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΝΙΚΕΛΙΟ 8-10%
 ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΜΨΗ -
 ΣΤΡΕΒΛΩΣΗ

τμχ  10    10. Κατά την διάρκεια εκτέλεσης των
 συμβάσεων η ημερομηνία
 παράδοσης των ραμμάτων δεν θα
 πρέπει να απέχει περισσότερο από 12
 μήνες από την ημερομηνία
 παραγωγής τους.
 11. Διευκρίνιση 1η : ως τελικός
 περιέκτης νοείται το τελικό μέρος της
 συνολικής συσκευασίας του
 χειρουργικού ράμματος το άνοιγμα
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 του οποίου εκθέτει το ράμμα σε μη
 στείρο περιβάλλον ή άλλως το μέρος
 εκείνο της συσκευασίας που δεν
 μπορεί να ανοιχθεί ή να καταστραφεί
 με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την
 ταυτόχρονη απώλεια της στειρότητας
 του ράμματος.

 94 Ραμματα Ν/3  πλεκτά συνθετικά
 απορροφήσιμο κανονικής στήριξης
 ιστού με βελόνα ατραυματική
 στρογγυλή 16 mm NO 3/0ΟΙ
 ΒΕΛΟΝΕΣ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ
 ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΡΑΜΑ
 ΧΑΛΥΒΑ 455 ΚΑΙ ΑΝΩ ΜΕ
 ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΝΙΚΕΛΙΟ 8-10%
 ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΜΨΗ -
 ΣΤΡΕΒΛΩΣΗ

τεμ  10    12. Διευκρίνιση 2η : η τοποθέτηση
 των επισημάνσεων της συσκευασίας,
 που αναφέρονται παραπάνω και
 θεωρούνται ουσιώδεις προϋποθέσεις
 για την αποδοχή των
 προσφερομένων ραμμάτων, ή όποιων
 άλλων επισημάνσεων, πρέπει να έχει
 γίνει αποκλειστικά και μόνον από το
 πρόσωπο ή την επιχείρηση που
 θεωρείται κατασκευαστής των
 προϊόντων σύμφωνα με τις διατάξεις
 της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ,(ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.
 130648 - ΦΕΚ 2198/τευχ. Β/02-10-09).

 95 Ραμματα Νο 4/0 πλεκτά συνθετικά
 απορροφήσιμο κανονικής στήριξης
 ιστού με βελόνα ατραυματική
 στρογγυλή 13 mm NO 4/0       ΟΙ
 ΒΕΛΟΝΕΣ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ
 ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΡΑΜΑ
 ΧΑΛΥΒΑ 455 ΚΑΙ ΑΝΩ ΜΕ
 ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΝΙΚΕΛΙΟ 8-10%
 ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΜΨΗ -
 ΣΤΡΕΒΛΩΣΗ

τεμ  10     Προσφορές ραμμάτων που φέρουν
 επισημάνσεις πάσης φύσεως που
 έχουν τοποθετηθεί, σε οποιοδήποτε
 μέρος της συσκευασίας τους, από
 τρίτους, ακόμη και εάν οι τρίτοι αυτοί
 διαθέτουν την ιδιότητα του
 διανομέα, εισαγωγέα ή
 εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου,
 απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
 Τυχόν παράβαση του όρου αυτού
 κατά την διάρκεια εκτέλεσης των
 συμβάσεων θα αποτελεί λόγο μη
 αποδοχής των παραδιδόμενων
 υλικών.

 96 Ράμματα μετάξι με βελόνα
 ατραυμ,δερματος 21-30, mm.
 Νούμερα 2/0  36 τεν, Νο 3/0  108
 τεμ, Νο 4/0  36  τεμ, Νο 5/0 10 τεμ
 ΟΙ ΒΕΛΟΝΕΣ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝΤΑΙ
 ΑΠΌ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΡΑΜΑ
 ΧΑΛΥΒΑ 455 ΚΑΙ ΑΝΩ ΜΕ
 ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΝΙΚΕΛΙΟ 8-10%

τμχ  190    13. Διευκρίνιση 3η :Ο
 προσανατολισμός της κορυφής του
 τριγώνου των βελονών τριγωνικής
 διατομής,(βελόνες δέρματος ή
 βελόνες κόπτουσες), δεν αποτελεί
 κριτήριο αξιολόγησης. Υπό την
 έννοια αυτή οι τριγωνικές βελόνες
 εσωτερικής και εξωτερικής κορυφής,
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 ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΜΨΗ -
 ΣΤΡΕΒΛΩΣΗ

 (ή άλλως βελόνες συμβατικώς
 κόπτουσες και βελόνες αναστρόφως
 κόπτουσες), θεωρούνται όμοιες και
 κατατάσσονται σε μία ενιαία
 κατηγορία.

 97 Ράμματα  μετάξι  με βελόνα
 ατραυματική  1/2 του κύκλου,   σε
 νούμερα  2/0  20  τεμ, Νο 3/0 20
 τεμ  ΟΙ ΒΕΛΟΝΕΣ ΝΑ
 ΑΠΟΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΥΨΗΛΗΣ
 ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΡΑΜΑ ΧΑΛΥΒΑ 455 ΚΑΙ
 ΑΝΩ ΜΕ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ
 ΝΙΚΕΛΙΟ 8-10% ΓΙΑ ΝΑ
 ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΜΨΗ -
 ΣΤΡΕΒΛΩΣΗ

τμχ  40    14. Διευκρίνιση 4η :Ο αριθμός
 ατραυματικών ραμμάτων, (ράμματα
 με βελόνη), ανά τελικό περιέκτη δεν
 αποτελεί ουσιώδες κριτήριο
 αξιολόγησης και δε επιτρέπεται να
 συνιστά λόγο ειδικής προτίμησης ή
 απόρριψης προσφορών. Για την
 οικονομική αξιολόγηση προσφορών
 με διαφορετικό αριθμό
 ατραυματικών ραμμάτων ανά τελικό
 περιέκτη λαμβάνεται υπ’ όψη η ανά
 ράμμα τιμή.

 98 Ράμματα ναυλον με βελόνα
 ατραυμ.δέρματος  σε νούμερα  2/0 
 20 τεμ,  3/0 20  τεμ   ΟΙ ΒΕΛΟΝΕΣ
 ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΥΨΗΛΗΣ
 ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΡΑΜΑ ΧΑΛΥΒΑ 455 ΚΑΙ
 ΑΝΩ ΜΕ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ
 ΝΙΚΕΛΙΟ 8-10% ΓΙΑ ΝΑ
 ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΜΨΗ -
 ΣΤΡΕΒΛΩΣΗ

τμχ  40    15. Διευκρίνιση 5η: Ο αριθμός
 ελευθέρων ραμμάτων,
 (απολινώσεων), ανά τελικό περιέκτη
 μπορεί να είναι έως και 30%
 μικρότερος ή μεγαλύτερος από τον
 αριθμό που ζητά η διακήρυξη. Για
 την οικονομική αξιολόγηση
 προσφορών που είναι αποδεκτές
 σύμφωνα με τον παραπάνω όρο αλλά
 περιέχουν διαφορετικό αριθμό
 ραμμάτων ανά τελικό περιέκτη
 λαμβάνεται υπ’ όψη η ανά ράμμα
 τιμή.

 99 Ράμματα μονόκλωνα συνθετικό
 απορροφήσιμο (μέσης στήριξης
 ιστού) μισού κύκλου, 25-35mm  σε
 νούμερα  2/0 10 τεμ   Νο  3/0  10 
 τεμ  ΟΙ ΒΕΛΟΝΕΣ ΝΑ
 ΑΠΟΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΥΨΗΛΗΣ
 ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΡΑΜΑ ΧΑΛΥΒΑ 455 ΚΑΙ
 ΑΝΩ ΜΕ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ
 ΝΙΚΕΛΙΟ 8-10% ΓΙΑ ΝΑ
 ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΜΨΗ -
 ΣΤΡΕΒΛΩΣΗ

τμχ  20    16. Διευκρίνιση 6η: Το χρώμα των
 χειρουργικών ραμμάτων, είτε αυτά
 είναι ατραυματικά, (ράμματα με
 προσαρμοσμένη βελόνη), είτε
 ελεύθερα, (απολινώσεις), δεν
 αξιολογείται και δεν αποτελεί
 κριτήριο ειδικής προτίμησης ή
 απόρριψης.
 17. Καθ’ όλη τη διάρκεια της
 σύμβασης δείγματα των προϊόντων
 δύναται να ελέγχονται ως προς τη
 στειρότητα και τη συμμόρφωσή τους
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 με τη φαρμακοποιία. Τυχόν μη
 συμμόρφωση θα αποτελεί λόγο μη
 αποδοχής των παραδιδόμενων
 υλικών.

