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21PROC008970314/23-7-21 

                                                                

   

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 

& ΚΟΙΝΪΝΙΚΘ ΑΛΛΘΛΕΓΓΤΘ 

2θ Τ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΪ & ΑΙΓΑΙΟΤ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΨΙΟΤ«ΚΤΛΙΣΕΙΟ» 

Γραφείο Προμθκειϊν 

Πλθροφορίεσ: B.ΠΑΓΟΤΔΘ 

Σθλ.: 2271350258 Fax : 2271044311 

 

                                

ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ AΡ.46/23-08-21 

ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΕΠΑΝΑΛΘΠΣΙΚΟ ΔΙΑΓΪΝΙΜΟ 

ΓΙΑ ΣΘΝ ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ «ΤΛΙΚΪΝ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΙΚΘ - ΣΕΧΑΝΙΟΓΡΑΧΙΑ» 

CPV   33111730-7                            

ΔΙΑΨΕΙΡΙΣΙΚΟΥ ΖΣΟΤ 2021 

ΠΡΟΦΠΟΛΟΓΙΗΟΜΕΝΘ ΔΑΠΑΝΘ 16.937,14€ ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ ΣΟΤ ΧΠΑ ΚΑΙ ΚΡΙΣΘΡΙΟ 

ΚΑΣΑΚΤΡΪΘ ΣΘΝ ΠΛΕΟΝ ΤΜΧΕΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΑΠΟΩΘ ΠΡΟΧΟΡΑ ΒΑΕΙ ΣΙΜΘ 

Σόποσ 

διαγωνιςμοφ 

Ψρόνοσ Διενζργειασ 

Διαγωνιςμοφ 

Σελικι Θμερομθνία 

 Τποβολισ Προςφορϊν 

Κριτιριο 

Κατακφρωςθσ 

Προχπολογιςμόσ 

Δαπάνθσ  

ΓΕΝΙΚΟ 

ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ 

ΨΙΟΤ 

 

Θμερομθνία: 4-8-21 Θμερομθνία: 3-8-21  

Πλζον υμφζρουςα 

από Οικονομικι 

άποψθ Προςφορά 

Βάςει Σιμισ 

16.937,14€ με 

ΧΠΑ  

Θμζρα: Σετάρτθ Θμζρα: Σρίτθ 

Ϊρα: 10:00 πμ Ϊρα: 14:00 μμ 
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Σο Γενικό Νοςοκομείο Ψίου, ζχοντασ υπόψθ: 

Α. Τις διατάξεις όπως αυτζς ισχφουν: 

1. Σου Ν. 2955/2001 (Φ.Ε.Κ. Α’ 256/02-11-2001) «Προμικειεσ Νοςοκομείων και λοιπϊν μονάδων 
υγείασ των Πε..Τ. και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει ςιμερα, ςε ςυνδυαςμό με τον 
Ν.3580/2007(Φ.Ε.Κ. Αϋ 134/18-06-2007). 

2. Σου Ν. 3329/2005 (Φ.Ε.Κ. Α’ 81 /04-04-2005) «Εκνικό φςτθμα Τγείασ και Κοινωνικισ 
Αλλθλεγγφθσ και λοιπζσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει ςιμερα. 

3. Σου Ν. 3580/2007 (Φ.Ε.Κ. Αϋ 134/18-06-2007) «Προμικειεσ Φορζων εποπτευόμενων από το 
Τπουργείο Τγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και άλλεσ διατάξεισ». 

4. Σου Ν.3918/2011 (Φ.Ε.Κ.31/ Α/01-03-2011) "Διαρκρωτικζσ αλλαγζσ ςτο ςφςτθμα υγείασ και 
άλλεσ διατάξεισ" όπωσ ιςχφει ςιμερα. 

5. Σου ΠΔ 80/2016 "Περί αναλιψεων από τουσ διατάκτεσ" (ΦΕΚ 145/5-8-2016 ΣΕΤΧΟ. Α' ) και 
του Ν.4152/2013 ϋϋΕπείγοντα μζτρα εφαρμογισ των Ν.4046/12,4093/12 και 4127/13ϋϋ 

6. Σου Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014 "Διοικθτικζσ απλουςτεφςεισ-καταργιςεισ, 
ςυγχωνεφςεισ Νομικϊν  προςϊπων και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα". 

7. Σου Ν.4272/2014 (ΦΕΚ 145/Α/11-07-2014 άρκρο 47 Παρατθρθτιριο τιμϊν (περί 
νομιμοποίθςθσ δαπανϊν). 

8. Σου Ν.  4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, προμθκειϊν και υπθρεςιϊν 
(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” 

9. Tου Ν. 4152/2013 υποπαράγραφοσ Η.5 ςτθν οποία ενςωματϊκθκε θ Οδθγία  2011/7/ΕΕ 
ςχετικά με τον νόμιμο τόκο υπερθμερίασ και των  προκεςμιϊν πλθρωμισ. 

10. Toυ Ν.4497/2017 Άςκθςθ υπαίκριων εμπορικϊν δραςτθριοτιτων, εκςυγχρονιςμόσ τθσ 
επιμελθτθριακισ νομοκεςίασ και άλλεσ διατάξεισ. (Άρκρο 107 τροποποιιςεισ του Ν.4412/2016) 

11.  Σου Ν. 4542/2018, άρκρο τζταρτο «Ρυκμίςεισ για τθν Εκνικι Κεντρικι Αρχι Προμθκειϊν 
Τγείασ (Ε.Κ.Α.Π.Τ)» παρ. 4α “περί ζκδοςθσ απόφαςθσ ςκοπιμότθτασ” (ΦΕΚ Α’ 95/01.06.2018).  

12. Σου Ν. 4472/2017 Θλεκτρονικι Πλατφόρμα Προμθκειϊν Τγείασ άρκρο 25. 

13. Σου Ν.4605/2019 Σροποποίθςθ διατάξεων του Ν.4412 – προςκικθ νζων άρκρων. 

14. Σοσ Ν.4782/2021 Εκζςγσπονιζμόρ, απλοποίηζη και αναμόπθωζη ηος πςθμιζηικού πλαιζίος ηων 

δημοζίων ζςμβάζεων, ειδικόηεπερ πςθμίζειρ ππομηθειών ζηοςρ ηομείρ ηηρ άμςναρ και ηηρ αζθάλειαρ και 
άλλερ διαηάξειρ για ηην ανάπηςξη, ηιρ ςποδομέρ και ηην ςγεία. 

 

 

Β. Τις αποφάσεις: 

1. Σθν υπ’ αρικ. 8/11-3-21  απόφαςθ του Δ.. του Γ.Ν. Χίου με τθν οποία εγκρίνεται ο πίνακασ 
προγραμματιςμοφ του διαχειριςτικοφ ζτουσ 2021. 

2. Σθν υπ’ αρικ. 4/17-02-21 απόφαςθ του Δ.. του Γ. Ν. Χίου «ΚΤΛΙΣΕΙΟ» με τθν οποία 
εγκρίνεται από άποψθ ςκοπιμότθτασ θ προμικεια «ΤΛΙΚΪΝ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΙΚΘ - 
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ΣΕΧΑΝΙΟΓΡΑΧΙΑ» για τθ κάλυψθ των  αναγκϊν του Νοςοκομείου, κακϊσ και θ διενζργεια 
του διαγωνιςμοφ. 

