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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            ΠΕΝΤΕΛΗ  5/4/2022 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

1η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ                                                     ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ : 3688 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ                   

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ           
ΤΗΛ: 213 2052 518, 508 ΦΑΞ: 213 2052441 

http://www.paidon-pentelis.gr 

e-mail: promitheion@paidon-pentelis.gr    
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΔ 50/20 

 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Συσκευές και όργανα Χειρουργείου» CPV 33162000-3 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ : 
25.000.00€ ΤΟΥ ΦΠΑ 

ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 25.000,00€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΚΑΙ   

 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ(ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ) 

 

 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ   
 

 
ΣΥΜΒΑΣΗ 

Προμήθεια Συσκευές και όργανα 

Χειρουργείου 
 
CPV 

33162000-3  

 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 25.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  

Τακτικός Προυπολογισμός Π.Π.Υ.Φ.Υ. 2020  

ΚΑΕ:1311 
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«ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ» 
 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά 

μόνο βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) . 
  
 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ημερομηνία :   18/5/2022 
Ημέρα: ΤΕΤΑΡΤΗ  

Ώρα : 14:30 πμ 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ημερομηνία : 19/5/2022 
Ημέρα:  ΠΕΜΠΤΗ  
Ώρα : 11:00 πμ 
 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Γραφείο προμηθειών ΓΝΠΠ Ιπποκράτους 8 Π Πεντέλη Κτήριο 

Διοικητικών Υπηρεσιών  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ 

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ  

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Εκατόν ογδόντα  (180)  ημέρες από την    επομένη    της 

ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΕΙΚΟΣΙ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΟΣ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ 
ΛΕΠΤΩΝ  (20.161,29€ ) ή  
ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΩΝ  (25.000,00€) συμπ/νου ΦΠΑ .  
 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Ένα (1) έτος  (από την ημερομηνία  υπογραφή της)  , με δικαίωμα 
ετησίας προαίρεσης  
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ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Κρατήσεις που βαρύνουν τον προμηθευτή: 
o Υπέρ Δημοσίου, παρακράτηση ποσοστού 0,02% επί της αξίας 

των τιμολογίων των συμβάσεων των προμηθειών και 
υπηρεσιών υγείας, μετά την αφαίρεση του Φ.Π.Α. και κάθε 

άλλου παρακρατούμενου ποσού υπέρ τρίτων, σύμφωνα με τις 

διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 36 του Ν.4412/2016. 
o Υπέρ ανεξάρτητης αρχής δημοσίων συμβάσεων 0,07% 

ΕΑΑΔΗΣΥ  βάσει του Ν.4112/2016 έτσι όπως τροποποιήθηκε 
από τον 4605/2019. 

o Υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών κράτηση 
0,06%  επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 

κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής 

σύμβασης 
o Παρακράτηση 4% για προμήθεια για προκαταβολή φόρου 

εισοδήματος βάσει του Ν.4172/2013. 
o Κράτηση 2% υπέρ Ψυχικής Υγείας (αρθρ. 3 Ν 3580/2007) 

o Προσφορές που ζητούν απαλλαγή τους από τις παραπάνω 

επιβαρύνσεις, δεν γίνονται δεκτές. 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1 : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

Επωνυμία ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ  

Ταχυδρομική διεύθυνση ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8 Π ΠΕΝΤΕΛΗ    

Πόλη ΑΘΗΝΑ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 15236 

Τηλέφωνο 2132052200 (κέντρο) 

Φαξ 21320524441 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο promitheion@paidon–pentelis.gr   

 Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) www.paidon-pentelis.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Βλέπε επόμενο πίνακα 

 

Αρμόδιος υπάλληλος για παροχή πληροφοριών είναι : 

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΞ E-MAIL 

1 Σουσανίδης Ευστάθιος 213 2052518 

425 

213 2052441 promitheion@paidon–pentelis.gr  

 

ΤΙΤΛΟΣ, ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ, ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΥΝΤΟΜΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο τίτλος της σύμβασης είναι : Προμήθεια “Συσκευές και όργανα Χειρουργείου » για τις 
ανάγκες του ΓΝΠΠ  . 
2.2  Εκτιμώμενη αξία της σύμβασης  (Άρθρο 6 Ν. 4412/2016) 
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης  ανέρχεται στο ποσό των  ΕΙΚΟΣΙ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΚΑΤΟΝ 

ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΟΣ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΩΝ  (20.161,29€ ) ή  
ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΩΝ  (25.000,00€) συμπ/νου ΦΠΑ  
 

 
Τόπος παροχής υπηρεσιών της σύμβασης (Άρθρο 53 παρ 2 εδ. ια του Ν.4412/2016)  
Ο  τόπος  παροχής  της   ανωτέρω ανάθεσης είναι το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης. 

Σύντομη περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης  (Άρθρο 53 παρ 2 εδ. ε του 
Ν.4412/2016) 

mailto:promitheion@paidon–pentelis.gr
http://www/
http://www/
mailto:promitheion@paidon–pentelis.gr
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Όπως αυτά περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ», το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας διακήρυξης. 

 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ   ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Διάρκεια σύμβασης (Άρθρο 53 παρ 2 εδ. ια και άρθρο 217 του Ν.4412/2016) 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα έτος, το οποίο άρχεται από την υπογραφή της 

(αρχική σύμβαση) ή μέχρι την ολοκλήρωση της απορρόφησης του ποσού της σύμβασης. 

 Δικαίωμα προαίρεσης (Άρθρα 53 παρ 2 εδ. ε & ιθ, και 132 παρ. 1 του Ν.4412/2016) 
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει τη διάρκεια της σύμβασης, με μονομερή 

της δήλωση (απόφαση) που ασκείται πριν τη λήξη αυτής, για ένα (1) επιπλέον έτος, με έναρξη 
την επομένη της ημερομηνίας λήξης, με τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης. Σε περίπτωση 

εξάντλησης των συμβατικών ποσοτήτων πριν τη λήξη της αρχικής σύμβασης, η Αναθέτουσα 

Αρχή διατηρεί το δικαίωμα, κατόπιν έγκρισης του αρμόδιου οργάνου, να παρατείνει τη σύμβαση 
για ένα (1) επιπλέον έτος, αρχής γενομένης από τη λήξη των συμβατικών ποσοτήτων. 

Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και 
εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη και 

αποδεσμευθούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση. 
 

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Έχοντας υπόψη τις ακόλουθες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:  
ΣΧΕΤ. : 1. Ν.2286/95 τ.Α΄ «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών 

θεμάτων» 

2. Ν. 3329/05 τ.Α΄ «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές 
διατάξεις» 

3.  Η  αριθμ πρωτ ΔΙΣΚΠΟ /Φ.18/οικ.21700 διευκρινιστική εγκύκλιο του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ επι του 

ανωτέρω Νόμου  
4. Ν 4213/2013 άρθρο 18 (ΦΕΚ 261/9.12.2013 τΑ) «Επαναφορά Νοσοκομείων σε 

καθεστώς Διασύνδεσης» 

5. ΦΕΚ 1011/3-12-2020, τ.Υ.Ο.Δ.Δ, σχετικά με συγκρότηση και ορισμό μελών  Δ.Σ. 
των διασυνδεόμενων ΝΠΔΔ , υπό την επωνυμία «ΓΝΑ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ – ΑΜΑΛΙΑ 

ΦΛΕΜΙΓΚ & ΓΝ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ». 
6.Ν. 4250/14 απλούστευση διαδικασιών περί προμήθειες δημοσίου.  