            

Ιατρικά βοηθήματα 33196000-0 = 3.600 €

 116ΙΜΑΝΤΕΣ ΚΑΘΗΛΩΣΕΩΣ ΜΕ
 ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ

ΣΕΤ  120 ΝΑΙ Η μία άκρη να  είναι κατασκευασμένη 
 από ειδικό ύφασμα(καραβόπανο)
 μεγάλης αντοχής με επένδυση
 μαλακού υφάσματος, για να μην
 τραυματίζει ή ερεθίζει τους ασθενείς,
 διαστάσεων 36 mm *7 mm και να
 φέρει μεταλλική αγκράφα. Η άλλη
 άκρη να είναι από καραβόπανο και
 να  διαθέτει οπές μέσω των οποίων
 να ακινητοποιεί τα πόδια ή χέρια του
 ασθενούς  και στη συνέχεια να
 δένεται στο κρεβάτι με μαγνητικές
 κλειδαριές διασ.104 mm * 4,5 mm
 περίπου.. Oi συνολικές διαστάσεις
 μήκος  ζώνης να είναι από 130-140
 εκ. περίπου Να διατίθεται σε
 συσκευασία σετ : ( 1 ιμάντας με2
 μαγνητικές κλειδαριές και 1 κλειδί).

  

Ιατρικές βελόνες 33141320-9 = 917,02 €

 64ΒΕΛΟΝΕΣ ΣΕΤ
 ΕΠΙΣΚΛΗΡΗΔΙΟΥ
 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ

τμχ 4   Το σετ περιλαμβάνει  Σύριγγα 10ml, εξάρτημα luer slip ειδική σύριγγα για
 μέθοδο LOR (απώλειας αντίστασης). Επισκληρίδιο βελόνη διαμέτρου  1,3 x
 80mm , 18G x 3 ¼ λοξότμηση Tuohy, Καθετήρας επισκληριδίου
 κατασκευασμένος από Polyamide με μήκος 1000mm εμφανή ενσωματωμένη
 σήμανση με μπλε χρώμα, οδηγός υποβοήθησης ραψίματος (σταθεροποίησης).
 Συνδετικό εξάρτημα καθετήρα αξιόπιστο συνδετικό εξάρτημα χωρίς τον
 κίνδυνο περίσφιξης του καθετήρα. Επισκληρίδιο επίπεδο φίλτρο 0,2 mm,
 όγκος ρύθμισης 0,5ml, αντοχή στην πίεση μέχρι 7 bar. Επισκληρίδια βελόνη
 Νο 16G μήκους 80mm- No 18G μήκους 80mm.

 65ΒΕΛΟΝΕΣ ΟΣΦΥΟΝΩΤΙΑΙΑΣ
 ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ &
 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ

τμχ 10   Αποστειρωμένες, υποδοχή πλαστική –μεταλλική από ανοξείδωτο χάλυβα,
 Διαφανής, μιας χρήσεως, ατομική συσκευασία, με τυφλό άκρο και οπή στο
 πλάι, μήκους 5¨,6¨των 15cm περίπου σε μεγέθη Νο 21-25G. Να φέρουν 
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 προδιαγραφές ασφαλείας-λειτουργικότητας.

 66ΒΕΛΟΝΕΣ 
 ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ  ΜΙΑΣ
 ΧΡΗΣΕΩΣ

τμχ 7.000   Νούμερα  19-27G

 67ΒΕΛΟΝΕΣ
 ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ 
 ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ

τμχ 8.000     No 29-30G

 68ΒΕΛΟΝΕΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ 
 ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

τμχ 3.000   Διαφανής, μιας χρήσεως, ατομική συσκευασία,  με τυφλό άκρο και οπή στο
 πλάι, μήκους 5¨,6¨των 15εκ περ. σε μεγέθη Νο 19-23G. Να φέρουν
 προδιαγραφές ασφαλείας-λειτουργικότητας.

 69ΒΕΛΟΝΕΣ 23 G Χ1 (0,60Χ25
 mm)

τμχ 400   για τις ανάγκες του Μικοβιολογικού

 70ΒΕΛΟΝΕΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ 
 23G 3/4 ΓΙΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑ

τμχ 100   για τις ανάγκες του Μικοβιολογικού

            

Σύριγγες 33141310-6 = 7.104,00 €

 2 ΣΥΡΙΓΓΕΣ  ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 1cc
 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ 27G
 ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ

τμχ 17.000ΝΑΙΣύριγγες του 1cc πλαστικές αποστειρωμένες μ/χ INSULINE U100 με βελόνη 27G
 αποσπώμενη.
Σύριγγες των 5cc πλαστικές, αποστειρωμένες, ατομικά συσκευασμένες, μ/χ, 3
 μερών, με μεγάλο ελαστικό παρέμβασμα, με φρένο στον αυλό, με βελόνα
 εφαρμοσμένη και αποσπώμενη
Σύριγγες των 10cc πλαστικές, αποστειρωμένες ατομικά συσκευασμένες, μ/χ, 3
 μερών με μεγάλο ελαστικό παρέμβασμα με φρένο στον αυλό, με βελόνα
 εφαρμοσμένη και αποσπώμενη
Σύριγγες των 20cc πλαστικές, αποστειρωμένες ατομικά συσκευασμένες, μ/χ, 3
 μερών με μεγάλο ελαστικό παρέμβασμα με φρένο στον αυλό, με βελόνα
 εφαρμοσμένη και αποσπώμενη
 1) Τα υλικά που απαιτούνται για την κατασκευή των συριγγών είναι: Για τον
 κύλινδρο το πολυπροπυλένιο, για το έμβολο οποιοδήποτε υλικό και για το
 ελαστικό παρέμβυσμα φυσικό συλικονισμένο καουτσούκ. Ιδιαίτερη προσοχή
 θα δοθεί στο πόσο καλή στεγανότητα παρέχει το ελαστικό παρέμβυσμα και
 στην καλή εφαρμογή της κεφαλής της βελόνης στον στυλίσκο της σύριγγας. Το
 κάλυμμα της βελόνας να αφαιρείται άνετα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερος
 χειρισμός. Να υπάρχει στοπ πριν το τέλος του κυλίνδρου ώστε το έμβολο να
 μην μπορεί να βγει εντελώς από αυτόν.
 2)Η μέθοδος αποστείρωσης να είναι κατοχυρωμένη και αποδεκτή διεθνώς. Με
 την προσφορά να κατατίθενται εκθέσεις ελέγχου παραδοχής των

 3 ΣΥΡΙΓΓΕΣ 5 cc τμχ 35.000ΝΑΙ

 4 ΣΥΡΙΓΓΕΣ 10 cc τμχ 35.000ΝΑΙ

 5 ΣΥΡΙΓΓΕΣ  20cc τμχ 10.000ΝΑΙ
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 προσφερομένων προϊόντων.
 3)Όλες οι πληροφορίες που συνοδεύουν το προσφερόμενο προϊόν παρέχονται
 απαραίτητα στην Ελληνική γλώσσα.
 4)Σε κάθε συσκευασία να αναγράφεται η ημερομηνία παραγωγής και λήξης του
 προϊόντος. Το υλικό συσκευασίας απαιτείται να είναι ιατρικό χαρτί και
 πλαστικό φιλμ και θα επιλέγεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 της
 Υπουργικής απόφασης Α6 6404 δις (ΦΕΚ 681/τ.Β/8-8-91). Η συσκευασία να
 φέρει την ένδειξη ¨Να μη χρησιμοποιείται με  παραλδεύδη . Εκτός αν τα
 προσφερόμενα είδη  είναι συμβατά με την παραλδεϋδη, οπότε αυτό πρέπει να
 αναφέρεται στην προσφορά.
 5)Το εργοστάσιο παραγωγής να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001, όπως
 αυτό ισχύει (ISO 13485:2003). Να κατατεθούν αποδεικτικά έγγραφα με την
 προσφορά.
 6)Το προϊόν πρέπει να φέρει σήμανση CE σύμφωνα με την οδηγία  93/42/ΕΟΚ.
 Οι συμμετέχοντες να καταθέτουν με την προσφορά τους επικυρωμένο
 αντίγραφο του πιστοποιητικού για την σήμανση CE  που έλαβαν από τον
 αντίστοιχο κοινοποιημένο Οργανισμό.
 7)Να κατατεθεί με την προσφορά ικανός αριθμός δειγμάτων, σε όλα τα μεγέθη
 που προσφέρονται, για έλεγχο από την αρμόδια Επιτροπή αξιολόγησης του
 διαγωνισμού.
 8)Οι προμηθευτές θα πρέπει να συμμορφώνονται με την Υ.Α.ΔΥ8δ/ΓΠ1348/04
 όπως αυτή τροποποιήθηκε (Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής
 πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Έλεγχοι κατά την
 παραλαβή Μακροσκοπικός έλεγχος από την Επιτροπή Παραλαβής. Έλεγχος
 στειρότητας και λοιποί φυσικοχημικοί έλεγχοι σε εργαστήριο του ΕΟΦ. Τα
 έξοδα ελέγχων και τα δείγματα βαρύνουν τον Προμηθευτή.

 6 ΣΥΡΙΓΓΕΣ  60cc  ΜΙΑΣ
 ΧΡΗΣΕΩΣ

τμχ 20   Σύριγγες 60cc ακτινολογικού (στενού αυλού), αποστειρωμένες  και όχι τροφής,
 για τις πυελογραφίες, με σήμανση CE.

