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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ                                        

2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ 

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ 

         «ΚΤΛΗΣΔΗΟ»                                        

                                                                                                      Γξαθείν Πξνκεζεηώλ                         

                                                                                                      Πιεξνθνξίεο:  

                                                                                                      Κνπηζνπξά Βαζηιηθή                         

                                                                                                      Σει.: 22713/50258

                                                          Fax : 22710/44311 

 

     

                                                               ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ  6/2019  

ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ  

«ΡΑΜΜΑΣΧΝ» CPV: 33141126-9,   

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΕΟΜΔΝΖ ΓΑΠΑΝΖ ΔΧ 40.000,00€   

ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ ΣΟΤ ΦΠΑ 9% 

ΚΑΗ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΣΖΝ ΠΛΔΟΝ ΤΜΦΔΡΟΤΑ  

ΑΠΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΦΖ  ΠΡΟΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΔΗΣΗΚΑ ΒΑΔΗ ΣΖ ΣΗΜΖ. 

 

Σόπνο 

Γηαγσληζκνύ 

Υξόλνο Γηελέξγεηαο 

Γηαγσληζκνύ 

Σειηθή Ζκεξνκελία 

Τπνβνιήο Πξνζθνξώλ 

Κξηηήξην 

Καηαθύξσζεο 

Πξνϋπνινγηζκόο 

Γαπάλεο 

Γ.Ν.ΥΗΟΤ 
“ΚΤΛΗΣΔΗΟ” 

Ζκεξνκελία 13.03.2019 Ζκεξνκελία 12.03.2019 
Ζ πιένλ 

ζπκθέξνπζα από 

νηθνλνκηθήο 

άπνςεο πξνζθνξά 

απνθιεηζηηθά 

βάζεη ηηκήο. 

έσο 40.000,00€      

κε  ΦΠΑ 9%  
Ζκέξα: Σεηάξηε Ζκέξα: Σξίηε 

Ώξα: 11:00 π.κ. Ώξα: 14:00 κ.κ. 

 

Σν Γ.Ν. ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ», έρνληαο ππόςε: 

Α. Τις διαηάξεις όπως αυηές ιζχύουν: 

1. Σνπ Ν. 2955/2001 (ΦΔΚ. Α’ 256/02-11-2001) «Πξνκήζεηεο Ννζνθνκείσλ θαη ινηπψλ κνλάδσλ 

πγείαο ησλ ΠΔ..Τ. θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη ζήκεξα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ 

Ν.3580/2007(Φ.Δ.Κ. Α΄ 134/18-06-2007). 

2. Σνπ Ν. 3329/2005 (ΦΔΚ. Α’ 81 /04-04-2005) «Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 

3. Σνπ Ν. 3580/2007 (ΦΔΚ. Α΄ 134/18-06-2007) «Πξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην 

Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

4. Σνπ Ν.3918/2011 (ΦΔΚ. Α’ 31/01-03-2011) "Γηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην ζχζηεκα πγείαο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο" φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 

5. Σνπ Ν.4152/2013 (ΦΔΚ Α’ 107/09.05.2013), Τπνπαξάγξαθνο Ε.5 «πλαιιαγέο κεηαμχ 

Δπηρεηξήζεσλ θαη Γεκνζίσλ Αξρψλ» θαη ηελ ελζσκάησζε ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία ηεο Οδεγίαο 

2011/7/ΔΔ, αλαθνξηθά κε ηνλ λφκηκν ηφθν ππεξεκεξίαο θαη ησλ πξνζεζκηψλ πιεξσκήο. 
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6. Σνπ Ν.4250/26.03.2014 (ΦΔΚ Α’ 74/26.03.2014) «Γηνηθεηηθέο απινπζηεχζεηο – θαηαξγήζεηο, 

ζπγρσλεχζεηο Ννκηθψλ πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα». 

7. Σνπ Ν. 4272/2014 (ΦΔΚ Α’ 145/11.07.2014) άξζξν 47 Παξαηεξεηήξην ηηκψλ «πεξί λνκηκνπνίεζεο 

δαπαλψλ». 

8. Σνπ Π.Γ. 80/2016 (ΦΔΚ Α’ 145/05.08.2016) θαη ηνπ Ν. 4152/2013 Δπείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ησλ 

Ν. 4046/2012, 4093/2012 θαη 4127/2013. 

9. Σνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ Α’ 147/08.08.2016) «Γεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη 

ππεξεζηψλ» (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ). 

10. Σνπ Ν. 4497/2017, άξζξν 107 – Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν. 4412/2016  (ΦΔΚ Α’ 171/13.11.2017) 

11. Σνπ Ν. 4542/2018, άξζξν ηέηαξην «Ρπζκίζεηο γηα ηελ Δζληθή Κεληξηθή Αξρή Πξνκεζεηψλ Τγείαο 

(Δ.Κ.Α.Π.Τ)» παξ. 4
α
 “πεξί έθδνζεο απφθαζεο ζθνπηκφηεηαο” (ΦΔΚ Α’ 95/01.06.2018).  