7.Ν. 4281/14 « Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά 

θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».  
8. Ν. 4412/2016 ΦΕΚ 147/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 
9. Ν 4782/9.3.2021 ΦΕΚ 36/9.3.2021 τ. Α 

10.Η αριθμ 2915/12.3.2020 Απόφαση κοινού Διοικητή  «Σισμανόγλειο-Αμαλία 

Φλέμιγκ» και ΓΝΠΠ (ΑΔΑ 6ΝΓΗ469Η24-4ΒΒ) 
11.Το αριθμ πρωτ 2961/13.3.2020  έγγραφο της Υπηρεσίας προς ΕΚΑΠΥ με 

κοινοποίηση 1ηΥΠΕ  
12. Οι αριθμ πρωτ 7881/19.6.2017 Τεχνικές Προδιαγραφές  

13Πρακτικά της αριθμ 46ης/4.12.2019   Συνεδρίασης  Διοικητικού Συμβουλίου  
«Σισμανόγλειο-Αμαλία Φλέμιγκ» και ΓΝΠΠ θέμα 72 (ΑΔΑ   ΩΡΠΒ4690Ω5-ΜΧ1 ) 

σχετικά με την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών   

14.Πρακτικά της αριθμ 6ης/17.3.2022 Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου  
«Σισμανόγλειο-Αμαλία Φλέμιγκ» και ΓΝΠΠ θέμα 5 ΕΗΔ  (ΑΔΑ  69ΑΨ4690Ω5-2ΧΙ) 

σχετικά με την έγκριση διενέργειας διαγωνιστικών διαδικασιών 
15. Η αριθμ πρωτ 2994/21.3.2022 Απόφαση Αναπληρώτριας Διοικήτριας περί 

εγκρισης επιτροπών ενστάσεων     

 

 

 
                 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΡΗΤΡΑ (Άρθρο 18 παρ. 2 & 4 και άρθρο 130 παρ. 1 του Ν.4412/2016) 

Κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις τους 
που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 

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

απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/2016. Η τήρηση των εν 

ΑΔΑ: 60Φ2469Η24-ΕΜΤ



5 

λόγω υποχρεώσεων 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. 
Η αθέτηση της υποχρέωσης της ανωτέρω παραγράφου συνιστά σοβαρό επαγγελματικό 

παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της παρ. 4, εδ. θ του άρθρου 73 του 

Ν.4412/2016, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις. 
  

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  (Άρθρο 20 του Ν. 4412/2016) 
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι οικονομικοί φορείς, όπως αυτοί περιγράφονται 

στο άρθρο 2, παρ.1. (11) του Ν. 4412/2016 ήτοι, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή δημόσιος 
φορέας ή ένωση αυτών των προσώπων ή και φορέων, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών 

συμπράξεων επιχειρήσεων, που προσφέρουν στην αγορά την περιγραφόμενη υπηρεσία στα 

κάτωθι παραρτήματα. Επιπλέον το δικαίωμα συμμετοχής υποψηφίων καθορίζεται από τα 
οριζόμενα στο άρθρο 25 του Ν. 4412/2016. 

Για τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς υπό μορφή ενώσεων ή προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται α-υτοί να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, για την υποβολή προσφοράς 

(άρθρο 19 παρ. 2, Ν. 4412/2016). 

Εφόσον όμως η ανάθεση της σύμβασης γίνει σε ένωση ή σύμπραξη οικονομικών φορέων, αυτή 
υποχρεούται να περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής 

μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης (άρθρο 19 παρ. 3, Ν. 
4412/2016). 

Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους 
εκτέλεσης της σύμβασης (άρθρο 19 παρ. 3, Ν. 4412/2016). 

 

 ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μαζί  με τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης 

(αναλυτική διακήρυξη μετά των παραρτημάτων της, το έντυπο οικονομικής προσφοράς) και τα 
παραρτήματα αυτής θα δημοσιευθούν: 

1. στο ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 

2. στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ σύμφωνα με το Ν. 3861/2010 και  

3. στον διαδικτυακό τόπο της αρχής : www.paidon-pentelis.gr  

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (Άρθρο 86 Ν.4412/2016) 
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).  
 

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (Άρθρα 73,74 & 75 Ν.4412/2016 , όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει)) 

12.1 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή 
ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της 

υπό ανάθεσης υπηρεσίας,  που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες 

χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το Ν.2513/1997 και των πολυμερών 
διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Οδηγίας 

2004/18/ΕΚ (αρ. 4 Π.Δ. 60/2007) ή προερχόμενα από τρίτες χώρες που έχουν συνάψει 
ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. και τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στην 

συνέχεια της παρούσας. 
12.2 Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή για την 

υποβολή της προσφοράς τους. Ωστόσο, σε περίπτωση που η διακηρυσσόμενη με την 

παρούσα Υπηρεσία κατακυρωθεί σε ένωση προσώπων η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, εφ’ 
όσον το θεωρήσει αναγκαίο για την ικανοποιητική εκτέλεση της Σύμβασης, να ζητήσει από 

την ένωση να περιβληθεί ορισμένη νομική μορφή και η ένωση, στην περίπτωση αυτή, 
υποχρεούται να το πράξει. 

12.3 Τα εγκατεστημένα στην Ελλάδα φυσικά ή νομικά πρόσωπα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα 

στα οικεία επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα και να προσκομίζουν ανάλογο πιστοποιητικό. 
Οι υποψήφιοι που δεν έχουν εγκατάσταση στην Ελλάδα πρέπει να αποδεικνύουν την 

εγγραφή τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο του κράτους εγκατάστασής τους ή να 
προσκομίζουν ανάλογη ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 44 

του Π.Δ. 60/2007. 

http://www.paidon-pentelis.gr/
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12.4  Στη συνέχεια της παρούσας διακήρυξης, ο όρος “προμηθευτής” αφορά όλες τις 
προαναφερθείσες παραπάνω κατηγορίες. 

 
12.5 Υπεργολαβία (Άρθρα 58 και 131 Ν.4412/2016) 
Η προμήθεια  δεν μπορεί να ανατεθεί υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους. 

 
ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

(Άρθρα 96 και 121 του N.4412/2016) 
 

Τόπος / χρόνος διενέργειας διαγωνισμού. 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του ΓΝΠΠ Ιπποκράτους 8 Π Πεντέλη   

, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού, στις   19 Μαίου  2022 ημέρα  

Π Ε Μ Π Τ Η  και ώρα 1 1 :00  πμ (ημερομηνία και χρόνος διενέργειας του 
διαγωνισμού  & έναρξη αποσφράγισης προσφορών). 

 
Τόπος / χρόνος υποβολής προσφορών 

Οι   φάκελοι   των   προσφορών   υποβάλλονται   στο   πρωτόκολλο   της   Υπηρεσίας,   στην   

ως ανω διεύθυνση του Νοσοκομείου . 
Οι προσφορές υποβάλλονται  με : 

(α) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας,  είτε 
(β)  με ταχυδρομική αποστολή μέσω συστημένης επιστολής ή με courier προς την  Υπηρεσία. 

Σε περίπτωση αποστολής (ταχυδρομικής ή courier) ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, περιπτώσεις 
α και β άνω, οι φάκελοι των προσφορών γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο 

πρωτόκολλο της Υπηρεσίας,  το  αργότερο  μέχρι 18 ΜΑΙΟΥ 2022 ημέρα Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η  και 

ώρα 14:30 π.μ. Η Υπηρεσία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των 
προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα 

παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα και 
αν η Υπηρεσία ειδοποιηθεί εγκαίρως.  

Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία. με οποιονδήποτε τρόπο πριν από την ως άνω 

ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά πρωτοκολλούνται και φυλάσσονται από την 
Υπηρεσία και παραδίδονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού προ της εκπνοής της προθεσμίας 

παραλαβής προσφορών που ορίζεται στο εδάφιο β. Η παραλαβή μπορεί να συνεχιστεί και μετά 
την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω 

του πλήθους των προσελθέντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής 

κηρύσσεται επίσης από τον πρόεδρο του αρμοδίου γνωμοδοτικού οργάνου, με προειδοποίηση 
ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. 

Για  τυχόν  προσφορές  που  υποβάλλονται  εκπρόθεσμα,  η  Επιτροπή  Διαγωνισμού  σημειώνει  
στο πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην 

κατοχή της ή την ακριβή ώρα που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την Υπηρεσία. ή 
ακριβή ώρα που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας) και τις απορρίπτει ως μη 

κανονικές. 

Η Υπηρεσία παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων 

πληροφοριών για την κατάρτιση των   προσφορών   στις   ακόλουθες   περιπτώσεις   :   α)   
Όταν,   για   οποιονδήποτε   λόγο,   πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον 

οικονομικό φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την 

προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών, β) Όταν τα έγγραφα της 
σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. Η διάρκεια της παράτασης είναι ανάλογη με τη 

σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των αλλαγών. Όταν οι πρόσθετες 
πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων 

προσφορών, δεν απαιτείται από την Υπηρεσία να παρατείνει τις προθεσμίες. 
Οι   φάκελοι   των   προσφορών   υποβάλλονται   στο   πρωτόκολλο   της   Υπηρεσίας,   στην   

διεύθυνση   της παραγράφου 13.1 άνω. 

 
 

 
ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΓΛΩΣΣΑ - ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  (άρθρα 92 έως 96 του Ν.4412/2016) 
Τρόπος υποβολής προσφορών 
Κάθε προσφορά υποβάλλεται, επί ποινή αποκλεισμού, μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο 

σύμφωνα με το άρθρο 92 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς: 
Α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 
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Β. Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής 
Γ. Ο αριθμός της Διακήρυξης 

Δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού & 
Ε. Τα στοιχεία του αποστολέα (οικονομικού φορέα). 

Η ένδειξη « ΠΡΟΣΟΧΗ ! Η προσφορά να μην αποσφραγιστεί 

Οι προσφέροντες υποβάλλουν την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο που θα εμπεριέχει τους 
υποφακέλους που αναφέρονται ακολούθως, κατά την διαδικασία του άρθρου 92 παρ. 2 του 

Ν.4412/2016 και σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις : 
 

Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς θα εμπεριέχει τους ακόλουθους υποφακέλους: 

α) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. 
β) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

. Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να 
τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον 

κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις. 

γ) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 
Όλοι οι παραπάνω ΦΑΚΕΛΟΙ θα πρέπει να αναγράφουν ευκρινώς την ονομασία του περιεχομένου 

τους (π.χ. «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ») και την πλήρη «ΕΠΩΝΥΜΙΑ» του προσφέροντος οικονομικού φορέα. 

Περιεχόμενο επί μέρους φακέλων 

α. Δικαιολογητικά συμμετοχής (Άρθρο 93 Ν. 4412/2016) 
Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» περιέχει σε δύο αντίτυπα (πρωτότυπο και 

αντίγραφο), επί ποινή αποκλεισμού εξής : 

1. Ι. Ενημερωμένη Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/86, 

συμφώνως περ. (αα) του εδ.(β) του άρθρου 93 του Ν 4412/2016, η οποία πρέπει να φέρει 

ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της 
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του 

γνήσιου υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ και στην οποία :  

(α) να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν.  

(β) να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημερομηνία έκδοσής της:  
1) Δεν υπάρχει εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κάποιο αδίκημα 
από τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016,  
2) Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις του συμφώνως 
παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016,  
3) Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες καταστάσεις στην παρ. 4 του άρθρου 73 
του Ν. 4412/2016  
4) Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο συμφώνως παρ. 2 του άρθρου 75 του Ν. 
4412/2016.  
(γ) Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση, εφόσον απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Υπηρεσία για την 

έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών που αφορούν τα αναφερόμενα στην 
παρούσα διακήρυξη συμφώνως του άρθρου 80 του Ν.4412/2016 και εφόσον ο διαγωνισμός 

κατακυρωθεί στον προσφέροντα να οφείλει σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των είκοσι (20) ημερών 
από την σχετική έγγραφη ειδοποίηση της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, να 

προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως ορίζεται στο άρθρο 103 του Ν. 4412/2016.  

(2) Αποδεικτικό έγγραφο νομιμοποίησης του προσφέροντος (παραστατικό /έγγραφο 
σύστασης εταιρείας) συμφώνως περ. (γγ) του εδ. (β)του άρθρου 93 του Ν.4412/2016.  

(3) Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με 
εκπρόσωπο τους συμφώνως περ. (δδ) του εδ. (β) του άρθρου 93 του Ν 4412/2016. 

 

Στις  περιπτώσεις, τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 

εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. 

σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), 

συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν 

κατά την υποβολή τους. 

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί 

εξουσίες σε πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται 

επιπλέον απόφαση- πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού 
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προσώπου με την οποία χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, 

εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του 

οικονομικού φορέα. 

 Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της 

χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση 

του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη 

σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την 

κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση  του οικονομικού φορέα, 

όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα 

την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα 

υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και 

η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

 

Όσον αφορά την παράγραφο 1 του άρθρου73 (ως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 22 το Ν. 

4782/2021), υποβολή  υπεύθυνης δήλωσης, ότι δε συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού  

Πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή 

διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των 

υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης. 

Όσο αφορά στο άρθρο 74 του Ν. 4412/2016, ως έχει αντικατασταθεί με άρθρο 23 του Ν. 

4782/2021 (αναφορικά με την περίπτωση συνδρομής λόγων αποκλεισμού των παρ. 1 και 4 του 

άρθρου 73), και μέχρι  την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του καταλόγου αποκλεισθέντων στην 

Εθνική Βάση Δεδομένων Δημόσιων Συμβάσεων, η οποία θα τηρείται και θα επικαιροποιείται από 

την ΕΑΑΔΗΣΥ, απαιτείται ο προσωρινός ανάδοχος, μαζί με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, να 

καταθέσει υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του της κύρωσης του 

οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (περί 

αποκλεισμού από τη συμμετοχή σε μελλοντικές διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων, για 

εύλογο χρονικό διάστημα).  

 

Στην περίπτωση Ένωσης Οικονομικών φορέων, όπου υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα παραπάνω κατά 

περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην Ένωση. 

 

 
Για τις ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα δικαιολογητικά συμμετοχής και 

κατακύρωσης υποβάλλονται για κάθε μέλος της ένωσης χωριστά. 

 

 
 Τεχνική προσφορά  (άρθρο 92 και 94 – παρ. 4 του Ν. 4412/2016) 

Ο φάκελος «Τεχνική προσφορά» περιέχει σε δύο αντίτυπα (πρωτότυπο και αντίγραφο), επί 

ποινή αποκλεισμού .τα εξής : 
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1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75) του 
προσφέροντος, στην οποία: 

i) δηλώνει την πλήρη αποδοχή και συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους 

λοιπούς όρους της υπό ανάθεση σύμβασης. 