3. Σθν υπ’ αρικ. 471/12-03-21 ανάλθψθ πίςτωςθσ. 

4. Σθν υπ’ αρικ. 300/11-03-21 , απόφαςθ τθσ Διοικιτριασ του Γ. Ν. Χίου «ΚΤΛΙΣΕΙΟ» που αφορά 
τθν ςυγκρότθςθ επιτροπισ ςφνταξθσ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν. 

5. Σθν υπ’ αρικ. 10/06-04-21 απόφαςθ του Δ.. του Γ.Ν. Χίου «ΚΤΛΙΣΕΙΟ» με τθν οποία 
εγκρίνονται  οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 

6. Σθν υπ’ αρικ. 24/14-7-21 απόφαςθ του Δ.. του Γ.Ν. Χίου «ΚΤΛΙΣΕΙΟ» με τθν οποία 
εγκρίνεται θ επανάλθψθ του διαγωνιςμοφ. 

 

ΠΡΟΚΘΡΤΕΙ 

 

υνοπτικό επαναλθπτικό διαγωνιςμό  για τθν προμικεια  «ΤΛΙΚΪΝ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΙΚΘ - 

ΣΕΧΑΝΙΟΓΡΑΧΙΑ» (CPV 33111730-7) διαχειριςτικοφ ζτουσ 2021 προχπολογιηόμενθσ  δαπάνθσ 

16.937,14€ με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον υμφζρουςα από Οικονομικι άποψθ Προςφορά 

Βάςει Σιμισ. 

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί ςτo Γενικό Νοςοκομείο Ψίου,  ςτισ 4-8-21, θμζρα Σετάρτθ και ϊρα 

10.00πμ από τθν αρμόδια επιτροπι. 

Οι προςφορζσ μπορεί να αποςτζλλονται με οποιοδιποτε τρόπο και να παραδίδονται ςτο Γενικό 

Νοςοκομείο Χίου (Ζλενασ Βενιηζλου 2, ΣΚ 82132, Σμιμα Πρωτοκόλλου ζωσ 3-8-21, θμζρα Σρίτθ και 

ϊρα 14:00μμ.  Προςφορά που κατατίκεται μετά τθν οριςκείςα θμερομθνία και ϊρα διενζργειασ του 

διαγωνιςμοφ επιςτρζφεται ςτον προςφζροντα ωσ εκπρόκεςμθ. 

Θ προςφορά υποβάλλεται δακτυλογραφθμζνθ, υποχρεωτικά ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. Εάν υπάρχει 

ςτθν προςφορά οποιαδιποτε διόρκωςθ αυτι πρζπει να κακαρογραφεί και να μονογραφεί από τον 

προςφζροντα διαφορετικά απορρίπτεται όταν υπάρχουν διορκϊςεισ που τθν κακιςτοφν αςαφι. 

O φάκελοσ προςφοράσ κα είναι καλά ςφραγιςμζνοσ και κα αναφζρονται οι εξισ ενδείξεισ: 

- Θ λζξθ  «ΠΡΟΧΟΡΑ». 

- Ο πλιρθσ τίτλοσ τθσ αρμόδιασ Τπθρεςίασ που διενεργεί τον διαγωνιςμό. 

- Ο αρικμόσ τθσ διακιρυξθσ. 

- Θ θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

- Σα ςτοιχεία του αποςτολζα. 

τον κυρίωσ φάκελο τοποκετοφνται: 
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 Κλειςτόσ Τπο-φάκελοσ με τθν ζνδειξθ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΨΘ», τα απαιτοφμενα 
δικαιολογθτικά και ςτοιχεία όπωσ αυτά προβλζπονται ςτθν παροφςα διακιρυξθ ςε δφο ζντυπα  
(Πρωτότυπο και αντίγραφο). 

 Κλειςτόσ Τπο-φάκελοσ με τθν ζνδειξθ «ΣΕΨΝΙΚΘ ΠΡΟΧΟΡΑ» ςτον οποίο κα τοποκετθκοφν τα 
Σεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ ςε δφο ζντυπα  (Πρωτότυπο και αντίγραφο).  

 Κλειςτόσ Τπο-φάκελοσ με τθν ζνδειξθ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΧΟΡΑ» ςε δφο ζντυπα  (Πρωτότυπο 
και αντίγραφο) ςτον οποίο κα τοποκετθκοφν ΜΟΝΟ τα οικονομικά ςτοιχεία. Οι τιμζσ για κάκε 
είδοσ κα δίνονται ανά τεμάχιο ςφμφωνα με τον αφξοντα αρικμό των ειδϊν τθσ ςυνθμμζνθσ 
κατάςταςθσ. Κατά τθν θμερομθνία κατάκεςθσ των προςφορϊν, οι τιμζσ δεν επιτρζπεται να είναι 
ανϊτερεσ από τισ αντίςτοιχεσ τιμζσ του Παρατθρθτθρίου Σιμϊν. (Ν. 3918/2011 άρκρο 13, όπωσ 
αυτό τροποποιικθκε με  τον Ν. 4052/2012 άρκρο 14). ε περίπτωςθ που το υπό προμικεια είδοσ 
δεν είναι καταχωρθμζνο ςτο Παρατθρθτιριο Σιμϊν τότε οι τιμζσ δεν επιτρζπεται να είναι 
ανϊτερεσ από τθν αντίςτοιχθ προχπολογιηόμενθ τιμι τθσ διακιρυξθσ. Eπίςθσ, κα πρζπει να 
αναφζρεται θ αντιςτοιχία του κωδικοφ του κάκε είδουσ ςε κωδικό του Παρατθρθτθρίου Σιμϊν. Αν 
δεν υπάρχει αντιςτοιχία: 

 κα πρζπει να αναφζρεται με ΤΠΕΤΘΤΝΘ ΔΘΛΩΘ (άρκρο 8 παρ. 4 Ν.1599/1986 
 
Θ Οικονομικι Προςφορά δεν κα πρζπει να υπερβαίνει τον υνολικό Προχπολογιςμό.  

Οι προςφορζσ υποβάλλονται για το ςφνολο τθσ υπό ανάκεςθ προμικειασ ι για οριςμζνα μόνο από τα 
ηθτοφμενα είδθ.  