Β. Τις αποθάζεις: 

1. Σελ ππ’ αξηζ. 515/02.08.2018 απφθαζε ηεο Γηνηθήηξηαο ηνπ Γ. Ν. Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» πνπ 

αθνξά ηελ ζπγθξφηεζε επηηξνπήο ζχληαμεο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. 

2. Σελ ππ’ αξηζ. 4/11.02.2019 (ΑΓΑ: Χ1Θ4469073-7ΒΥ) απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Γ.Ν. Υίνπ 

«ΚΤΛΗΣΔΗΟ» κε ηελ νπνία εγθξίλεη απφ άπνςε ζθνπηκφηεηαο ην ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ γηα ηελ 

πξνκήζεηα «ΡΑΜΜΑΣΧΝ», ηελ δηελέξγεηα απηνχ, θαζψο επίζεο θαη ηελ έγθξηζε ησλ Σερληθψλ 

Πξνδηαγξαθψλ. 

3. Σελ ππ’ αξηζ. 302/26.02.2019 (ΑΓΑ:6Ρ40469073-6ΔΝ) αλάιεςε πίζησζεο. 

  

                                                               ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ 

πλνπηηθφ δηαγσληζκφ  γηα ηελ πξνκήζεηα  «ΡΑΜΜΑΣΧΝ»  CPV 33141126-9 , πξνυπνινγηδφκελεο  

δαπάλεο έσο 40.000,00€ κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ πκθέξνπζα από Οηθνλνκηθήο 

Άπνςεο Πξνζθνξά Απνθιεηζηηθά Βάζεη ηεο Σηκήο. 

Ο δηαγσληζκόο ζα δηεμαρζεί ζηo Γ. Ν. Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ»,  ζηηο 13.03.2019, εκέξα Σεηάξηε  

θαη ώξα 11:00 π.κ. από ηελ αξκόδηα επηηξνπή. 

Οη πξνζθνξέο απνζηέιινληαη ή λα παξαδίδνληαη ζην Γ. Ν. Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» (Έιελαο Βεληδέινπ 2 

Σ.Κ.82132, ζην Σκήκα Πξσηνθόιινπ έσο 12.03.2019, εκέξα Σξίηε θαη ώξα 14:00 κ.κ.  Πξνζθνξά 

πνπ θαηαηίζεηαη κεηά ηελ νξηζζείζα εκεξνκελία θαη ψξα ζπιινγήο πξνζθνξψλ επηζηξέθεηαη ζηνλ 

πξνζθέξνληα σο εθπξφζεζκε. 

Κάζε πξνζθνξά ππνβάιιεηαη δαθηπινγξαθεκέλε, ζπληάζζεηαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχεηαη 

απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηεο ζηελ ειιεληθή γιψζζα (άξζ. 4 ηνπ Ν.4412/16),  κέζα ζε θαιά 

ζθξαγηζκέλν θάθειν ζχκθσλα κε ην άξζ.92, παξ. 1 ηνπ Ν.4412/16 ζην νπνίν ζα αλαγξάθνληαη 

επθξηλψο: 

α) Ζ ιέμε  «ΠΡΟΦΟΡΑ» κε θεθαιαία γξάκκαηα. 

β) ε επσλπκία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκό  

γ) ν ηίηινο θαη ν αξηζκόο ηεο Γηαθήξπμεο 

δ) ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία (ε εκεξνκελία ιήμεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξώλ) 

ε) ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα (ζπκκεηέρνληα πξνκεζεπηή) 

Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε απηή πξέπεη λα θαζαξνγξαθεί θαη λα κνλνγξαθεί 

απφ ηνλ πξνζθέξνληα δηαθνξεηηθά απνξξίπηεηαη φηαλ ππάξρνπλ δηνξζψζεηο πνπ ηελ θαζηζηνχλ αζαθή. 

Οη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάιινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο ζηνλ θπξίσο θάθειν πνπ ζα 

εκπεξηέρεη ηνπο (ππφ)-θαθέινπο πνπ αλαθέξνληαη αθνινχζσο, θαηά ηελ δηαδηθαζία ηνπ άξζ. 92, παξ. 2, 

ηνπ Ν. 4412/16 θαη ζχκθσλα κε ηηο νηθείεο δηαηάμεηο: 

 Κιεηζηόο (ππό)-θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ», ζηνλ νπνίν 

ηνπνζεηνχληαη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία φπσο απηά πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα 

δηαθήξπμε ζε δύν έληππα  (πξσηφηππν θαη αληίγξαθν).
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 Κιεηζηόο (ππό)-θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» ζηνλ νπνίν ζα ηνπνζεηεζνχλ 

ηα Σερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ζε δύν έληππα  (πξσηφηππν θαη αληίγξαθν).  

 Κιεηζηόο (ππό)-θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» ζηνλ νπνίν ζα 

ηνπνζεηείηαη ΜΟΝΟ ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά επί πνηλή απόξξηςεο,  ζε δύν έληππα  (πξσηφηππν 

θαη αληίγξαθν) θαζψο λα πξνζθνκίδεηαη θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (νπηηθφ ή καγλεηηθφ κέζν, πρ cd 

 

Οη θάθεινη ησλ Γηθαηνινγεηηθώλ πκκεηνρήο, ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο θαη ηεο Οηθνλνκηθήο 

πξνζθνξάο ζα θέξνπλ θαη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. 