2 Όλα τα έγγραφα, Πιστοποιητικά ή δικαιολογητικά τα οποία ιδίως τεκμηριώνουν την τεχνική 

επάρκεια του προσφέροντα οικονομικού φορέα, και αποδεικνύουν την δυνατότητα του να 

ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις της υπηρεσίας, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο 
Παράρτημα A’ και όσα έγγραφα αναφέρονται στους όρους και στις τεχνικές προδιαγραφές της 

παρούσας διακήρυξης, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγησης των προσφορών. 
Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, 

να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον 

κυρίως φάκελο με την ένδειξη «Παράρτημα Προσφοράς» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως 
φακέλου.  

  Οικονομική  προσφορά (άρθρο 95 Ν. 4412/2016) 
Ο φάκελος «Οικονομική  προσφορά» περιέχει  σε δύο αντίτυπα (πρωτότυπο και αντίγραφο) 

και σε ηλεκτρονική μορφή (CD-R,DVD-R η flash memory αρχεία σε μορφή Microsoft office), επί 
ποινή αποκλεισμού, την οικονομική προσφορά του συμμετέχοντος, σύμφωνα με το έντυπο της 

οικονομικής προσφοράς του παραρτήματος B΄ της διακήρυξης .   

Στο φάκελο της οικονομικής προσφοράς οφείλει κάθε διαγωνιζόμενος και στην 
περίπτωση νομικού προσώπου ή ένωσης προσώπων ο νόμιμος εκπρόσωπός του να 

καταθέσει την αντίστοιχη σελίδα καταχώρησης με την τιμή της προσφερόμενης 
υπηρεσίας του παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ (εφόσον υπάρχει) της τελευταίας 

καταχώρησης πριν το διαγωνισμό ή αλλιώς να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση ότι δεν 

υπάρχει η υπηρεσία καταχωρημένη στο παρατηρητήριο τιμών τη συγκεκριμένη 
ημερομηνία της υποβολής της προσφοράς. (με ποινή απόρριψης). 
Ως κριτήριο για την επιλογή του αναδόχου θα είναι αυτό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική 
άποψη προσφοράς, βάσει τιμής, σε ευρώ. 
Το τίμημα της προσφοράς κάθε προσφέροντος θα δοθεί με συνολική τιμή προ ΦΠΑ και 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 
Η συνολική προσφερόμενη τιμή της οικονομικής προσφοράς δεν θα πρέπει να ξεπερνά την 
προϋπολογιζόμενη δαπάνη.  

Η τιμή προσφοράς δεν υπόκειται σε καμία αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση, για οποιονδήποτε 

λόγο ή αιτία, θα ισχύει δε και θα δεσμεύει τον Ανάδοχο μέχρι τη πλήρη εκτέλεση της σύμβασης.. 

Στην προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 

επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία μη συμπ/νου του ΦΠΑ. Σε περίπτωση 

διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικών και ολογράφως, λαμβάνεται 

υπόψη η τιμή ολογράφως. 

Δείγματα 
Α) Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει μαζί τις προσφορές τους να καταθέσουν δείγματα, τα οποία θα 

πρέπει να είναι σε ποσότητα ή μέγεθος απολύτως επαρκή  
Τα δείγματα θα αποστέλλονται μέσα σε ενιαίο φάκελο ή κιβώτιο με την ένδειξη 

ΔΕΙΓΜΑΤΑ και θα αναγράφονται όλα τα στοιχεία του διαγωνισμού.  

Σε κάθε δείγμα θα αναγράφονται απαραίτητα τα εξής : 
1) Το όνομα του προμηθευτή 

2) O κωδ. αριθ. του είδους 
Κατά την αξιολόγηση των προσφορών από το αρμόδιο όργανο, τίθενται υπόψη του και τα 

δείγματα. Δεν είναι νόμιμη η συμμετοχή των εταιρειών που δεν έχουν καταθέσει 

δείγματα, η μη κατάθεσή τους συνεπάγεται την απόρριψη των προσφορών. 
Η αξία των δειγμάτων στις περιπτώσεις ελέγχου της ποιότητας και γενικά της καταλληλότητας 

των ειδών, καθώς και το κόστος των εργαστηριακών εξετάσεων σε περίπτωση χημικής εξέτασης 
του είδους, βαρύνει τον προμηθευτή. 

 

Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών, 

ισχύουν επιπλέον τα ακόλουθα:  
 

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 ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους 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 
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εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). 
Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα 

κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και 
η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του 

ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του 

Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας 
προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που 
αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη 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. 
Στις περιπτώσεις που με την αίτηση συμμετοχής ή την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά 

έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4250/2014 
(Α΄ 94) είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία  

βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας 

σύναψης σύμβασης. 
 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή μη - με ειδικό τεχνικό 
περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα (π.χ. αγγλική) χωρίς να συνοδεύονται 

από μετάφραση στην ελληνική. 
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, 

θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

Α. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική 
γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

Β. Σε περίπτωση που από τους ειδικούς όρους ή την τεχνική περιγραφή και τις προδιαγραφές 
των υλικών, ζητούνται PROSPECTUS, τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα με ειδικό τεχνικό 

περιεχόμενο κλπ, αυτά υποβάλλονται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στους ειδικούς αυτούς 

όρους και την τεχνική περιγραφή. Αν δεν ορίζουν αλλιώς, αυτά υποβάλλονται κατά 
προτεραιότητα στην Ελληνική γλώσσα. Δευτερευόντως, υπάρχει η δυνατότητα υποβολής τους 

στην Αγγλική γλώσσα χωρίς μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα, με την επιφύλαξη ότι αν 
ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, οι συμμετέχοντες, επί ποινής απορρίψεως, έχουν την 

υποχρέωση εντός ταχθείσας προθεσμίας, να προσκομίσουν επισήμως μεταφρασμένα στην 

Ελληνική γλώσσα τα παραπάνω τεχνικά φυλλάδια, PROSPECTUS, έντυπα, κλπ. 
Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην 

ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής 
νομοθεσίας είτε από πρόσωπο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική 
γλώσσα. 

 

 
Λοιπά στοιχεία 
Οι προσφορές υπογράφονται και μονογραφούνται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή σε 
περίπτωση νομικών προσώπων, από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 
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. 

Τα  δημόσια  και ιδιωτικά  έγγραφα, καθώς  και τα αλλοδαπά δημόσια  έγγραφα  

υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 1 του 
Ν.4250/2014 

Με την υποβολή της προσφοράς τεκμαίρεται ότι οι συμμετέχοντες έχουν λάβει γνώση των 

όρων της διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης. 
 

 
 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  (Άρθρο 72 Ν. 4782/2021 
 
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύματα του άρθρου 72 παρ. 3 και εφόσον δεν είναι 

διατυπωμένες στην ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 
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Εγγύηση συμμετοχής: Δεν απαιτείται. 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. Η  Εγγύηση  καλής  εκτέλεσης,  το  ύψος  της  
οποίας  καθορίζεται  σε  ποσοστό  4%  επί  της  αξίας  της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, κατατίθεται 

πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης, απευθύνεται δε προς την Υπηρεσία. Στην  περίπτωση  

που  η  αξία  της  σύμβασης  είναι  ίση  ή  κατώτερη  των  20.000 ,00  ευρώ,   δεν   
απαιτείται εγγύηση καλής  εκτέλεσης  (Πρβλ . τρίτο εδ. τ ης  παρ.1.β του  άρθρου 72  του  

Ν.4412/2016 )   

Η εγγυητική επιστολή εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη 

– μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου ή στα κράτη – μέρη της 
Συμφωνίας περί Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997 και, έχουν, 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται απ’ 
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 στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα 
τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη 

λήξη τους στον περί ου η εγγύηση οικονομικού φορέα. 