Οι φάκελοι των Δικαιολογθτικϊν υμμετοχισ, τθσ Σεχνικισ και Οικονομικισ προςφοράσ κα φζρουν 
και τισ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου. 
Θ οικονομικι προςφορά  να κατατεκεί και ςε θλεκτρονικι μορφι ( CD )  
 

Θ αρμόδια επιτροπι μπορεί να καλεί τουσ προςφζροντεσ να διευκρινίηουν ι να ςυμπλθρϊνουν τα 

ζγγραφα ι τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ που ζχουν υποβάλει. Θ πιο πάνω διευκρίνιςθ ι θ 

ςυμπλιρωςθ αφορά μόνο ςτισ αςάφειεσ, επουςιϊδεισ πλθμμζλειεσ ι πρόδθλα τυπικά ςφάλματα που 

επιδζχονται διόρκωςθ ι ςυμπλιρωςθ, ιδίωσ δε παράλειψθ μονογραφϊν, διακεκομμζνθ αρίκμθςθ, 

ελαττϊματα ςυςκευαςίασ και ςιμανςθσ του φακζλου και των υποφακζλων των προςφορϊν ι 

αιτιςεων ςυμμετοχισ, λεκτικζσ και φραςτικζσ αποκλίςεισ των εγγράφων τθσ προςφοράσ από τθν 

ορολογία των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ, που δεν επιφζρουν ζννομεσ ςυνζπειεσ ωσ προσ το 

περιεχόμενό τουσ, ελλείψεισ ωσ προσ τα νομιμοποιθτικά ςτοιχεία, πλθμμελισ ςιμανςθ αντιγράφων 

που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν.4250/2014 (Αϋ 74), μεταφράςεων και 

λοιπϊν πιςτοποιθτικϊν ι βεβαιϊςεων, διαφοροποίθςθ τθσ δομισ των εγγράφων τθσ προςφοράσ από 

τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ι μθ, που κεςπίηονται με νόμο, κανονιςτικζσ πράξεισ ι τα ζγγραφα τθσ 

ςφμβαςθσ. Θ ςυμπλιρωςθ ι θ διευκρίνιςθ δεν επιτρζπεται να ζχει ωσ ςυνζπεια μεταγενζςτερθ 

αντικατάςταςθ ι υποβολι εγγράφων ςε ςυμμόρφωςθ με τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ, αλλά μόνο τθ 

διευκρίνιςθ ι ςυμπλιρωςθ, ακόμθ και με νζα ζγγραφα, εγγράφων ι δικαιολογθτικϊν που ζχουν 

ιδθ υποβλθκεί. χετικά με τθν επικφρωςθ αντιγράφων εγγράφων, ιςχφει το άρκρο 1 του 

Ν.4250/2014. 
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Θ αρμόδια επιτροπι μπορεί να καλεί εγγράφωσ τουσ προςφζροντεσ να διευκρινίςουν, μζςα ςε 

εφλογθ προκεςμία, το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι οικονομικισ προςφοράσ που ζχουν υποβάλει, αν 

περιζχει αςάφειεσ ιςςονοσ ςθμαςίασ, ατζλειεσ, επουςιϊδεισ παραλείψεισ ι πρόδθλα τυπικά ι 

υπολογιςτικά ςφάλματα που θ επιτροπι κρίνει ότι μποροφν να κεραπευτοφν. Θ διευκρίνιςθ αυτι δεν 

πρζπει να ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν ουςιϊδθ αλλοίωςθ τθσ προςφοράσ και δεν πρζπει να προςδίδει 

ακζμιτο ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα ςτθ ςυγκεκριμζνθ προςφορά ςε ςχζςθ με τισ λοιπζσ. 

H επιτροπι  διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, με αιτιολογθμζνθ ειςιγθςι τθσ , μπορεί να προτείνει 

(αφοφ ζχει προθγθκεί θ αποδοχι από τον προμθκευτι) τθν κατακφρωςθ τθσ προμικειασ για 

ολόκλθρθ, μεγαλφτερθ ι μικρότερθ ποςότθτα κατά ποςοςτό μζχρι 30% ι 50% αντίςτοιχα, ςφμφωνα 

με τα άρκρα 104 και 105  του Ν.4412/2016  και άρκρο 107, παρ.25 του Ν. 4497/2017. – 

«Σροποποίθςθ του Ν.4412/2016» Θ τελικι κατακυρωκείςα ποςότθτα κα διαμορφωκεί με τρόπο ϊςτε 

να  καλφψει το εγκρικζν ποςό τθσ διακιρυξθσ. 

Σον ανάδοχο βαρφνουν οι νόμιμεσ κρατιςεισ .Θ πλθρωμι του αναδόχου κα γίνεται ςε ευρϊ ςφμφωνα 

με όςα ορίηονται ςτο Π.Δ.113/2010 και ςτο Ν. 4152/2013 , με τθν προςκόμιςθ των νομίμων 

δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ κατά το χρόνο πλθρωμισ. 

Θ κατάκεςθ προςφοράσ τεκμαίρει τθν αποδοχι πλιρωσ και ανεπιφυλάκτωσ από τον προςφζροντα, 

όλων των όρων και των τεχνικϊν προδιαγραφϊν του διαγωνιςμοφ, εφόςον δεν ζχουν αςκθκεί 

ςχετικζσ ενςτάςεισ κατά τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

1. Σο τεφχοσ τθσ Διακιρυξθσ αναρτάται ςτο Κ.Θ.Μ.Δ.Θ.. (http://www.eprocurement.gov.gr) και 

ςτον ιςτότοπο του Νοςοκομείου Χίου (www.xioshosp.gr)  

2. Κατά τα λοιπά ο διαγωνιςμόσ κα γίνει, ςφμφωνα με τα παρακάτω παραρτιματα που 

επιςυνάπτονται ςτθν παροφςα και αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ: 

ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Αϋ : Όροι διακιρυξθσ, 

ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Βϋ : Σεχνικζσ προδιαγραφζσ – Προχπολογιςμόσ 

ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Γϋ : Οδεγίες ζσκπιήρωζες ΕΕΕ 

ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Δϋ : Τπόδειγμα οικονομικισ προςφοράσ 

3. Συχόν διευκρινιςεισ ςχετικά με τουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ από το τμιμα Προμθκειϊν του 

Γενικοφ Νοςοκομείου Χίου (τθλ: 2271350258 , email: promithion@xioshosp.gr) 

4. Για ότι δεν περιλαμβάνεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ ιςχφουν οι περί προμθκειϊν «Νόμοι – 

Διατάξεισ». 

 

http://www.eprocurement.gov.gr/
http://www.xioshosp.gr/
mailto:promithion@xioshosp.gr
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Ανακζτουςα Αρχι ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ XIOY 

Σίτλοσ προμικειασ/ CPV  ΤΛΙΚΪΝ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΙΚΘ - ΣΕΧΑΝΙΟΓΡΑΧΙΑ (CPV 33111730-7) 

Προχπολογιςμόσ 

Δαπάνθσ   
16.937,14 ΜΕ ΧΠΑ  

Ψρθματοδότθςθ 
 ΚΑΕ 1311 

 Ανάλθψθ Τποχρζωςθσ : 471/12-03-21 
 

Σόποσ Τποβολισ 

Προςφορϊν 

Γενικό Νοςοκομείο Ψίου (Ζλενασ Βενιηζλου 2, ΣΚ 82132, Σμιμα 

Πρωτοκόλλου) 

Δικαίωμα ςυμμετοχισ 

Τποψιφιοι ι προςφζροντεσ και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων, τα μζλθ αυτϊν 

μποροφν να είναι φυςικά ι νομικά πρόςωπα εγκατεςτθμζνα ςε: 

 κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ 

 κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.) 

 τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ υμφωνία 
Δθμοςίων υμβάςεων 

 τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με 
τθν Ζνωςθ. 

Σρόποσ Τποβολισ 

Προςφορϊν 
φραγιςμζνεσ προςφορζσ 

Καταλθκτικι Θμερομθνία 

Τποβολισ Προςφορϊν  03-08-21, θμζρα Σρίτθ και ϊρα 14:00μμ. 