 7 ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΜΕ ΕΥΡΥ
 ΣΤΟΜΙΟ 60 cc

τμχ 3.000   ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΤΡΟΦΗΣ

 8 ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΗΠΑΡΙΝΙΣΜΕΝΕΣ
 ΓΙΑ ΑΕΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΣ

τεμ 50    25gr-25 τμx  & 27gr-25 τμx              

 9 ΣΥΡΙΓΓΕΣ TIPS
 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΙΠΕΤΑΣ
 BIOHIT  ΜΗ
 ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ  2,5 ml

τμχ 200   Για όγκους 50 μl- 2,5 ml   (για τις ανάγκες του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου)

 10ΣΥΡΙΓΓΕΣ TIPS
 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΙΠΕΤΑΣ
 BIOHIT  ΜΗ

τμχ 200   Για όγκους 50 μl -5ml (για τις ανάγκες του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου)
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 ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ  5 ml(
 cat. No.792022)

 11ΣΥΡΙΓΓΕΣ 3 ΜΕΡΩΝ 5 ml ΜΕ
 ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ
 ΒΕΛΟΝΑ(ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ)

τμχ 1.000   Ευρωπαική σύριγγα (Χώρα κατασκευής Ισπανία),υψηλής ποιότητας,οικολογική
 latex-free,διάφανος κύλινδρος για τέλειο έλεγχο του περιεχομένου της
 σύριγγας,ειδική λίπανση σιλικόνης για ομαλή και ομοιόμορφη κίνηση του
 εμβόλου, τέλειος σχεδιασμός άκρου Luer slip που εξασφαλίζει την ασφαλή
 σύνδεση σύριγγας και βελόνας.                                                                            
 Τύπος υλικών  ,κύλινδρος και έμβολο :Νέου τύπου πολυπροππυλένιο (ΡΡ
 10222).                                                                                                     Ελαστικό
 παρεμβυσμα : Συνθετικό λάστιχο (Latex free),                                 Λιπαντικό :
 λάδι σιλικόνης.                                                                                 Υλικά
 συσκευασίας  : Φίλμ (blister), medical grade paper.                                       
 Μέθοδος αποστείρωσης : Οξείδιο του αιθυλενίου. Μ/Χ ,CE
 Marked.                                                                                                                            
                        

 12ΣΥΡΙΓΓΕΣ 3 ΜΕΡΩΝ 10 ml
 ΜΕ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ
 ΒΕΛΟΝΑ(ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ)

τμχ 2.500   

  

Καθετήρες 33141200-2 = 2.452,50 €

 71 ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY ΜΙΑΣ
 ΧΡΗΣΕΩΣ  3WAY 

τμχ  800 ΝΑΙ Αποστειρωμένοι από σιλικοναρισμένο PVC
 ή LATEX  με κυλινδρικό άκρο , με δύο
 μεγάλες οπές στο κυστικό άκρο .
 Υδροθάλαμος 30-50 ml σε νούμερα  14-22
 ch

 72 ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY ΜΙΑΣ
 ΧΡΗΣΕΩΣ  2WAY ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ
 10cc

τμχ  1.000 ΝΑΙ Αποστειρωμένοι από σιλικοναρισμένο PVC
 ή LATEX  ,με πλαστική βαλβίδα με
 μηχανισμό ασφαλείας για luer -lock σε
 νούμερα 14-22  ch

 73 ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ
 NELATON

τμχ  200 ΝΑΙ   Καθετήρες  nelaton, αποστειρωμένοι μ/χ
 σιλικοναρισμένοι με ασηπτικό , συμπαγές
 ατραυματικό κυστικό άκρο, με ευρείες οπές
 και σε μεγέθη από 8-24 ch.

 74 ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ
 ΒΑΛΒΙΔΑ

τμχ  300   Αποστειρωμένοι μ/χ, σιλικοναρισμένοι με
 ασηπτικό συμπαγές ατραυματικό συστικό
 άκρο και μήκος 50-60 εκ., με ευρείες οπές
 και σε μεγέθη από 8-24 ch 

 75 ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΟΙΙτμχ  5.000   Μεγέθη 16,18,20,22 G.ΥΛΙΚΟ : Να είναι
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 ΤΥΠΟΥ VASOFIX  ιστoσυμβατό PTFE και να μην διαστέλλεται
 με την θερμοκρασία του σώματος.
 ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ : θα είναι παραγωγής
 τελευταίου εξαμήνου προ της παραδόσεως
 με υπολειπόμενο χρόνο αποστείρωσης
 41/2 έτη από της παραλαβής.  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ :
 να αποτελείται από επικυρωμένο χαρτί που
 δεν σχίζεται και πλαστική μεμβράνη για να
 διατηρούνται στο ακέραιο οι συνθήκες
 αποστείρωσης.ΤΕΧ ΧΑΡΑΚΤ. Να είναι
 κατασκευασμένοι βάση τoυ ISO –
 standards και να φέρουνπιστοποίηση
 προπροδιαγραφών (CE-Mark) .
Να διαθέτει βαλβίδα μη παλινδρόμησης. Ο
 καθετήρας να έχει λεπτό τοίχωμα,
 διατηρώντας τη μεγαλύτερη ωφέλιμη
 εσωτερική διάμετρο για να μην
 αυξομειώνεται η ροή και να μην
 δημιουργείται μηχανικός ερεθισμός ή
 θρομβοφλεβίτιδα. Ο οδηγός – στυλεός να
 έχει πολύ καλή εφαρμογή με τον καθετήρα,
 ώστε να αποφεύγεται η συρρίκνωσή του,
 καθώς επίσης να επιτυγχάνεται η άμεση
 φλεβοκέντηση. Να εξασφαλίζει την
 δυνατότητα άμεσου οπτικού ελέγχου της
 παλινδρόμησης του αίματος,
 επιβεβαιώνοντας επιτυχή φλεβοκέντηση.
Ο καθετήρας να μπορεί να παραμένει στον
 ασθενή τουλάχιστον 48 ώρες, χωρίς να
 χρειάζεται αλλαγή (μείωση κόστους).Το
 καπάκι (πώμα) της βαλβίδας απαιτείται να
 έχει εγκοπή Luer Lock για ασφαλέστερη
 χορήγηση φαρμάκων. Πτερύγια στήριξης.

 76 ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ  ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ 
 ΦΛΕΒΟΣ

σετ  10 ΝΑΙ Σετ καθετήρα μονού αυλού για τον
 καθετηριασμό της κοίλης φλέβας με ειδικό
 σχιζόμενο εισαγωγέα. Το σετ  να
 αποτελείται από : σχιζόμενο πλαστικό
 εισαγωγέα, ειδικό σταθεροποιητικό .
 Καθετήρα–κατασκευασμένο από
 πολυουρεθάνη – διαφανής τρείς
 ενσωματωμένες ακτινοσκιερές γραμμές
 –σήμανση καθετήρα –ανάγλυφο μήκος
 καθετήρα –σύνδεσμο ασφαλείας –φρένο
 στην προώθηση του καθετήρα
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 –προστατευτικό κάλυμμα καθετήρα. Σε Νο
 18G με μήκος καθετήρα 70cm σε Νο 16G
 με μήκος καθετήρα 45cm. Βελόνα  μέγεθος
 14G μήκος βελόνας 50mm. Σε διάφορα
 νούμερα.

 77  KΑΘΕΤΗΡΕΣ ΡΙΝΟΓΑΣ.LEVINE
 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΚΡΟΥ Νο 14

τμχ  10 ΝΑΙ  Aπό PVC, ανοιχτού άκρου ακτινοσκιεροί
 βαθμονο-μημένοι ανά εκατοστό από 5 έως
 75 cm, ατραυματικοί ανοιχτού άκρου με 4
 πλάγιες οπές, μήκους 125 cm σε μεγέθη
 από 6-21, μιας χρήσεως, αποστειρωμένοι,
 σε ατομική συσκευασία, απυρογενείς, μη
 τοξικοί.

 78  KΑΘΕΤΗΡΕΣ ΡΙΝΟΓΑΣ.LEVINE
 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΚΡΟΥ Νο 16

τμχ  40    Aπό PVC, ανοιχτού άκρου ακτινοσκιεροί
 βαθμονο-μημένοι ανά εκατοστό από 5 έως
 75 cm, ατραυματικοί ανοιχτού άκρου με 4
 πλάγιες οπές, μήκους 125 cm σε μεγέθη
 από 6-21, μιας χρήσεως, αποστειρωμένοι,
 σε ατομική συσκευασία, απυρογενείς, μη
 τοξικοί.

 79  KΑΘΕΤΗΡΕΣ ΡΙΝΟΓΑΣ.LEVINE
 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΚΡΟΥ Νο 18

τμχ  10    Aπό PVC, ανοιχτού άκρου ακτινοσκιεροί
 βαθμονο-μημένοι ανά εκατοστό από 5 έως
 75 cm, ατραυματικοί ανοιχτού άκρου με 4
 πλάγιες οπές, μήκους 125 cm σε μεγέθη
 από 6-21, μιας χρήσεως, αποστειρωμένοι,
 σε ατομική συσκευασία, απυρογενείς, μη
 τοξικοί.