Η εγγυητική επιστολή περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία : 

α)   την ημερομηνία έκδοσης,  

β)   τον εκδότη, 
γ)   τον φορέα προς τον οποίο 
ευθύνονται,  

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 παρούσας διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών,  

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. 
ια)   τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης 

 Ειδικά  το  γραμμάτιο  του  Ταμείου  Παρακαταθηκών  και  Δανείων  αρκεί  να  φέρει  τα  
παρακάτω  στοιχεία:  α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή 

(Αρχή) προς την οποία απευθύνεται 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, ζ) τα στοιχεία της  σχετικής  διακήρυξης  και  την  

ημερομηνία  διενέργειας  του  διαγωνισμού  και  η)  τον  τίτλο  της σύμβασης. 
Σε περίπτωση ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης, κατά το άρθρο 3.2 της παρούσας, ο 

ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει νέα εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας 

ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αξίας της νέας σύμβασης (παράτασης) εκτός ΦΠΑ. 
Το αυτό απαιτείται και σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 του Ν. 

4412/2016, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της 

σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 

εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της Υπηρεσίας. έναντι του 
αναδόχου. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 

Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν παραδοθεί οριστικά το σύνολο της Προμήθειας, 
γίνει η απολπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συμβατικές 

υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευθούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα 

προβλεπόμενα στη Σύμβαση. 
Σε  περίπτωση  ανάθεσης  της  σύμβασης  σε  ένωση  (κοινοπραξία),  όλα  τα  μέλη  της  

ευθύνονται έναντι της Υπηρεσίας αλληλέγγυα και εις ολόκληρον μέχρι πλήρους εκτέλεσης 
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της σύμβασης 
Σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων του, ο υποψήφιος Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος 

με απόφαση της 1ης Υ.ΠΕ Αττικής κατόπιν εισηγήσεως του οργάνου που είναι αρμόδιο για τον 
έλεγχο των παρεχόμενων υπηρεσιών και επιβάλλονται σε αυτόν οι κυρώσεις που προβλέπονται 

από το άρθρο 203 του Ν 4412/2016. 

  

 ΤΙΜΕΣ 

1.1. Οι τιμές θα αναγράφονται  ολογράφως και αριθμητικώς. 

1.2. Οι τιμές θα δίδονται ως εξής:           

         Ι.  Τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ .Π .Α. 

        ΙΙ. Ποσοστό Φ. Π. Α. επί τοις %, στο οποίο υπάγεται το είδος (Σε περίπτωση που αναφέρεται 

εσφαλμένος Φ. Π. Α αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία).  

       Η τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ .Π. Α. θα λαμβάνεται για την σύγκριση των προσφορών.  

Σημειώνεται ότι η ανάδειξη του μειοδότη θα γίνει ανά είδος και για το σύνολο της  ζητούμενης 

ποσότητας αυτού δηλαδή: προσφερόμενη τιμή είδους Χ ζητούμενη ποσότητα 

Τιμές οι οποίες υπερβαίνουν την προϋπολογισθείσα τιμή ανά είδος θα απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

 

1.3. Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία (άνευ 

ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται 

σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν τo τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του 

πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε. 

1.4. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η 

προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

1.5. Προσφορές που θα θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

1.6. Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές θα εξετάζονται 

λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό θα 

ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά με 

τον οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας, όπως αυτά ορίζονται και στα αρ. 88-89 του 

Ν.4412/2016 . 

1.7. Όταν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με τα αγαθά ή τις υπηρεσίες, οι 

αναθέτουσες αρχές απαιτούν από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 

προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την 

κοινοποίηση της πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής. Αν οικονομικός φορέας δεν ανταποκριθεί στη 

σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής εντός της άνω προθεσμίας και δεν υποβάλλει εξηγήσεις, 

η προσφορά του απορρίπτεται Ως μη κανονική απορρίπτεται ηπροσφορά, εάν διαπιστώσουν ότι είναι 

ασυνήθιστα χαμηλή, διότι δεν συμμορφώνεται με τις ισχύουσες υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 

18 του Ν. 4412/2016. 

 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 Η κατακύρωση γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 103 - 105 του Ν. 4412/2016 ως έχουν 

τροποποιηθεί με τα άρθρα 43 -45 Ν. 4782/2021). Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση 

ΑΔΑ: 60Φ2469Η24-ΕΜΤ



13 

κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των 

προσφορών, σε όλους τους οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης δημόσιας 

σύμβασης, εκτός από τους οριστικώς αποκλεισθέντες και ιδίως, όσους αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της 

παρ. 1 του άρθρου 72, του Ν. 4412/2016 με κάθε πρόσφορο τρόπο. Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται 

οριστική, εφόσον συντρέξουν οι  προϋποθέσεις της παρ. 3 άρθρο 105 Ν. 4412/2016 ως έχει τροποποιηθεί 

με άρθρο 45 Ν. 4782/2021). 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης (παρ. 3, άρθρο 105 Ν. 4412/2016 ως έχει 

τροποποιηθεί με άρθρο 45 Ν. 4782/2021), η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για 

την υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση 

σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης (παρ. 4 άρθρο 105 Ν. 4412/2016 ως έχει τροποποιηθεί με άρθρο 

45 Ν. 4782/2021). Η πρόσκληση της παρ. 4 απευθύνεται το αργότερο εντός χρονικού διαστήματος εξήντα 

(60) ημερών από την οριστικοποίηση της Απόφασης κατακύρωσης με την επιφύλαξη των οριζόμενων την 

παρ. 8 του εν λόγω άρθρου. Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης της 

παρ. 4 στον ανάδοχο ( προσέλευσης για την υπογραφή του συμφωνητικού) 

ΧΡΟΝΟΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Ως προς τον τρόπο πληρωμής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του αναδόχου ισχύουν 

τα οριζόμενα στο αρ. 200 του Ν. 4412/2016. 

 

Ο ΚΟΙΝΟΣ  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

 
 

 

ΗΛΙΑΣ ΔΑΛΑΪΝΑΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A΄: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

Α/Α 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΕΙΔΟΣ 

Μ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 700020 

Χαρτί αποστείρωσης σε φύλλα 

διαπερατό στον ατμό που να 
αποτελεί φράγμα κατά των 

μικροβίων και ελάχιστο χρόνο 
αποστείρωσης 6 μήνες σε 

διαστάσεις 75 * 75 cm  

Τεμάχιο 3200 

2 700021 

Ρολλοί αποστείρωσης 

επίπεδοι  χωρίς πιέτα 75mm X 
200m εκ χάρτου ατμού και 

αερίου τύπου STERI-PEEL, 

Τεμάχιο 20 

3 601033 

Χημικοί εσωτερικοί δείκτες 

υγρού κλιβάνου με χρώμα 
αναφοράς                                

Τεμάχιο 4000 

4 700132 
Χημικοί εσωτερικοί δείκτες  
ξηρού κλιβάνου   με χρώμα 

αναφοράς                                                                 

Τεμάχιο 250 

5 700108 

Χημικοί εσωτερικοί δείκτες για 

υγρό κλίβανο ταχείας 

αποστείρωσης FLASH  με 
χρώμα αναφοράς         

Τεμάχιο 3200 

6 600860 

BOWIE  DICK TEST, πακέτο 

τεχνικού ελέγχου υγρού 
κλιβάνου για ημερήσιο έλεγχο 

διεισδυτικότητας του ατμού με 
χρήση χημικών δεικτών σε 

συσκευές PCD σύμφωνα με 
την Ευρωπαϊκή Οδηγία ΕΝ 

867-5.Οι συσκευές PCD θα 

παραχωρηθούν δωρεάν 

Τεμάχιο 300 

7 600391 

Βιολογικοί δείκτες  κλιβάνων 

ατμού  για χρήση εντός 

συσκευής PCD και για έλεγχο 
αυλοφόρων εργαλείων 

σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή 
Οδηγία ΕΝ 867-5.Οι συσκευές 