Θμερομθνία Διεξαγωγισ 

Διαγωνιςμοφ 04-08-21, θμζρα Σετάρτθ και ϊρα 10.00πμ 

Σόποσ Διεξαγωγισ 

Διαγωνιςμοφ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΤ (Γρ. Προμθκειϊν) 

Δθμοςιότθτα  ΚΘΜΔΘ 

 www.xioshosp.gr  

Θμερομθνία 

δθμοςίευςθσ 23-7-21 

Διάρκεια ςφμβαςθσ 
ΕΝΑ (1) ΕΣΟ (Με δικαίωμα τρίμθνθσ παράταςθσ μετά από απόφαςθ του 

Δ του Νοςοκομείου) 

Ψρόνοσ ιςχφοσ 

προςφορϊν 
Εκατόν ογδόντα (180) μζρεσ (άρκ.97 του 4412/16), προκεςμία που αρχίηει 
από τθν επομζνθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.  

 

  ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ  Α’ 

ΟΡΟΙ  ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ 

http://www.xioshosp.gr/
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Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ δφναται να παρατακεί, εφόςον ηθτθκεί από τθν 
ανακζτουςα αρχι πριν από τθν λιξθ τθσ (άρκ.97, Ν.4412/16). 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ 

ΤΜΜΕΣΟΨΘ 

ΣΕΨΝΙΚΘ ΠΡΟΧΟΡΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ 

ΠΡΟΧΟΡΑ 

( όλα εισ διπλοφν) 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΨΘ-άρκρο 93 

1. ΔΔΔ ζσκπιερωκέλο ζύκθωλα κε ηο σπόδεηγκα ζηελ ηζηοζειίδα 

https://espdint.eprocurement.gov.gr θαη ηο Ν.4782/21 αρ.27 

2. Εγγφθςθ ςυμμετοχισ  ςφμφωνα με το αρ.72 του Ν.4412/16 
3. Παραςτατικά εκπροςϊπθςθσ εάν θ ςυμμετοχι γίνεται δια 

αντιπροςϊπων. 
 

Κατά τθν ςυμμετοχι τουσ ςτον διαγωνιςμό οι οικονομικοί φορείσ να 

υποβάλλουν μόνον ότι προβλζπεται ςτα "ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΤ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΩΝ ΤΜΜΕΣΟΧΘ - ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ"  και  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ" . 

το ςτάδιο τθσ κατακφρωςθσ, θ ανακζτουςα αρχι κα αποςτείλει ςχετικι 

πρόςκλθςθ ςτουσ προςωρινοφσ αναδόχουσ για τθν υποβολι των 

αποδεικτικϊν μζςων  ςφμφωνα με το άρκ. 80 του Ν.4412/16. 

ΣΕΨΝΙΚΘ ΠΡΟΧΟΡΑ-Ν.4412/16 άρκρο 94 

Περιλαμβάνει τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ που καλφπτουν τισ 
τεχνικζσ απαιτιςεισ του φορζα, ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ 
του Παραρτιματοσ Βϋ. 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΧΟΡΑ-Ν.4412/16 άρκρο 95 

Περιλαμβάνει εγγράφωσ τα οικονομικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ. Θ 
υποβολι μόνο μίασ προςφοράσ δεν αποτελεί κϊλυμα για τθ ςυνζχιςθ τθσ 
διαδικαςίασ του διαγωνιςμοφ και τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ. (Άρκρο 117 
παρ. 3) 
υμπλθρϊνεται ςφμφωνα με το Παράρτθμα Δϋ, ςε χωριςτό ςφραγιςμζνο 
φάκελο επί ποινι απορρίψεωσ.  

ΓΛΪΑ ΕΓΓΡΑΧΪΝ Ελλθνικι 

ΝΟΜΙΜΑ Ευρϊ (€) 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΙΑΓΪΝΙΜΟΤ 

1. Θ αποςφράγιςθ του φακζλου των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, των 
τεχνικϊν προςφορϊν και των οικονομικϊν προςφορϊν κα γίνει ςε μία 
δθμόςια ςυνεδρίαςθ, κατά τθν κρίςθ τθσ επιτροπισ (Άρκρο 117 παρ. 
4), όποτε και ςυντάςςεται ζνα ενιαίο πρακτικό τεχνοοικονομικισ.   

2. Οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν, για όςεσ προςφορζσ δεν 
κρίκθκαν κατά τθν αξιολόγθςθ των τεχνικϊν και λοιπϊν ςτοιχείων 
αποδεκτζσ, δεν αποςφραγίηονται, αλλά επιςτρζφονται μετά τθν 
ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ του διαγωνιςμοφ. 

3. Μετά το πζρασ του διαγωνιςμοφ, θ αρμόδια επιτροπι υποβάλλει προσ 
το αρμόδιο όργανο του Γ. Ν. Χίου, όλα τα πρακτικά διενζργειασ του 
διαγωνιςμοφ ςτα οποία διατυπϊνει επαρκϊσ αιτιολογθμζνθ τθ γνϊμθ 

https://espdint.eprocurement.gov.gr/
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τθσ περί του ςυμφζροντοσ ι μθ τθσ προςφοράσ του μειοδότθ και 
μπορεί να προτείνει ςτο αρμόδιο όργανο του Γ.Ν. Χίου: 

 τθν κατακφρωςθ του αποτελζςματοσ του διαγωνιςμοφ. 

 τθ ματαίωςθ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ και 
επανάλθψι του με τροποποίθςθ ι μθ των όρων και των 
τεχνικϊν προδιαγραφϊν. 

 τθν οριςτικι ματαίωςθ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ 
όταν ςυντρζχουν λόγοι δθμοςίου ςυμφζροντοσ. 

ΠΡΟΧΟΡΑ 

Οι εναλλακτικζσ προςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ. 

Προςφορζσ που αποκλίνουν και δεν ςυμφωνοφν με τισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ και τουσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ απορρίπτονται. 
Προςφορζσ που ζχουν χρόνοσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ μικρότερο από το 
ηθτοφμενο απορρίπτονται. 

ΚΡΙΣΘΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΪΘ 

 Πλζον υμφζρουςα από Οικονομικι άποψθ Προςφορά 

Αποκλειςτικά Βάςει τθσ Σιμισ. 

 Θ ςυνολικι τιμι ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ δεν μπορεί να 
υπερβεί τον προχπολογιςμό. 

ΕΝΣΑΕΙ 

φμφωνα με το άρκρο 127 του Ν. 4412/2016 

1. Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ με εκτιμϊμενθ αξία κάτω των εξιντα χιλιάδων 
(60.000) ευρϊ (χωρίσ Φ.Π.Α.), ςε περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία άςκθςθσ τθσ είναι πζντε (5) θμζρεσ από 
τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορζα. Για τθν άςκθςθ ζνςταςθσ κατά τθσ διακιρυξθσ ι τθσ 
πρόςκλθςθσ, θ ζνςταςθ υποβάλλεται μζχρι πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν. 