 80 ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΤΥΠΟΥ TIEMAN τμχ  150   Καθετήρες TIEMAN 2 WAY για στενώσεις
 ουρήθρας, μχ διαφανείς με λεπτά
 τοιχώματα ευρύ εσωτερικό αυλό,
 αποστειρωμένοι με μία οπή, μήκους 40
 εκ.περίπου.Υδροθάλαμος 3-15 ml. Μεγέθη
 6-12 ch. Σε ατομική συσκευασία με
 πιστοποίηση CE

 81 ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ
 ΑΝΔΡΩΝ

τμχ  300   Καθετήρες εξωτερικοί ανδρών σε μεγέθη
 medium 25mm (No 2), large 30mm (No3), 
 Ατομικά συσκευασμένοι με συγκολλητική
 ταινία.
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Εργαστηριακά σιφώνια (πιπέτες) και εξαρτήματα 38437000-7  = 772,00 €

 56 ΠΙΠΕΤΕΣ  PASTEUR  ME  POUAR τμχ  5.000   Πλαστικές, μιας χρήσης

 57 ΠΙΠΕΤΕΣ  ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΜΕΝΕΣ
 ΤΚΕ

τμχ  3.000   Πλαστικές πιπέττες Τ.Κ.Ε. με διαβαθμίσεις &
 ειδικό πώμα – ελαστικό δακτύλιο για
 αυτόματο γέμισμα να είναι συμβατές με τα
 σωληνάρια της Τ.Κ.Ε.  

 58 ΡΥΓΧΗ  ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΙΠΕΤΩΝ
 10-200ml

τμχ  8.000 ΝΑΙ Χρώματος κίτρινου.

 59 ΡΥΓΧΗ  ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΙΠΕΤΩΝ
 200-1.000ml

τμχ  3.000 ΝΑΙ Χρώματος μπλέ.

 60 ΡΥΓΧΗ  ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΙΠΕΤΩΝ
 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

τμχ  1.000 ΝΑΙ Ηλεκτρονικών  biohit proline 1-5ml

            

Αντικειμενοφόροι πλάκες μικροσκοπίων 38519650-7 = 174,00 €

 61 ΠΛΑΚΕΣ ΓΥΑΛΙΝΕΣ
 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΟΙ

τμχ  7.000   Ατρόχιστες,πάχους 1,0 - 1,2 mm διαστάεων
 25,4 * 76,2 mm.

 62 ΠΛΑΚΕΣ ΥΑΛΙΝΕΣ
 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ  ΓΙΑ
 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ

τμχ  500     

 63 ΠΛΑΚΕΣ  ΓΥΑΛΙΝΕΣ 
 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΟΙ ΜΕ 
 ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ

τμχ  800   Ατρόχιστες,πάχους 1,0 - 1,2 mm  και
 διαστάεων 25,4 * 76,2 mm, με
 περιθώριο.Στην εσμυρισμένη επιφάνεια
 των δύο άκρων μπορεί να γραφεί
 οτιδήποτε με μολύβι ,μαρκαδόρο ή στυλό
 διαρκείας.

  

Ιατρικός ρουχισμός 33199000-1 = 1.902,99

 82 ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ τμχ  7.000 ΝΑΙ Προφύλαξης / επισκεπτών, σε χρώμα μπλε ή
 πράσινο από NON-WOVEN υλικό, με μακριά
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 μανίκια που στο τελείωμά τους να έχουν
 λάστιχο και ζώνη δεσίματος.

 83 ΣΚΟΥΦΙΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ τμχ  3.000   Σκούφιες ανδρών – γυναικών, από υλικό
 non-woven, αεροδιαπερατές (διάτρητες), με
 λάστιχο περιμετρικά, διαφόρων μεγεθών

 84 ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ τμχ  500   Πλαστικά, μιας χρήσεως με λάστιχο

            

Νοσοκομειακά είδη από χαρτί 33198000-4 = 3.190,00

 100 ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ρολλό  290 ΝΑΙ Πλαστικοποιημένο, διαστάσεων 75cmΧ 90m
 περίπου.

 101 ΛΕΚΑΝΑΚΙΑ ΝΕΦΡΟΕΙΔΗ τμχ  3.000   Λεκανάκια νεφροειδή μ/χ χάρτινα

 102 ΧΑΡΤΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ ρολλό  250 ΝΑΙ Διαστάσεων   CODE   R 80ΜΜ Χ30 μέτρα   ,
 για το μηχάνημα  EDAN  SE - 3

 103 ΧΑΡΤΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ ρολό  60 ΝΑΙ Για τον καρδιογράφο μάρκας ASPEL,
 1120mm

 104 ΧΑΡΤΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
 ΗΛΕΚΤΡΟΣΠΑΣΜΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

πακέτο  20 ΝΑΙ Διαστάσεων 110 mm Χ45mm,
 αναδιπλούμενο, σε φύλλα σε πακέτο των
 500 φύλλων

 105 ΧΑΡΤΙ  ΗΚΓ/ΦΟΥ HEART SCREEN
 60 G

τεμ  50 ΝΑΙ ΘΑ ΣΤΑΛΕΙ ΔΕΙΓΜΑ.

 106 ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΣΕ ΡΟΛΟ,
 ΓΙΑ ΥΓΡΟ ΚΛΙΒΑΝΟ

ρολό  20 ΝΑΙ Πλάτους 5 1/2 εκατοστών

 107 ΤΑΙΝΙΕΣ - ΔΕΙΚΤΗΣ
 ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΤΜΟΥ

κουτί  1 ΝΑΙ Διαστάσεων 15 Χ1,5cm περίπου, σε κουτί
 των 250 ταινιών. Για χρήση στον υγρό
 κλίβανο

            

Μάσκες ιατρικών αερίων 33157100-6 = 2.780,00 €

 108 ΜΑΣΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΑΠΛΕΣ ΜΧ τμχ  8.300   Με λάστιχο
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 109 ΜΑΣΚΕΣ ΒΕΝΤΟΥΡΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ τμχ  500   Μάσκες χορήγησης Ο2 VENTURI  180cm –
 200cm, σε ατομική συσκευασία, με
 εξάρτημα για ρύθμιση  ροής Ο2 (πλήρες
 σετ)

 110 ΜΑΣΚΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ Μ/Χ τμχ  300   Μάσκες χειρουργικές μ/χ με διαφανή
 προστατευτικό κάλυμα

 111 ΜΑΣΚΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΕΡΟΛΙΝ τμχ  2.000   Μάσκες ενήλικων  ΑΕRΟΛΙΝ για ψεκασμό
 φαρμάκων και σωλήνα 180 εκ.-200εκ.
 ΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ προσαρμοζόμενες
 απόλυτα στο πρόσωπο για να μην
 υπάρχουν απώλειες

            

Εξοπλισμός ουρολογικών ερευνών  33125000-2 = 3.340,00 €

 112 ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
 ΑΠΛΟΙ

τμχ  8.000   Ουροσυλλέκτες κλίνης μ/χ απλοί
 ,χωρητικότητας 2000 cc με διαγράμμιση
 ανά 100ml ,πλαστικοί διαφανείς απόλυτου
 στεγανότητας, με κανονικό σωλήνα 90-100
 εκ. περίπου με ακροφύσιο και καπάκι με
 τρύπες ώστε να επιτρέπουν την
 προσαρμογή ειδικής κρεμάστρας και να
 έχουν βαλβίδα μη παλινδρομήσεως του
 περιεχόμενου του σάκου στην ουροδόχο
 κύστη Μη αποστειρωμένος σε
 χαρτοκιβώτιο των 250τεμ. περίπου.

 113 ΟΥΡΟΣΥΛΕΚΤΕΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ
 ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΡΥΣΑΚΙ

τμχ  1.500   Ουροσυλλέκτες κλειστού κυκλώματος 
 αποστειρωμένοι με βρυσάκι χωρητικότητας
 2000 cc με διαγράμμιση ανά 100ml
 ,πλυστικοί διαφανείς απόλυτου
 στεγανότητας, με κανονικό σωλήνα 90-100
 εκ. περίπου με ακροφύσιο και καπάκι με
 τρύπες ώστε να επιτρέπουν την
 προσαρμογή ειδικής κρεμάστρας και να
 έχουν βαλβίδα μη παλινδρομήσεως του
 περιεχόμενου του σάκου στην ουροδόχο
 κύστη. Να υπάρχει βαλβίδα κένωσης του
 σάκου ασφαλούς και εύχρηστου, για την
 λήψη δειγμάτων ούρων για καλλιέργεια.
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 114 ΟΥΡΟΔΟΧΕΙΑ ΑΝΔΡΩΝ ΧΑΡΤΙΝΑ
 ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

τμχ  1.000   Πεπιεσμένου χάρτου

 115 ΣΚΟΡΑΜΙΔΕΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
 ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

τμχ  1.000   

  

Διατάξεις παρακέντησης της φλέβας και εξαρτήματα δειγματοληψίας αίματος 33141300-3 =
 7.728,40

 1.1 ΣΥΣΤΗΜΑ  ΑΙΜΟΛΗΨΙΩΝ  ΥΠΟ
 ΚΕΝΟ
(Προσοχή: θα αναδειχθεί ένα
 μειοδότης για το σύνολο των
 ειδών που αναφέρονται στην
 ανάλυση του συστήματος
 αιμοληψιών).

φιαλίδια  20.000   Φιαλίδια γενικής αίματος κενού αέρα
 αποστειρωμένα συνθετικά άθραυστα με
 ένδειξη πλήρωσης και ετικέτα για στοιχεία
 ασθενούς, να αναγράφεται το CE, LOT
 παραγωγής, REF, η ένδειξη αποστείρωσης
 και η ημερομηνία λήξης.
Διαστάσεων 13x75mm, με βιδωτό πώμα
 ασφαλείας, στεγανής εφαρμογής και
 εύκολης διάτρησης, για χρήση σε
 αυτοματοποιημένα κλειστά προαναλυτικά
 συστήματα.
 - Χωρητικότητας 2ml με ξηρό αντιπηκτικό
 EDTA K3 ψεκασμένο στα τοιχώματα για
 αποφυγή πηγμάτων.