PCD θα παραχωρηθούν 
δωρεάν. Η προμήθεια θα 

πρέπει να συνοδεύεται με τους 

αντίστοιχους επωαστήρες  

Τεμάχιο 400 

8 700846 

Πακέτα ιματισμού 

αρθροσκόπησης 3 στρωμάτων 

ανθεκτικά αδιάβροχα και 
αποστειρωμένα μιας χρήσηςΝα 

πληρούν το πρότυπο ΕΝ 
13795 

Τεμάχιο 1 

9 700088 

Εξωτερικές αυτοκόλλητες 

ταινίες  σε ρολό, κλιβάνων, 
απλές 

Τεμάχιο 60 

10   
Εξωτερικές αυτοκόλλητες 
ταινίες  σε ρολό, υγρών και 

ξηρών κλιβάνων,άρτυρα                                        

Τεμάχιο 80 

  700565 α.υγρών κλιβάνων Τεμάχιο 40 
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  700566 β.ξηρών κλιβάνων Τεμάχιο 20 

11 700624/700622/700623 

Λάστιχο παροχέτευσης υγρών 

pen-rose όλων των 
διαστάσεων 

Τεμάχιο 1000 

12 600700 

Σακοι αναρρόφησης 2 lt 
προπληρωμένοι με πηκτικό 

παράγοντα μιας χρήσης σε 

ατομική συσκευασία,και 
φίλτρα αναρρόφησης , με 

ανεπίστροφη βαλβίδα στο 
στόμιο εισαγωγής των υγρών 

και δυνατότητα σύνδεσης σε 

σειρά χρησιμοποιώντας την 
ίδια παροχή κενού. 

Τεμάχιο 1600 

13 700568 

Αυτοκόλλητες χωριζόμενες 

πλάκες γείωσης μιας 
χρήσης.Βρεφών , 

υποαλλεργικές με καλή 
εφαρμογή και συγκόλληση  

Τεμάχιο 150 

14 700627 

Ορθοπεδικά πακέτα ιματισμού 
τριών στρωμάτων ανθεκτικά 

αδιάβροχα και αποστειρωμένα 
μιας χρήσης.Να 

περιλαμβάνουν κάλλυμα για 
τραπέζι εργαλείων 2-4 

καλύμματα πλευρών καλυμμα 

κεφαλής κάλυμμα ποδιών 
κάλυμμα με οπή τύπου U 

διαστάσεων 200Χ260.Όλα με 
ταινές συγκράτησης.Να 

πληρούν το πρότυπο ΕΝ 

13795. 

Τεμάχιο 15 

15 700586 
Καλύμματα κάμερας 
αποστειρωμένα μιας χρήσεως 

περίπου15Χ200cm 

Τεμάχιο 20 

16 700734 

Σάκκοι πλαστικοί ανθεκτικοί 

αποστειρωμένοι και αδιάβροχοι 
Μ.Χ., τραπεζιδίων 

εργαλειοδοσίας τύπου MAYO  

80*145cm                            

Τεμάχιο 150 

17 600984 

Λιπαντικό SPRAY για τη 

συντήρηση των χειρ. 
Εργαλείων χωρίς σιλικόνη     

Τεμάχιο 5 

18 700396 

Διαφανή Αυτοκόλλητα 

πλαστικά χειρ. Πεδία 

αποστειρωμένα τύπου ioban 
56χ45εκατ 

Τεμάχιο 15 

19 700403 

Λάμες μαχαιριδίων 

αποστειρωμένες μιας χρήσεως  
χωρίς λαβή Νο 20 

Τεμάχιο 4000 

20 700370 

Σακούλες μιας χρήσεως 

αποστειρωμένες      κασετών 
ακτινογραφικών πλακών 

60*80 cm                                             

Τεμάχιο 500 
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21 700621 

Σακούλες αποθήκευσης 

αποστειρωμένου υλικού μιας 
χρήσεως ανθεκτικές περίπου 

85χ65 εκ μη αποστειρωμένες 

Τεμάχιο 150 

22   

Ποτηράκια Μ.Χ για το 

νεφελοποιητή της Medela-
clinikum 

Τεμάχιο 10 

23   

Σακούλες μιας χρήσεως 
αποστειρωμένες συμβατές με 

το ακτινολογικό μηχάνημα του 

χειρουργείου (C-ARM) 

Τεμάχιο 10 

24 700236 

Σωλινίσκοι παροχέτευσης 

αυτιών tubes   τύπου shepard 
διαμέτρου 1,15mm  χωρίς 

σύρμα 

Τεμάχιο 200 

25 700101 

Yποσένδονα μιας χρήσης,  

αδιάβροχα,  μη 
αποστειρωμένα,  

ανθεκτικά,διαστάσεων  60*90 

εκατ                                                   

Τεμάχιο 3000 

26 600015 

Βούρτσες ονύχων πολλαπλών 

χρήσεων  μη αποστειρωμένες , 

ατραυματικές συμβατές με τις 
θήκες του χειρουργείου 

Τεμάχιο 50 

27 700409 

Πλαστική ταινία συγκράτησης 

καλωδίων και σωλήνων στο 

χειρουργικό πεδίο  
αποστειρωμένη διαστάσεων 

περίπου 20 cm * 3 cm 

Τεμάχιο 300 

28 601116 

Αποστειρωμένοι  μαρκαδόροι 

με   υποδεκάμετρο    μιας 

χρήσεως                                                   

Τεμάχιο 600 

29 600701 

Σάκοι πλαστικοί  διαθερμίας 

διαφανείς δίχωροι 
αποστειρωμένοι μιας χρήσεως 

με αυτοκόλλητη ταινία 

στήριξης                                                         

Τεμάχιο 100 

30 700631 

Κυκλώματα    αναισθησίας 

ανοικτά,Μ.Χ , αποτελούμενα 
από  σωλήνα σπιράλ μήκους 

περίπου 40 cm και  ειδική 

μεταλλική ρυθμιστική    
βαλβίδα εκτόνωσης   παίδων      

(σπιράλ διαμέτρου   περίπου 
10 mm ) 

Τεμάχιο 60 

31 700619 

Κυκλώματα    αναισθησίας 

ανοικτά,Μ.Χ , αποτελούμενα 
από  σωλήνα σπιράλ μήκους 

περίπου 40 cm και  ειδική 
μεταλλική ρυθμιστική    

βαλβίδα εκτόνωσης   ενηλίκων     

(σπιράλ διαμέτρου   περίπου 
20 mm ) 

Τεμάχιο 60 
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32 600280 

Αποθεματικοί ασκοί , 

πολλαπλών χρήσεων, 

αντιστατικοί, ανθεκτικοί,  0,5 
λίτρου free latex, κατά 

προτίμηση σιλικόνης     

Τεμάχιο 8 

33 700195 

Λαμπάκια λαβών 

λαρυγγοσκοπίου  πολλαπλών 
χρήσεων                  

Τεμάχιο 10 

34 700408 

Στυλεοί διαθερμίας 
Μ.Χ.αποστειρωμένοι, για τομή 

και αιμόσταση με 

ενσωματωμένο καλώδιο και 
μαχαιρίδια Πρέπει να μπορούν 

να συνδεθούν στα υπάρχοντα 
μηχανήματα. 