 
2. Θ ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία 

αποφαςίηει, ςφμφωνα με τα οριηόμενα και ςτο άρκρο 221 του 

Ν.4412/2016, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν, μετά τθν άπρακτθ 

πάροδο τθσ οποίασ τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ. Για το 

παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ 

ζνςταςθσ, θ καταβολι παραβόλου υπζρ του Δθμοςίου ποςοφ ίςου με το 

ζνα τοισ εκατό (1%) επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Σο παράβολο 

αυτό αποτελεί δθμόςιο ζςοδο. Σο παράβολο επιςτρζφεται με πράξθ τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ, αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι από το αποφαςίηον 

διοικθτικό όργανο. 
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ΕΓΓΤΘΕΙ 

 

Εγγυθτικι Επιςτολι υμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό που αντιςτοιχεί ςε 

ποςοςτό 2% επί τθσ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ των προςφερομζνων 

ειδϊν χωρίσ ΦΠΑ και ςφμφωνα με τον Ν.4412/2016 αρ.72 

Εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ που αντιςτοιχεί ςε 

ποςοςτό 4% επί τθσ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ των προςφερομζνων 

ειδϊν χωρίσ ΦΠΑ και ςφμφωνα με τον Ν.4412/2016 αρ.72 όπως 

ηροποποηήζεθε κε ηο αρ.21 ηοσ Ν.4782/21. 

 

ΚΤΡΪΕΙ Ε ΒΑΡΟ ΣΟΤ 

ΠΡΟΜΘΘΕΤΣΘ 

Εκτόσ από τισ κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτον Ν.4412/2016, ο 

Προμθκευτισ κα βαρφνεται και για κάκε ηθμιά που τυχόν κα προκφψει ςτο 

Νοςοκομείο από τθ μθ εκτζλεςθ ι κακι εκτζλεςθ τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. 

ΕΠΙΒΑΡΤΝΕΙ 
ΠΛΘΡΪΜΘ 
ΚΡΑΣΘΕΙ 

Σον ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ 
επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία (άρκρα 36 & 350 του 
Ν.4412/16 κακϊσ και του Ν. 3580/2007) 

Ο ΦΠΑ επί τθσ %  ςτον οποίο ανάγεται θ ηθτοφμενθ προμικεια βαρφνει το 
Νοςοκομείο. 

Οι τιμζσ περιλαμβάνουν το κόςτοσ παράδοςθσ, μεταφοράσ και 
οποιοδιποτε άλλο κόςτοσ που πικανόν να προκφπτει ςτα πλαίςια τθσ 
παράδοςθσ.  

Όλεσ οι πλθρωμζσ κα γίνονται ςε ευρϊ με τθν προςκόμιςθ των νόμιμων 
δικαιολογθτικϊν πλθρωμισ και λοιπϊν ςτοιχείων που προβλζπονται:  
- ςτο  Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’145/05.08.2016) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από 
τουσ Διατάκτεσ»,  
- ςτθν ιςχφουςα νομοκεςία  Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α’ 107/09.05.13) 
Τποπαράγραφοσ Η. 5 ςτθν οποία ενςωματϊκθκε θ Οδθγία 2011/7/ΕΕ 
ςχετικά με τον νόμιμο τόκο υπερθμερίασ και των προκεςμιϊν πλθρωμισ,   
- κακϊσ επίςθσ και  τα οριηόμενα από τον Ν. 4412/16 άρκ.200 για τθν 
εξόφλθςθ τίτλων πλθρωμισ ι τθν είςπραξθ απαιτιςεων από το δθμόςιο 
και τα Ν.Π.Δ.Δ. 

Σον Προμθκευτι βαρφνουν οι παρακάτω νόμιμεσ κρατιςεισ :  

1. 0,07% επί τθσ αξίασ εκτόσ ΦΠΑ, υπζρ Ε.Α.Α.ΔΘ.Τ., όπωσ 

τροποποιικθκε και ιςχφει ςφμφωνα με το άρκρο 44 του Ν.4605/19 

- Χαρτόςθμο 3% επί τθσ ΕΑΑΔΘΤ  

- Ο.Γ.Α 20% επί του χαρτοςιμου τθσ ΕΑΑΔΘΤ 

2. 2% υπζρ των Οργανιςμϊν Ψυχικισ Τγείασ που εποπτεφονται από το 

Τπουργείο Τγείασ (μετά τθν αφαίρεςθ όλων των παραπάνω κρατιςεων 

πλθν του φόρου)  

3. Τπζρ Αρχισ εξζταςθσ προδικαςτικϊν προςφυγϊν 0,06% 
- Σζλοσ χαρτοςιμου 3% επί του ποςοφ τθσ ανωτζρω κράτθςθσ , 

πλζον ειςφοράσ υπζρ Ο.Γ.Α 20% 
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Κατά τθν πλθρωμι του τιμιματοσ παρακρατείται ο προβλεπόμενοσ από το 
άρκρο 64 του Ν. 4172/2013 φόροσ ειςοδιματοσ 4%. 

 

 

ΚΑΣΑΚΤΡΪΘ 

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΪΝ–

ΤΠΟΓΡΑΧΘ ΤΜΒΑΘ 

 

Θ κατακφρωςθ γίνεται τελικά ςτον Ανάδοχο με τθν χαμθλότερθ προςφορά 
αποκλειςτικά βάςει τθσ τιμισ, εκ των αναδόχων των οποίων οι προςφορζσ 
ζχουν κρικεί ωσ αποδεκτζσ με βάςθ τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τουσ 
όρουσ τθσ διακιρυξθσ. ε περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα 
αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων 
που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ.( άρκρο 90 του Ν.4412/16) 
Για τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν κα λθφκοφν υπόψθ τα παρακάτω: 

Οι τυχόν νομικοί περιοριςμοί τθσ επιχείρθςθσ. 

 Θ ςυμφωνία τθσ προςφοράσ προσ τθ διακιρυξθ, τουσ όρουσ  τισ τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ  και τισ υποχρεϊςεισ του Αναδόχου. 

 Ο ανταγωνιςμόσ που αναπτφχκθκε. 

 Θ προςφερόμενθ τιμι ςε ςχζςθ με τισ τιμζσ που προςφζρκθκαν ςε 

προθγοφμενουσ διαγωνιςμοφσ και τθν τρζχουςα ςτθν αγορά τιμι. 

 

Θ υποβολι μόνο μίασ προςφοράσ  δεν αποτελεί κϊλυμα για τθ ςυνζχιςθ 

τθσ διαδικαςίασ του διαγωνιςμοφ  και τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ 

(Ν.4412/2016 άρκρο 117 παρ.3) 

τον ανάδοχο που κα γίνει κατακφρωςθ το Νοςοκομείο αποςτζλλει 
ανακοίνωςθ ηθτϊντασ του τα ςχετικά δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ εισ 
διπλοφν, (Ν.4412/2016 άρκρο 80) τα οποία πρζπει να είναι ςε ιςχφ κατά 
τον χρόνο υποβολισ τουσ ι να ζχουν εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από 
τθν υποβολι τουσ ςφμφωνα με τον Ν.4605/19 άρ.43. 
 

Δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ: 

- Αντίγραφο Ποινικοφ Μθτρϊου για γενικι χριςθ. 
- Βεβαίωςθ Φορολογικισ ενθμερότθτασ.  
- Βεβαίωςθ αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ. 
- Πιςτοποιθτικά Πρωτοδικείου 
-     Πιςτοποιθτικό επαγγελματικοφ μθτρϊου. 