 1.2 φιαλίδια  6.000   ΔΙΑΦΑΝΗ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΚΕΝΟΥ ΑΕΡΑ  με
 ένδειξη πλήρωσης και ετικέτα για στοιχεία
 ασθενούς, να αναγράφεται το CE, LOT
 παραγωγής, REF, η ένδειξη αποστείρωσης
 και η ημερομηνία λήξης. Με αντιπηκτικό
 SODIUM CITRATE 3,2% Ειδικά για Τ.Κ.Ε.
 13x75 m/m  αποστειρωμένα βιδωτό πώμα
 ασφαλείας 1,5ml.

 1.3 φιαλίδια  20.000   Φιαλίδια βιοχημικών προσδιορισμών
 κενού αέρα, αποστειρωμένα συνθετικά, με
 επιταχυντή πήξεως και gel διαχωρισμού,
 με ένδειξη πλήρωσης και ετικέτα για
 στοιχεία ασθενούς, να αναγράφεται το CE,
 LOT παραγωγής, REF, η ένδειξη
 αποστείρωσης και η ημερομηνία λήξης.
Διαστάσεων 13x100mm, με βιδωτό πώμα
 ασφαλείας, στεγανής εφαρμογής και
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 εύκολης διάτρησης, για χρήση σε
 αυτοματοποιημένα κλειστά προαναλυτικά
 συστήματα. Χωρητικότητας 5ml

 1.4 φιαλίδια  800   Φιαλίδια χρόνου προθρομβίνης, κενού
 αέρα αποστειρωμένα, συνθετικά διπλού
 τοιχώματος, ολικής πληρώσεως, με
 αντιπηκτικό SODIUM CITRATE 3,2%, με
 ένδειξη πλήρωσης και ετικέτα για στοιχεία
 ασθενούς, να αναγράφεται το CE, LOT
 παραγωγής, REF, η ένδειξη αποστείρωσης,
 η ημερομηνία λήξης.
Διαστάσεων 13x75mm, με βιδωτό πώμα
 ασφαλείας, στεγανής εφαρμογής και
 εύκολης διάτρησης, για χρήση σε
 αυτοματοποιημένα κλειστά προαναλυτικά
 συστήματα.     Χωρητικότητας 2ml

 1.5 φιαλίδια  150   ΔΙΑΦΑΝΗ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΚΕΝΟΥ ΑΕΡΑ  με
 ένδειξη πλήρωσης και ετικέτα για στοιχεία
 ασθενούς, να αναγράφεται το CE, LOT
 παραγωγής, REF, η ένδειξη αποστείρωσης
 και η ημερομηνία λήξης. Με EDTA – K3
 (Ξηρό EDTA ψεκασμένο στα τοιχώματα για
 αποφυγή πηγμάτων) -13x100 m/m για
 αποστειρωμένα - STERILE. Με βιδωτό
 πώμα ασφαλείας  6ml.

 1.6 τμχ  5.000   Βελόνες αιμοληψίας 21G (διπλές βελόνες
 για σύστημα αιμοληψιών υπό κενού).

 1.7 τμχ  200   Υποδοχέας για βελόνες πολλαπλών
 χρήσεων, πλαστικός με απόρριψη.

 1.8 τμχ  200   Αποστειρωμένος υποδοχέας για χρήση
 πεταλούδας πλαστικός μιάς
 χρήσεως,συνοδευόμενος από την
 αντίστοιχη πεταλούδα.

  

Δοχείο απορριμμάτων οξέων αντικειμένων 33141123-8 = 5.460,00 €
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 1 ΔΟΧΕΙΑ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 3lt  ΤΟ
 ΧΡΩΜΑ   ΘΑ ΕΞΑΡΤΗΘΕΙ ΑΠΌ
 ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ
 ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

τμχ  700   Δοχεία μολυσματικού υλικού-απορρίψεως
 βελονών με καπάκι που εφαρμόζει ερμητικά
 και δεν ξανανοίγει ,αδιάτρητα, χρώματος
 κίτρινου  όχι από PVC, κατάλληλα για
 Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα, (με σήμα
 βιοεπικυνδυνότητας)  προς αποτέφρωση H
 αποστείρωση ,  μιάς χρήσεως  2,7 – 3 λίτρων
 περίπου & 5 - 5,4 λίτρων περίπου.

 2 ΔΟΧΕΙΑ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟΥ 
 ΥΛΙΚΟΥ  ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 5lt 
 ΤΟ ΧΡΩΜΑΘΑ ΕΞΑΡΤΗΘΕΙ ΑΠΌ
 ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ
 ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

τμχ  900   

 3 ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟΥ
 ΥΛΙΚΟΥ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ 
 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΑΚΟΥΛΑ TO
 ΧΡΩΜΑ ΘΑ ΕΞΑΡΤΗΘΕΙ ΑΠΌ
 ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ
 ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

σετ  2.700   Με εσωτερική σακούλα HOSPITAL BOX
 χωρητικότητας 40 λίτρων περίπου και
 εξωτερική   σακούλα που θα αναγράφεται
 «ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ» και το
 σήμα του βιολογικού κινδύνου, το υλικό τους
 να είναι ατοξικό ώστε κατά την καύση του να
 μην παράγει επικίνδυνα αέρια , με κλιπ
 ασφαλείας με δύο χεράκια για ασφαλή
 μεταφορά. Στο εξωτερικό των χαρτοκιβωτίων
 υπάρχουν οδηγίες χρήσεως στα ελληνικά και
 αγγλικά. Στο εξωτερικό μέρος να υπάρχει
 ετικέτα αναγραφής της ημερομηνίας

  

Όλα τα παραπάνω είδη θα πρέπει υποχρεωτικά να φέρουν την σήμανση πιστότητας CE στη
 συσκευασία ή το προϊόν ή οπουδήποτε προβλέπει η κείμενη Νομοθεσία, κατά τρόπο εμφανή,
 ευδιάκριτο και ανεξίτηλο. Σε διαφορετική περίπτωση οι συμμετέχουσες εταιρίες θα
 προσκομίσουν τα απαραίτητα έγγραφα που να αποδεικνύουν την τήρηση των προδιαγραφών
 πιστότητας CE.

Διευκρινίζετε ότι για την κατακύρωση του διαγωνισμού θα ληφθεί υπόψη το παρατηρητήριο
 τιμών της ΕΠΥ

  

  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΤΕΥΔ

  

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
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[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

  

για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα[1]  και τη διαδικασία
 ανάθεσης

  

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η
 αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/
 αναθέτοντα φορέα (αφ)

 - Ονομασία: Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ  Ι Κ Ο   Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο   Α Τ Τ Ι Κ Η Σ

 - Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ :  99221593

 - Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός:[ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 374, ΧΑΪΔΑΡΙ, ΤΚ:124 62,

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΝΟ: 18)]

 - Αρμόδιος για πληροφορίες: [ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ Μ.]

 - Τηλέφωνο: [213 2054468, 213 2054245]

 - Ηλ. ταχυδρομείο: : [promith@psyhat.gr]

 - Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [ www.psyhat.gr ]

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης

 - Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης  [ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ
 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ]

  

 - Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ:  19REQ004460352

 - Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ]

 - Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ]

 - Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή: [ 04.19 ]

  

  

mailto:promith@psyhat.gr
mailto:promith@psyhat.gr
mailto:promith@psyhat.gr
mailto:promith@psyhat.gr
mailto:promith@psyhat.gr
http://www.psyhat.gr/
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ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση:

Πλήρης Επωνυμία:  [   ]

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα
 εγκατάστασης του οικονομικού φορέα,
 αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό
 ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και
 υπάρχει

 [   ]

Ταχυδρομική διεύθυνση:  [……]

Αρμόδιος ή αρμόδιοι[i] :

Τηλέφωνο:

Ηλ. ταχυδρομείο:

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση

 [……]

 [……]

 [……]

 [……]
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 δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή,
 μικρή ή μεσαία επιχείρηση[ii];

  

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας
 κατ᾽ αποκλειστικότητα, του άρθρου
 20: ο οικονομικός φορέας είναι
 προστατευόμενο εργαστήριο,
 «κοινωνική επιχείρηση»[iii] ή προβλέπει
 την εκτέλεση συμβάσεων στο πλαίσιο
 προγραμμάτων προστατευόμενης
 απασχόλησης;

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο
 ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία
 ή μειονεκτούντων εργαζομένων;

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε
 ποια κατηγορία ή κατηγορίες
 εργαζομένων με αναπηρία ή
 μειονεκτούντων εργαζομένων ανήκουν
 οι απασχολούμενοι.

 [ ] Ναι [] Όχι

  

  

  

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

  

  

  

 [...............]

  

  

 […...............]

 [….]