Τεμάχιο 1600 

35 700808 

Σφαιρίδια  διαθερμίας 6χιλ για 
αιμόσταση ,αποστειρωμένα, 

ικανά να συνδεθούν στους 
στειλεούς διαθερμίας μιας 

χρήσεως 

Τεμάχιο 10 

36   
Λάστιχο αναρρόφησης με 
ενσωματωμένο ρύγχος, 

αποστειρωμένο μιας χρήσεως                

Μέτρο 50 

37 600049 

Μάσκες χειρουργείου μιας 
χρήσεως με έλασμα και 

κορδόνια υποαλλεργικές χωρίς 

να       αφήνουν χνούδι 

Τεμάχιο 15000 

38 600063 

Ποδονάρια από ανθεκτικό 

πλαστικό μιας χρήσεως με 
σφιχτό περιμετρικό λάστιχο 

ώστε να εφαρμόζει καλύτερα 
στο πόδι 

Τεμάχιο 7200 

39 600794 

Σκούφιες χειρουργείου μιας 
χρήσεως με λάστιχο πίσω 

διάτρητες με μεγάλη 
χωρητικότητα. 

Τεμάχιο 6000 

40 600160 

Σκούφιες χειρουργείου μιας 

χρήσεως με λάστιχο γύρω  

διάτρητες 

Τεμάχιο 6000 

41 600079 
Σκούφιες χειρουργείου μιας 
χρήσεως με κορδόνι πίσω 

διάτρητες  

Τεμάχιο 6000 

42 700116 

Κεραμοειδής - απλή 

παροχέτευση με ακτινοσκιερή 

γραμμή και παραμάνα 
συγκράτησης σιλικόνης 

εύκαμπτη ατραυματική μιας 
χρήσεως αποστειρωμένη 

Τεμάχιο 20 

43 700484 

Σωληνοειδής παροχέτευση, 

σιλικόνης, εύκαμπτη, 

ατραυματική μιας χρήσεως 
αποστειρωμένη 

Τεμάχιο 20 

ΑΔΑ: 60Φ2469Η24-ΕΜΤ



18 

44   

Ισοθερμικά πεδία για 
προστασία από υποθερμία, 

από μονωτικό υλικό μη 

αγώγιμο αντιστατικό και 
ακτινοδιαπερατό 3 στρωμάτων 

(βαμβακερό-αλουμίνιο-
πλαστικό) 120χ120εκ 

Τεμάχιο 10 

45   

Ισοθερμικά πεδία για 

προστασία από υποθερμία, 
από μονωτικό υλικό μη 

αγώγιμο αντιστατικό και 
ακτινοδιαπερατό 3 στρωμάτων 

(βαμβακερό-αλουμίνιο-

πλαστικό) 210χ120εκ 

Τεμάχιο 10 

46 10043 

Φακαρόλα  συνθετική 

αποστειρωμένη διαστάσεων 
περίπου 6χιλΧ60 

Τεμάχιο 60 

47 700111 

Χαρτί αποστείρωσης σε φύλλα 

διαπερατό στον ατμό που να 
αποτελεί φράγμα κατά των 

μικροβίων και ελάχιστο χρόνο 

αποστείρωσης 6 μήνες σε 
διαστάσεις 120*120 

Τεμάχιο 2500 

48 700027 

Ρόλλοι αποστείρωσης 
επίπεδοι χωρίς πιέτα 

150mmX100m εκ χάρτου 

ατμού και αερίου τύπου 
STERI-PEEL, 

Τεμάχιο 10 

49 700028 

Ρολλοί αποστείρωσης με 
πιέτα εκ χάρτου ατμού και 

αερίου τύπου STERI-PEEL 
75χιλ*30χιλ*100m 

Τεμάχιο 30 

50 700029 

Ρολλοί αποστείρωσης  με 
πιέτα εκ χάρτου ατμού και 

αερίου τύπου STERI-

PEEL,100χιλ*50χιλ*100m 

Τεμάχιο 30 

51 700030 

 Ρολλοί αποστείρωσης  με 

πιέτα εκ χάρτου ατμού και 

αερίου τύπου STERI-PEEL, 
150χιλ*50χιλ*100m 

Τεμάχιο 30 

52 700031 

 Ρολλοί αποστείρωσης με 

πιέτα εκ χάρτου ατμού και 
αερίου τύπου STERI-PEEL, 

200χιλ*50*χιλ*100m 

Τεμάχιο 25 

53 700032 

 Ρολλοί αποστείρωσης με 
πιέτα εκ χάρτου ατμού και 

αερίου τύπου STERI-PEEL, 
250χιλ*65χιλ*100m 

Τεμάχιο 10 

54 700033 

Ρολλοί αποστείρωσης  με 

πιέτα εκ χάρτου ατμού και 
αερίου τύπου STERI-PEEL, 

300χιλ*65χιλ*100m 

Τεμάχιο 5 

55 700022 

Ρολλοί αποστείρωσης 
επίπεδοι χωρίς πιέττα εκ 

χάρτου ατμού και αερίου 
τύπου STERI-PEEL, 

50χιλ*200m 

Τεμάχιο 30 
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56 700516 

Βελόνες   διαθερμίας  για 
αιμόσταση περίπου 7cm και 15 

cm ικανές να συνδεθούν στους 

στειλεούς διαθερμίας μιας 
χρήσεως 

Τεμάχιο 300 

57 600281 

Αποθεματικοί ασκοί , 
πολλαπλών χρήσεων, 

αντιστατικοί, ανθεκτικοί,  0,75 

λίτρου free latex , σιλικονης   

Τεμάχιο 10 

58 600715 

Αποθεματικοί ασκοί , 
πολλαπλών χρήσεων, 

αντιστατικοί, ανθεκτικοί, 1 

λίτρου  free latex , σιλικόνης   

Τεμάχιο 10 

59 700019 

Αποθεματικοί ασκοί , 

πολλαπλών χρήσεων, 
αντιστατικοί, ανθεκτικοί, 1,5 

λίτρου    

Τεμάχιο 8 

60   

Κυκλώματα    αναισθησίας 

ανοικτά, πολλαπλών χρήσεων, 
αποτελούμενα από  σωλήνα 

σπιράλ σιλικόνης μήκους 
περίπου 40 cm και  ειδική 

μεταλλική ρυθμιστική    
βαλβίδα εκτόνωσης 

ενηλίκων(σπιράλ διαμέτρου 

22χιλ) 

Τεμάχιο 2 

61   

Κυκλώματα    αναισθησίας 

ανοικτά, πολλαπλών χρήσεων, 

αποτελούμενα από  σωλήνα 
σπιράλ μήκους περίπου 40 cm 

free latex και  ειδική μεταλλική 
ρυθμιστική    βαλβίδα 

εκτόνωσης παίδων(σπιράλ 
διαμέτρου 20χιλ) 

Τεμάχιο 2 

62   

Κυκλώματα    αναισθησίας 

ανοικτά, πολλαπλών χρήσεων, 
αποτελούμενα από  σωλήνα 

σπιράλ free latex ,σιλικόνης, 

μήκους περίπου 40 cm και  
ειδική μεταλλική ρυθμιστική    

βαλβίδα εκτόνωσης 
νεογνών(σπιράλ διαμέτρου 

10χιλ) 