      -     Γενικό πιςτοποιθτικό ΓΕΜΘ 
      -     Πιςτοποιθτικό εκπροςϊπθςθσ ΓΕΜΘ 
       

Σα πιςτοποιθτικά ΓΕΜΘ και ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟΤ να ζχουν εκδοκεί  τριάντα 
(30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ.  

- ΤΠΕΤΘΤΝΘ ΔΘΛΩΘ (του Ν. 1599/1986, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει) ότι 

δεν ζχει επζλκει καμία μεταβολι ςτο πρόςωπό του (αρ.104 του 

Ν.4412/16) . Θ υπεφκυνθ διλωςθ να ζχει ςυνταχκεί μετά τθν 

κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των  

δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ (άρκ.103, του Ν.4412/16). 
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 Σα εν λόγω δικαιολογθτικά ελζγχει θ επιτροπι, προςκομίηοντασ πρακτικό 

ςτο Δ για τθν τελικι ζγκριςθ (ν.4412/2016 άρκρο 103 παρ.6 όπωσ ιςχφει 

ςιμερα.) 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςζλκει μζςα ςε δεκαπζντε (15) θμζρεσ 

(ν.4412/2016 άρκρο 105 παρ.4) από τθν κοινοποίθςθ τθσ ανακοίνωςθσ για 

τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ προςκομίηοντασ και τθν εγγφθςθ καλισ 

εκτζλεςθσ ίςθσ  με το 4% τθσ κακαρισ ςυμβατικισ αξίασ . 

 ε περίπτωςθ που περάςει άπρακτθ θ πιο πάνω προκεςμία ι ο ανάδοχοσ  

δεν προςζλκει να υπογράψει τθ ςφμβαςθ κθρφςςεται ζκπτωτοσ με 

απόφαςθ του αρμόδιου για τθ διοίκθςθ φορζα οργάνου, φςτερα από 

γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 

άρκρο 203 του Ν.4412/2016. 

Η ςφμβαςθ κα μπορεί να διακόπτεται μονομερώσ από τθν εντολοδόχο 

Υπθρεςία ι να αναπροςαρμόηεται με κοινι ςυμφωνία των δφο μερών αν 

υπογραφεί άλλθ ςφμβαςθ ςτα πλαίςια των Υπθρεςιών του Ελλθνικοφ 

Δθμοςίου με ςυμφερόμενουσ όρουσ για όμοιο προϊόν-υπθρεςία ι αν 

τεκοφν ςε ιςχφ νζοι Νόμοι-Διατάξεισ-Οδθγίεσ για το προϊόν-υπθρεςία  

 

 

 

ΔΙΚΑΙΪΜΑ ΜΑΣΑΙΪΘ 

Θ Ανακζτουςα Αρχι, μετά από ςχετικι γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ 
Αξιολόγθςθσ των Αποτελεςμάτων του Διαγωνιςμοφ, διατθρεί το δικαίωμα: 

α. να αποφαςίςει τθ ματαίωςθ, ακφρωςθ ι διακοπι του διαγωνιςμοφ 

β. να αποφαςίςει τθ ματαίωςθ του διαγωνιςμοφ και τθν επανάλθψι του 
με τροποποίθςθ ι μθ των όρων και των προδιαγραφϊν τθσ Διακιρυξθσ 

γ. να αποφαςίςει τθ ματαίωςθ του διαγωνιςμοφ και να προςφφγει ςτθ 
διαδικαςία τθσ διαπραγμάτευςθσ, εφ’ όςον ιςχφουν οι προχποκζςεισ που 
προβλζπονται ςτισ κείμενεσ διατάξεισ περί δθμοςίων ςυμβάςεων. 

δ. ματαίωςθσ για τουσ λόγουσ, όπωσ αυτοί ορίηονται ςτο άρκρο 106 παρ. 1-
5. του ν.4412/2016. 

ΡΘΣΡΑ ΘΘΙΚΟΤ 

ΠΕΡΙΕΨΟΜΕΝΟΤ 

Απορρίπτονται προςφορζσ επιχειριςεων που κατά παράβαςθ των άρκρων 

138 και 182 τθσ Διεκνοφσ φμβαςθσ Εργαςίασ απαςχολοφν ι 

εκμεταλλεφονται ανθλίκουσ κάτω των 15 ετϊν. 

ΠΑΡΑΔΟΘ – ΠΑΡΑΛΑΒΘ 

Θ παραλαβι – παράδοςθ των υλικϊν κα γίνει από αρμόδια επιτροπι, που 

κα οριςτεί με απόφαςθ του Διοικθτι του Νοςοκομείου. Ο χρόνοσ 

εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ κα οριςτεί με τθν ςφναψθ ςφμβαςθσ. 

                                                                                     Θ ΔΙΟΙΚΘΣΡΙΑ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ ΨΙΟΤ 
 
                                                                                                                   ΚΑΝΣΑΡΑΚΘ ΕΛΕΝΘ 
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Βϋ 

                                                              ΣΕΨΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΧΕ -ΠΟΟΣΘΣΕ-Π/Τ 

ΣΕΨΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΧΕ ΤΛΙΚΪΝ ΣΕΧΑΝΙΟΓΡΑΧΙΑ ΑΙΜΟΔΤΝΑΜΙΚΟΤ 2021 

Α/Α 

 

ΕΙΔΟ ΠΟΟΣΘΣΕ Π/Τ ΜΕ     

ΧΠΑ 

3. SET ιματιςμοφ αγγειογραφίασ αποςτειρωμζνο μθριαίασ 

προςπζλαςθσ      

120 2934,00 

 SET ιματιςμοφ αγγειογραφίασ αποςτειρωμζνο μθριαίασ 

προςπζλαςθσ αποτελοφμενο από:  

1. Κάλυμμα τραπεηιοφ 150x180 cm αδιάβροχο, ενιςχυμζνο, 

απορροφθτικό. 

2 εντόνι αγγειογραφίασ 2,0x3,0 m μθριαίασ προςπζλαςθσ 

αδιάβροχο, ενιςχυμζνο, περί τθν οπι, non waven απορροφθτικό με 

ςυνθμμζνο διαφανζσ κακ’όλο το μικοσ τθσ μιασ πλευράσ  (φάρδοσ 

70 cm περίπου). 

3. 2 (Δφο) Χειρουργικζσ μπλοφηεσ XL ενιςχυμζνεσ ςτα μανίκια και 

εμπρόσ με 2 πετςζτεσ 40x40 cm για το ςκοφπιςμα των χεριϊν. 

4. Κάλυμμα παραβάν ακτινοπροςταςίασ 1x1,20 m  με ελαςτικό, 

πλαςτικό διαφανζσ, τετράγωνο. 

5. Κάλυμμα φλουοροςκοπίου πλαςτικό, διαφανζσ διαμζτρου 80 cm 

περίπου με λάςτιχο. 

6. Λεκανίδιο πλαςτικό 500 ml και 3 μικρά 250 ml                                                                                                                           

7. Γάηεσ διαςτάςεων 10x20 cm μονζσ και διπλζσ. 