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας
 είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο
 κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων
 οικονομικών φορέων ή διαθέτει
 ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει
 εθνικού συστήματος (προ)επιλογής);

 [] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

Εάν ναι:

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της
 παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και,
 όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του
 παρόντος μέρους, συμπληρώστε το
 μέρος V κατά περίπτωση, και σε κάθε
 περίπτωση συμπληρώστε και
 υπογράψτε το μέρος VI.
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α) Αναφέρετε την ονομασία του
 καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον
 σχετικό αριθμό εγγραφής ή
 πιστοποίησης, κατά περίπτωση:

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η
 πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά,
 αναφέρετε:

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα
 οποία βασίζεται η εγγραφή ή η
 πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την
 κατάταξη στον επίσημο κατάλογο[iv]:

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει
 όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;

Εάν όχι:

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις
 πληροφορίες που λείπουν στο μέρος
 IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά
 περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό
 απαιτείται στη σχετική διακήρυξη
 ή στα έγγραφα της σύμβασης:

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε
 θέση να προσκομίσει βεβαίωση
 πληρωμής εισφορών κοινωνικής
 ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει
 πληροφορίες που θα δίνουν τη
 δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή
 στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει
 απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική
 βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε
 κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν;

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
 ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

  

  

α) [……]

  

  

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή
 φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία
 αναφοράς των εγγράφων):[……][……][……]
[……]

γ) [……]

  

  

  

δ) [] Ναι [] Όχι

  

  

  

  

  

  

  

ε) [] Ναι [] Όχι
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(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
 έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
 των εγγράφων):

[……][……][……][……]

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη
 διαδικασία σύναψης δημόσιας
 σύμβασης από κοινού με άλλους[v];

 [] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους
 εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς.

Εάν ναι:

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού
 φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία  
 (επικεφαλής, υπεύθυνος για
 συγκεκριμένα καθήκοντα …):

β) Προσδιορίστε τους άλλους
 οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν
 από κοινού στη διαδικασία σύναψης
 δημόσιας σύμβασης:

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της
 συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.

  

α) [……]

  

  

  

β) [……]

  

  

γ) [……]

Τμήματα Απάντηση:

Κατά περίπτωση, αναφορά του
 τμήματος  ή των τμημάτων για τα οποία
 ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να
 υποβάλει προσφορά.

 [   ]

  

  

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι
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 αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας
 διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση:

Ονοματεπώνυμο

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και
 τον τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:

 [……]

 [……]

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα  [……]

Ταχυδρομική διεύθυνση:  [……]

Τηλέφωνο:  [……]

Ηλ. ταχυδρομείο:  [……]

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή
 στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση
 (τις μορφές της, την έκταση, τον σκοπό
 …):

 [……]

  

  

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ[vi]

Στήριξη: Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις
 ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων
 προκειμένου να ανταποκριθεί στα
 κριτήρια επιλογής που καθορίζονται
 στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια
 και κανόνες που καθορίζονται στο
 μέρος V κατωτέρω;

 []Ναι []Όχι

  

  

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

  

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α
 και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς,
 δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε
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 ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της
 ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες
 που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας,
 παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα
 από τους οικονομικούς φορείς.

  

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο
 οικονομικός φορέας

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς
 από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να
 αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της
 σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή
 υπεργολαβίας;

 []Ναι []Όχι

  

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των
 προτεινόμενων υπεργολάβων και το
 ποσοστό της σύμβασης που θα
 αναλάβουν:

 […]

  

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του
 άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε
 τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής
 αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται
 στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις
 ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία
 υπεργολάβων).

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες[vii]

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:

συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση[viii]·
δωροδοκία[ix],[x]·
απάτη[xi]·
τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες[xii]·
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας[xiii]·
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παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων[xiv].

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές
 καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική
 απόφαση εις βάρος του
 οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε
 προσώπου[xv] το οποίο είναι μέλος του
 διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού
 του οργάνου ή έχει εξουσία
 εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
 ελέγχου σε αυτό για έναν από τους
 λόγους που παρατίθενται ανωτέρω
 (σημεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση
 η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη
 κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει
 οριστεί απευθείας περίοδος
 αποκλεισμού που εξακολουθεί να
 ισχύει;

 [] Ναι [] Όχι

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
 ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
 διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
 επακριβή στοιχεία αναφοράς των
 εγγράφων):

[……][……][……][……][xvi]

Εάν ναι, αναφέρετε[xvii]:

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής
 απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από
 τα σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή
 τους λόγους της καταδίκης,

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
 [ ]·

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην
 καταδικαστική απόφαση:

  

α) Ημερομηνία:[   ],

σημείο-(-α): [   ],

λόγος(-οι):[   ]

  

β) [……]

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού
 [……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ]

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται



http://www.psyhat.gr/el/blog-item/301/∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΟΡΗΓΗΤΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ[20/10/2019 6:05:13 µµ]

 ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
 διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
 επακριβή στοιχεία αναφοράς των
 εγγράφων):

[……][……][……][……][xviii]

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,
 ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα
 που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία
 του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
 αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)[xix];

 [] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που
 λήφθηκαν[xx]:

 [……]

  

  

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

Πληρωμή φόρων ή εισφορών
 κοινωνικής ασφάλισης:

Απάντηση:   

 1) Ο οικονομικός φορέας έχει
 εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις
 του όσον αφορά την πληρωμή
 φόρων ή εισφορών κοινωνικής
 ασφάλισης[xxi], στην Ελλάδα και στη
 χώρα στην οποία είναι τυχόν
 εγκατεστημένος ;

 [] Ναι [] Όχι

  

  

Εάν όχι αναφέρετε:

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο
 πρόκειται:

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
 υποχρεώσεων;

 1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής

ΦΟΡΟΙ

  

ΕΙΣΦΟΡΕΣ
 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
 ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

  

α)[……]·

  

β)[……]

  

  

α)[……]·

  

β)[……]
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 απόφασης;

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη
 και δεσμευτική;

 - Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης
 ή έκδοσης απόφασης

 - Σε περίπτωση καταδικαστικής
 απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας
 σε αυτήν, τη διάρκεια της περιόδου
 αποκλεισμού:

 2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει
 εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε
 καταβάλλοντας τους φόρους ή τις
 εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που
 οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά
 περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων
 ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε
 δεσμευτικό διακανονισμό για την
 καταβολή τους ;[xxii]

  

γ.1) [] Ναι [] Όχι

 -[] Ναι [] Όχι

  

 -[……]·

  

 -[……]·

  

  

γ.2)[……]·

δ) [] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, να
 αναφερθούν
 λεπτομερείς
 πληροφορίες

 [……]

  

γ.1) [] Ναι [] Όχι

 -[] Ναι [] Όχι

  

 -[……]·

  

 -[……]·

  

  

γ.2)[……]·

δ) [] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, να
 αναφερθούν
 λεπτομερείς
 πληροφορίες

 [……]

  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά
 την καταβολή των φόρων ή εισφορών
 κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται
 ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
 έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
 των εγγράφων): [xxiii]

[……][……][……]

  

  

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή
 αφερεγγυότητα, σύγκρουση
 συμφερόντων ή επαγγελματικό
 παράπτωμα

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του,
 αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους

 [] Ναι [] Όχι
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 τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού
 και εργατικού δικαίου[xxiv];

  

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει
 μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία
 του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου
 αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);

 [] Ναι [] Όχι

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα
 που λήφθηκαν: […….............]

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε
 οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
 καταστάσεις[xxv] :

α) πτώχευση, ή

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή

γ) ειδική εκκαθάριση, ή

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή
 ή από το δικαστήριο, ή

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
 συμβιβασμού, ή

στ) αναστολή επιχειρηματικών
 δραστηριοτήτων, ή

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
 προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία
 προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου

Εάν ναι:

 - Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:

 - Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους
 ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται
 να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης
 υπόψη της εφαρμοστέας εθνικής
 νομοθεσίας και των μέτρων σχετικά με τη
 συνέχε συνέχιση της επιχειρηματικής του
 λειτουργίας υπό αυτές αυτές τις
 περιστάσεις[xxvi]

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
 ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

 [] Ναι [] Όχι

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 -[.......................]

 -[.......................]
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(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
 έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
 εγγράφων): [……][……][……]

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας
 σοβαρό επαγγελματικό
 παράπτωμα[xxvii];

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
 πληροφορίες:

 [] Ναι [] Όχι

  

 [.......................]

  

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
 μέτρα αυτοκάθαρσης;

 [] Ναι [] Όχι

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα
 που λήφθηκαν:

 [..........……]

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας
 συμφωνίες με άλλους οικονομικούς
 φορείς με σκοπό τη στρέβλωση του
 ανταγωνισμού;

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
 πληροφορίες:

 [] Ναι [] Όχι

  

 […...........]

  

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
 μέτρα αυτοκάθαρσης;

 [] Ναι [] Όχι

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα
 που λήφθηκαν:

 [……]

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη
 τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων[xxviii] ,
 λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία
 ανάθεσης της σύμβασης;

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
 πληροφορίες:

 [] Ναι [] Όχι
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 [.........…]

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή
 επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν
 συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον
 αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο
 αναμειχθεί στην προετοιμασία της
 διαδικασίας σύναψης της σύμβασης[xxix];

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
 πληροφορίες:

 [] Ναι [] Όχι

  

  

  

  

  

 [...................…]

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή
 ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια[xxx] κατά
 την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο
 πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης,
 προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα
 φορέα ή προηγούμενης σύμβασης
 παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την
 πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης
 σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες
 παρόμοιες κυρώσεις;

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
 πληροφορίες:

 [] Ναι [] Όχι

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 [….................]