Τεμάχιο 2 

63   

Σκούφιες χειρουργείου μιας 
χρήσεως με επικάλυψη 

προσώπου, ορθοπεδικού 
τύπου 

  1 

64   
Λάμες λαρυγγοσκοπίου μιας 
χρήσης διαφανείς ενηλίκων 

Τεμάχιο 4 

65   
Λάμες λαρυγγοσκοπίου μιας 

χρήσης διαφανείς παίδων 
Τεμάχιο 4 

66   
Λάμες λαρυγγοσκοπίου μιας 
χρήσης διαφανείς βρεφών 

Τεμάχιο 4 
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67 700385 

Λάμες μαχαιριδίων 

αποστειρωμένες μιας χρήσεως  
με λαβή Νο 11  

Τεμάχιο 100 

68 700387 

Λάμες μαχαιριδίων 

αποστειρωμένες μιας χρήσεως  
με λαβή Νο 15  

Τεμάχιο 100 

69 700388 

Λάμες μαχαιριδίων 

αποστειρωμένες μιας χρήσεως  

με λαβή Νο  20 

Τεμάχιο 100 

70 700401 

Λάμες μαχαιριδίων 

αποστειρωμένες μιας χρήσεως  
χωρίς λαβή Νο 12 

Τεμάχιο 1150 

71 700400 

Λάμες μαχαιριδίων 

αποστειρωμένες μιας χρήσεως  

χωρίς λαβή Νο 11 

Τεμάχιο 3200 

72 700402 

Λάμες μαχαιριδίων 

αποστειρωμένες μιας χρήσεως  
χωρίς λαβή Νο 15 

Τεμάχιο 3500 

73 700352 

Διαφανή Αυτοκόλλητα 

πλαστικά χειρ. Πεδία 
αποστειρωμένα τύπου steri 

drape 10χ30εκατ 

Τεμάχιο 30 

74 700789 

Διαφανή Αυτοκόλλητα 

πλαστικά χειρ. Πεδία 
αποστειρωμένα τύπου steri 

drape  35χ35 εκατ 

Τεμάχιο 30 

75 700353 

Διαφανή Αυτοκόλλητα 

πλαστικά χειρ. Πεδία 

αποστειρωμένα τύπου steri 
drape 60χ45εκατ 

Τεμάχιο 20 

76 700262 

Μεμονωμένα σεντόνια και 

πεδία  τριών στρωμάτων, 
ανθεκτικά αδιάβροχα και 

αποστειρωμένα με μεγάλη 
απορροφητικότητα, με  

αυτοκόλλητη ταινία 
συγκράτησης μιας χρήσεως 

75χ90 Να πληρούν το 

πρότυπο ΕΝ 13795 

Τεμάχιο 500 

77 700395 

Μεμονωμένα σεντόνια και 

πεδία  τριών στρωμάτων, 

ανθεκτικά αδιάβροχα και 
αποστειρωμένα με μεγάλη 

απορροφητικότητα, 75χ90, 
χωρίς αυτοκόλλητη ταινία 

συγκράτησης μιας χρήσεως Να 
πληρούν το πρότυπο ΕΝ 

13795 

Τεμάχιο 500 

78 600009 

Μεμονωμένα σεντόνια και 
πεδία  τριών στρωμάτων, 

ανθεκτικά αδιάβροχα και 

αποστειρωμένα με μεγάλη 
απορροφητικότητα, Με 

σταθερή οπή 6 εκ και 
διάσταση 50χ50Να πληρούν το 

πρότυπο ΕΝ 13795 

Τεμάχιο 100 
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79 700800 

Μεμονωμένα σεντόνια και 
πεδία  τριών στρωμάτων, 

ανθεκτικά αδιάβροχα και 

αποστειρωμένα με μεγάλη 
απορροφητικότητα,  χωρίς 

αυτοκόλλητη ταινία 
συγκράτησης μιας 

χρήσεως120χ150εκατΝα 
πληρούν το πρότυπο ΕΝ 

13795 

Τεμάχιο 100 

80 700083 

Αυτοκόλλητες χωριζόμενες 
πλάκες γείωσης μιας χρήσης.    

Ενηλίκων , υποαλλεργικές με 
καλή εφαρμογή και 

συγκόλληση. 

Τεμάχιο 1000 

81 600877 

Αυτοκόλλητες χωριζόμενες 

πλάκες γείωσης μιας χρήσης.    

Ενηλίκων,παίδων  , 
υποαλλεργικές με καλή 

εφαρμογή και συγκόλληση. 

Τεμάχιο 1500 

82 700557 
Λαβίδα βιοψίας συμβατές με 
τα γαστρο-κολονοσκόπια της 

εταιρείας proton 

Τεμάχιο 3 

83 700384 

καλύμματα αποστειρωμένα 

Μ.Χ για το φορητό μηχάνημα 
υπερήχων 

Τεμάχιο 80 

84   

Λαβίδα βιοψίας συμβατές με 

τα βρογχοσκόπια της εταιρείας 

proton 

Τεμάχιο 5 

85 700515 
Αιμοστατικος κήρος οστών 

ΑΠΟΣΤ.Μ.Χ 
Τεμάχιο 50 

86 601052 
Φάκελλοι αυτοκόλλητοι με 

πιέτα και χωρίς 190χ340χιλ 
Τεμάχιο 5200 

87 601054 
Φάκελλοι αυτοκόλλητοι με 

πιέτα και χωρίς 300χ430χιλ 
Τεμάχιο 4200 

88 601050 
Φάκελλοι αυτοκόλλητοι με 
πιέτα και χωρίς 90χ270χιλ 

Τεμάχιο 4200 

89 700015 

Μεμονωμένα σεντόνια και 

πεδία  τριών στρωμάτων, 
ανθεκτικά αδιάβροχα και 

αποστειρωμένα με μεγάλη 

απορροφητικότητα, με 
μεταβλητή οπή 12χ20 εκ και 

διάσταση 70χ70.Να πληρούν 
το πρότυπο ΕΝ 13795 

Τεμάχιο 500 

90 700485 

Λεπτά φύλλα σιλικόνης Μ.Χ. 

αποστειρωμένα απαραίτητα για 
την παροδική προστασία 

σπερματικού τόνου-όρχεως σε 
επεμβάσεις κρυψορχίας 

περίπου 10χ10εκ 

Τεμάχιο 2 
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91 700102 

Yποσένδονα μιας χρήσης,  
αδιάβροχα,  μη 

αποστειρωμένα,  ανθεκτικά,  
40*60 εκατ                                                   

Τεμάχιο 2300 

92   

ΡΟΛΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ  ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ:- Ρολά 
από χαρτί και διαφανές πολυμερές μεγάλης αντοχής και 

ισχυρού φράγματος κατά των μικροβίων. Η χάρτινη πλευρά 
να είναι ανθεκτική. Η διαφανής πλαστική πλευρά να είναι 

ανθεκτική και να μην συρρικνώνεται μετά τον κλιβανισμό Η 

ένωση των δυο υλικών να γίνεται με πολλαπλή 
θερμοσυγκόληση, πλάτους τουλάχιστον 10 χιλιοστών σε 

διαστάσεις : 

α     75mm x 200 m   Τεμάχιο 10 

β 700817 100mm x 100 m Τεμαχια 10 

γ 700818 150mm x 100 m Τεμαχια 10 

δ 700819  200mm x 100 m, Τεμαχια 10 

ε 700820 250mm x 100 m, Τεμαχια 5 

στ 700822  300mm x 100 m Τεμαχια 5 

ζ 700821 400mm x 100  Τεμαχια 5 

 

 
Οι ποσότητες των  ζητουμένων  ειδών   είναι ενδεικτικές για την ανάδειξη μειοδότη.  

Οι τελικές ποσότητες θα καθορίζονται σταδιακά ανάλογα με τις ανάγκες  του 

νοσοκομείου.  
 

Το  Νοσοκομείο  δεν έχει υποχρέωση να εξαντλήσει  τις ανωτέρω ποσότητες  ή τον 
προϋπολογισμό της προμήθειας, εφόσον τούτο δεν   επιβάλλεται από τις ανάγκες του, 

όπως αυτές θα διαμορφωθούν στη διάρκεια της σύμβασης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B΄: ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
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