8. φριγγεσ Manifold 10ml, rotator 

9. Manifold 3port 

  

7. Οδθγά ςφρματα  αγγειογραφίασ - ςτεφανιογραφίασ 250 1135,00 

 Οδθγά ςφρματα αγγειογραφίασ ςε διαμζτρουσ 0,025ϋ- 0,038ϋ και ςε 

μικθ 125, 145, 175 cm. Να διακζτουν διπλό πυρινα που να γίνεται 

βακμιαία κωνικόσ για ελαχιςτοποίθςθ τραυματιςμοφ του αγγείου. 

Να διακζτουν θλεκτροςτατικι επικάλυψθ PTFE ςε όλο το μικοσ του 

πυρινα που τουσ προςδίδει ελευκερία ςτθν κίνθςθ και ομαλι 

ολιςκθρότθτα για πρόςβαςθ ακόμα και ςε πολφ δφςκολεσ 
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ανατομίεσ. . Να διακζτουν ευκφ ι  κυρτό τφπου J άκρο. Να ζχουν 

δυνατότθτα διαμόρφωςθσ  από το χριςτθ από οποιοδιποτε ςθμείο 

του ςφρματοσ χωρίσ να απαιτείται ειδικό εργαλείο.  

9. Οδθγά ςφρματα μακριά (0,35), (260 cm) 100 792,00 

 Οδθγά ςφρματα αγγειογραφίασ ςε διαμζτρουσ 0,025ϋ- 0,038ϋ και ςε 

μικθ 260 cm. Να διακζτουν διπλό πυρινα που να γίνεται βακμιαία 

κωνικόσ για ελαχιςτοποίθςθ τραυματιςμοφ του αγγείου. Να 

διακζτουν θλεκτροςτατικι επικάλυψθ PTFE ςε όλο το μικοσ του 

πυρινα που τουσ προςδίδει ελευκερία ςτθν κίνθςθ και ομαλι 

ολιςκθρότθτα για πρόςβαςθ ακόμα και ςε πολφ δφςκολεσ 

ανατομίεσ. . Να διακζτουν ευκφ ι  κυρτό τφπου J άκρο. Να ζχουν 

δυνατότθτα διαμόρφωςθσ  από το χριςτθ από οποιοδιποτε ςθμείο 

του ςφρματοσ χωρίσ να απαιτείται ειδικό εργαλείο 

  

12. Αυτοκόλλθτοι ελαςτικοί επίδεςμοι 100 8,48 

 Αυτοκόλλθτοσ ελαςτικόσ επίδεςμοσ, αεροδιαπερατόσ,μεγάλθσ 

ςυγκολθτικισ ικανότθτασ με αντιαλλεργικι κολλθτικι ουςία και 

διάκριτθ νγραμμι ςτο φορζα του, ικανόσ για ιςχυρζσ επιδζςεισ που 

δεν πρζπει να χαλαρϊνουν Να είναι ςε διαςτάςεισ 10 cm x 4,5 cm 

  

 

ΣΕΨΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΧΕ ΓΙΑ ΣΘΝ ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΤΛΙΚΪΝ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΙΚΘ ΓΙΑ ΣΟ ΕΣΟ 2021. 

 

 

ΕΙΔΟ ΠΟΟΣΘΣΕ Π/Τ ΜΕ     

ΧΠΑ 

Β.  ΧΟΤΚΪΣΘΡΕ ΜΙΑ ΨΡΘΘ 30 455,4 

1. - Θ λαβι να είναι τφπου ςκανδάλθσ 

- Να διατίκενται ςε τφπουσ μανομζτρου 20&30ΑΣΜ 

- Ο κοχλίασ του εμβόλου να ζχει βραχφ βιμα, ϊςτε να 

επιτυγχάνεται βραδεία αφξθςθ τθσ πίεςθσ 

- Να ςυμπεριλαμβάνεται ςυνδετικό με αιμοςτατικι βαλβίδα και 

ειςαγωγζα ςφρματοσ και περιςτροφζα 

- Θ ςφριγγα φουςκϊματοσ να είναι διαφανισ ςε όλθ τθσ τθν 

επιφάνεια 

  

Γ. ΚΑΘΕΣΘΡΕ ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΙΚΘ ΣΕΧΑΝΙΑΙΪΝ ΑΓΓΕΙΪΝ   

1. ΚΑΘΕΣΘΡΕ ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΜΕ Sirolimus 3 1046,4 
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 - Να είναι καταςκευαςμζνο με νανοτεχνολογία (Nanolute 

Tehnology) που επιτρζπει ςτθ φαρμακευτικι ουςία να διειςδφςει 

ωσ τα απϊτερα ςτρϊματα του αγγείου.  

Να διατίκεται ςε διαμζτρουσ 1.5, 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0 

mm και μικθ 10, 15, 20, 25, 30,35,40 mm 

  

Δ. ΟΔΘΓΟΙ ΚΑΘΕΣΘΡΕ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΙΚΘ 100 3002,00 

 

 

 

 

- Να διατίκενται ςε μεγζκθ 5, 6, 7, 8 F και μικθ από 55 – 100 cm ςε 

όλουσ τουσ τφπουσ καμπυλότθτασ (πχ Judkins, Amplatz, Bypass, 

Multipurpose, ζςω μαςτικισ αυξθμζνθσ ςτιριξθσ (extra back up) και 

άλλων ειδικϊν ςχθμάτων και καμπϊν). Να διατίκενται με ι χωρίσ 

πλαϊνζσ οπζσ. Να ζχουν μαλακό ατραυματικό και ακτινοςκιερό 

άκρο. Να μθν παραμορφϊνονται με τθ κερμοκραςία κατά τθν 

παραμονι ςτο ςϊμα του αςκενοφσ. Να είναι από παράγωγο 

πλαςτικοφ (PEBAX). Να διακζτουν ςυρμάτινθ περιζλιξθ με 

τεχνολογία ενιαίου τοιχϊματοσ (Full Wall) μεταβλθτισ πλζξθσ για 

μζγιςτθ εςωτερικι διάμετρο κακϊσ και άριςτθ περιςτροφικότθτα, 

κατευκυντικότθτα, οδθγθςιμότθτα και αντίςταςθ ςτθ ςτρζβλωςθ . 

  

E. ΚΑΘΕΣΘΡΑ ΑΝΑΡΡΟΧΘΘ  ΕΝΔΟΣΕΧΑΝΙΑΙΟΤ ΘΡΟΜΒΟΤ  1 113,36 

 - Να είναι ςυμβατοί με οδθγό κακετιρα 6F 

- Να είναι από PEBAX 

-Να είναι τφπου RAPID EXCHANGE 

Να διακζτει ςυρμάτινθ περιζλιξθ πεπλατυςμζνων ινϊν με 

τεχνολογία ενιαίου τοιχϊματοσ μεταβλθτισ πλζξθσ με αποτζλεςμα 

να αυξάνεται θ διάμετροσ του εςωτερικοφ αυλοφ για άριςτθ 

δυνατότθτα περιςτροφισ και κατεφκυνςθσ κακϊσ και αντίςταςθ 

ςτθ ςτρζβλωςθ 

Να διακζτει ακτινοςκιερό δείκτθ ςτο άκρο του ϊςτε να είναι ορατόσ 

κατά τθ διάρκεια τθσ χριςθσ του και να βοθκά ςτθ ςωςτι 

τοποκζτθςθ πριν από τθν αναρρόφθςθ των κρμβοτικϊν υλικϊν από 

τα αγγεία. 