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
 μέτρα αυτοκάθαρσης;

 [] Ναι [] Όχι

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα
 που λήφθηκαν:

 [……]

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να
 επιβεβαιώσει ότι:

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών

 [] Ναι [] Όχι
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 δηλώσεων κατά την παροχή των
 πληροφοριών που απαιτούνται για την
 εξακρίβωση της απουσίας των λόγων
 αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων
 επιλογής,

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες
 αυτές,

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς
 καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που
 απαιτούνται από την αναθέτουσα
 αρχή/αναθέτοντα φορέα

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με
 αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
 αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του
 αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει
 εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται
 να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα
 στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ
 αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
 ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
 αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό,
 την επιλογή ή την ανάθεση;

  

  

Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

Ονομαστικοποίηση μετοχών
 εταιρειών που συνάπτουν δημόσιες
 συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 4 ν.
 3310/2005[xxxi]:

Απάντηση:

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

  

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής
 της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.
 3310/2005 ;

 [] Ναι [] Όχι

  

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
 έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
 των εγγράφων): [……][……][……]

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
 μέτρα αυτοκάθαρσης;
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[] Ναι [] Όχι

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα
 που λήφθηκαν:

[……]

  

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός φορέας
 δηλώνει ότι:

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η
 αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
 στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί
 να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει
 οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:

Εκπλήρωση όλων των
 απαιτούμενων κριτηρίων επιλογής

Απάντηση

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια
 επιλογής;

 [] Ναι [] Όχι

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

  

  

  

Α: Καταλληλότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
 έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή
 στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.

Καταλληλότητα Απάντηση

1) Ο οικονομικός φορέας είναι
 εγγεγραμμένος στα σχετικά
 επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα
 που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο
 κράτος μέλος εγκατάστασής[xxxii]; του:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται

 […]
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 ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
 έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
 των εγγράφων):

[……][……][……]

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:

Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο
 οικονομικός φορέας μέλος
 συγκεκριμένου οργανισμού για να έχει
 τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές
 υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του

  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
 ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

  

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

 [] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται
 και δηλώστε αν τη διαθέτει ο
 οικονομικός φορέας:

 [ …] [] Ναι [] Όχι

  

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
 έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
 των εγγράφων): [……][……][……]

  

  

  

Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια
 επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική
 διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.

Οικονομική και χρηματοοικονομική
 επάρκεια

Απάντηση:

  

 1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος
 εργασιών του οικονομικού φορέα για τον
 αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται
 στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
 στα έγγραφα της σύμβασης :

και/ή,

 1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του
 οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα

  

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
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 που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη
 ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
 σύμβασης είναι ο εξής [xxxiii]:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
 ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

 (αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):

 [……],[……][…]νόμισμα

  

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
 έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
 εγγράφων):

[……][……][……]

 2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών
 του οικονομικού φορέα στον
 επιχειρηματικό τομέα που καλύπτεται
 από τη σύμβαση και προσδιορίζεται στη
 σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα
 έγγραφα της σύμβασης για τον αριθμό
 οικονομικών ετών που απαιτούνται είναι ο
 εξής:

και/ή,

 2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του
 οικονομικού φορέα στον τομέα και για
 τον αριθμό ετών που απαιτούνται στη
 σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
 στα έγγραφα της σύμβασης είναι ο
 εξής[xxxiv]:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
 ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…]
 νόμισμα

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…]
 νόμισμα

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…]
 νόμισμα

  

  

 (αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):

 [……],[……][…] νόμισμα

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

  

  

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
 έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
 εγγράφων):

[……][……][……]

 3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά
 με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν
 είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την
 απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την
 ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις
 δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας:

 […................................…]

  

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

  

 4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές
 αναλογίες[xxxv] που ορίζονται στη σχετική

 (προσδιορισμός της απαιτούμενης
 αναλογίας-αναλογία μεταξύ x και y[xxxvi]
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 διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
 της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας
 δηλώνει ότι οι πραγματικές τιμές των
 απαιτούμενων αναλογιών έχουν ως εξής:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
 ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

 -και η αντίστοιχη αξία)

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
 έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
 εγγράφων):

[……][……][……]

 5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική
 κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του
 οικονομικού φορέα είναι το εξής:

Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται
 ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

 [……][…]νόμισμα

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
 έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
 εγγράφων):

[……][……][……]

 6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή
 χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι
 οποίες (ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί
 στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
 στα έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός
 φορέας δηλώνει ότι:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να
 έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή
 στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται
 ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

 [……..........]

  

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

  

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
 έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
 εγγράφων):

[……][……][……]

  

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
 έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην
 πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση:

 1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις
 έργων:

Κατά τη διάρκεια της περιόδου
 αναφοράς[xxxvii], ο οικονομικός φορέας έχει
 εκτελέσει τα ακόλουθα έργα του είδους

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή
 προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή
 στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
 σύμβασης που αναφέρονται στην
 διακήρυξη):
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 που έχει προσδιοριστεί:

  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
 καλή  εκτέλεση και ολοκλήρωση των
 σημαντικότερων εργασιών διατίθεται
 ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

 […]

Έργα: [……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
 έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
 εγγράφων):

  [……][……][……]

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

 1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις
 προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις
 υπηρεσιών:

Κατά τη διάρκεια της περιόδου
 αναφοράς[xxxviii], ο οικονομικός φορέας έχει
 προβεί στις ακόλουθες κυριότερες
 παραδόσεις αγαθών του είδους που έχει
 προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις
 ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του
 είδους που έχει προσδιοριστεί:

Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου
 αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους
 παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούς[xxxix]:

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή
 προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή
 στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
 σύμβασης που αναφέρονται στην
 διακήρυξη):

 […...........]

Περιγραφήποσά ημερομηνίεςπαραλήπτες

        

  

Υποβάλλεται ο σχετικός πίνακας στο
 φάκελο τεχνικής προσφοράς και αποτελεί
 αναπόσπαστο μέρος.

 2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να
 χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό
 προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές
 υπηρεσίες[xl], ιδίως τους υπεύθυνους για
 τον έλεγχο της ποιότητας:

Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων,
 ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να
 χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό
 προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές
 υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου:

 [……..........................]

  

  

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

  

 [……]

 3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον
 ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και
 λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα για την
 διασφάλιση της ποιότητας και τα μέσα
 μελέτης και έρευνας που διαθέτει είναι τα

 [……]

  

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
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 ακόλουθα:   

 4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να
 εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα
 διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού
 και ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της
 σύμβασης:

 [....……]

  

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

  

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες
 που θα παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση,
 για προϊόντα ή υπηρεσίες που πρέπει
 να ανταποκρίνονται σε κάποιον
 ιδιαίτερο σκοπό:

Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη
 διενέργεια ελέγχων[xli] όσον αφορά το
 παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές
 ικανότητες του οικονομικού φορέα και,
 εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα
 μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός
 διαθέτει καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει
 για τον έλεγχο της ποιότητας;

  

  

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

  

 [] Ναι [] Όχι

 6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και
 επαγγελματικών προσόντων διατίθενται
 από:

α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον
 εργολάβο,

και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που
 ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή
 διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης)

β) τα διευθυντικά στελέχη του:

  

α)[......................................……]

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

  

  

β) [……]

 7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να
 εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα
 περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την
 εκτέλεση της σύμβασης:

 [……]

  

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

  

 8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό
 δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο
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 αριθμός των διευθυντικών στελεχών του κατά
 τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό
 προσωπικό:

 [........], [.........]

 [........], [.........]

 [........], [.........]

Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών:

 [........], [.........]

 [........], [.........]

 [........], [.........]

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή
 του τα ακόλουθα μηχανήματα,
 εγκαταστάσεις και τεχνικό εξοπλισμό
 για την εκτέλεση της σύμβασης:

 [……]

 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή

 υπεργολαβίας[xlii] το ακόλουθο τμήμα
 (δηλ. ποσοστό) της σύμβασης:

 [....……]

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών :

Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα
απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή
φωτογραφίες των προϊόντων που θα
προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να

 συνοδεύονται από πιστοποιητικά
 γνησιότητας·

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας
 δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα
 απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας.

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
 ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

 [] Ναι [] Όχι

 

 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

 

 [] Ναι [] Όχι
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(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
 έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
 εγγράφων): [……][……][……]

 12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών:

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει
 τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν
 εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου
 ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων
 ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η
 καταλληλότητα των προϊόντων,
 επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές
 προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία
 ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην
 πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
 αναφέρονται στη διακήρυξη;

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε
 ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
 προσκομιστούν:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
 ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

  

 [] Ναι [] Όχι

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 [….............................................]

  

  

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
 έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
 εγγράφων): [……][……][……]

  

  

  

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης
 ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα
 αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
 σύμβασης.