Να διακζτει  εξαιρετικά υψθλό δείκτθ αναρρφόφθςθσ (Fow Rate) 

ϊςτε να τον κακιςτά ιδανικό για αναρρόφθςθ ακόμα και μεγάλων 

και εκτεταμζνων κρόμβων. 

Να διακζτει εξαιρετικά χαμθλό προφίλ κακϊσ και ατραυματικό 

άκρο 

Να διακζτει υδρόφιλθ επικάλυψθ περιφερικά (distal) με 
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αποτζλεςμα τθν πρόςβαςθ ςτο κρόμβο ακόμα και ςε δφςκολεσ 

ανατομίεσ. 

Να διακζτει μεγάλο εςωτερικό αυλό για αφξθςθ τθσ δφναμθσ 

αναρρόφθςθσ. 

Σο υλικό κα πρζπει να ςυνοδεφεται από κλινικζσ μελζτεσ με αρικμό 

αςκενϊν, που αποδεικνφουν τθν αςφάλεια και τθν 

αποτελεςματικότθτά του 

Θ. EΠΙΚΕΚΑΛΤΜΕΝΕ ΜΕΣΑΛΛΙΚΕ ΠΡΟΘΕΕΙ (ΣΕΝΣ) ΣΕΧΑΝΙΑΙΪΝ   

1. ΕΝΔΟΣΕΧΑΝΙΑΙΕ ΠΡΟΘΕΕΙ ΠΟΛΤΣΡΪΜΑΣΙΚΪΝ ΚΡΑΜΑΣΪΝ 

ΜΕ ΧΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΘ ΟΤΙΑ ΣΤΠΟΤ LIMUS ΚΑΙ ΣΑΘΕΡΟ 

ΠΟΛΤΜΕΡΕ 

20 6960,00 

  Με ενεργι εκλυόμενθ φαρμακευτικι ουςία τφπου Zotarolimus που 

να είναι προτοποκετθμζνεσ ςε κακετιρα με μπαλόνι ταχείασ 

εναλλαγισ (rapid exchange) καταςκευαςμζνεσ από 

πολυςτρωματικό ςφρμα (εξωτερικι επιφάνεια από κράμα 

κοβαλτίου και πυρινα από κράμα πλατίνασ- ιριδίου)  

Να είναι διακζςιμεσ ςε εφροσ διαμζτρων από 2.0 μζχρι και 5.0 mm 

και μικθ από 8mm ζωσ 38mm με δυνατότθτα μετά διαςτολισ ςτα 

6.0mm 

Να είναι καταςκευαςμζνεσ από υλικό που να επιτρζπει τθν αςφαλι 

διενζργεια απεικονιςτικϊν εξετάςεων μαγνθτικοφ ςυντονιςμοφ 

(MRI) ςτθν περίπτωςθ  που τεκεί ζνδειξθ τζτοιασ εξζταςθσ  

- Να ζχουν χαμθλό προφίλ ≤0.0036¨ (≤91μm).  

- Να μθν αποκλείουν πλάγιουσ κλάδουσ. 

- Να είναι δυνατι θ πρόςβαςθ ςε παράπλευρθ αρτθρία διαμζςου 

του πλζγματόσ τουσ κακϊσ επίςθσ και θ δυνατότθτα παρζμβαςθσ 

ςε αυτι. 

- Σο ςϊμα του κακετιρα να ζχει υδρόφιλθ επικάλυψθ, να διακζτει 

μπαλόνι υψθλισ ονομαςτικισ πίεςθσ και 2 ακτινοςκιεροφσ δείκτεσ  

- Να τεκμθριϊνεται από μελζτεσ ότι ζχουν μικρό βακμό 

επαναςτζνωςθσ. 

- Να υπάρχει μεγάλθ κλινικι εμπειρία από τθ χριςθ του 

πολυμεροφσ 
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2. EΠΙΚΕΚΑΛΤΜΕΝΕ ΜΕΣΑΛΛΙΚΕ ΠΡΟΘΕΕΙ (ΜΟΝΟΤ ΣΕΝΣ) 

ΣΕΧΑΝΙΑΙΪΝ ΜΕ PTFE  

1 490,5 

 - Να είναι από κράμα χρωμίου – κοβαλτίου με επικάλυψθ άμορφου 

καρβιδίου του πυριτίου (για μείωςθ τθσ κρομβογζννεςθσ) 

επενδεδυμζνθ με μεμβράνθ πολυουρεκάνθσ  

Να προςφζρεται ςε τρία πάχθ δοκίδων ultra-thin struts thickness 60 

μm (για αγγεία διαμζτρου  ζωσ 3.0 mm) και 80 μm (για αγγεία 

διαμζτρου > 3.0 mm) και 120 μm (για αγγεία διαμζτρου  ζωσ 4.5 – 

5.0  mm) προκειμζνου να επιτυγχάνεται ςυνδυαςμόσ λεπτοφ 

πάχουσ και ικανοποιθτικισ ακτινικισ δφναμθσ ανάλογα με τισ 

απαιτιςεισ 

Να διατίκενται ςε διαμζτρουσ 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0 mm και 

μικθ 15, 20, 26 mm . 

  

 

                                                                                                                              ΤΝΟΛΟ ΜΕ ΧΠΑ: 16.937,14 

 

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΗ Η ΚΑΣΑΘΔΗ ΓΔΙΓΜΑΣΩΝ ΔΚΣΟ STENTS, ΚΑΘΔΣΗΡΔ ΜΠΑΛΟΝΙΑ 

ΚΑΙ ΟΓΗΓΑ ΤΡΜΑΣΑ ΑΓΓΔΙΟΠΛΑΣΙΚΗ. 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ΄ 

ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΔΝΙΑΙΟ ΔΓΓΡΑΦΟ ΤΜΒΑΗ (ΔΔΔ) 

 

             Ο οηθολοκηθός θορέας ζα πρέπεη λα σποβάιιεη καδί κε ηελ προζθορά ηοσ ηο ΕΕΕ ζε κορθή 

PDF ζσκπιερωκέλο θαη σπογεγρακκέλο ηο οποίο ζα θαηεβάζεη από ηελ ειεθηροληθή δηεύζσλζε  

https://espdint.eprocurement.gov.gr 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ΄ 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Σες επητείρεζες …………………………………, έδρα ………………., οδός …………………., 

αρηζκός ……, ΑΦΜ…………………, ΔΟΤ……………………, ηειέθωλο …………………., fax 

………………. 

 

Α/Α ΔΙΓΟ ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ 

ΣΔΜΑΥΙΟΤ 

ΥΩΡΙ 

ΦΠΑ 

ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΣΙΜΗ 

ΥΩΡΙ 

ΦΠΑ 

ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΣΙΜΗ ΜΔ 

ΦΠΑ 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ 

ΣΙΜΩΝ 

1       

2       

                                                                                                          ΣΔΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ: 

 

 

                                                                                                                                                      …../…./2021 

                                                                                                             Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ     