Συστήματα διασφάλισης ποιότηταςΑπάντηση:
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 και πρότυπα περιβαλλοντικής
 διαχείρισης

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας
 να προσκομίσει πιστοποιητικά που
 έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους
 οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο
 οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με
 τα απαιτούμενα πρότυπα
 διασφάλισης ποιότητας,
 συμπεριλαμβανομένης της
 προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές
 ανάγκες;

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και
 διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά
 μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον
 αφορά το σύστημα διασφάλισης
 ποιότητας:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
 ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

 [] Ναι [] Όχι

  

  

  

  

  

  

  

 [……] [……]

  

  

  

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
 έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
 των εγγράφων): [……][……][……]

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας
 να προσκομίσει πιστοποιητικά που
 έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους
 οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο
 οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με
 τα απαιτούμενα συστήματα ή
 πρότυπα περιβαλλοντικής
 διαχείρισης;

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και
 διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά
 μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον
 αφορά τα συστήματα ή πρότυπα
 περιβαλλοντικής διαχείρισης:

  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
 ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

 [] Ναι [] Όχι

  

  

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

  

  

  

 [……] [……]
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(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
 έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
 των εγγράφων): [……][……][……]

  

  

Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο
 αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που
 πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα
 προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές,
 οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος
 τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να
 προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες
 ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον:

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση:

Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς
 διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που
 πρόκειται να εφαρμοστούν για τον
 περιορισμό του αριθμού των
 υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο:

Εφόσον ζητούνται ορισμένα
 πιστοποιητικά ή λοιπές μορφές
 αποδεικτικών εγγράφων, αναφέρετε για
 καθένα από αυτά αν ο οικονομικός
 φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα
 έγγραφα:

Εάν ορισμένα από τα εν λόγω
 πιστοποιητικά ή λοιπές μορφές
 αποδεικτικών στοιχείων διατίθενται
 ηλεκτρονικά[xliii], αναφέρετε για το
 καθένα:

 [….]

  

  

  

  

 [] Ναι [] Όχι[xliv]

  

  

  

  

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
 έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
 των εγγράφων): [……][……][……][xlv]
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV
 ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών
 δηλώσεων.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να
 προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται[xlvi], εκτός εάν
 :

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας
 με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν[xlvii].

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής
 ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε
 δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο
 μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς τ...
 [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον
 εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

  

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ – Σχέδιο Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX – Σχέδιο Σύμβασης Υπ΄ Αριθ. 04.19

  

                                                                              ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ   αριθμ. 04.19

  

Στο Χαϊδάρι σήμερα την ..................... του μηνός  .................................................... του έτους 20…
 ημέρα    .......................... , οι κάτωθι υπογεγραμμένοι, αφ΄ ενός μεν

q. ο κος. …………………………,  Διοικήτρια του ΨΝΑ (ΑΦΜ ΨΝΑ: 999696712 - Δ.Ο.Υ. ΑΙΓΑΛΕΩ)
 ενεργών εν προκειμένω  ως εκπρόσωπος του Νοσοκομείου και αφ΄ ετέρου
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q. η εταιρεία  ………………………………………………………………………………………………..

Διεύθυνση
 εταιρίας

:   Τ.Κ. :   Περιοχή:   

Τηλέφωνα
 επικοιν.

:   Κινητό:   Φαξ :   

Α.Φ.Μ :   Δ.Ο.Υ. :   

  

νομίμως εκπροσωπούμενη από τ........................................................................ συμφώνησαν και
 αποδέχθηκαν τα παρακάτω:

Το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής, διενήργησε συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο
 κατακύρωσης τη συμφερότερη απο οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής)
 για την ανάδειξη χορηγητή/των αναλώσιμου υγειονομικού υλικού, για ένα έτος (1),
 προϋπολογισθείσας δαπάνης 54.039,24 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. στο πλαίσιο
 υλοποιησης του Π.Π.Υ.Υ. 2015 – ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2019-2020.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου με την αριθμ.: ……………………. απόφασή του 
 ενέκρινε την ανάθεση των προς προμήθεια ειδών που αναφέρονται στο άρθρο 1 της
 παρούσης, στην εταιρεία ………………………………………………...

  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1       Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της
 σύμβασης (Όπως ορίζει το σχετικό άρθρο της παρούσης διακήρυξης)

1.2       Αρχές εφαρμοζόμενες κατά την εκτέλεση της σύμβασης (Όπως ορίζει το
 σχετικό άρθρο της παρούσης διακήρυξης)

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 2.1       Εγγύηση  (καλής εκτέλεσης) (Όπως ορίζει το σχετικό άρθρο της παρούσης
 διακήρυξης)

 2.2       Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα νομοθεσία (Όπως ορίζει το σχετικό άρθρο
 της παρούσης διακήρυξης)

 2.3       Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της (Όπως ορίζει το σχετικό άρθρο
 της παρούσης διακήρυξης)

 2.4       Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης (Όπως ορίζει το σχετικό άρθρο της
 παρούσης διακήρυξης)

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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 3.1       Τρόπος πληρωμής (Όπως ορίζει το σχετικό άρθρο της παρούσης διακήρυξης)

 3.2     Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις (Όπως ορίζει το σχετικό άρθρο
 της παρούσης διακήρυξης)

 3.3       Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης (Όπως ορίζει το σχετικό
 άρθρο της παρούσης διακήρυξης)

 3.4       Παρακολούθηση της σύμβασης (Όπως ορίζει το σχετικό άρθρο της παρούσης
 διακήρυξης)

 3.5       Διάρκεια σύμβασης (Όπως ορίζει το σχετικό άρθρο της παρούσης διακήρυξης)

 3.6       Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης (Όπως ορίζει το σχετικό άρθρο της
 παρούσης διακήρυξης)

 3.7       Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση (Όπως ορίζει το σχετικό άρθρο της
 παρούσης διακήρυξης)

Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σύμφωνα με την αριθμ.: 04.19  Διακήρυξη του Ψ.Ν.Α.
 την αριθμ. πρωτ: ………προσφορά του προμηθευτή καθώς και τις διατάξεις του Ν.
 4412/2016.

Αφού συνομολογήθηκαν τα παραπάνω, από τα συμβαλλόμενα μέρη συντάχθηκε η παρούσα
 σύμβαση σε πέντε (5) αντίγραφα και υπογράφεται νόμιμα απ’ αυτούς αφού έλαβε ο καθένας
 από τους συμβαλλόμενους από ένα όμοιο.

  

ΟΙ      ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

                                           ΓΙΑ ΤΟ  Ψ.Ν.Α                                                                     ΓΙΑ ΤΗ
 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΙΑ             

  

  

  

  

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΨΝΑ   

Ο ΠΡΟΪΣΤ. ΤΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ   
ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ   
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[i]      Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.

[ii]     Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών
 και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για
 στατιστικούς σκοπούς.

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο
 ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος
 κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν
 λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50
 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια
 ευρώ.

[iii]    Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή
 μειονεκτούντων ατόμων.

[iv]    Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.

[v]     Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

[vi]    Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που
 σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του
 Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι
 οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα
 εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”

[vii]   Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι
 δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου
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 συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.

[viii]  Όπως 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).

[ix]    Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως
 “διαφθορά”.

[x]     Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία
 ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 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). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση
 και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου»
 (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).

[xi]    Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων
 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α)
 "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών
 Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.

[xii]   Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για
 την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει
 επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω
 απόφασης-πλαίσιο.

[xiii]  Όπως ορίζεται 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)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη
 και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της
 τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.

[xiv]  Όπως ορίζεται 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 στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013
 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και
 άλλες διατάξεις.".

[xv]   Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και
 προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον
 Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1
 του άρθρου 73 )

[xvi]  Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

[xvii] Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

[xviii] Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
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[xix]  Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία
 σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την
 περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)

[xx]   Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽
 εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.

[xxi]  Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην
 Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια
 όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).

[xxii] Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της
 σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων
 καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος,
 όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς
 δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν
 καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω
 αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε
 χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της
 παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές
 διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς

[xxiii] Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

[xxiv] Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις
 κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .

[xxv] . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό
 ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)

[xxvi] Άρθρο 73 παρ. 5.

[xxvii]               Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί
 ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .

[xxviii]              Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

[xxix] Πρβλ άρθρο 48.

[xxx] Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον
 Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)

[xxxi] Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ
 εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10.

[xxxii]               Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από
 ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο
 Παράρτημα αυτό.

[xxxiii]              Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα



 της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.

[xxxiv]  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
 σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.

[xxxv]               Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

[xxxvi]              Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

[xxxvii]             Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση
 εμπειρίας  που υπερβαίνει τα πέντε έτη.

[xxxviii]            Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση
 εμπειρίας που υπερβαίνει τα τρία έτη.

[xxxix]  Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο
 δημόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.

[xl]    Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση
 του οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως
 καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ.

[xli]   Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός
 της από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος
 υπηρεσιών.

[xlii]  Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε
 τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν
 λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε
 μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.

[xliii] Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση.

[xliv] Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

[xlv]  Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

[xlvi] Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

[xlvii] Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες
 (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν
 τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία
 αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.
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