 

Ζ αξκφδηα επηηξνπή κπνξεί λα θαιεί ηνπο πξνζθέξνληεο λα δηεπθξηλίδνπλ ή λα ζπκπιεξψλνπλ ηα 

έγγξαθα ή ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο πνπ έρνπλ ππνβάιεη. Ζ πην πάλσ δηεπθξίληζε ή ε 

ζπκπιήξσζε, αθνξά κφλν ζηηο αζάθεηεο, επνπζηψδεηο πιεκκέιεηεο ή πξφδεια ηππηθά ζθάικαηα πνπ 

επηδέρνληαη δηφξζσζε ή ζπκπιήξσζε, ηδίσο δε παξάιεηςε κνλνγξαθψλ, δηαθεθνκκέλε αξίζκεζε, 

ειαηηψκαηα ζπζθεπαζίαο θαη ζήκαλζεο ηνπ θαθέινπ θαη ησλ (ππφ)-θαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ ή 

αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο, ιεθηηθέο θαη θξαζηηθέο απνθιίζεηο ησλ εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο απφ ηελ 

νξνινγία ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο, πνπ δελ επηθέξνπλ έλλνκεο ζπλέπεηεο σο πξνο ην πεξηερφκελφ 

ηνπο, ειιείςεηο σο πξνο ηα λνκηκνπνηεηηθά ζηνηρεία, πιεκκειήο ζήκαλζε αληηγξάθσλ πνπ εθδίδνληαη, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.4250/2014 (Α΄ 74), κεηαθξάζεσλ θαη ινηπψλ 

πηζηνπνηεηηθψλ ή βεβαηψζεσλ, δηαθνξνπνίεζε ηεο δνκήο ησλ εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο απφ ηα 

ππνδείγκαηα, ππνρξεσηηθά ή κε, πνπ ζεζπίδνληαη κε λφκν, θαλνληζηηθέο πξάμεηο ή ηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο. Ζ ζπκπιήξσζε ή ε δηεπθξίληζε δελ επηηξέπεηαη λα έρεη σο ζπλέπεηα κεηαγελέζηεξε 

αληηθαηάζηαζε ή ππνβνιή εγγξάθσλ ζε ζπκκφξθσζε κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, αιιά κόλν ηε 

δηεπθξίληζε ή ζπκπιήξσζε, αθόκε θαη κε λέα έγγξαθα, εγγξάθσλ ή δηθαηνινγεηηθώλ πνπ έρνπλ 

ήδε ππνβιεζεί. ρεηηθά κε ηελ επηθχξσζε αληηγξάθσλ εγγξάθσλ, ηζρχεη ην άξζξν 1 ηνπ Ν.4250/2014. 

Ζ αξκφδηα επηηξνπή κπνξεί λα θαιεί εγγξάθσο ηνπο πξνζθέξνληεο λα δηεπθξηλίζνπλ, κέζα ζε εχινγε 

πξνζεζκία, ην πεξηερφκελν ηεο ηερληθήο ή νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο πνπ έρνπλ ππνβάιεη, αλ πεξηέρεη 

αζάθεηεο ήζζνλνο ζεκαζίαο, αηέιεηεο, επνπζηψδεηο παξαιείςεηο ή πξφδεια ηππηθά ή ππνινγηζηηθά 

ζθάικαηα πνπ ε επηηξνπή θξίλεη φηη κπνξνχλ λα ζεξαπεπηνχλ. Ζ δηεπθξίληζε απηή δελ πξέπεη λα έρεη 

σο απνηέιεζκα ηελ νπζηψδε αιινίσζε ηεο πξνζθνξάο θαη δελ πξέπεη λα πξνζδίδεη αζέκηην 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζηε ζπγθεθξηκέλε πξνζθνξά ζε ζρέζε κε ηηο ινηπέο. 

Ζ θαηάζεζε πξνζθνξάο ηεθκαίξεη ηελ απνδνρή πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο απφ ηνλ πξνζθέξνληα, 

φισλ ησλ φξσλ θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ δηαγσληζκνχ, εθφζνλ δελ έρνπλ αζθεζεί ζρεηηθέο 

ελζηάζεηο θαηά ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

O δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ παξαξηήκαηα πνπ επηζπλάπηνληαη ζηελ παξνχζα 

δηαθήξπμε θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο: 

 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α’ : Όξνη δηαθήξπμεο 

 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β’:  Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο – Πξνυπνινγηζκφο 

 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ’:  Τπφδεηγκα Τπεχζπλεο Γήισζεο (άξζξν 8 ηνπ Ν. 1599/1986) 

 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ’:  Τπφδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 

       

Γηα φηη δελ πεξηιακβάλεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε ηζρχνπλ νη πεξί πξνκεζεηψλ «Νφκνη – Γηαηάμεηο». 

                                              

                                               ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α΄ 

                                           ΟΡΟΗ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 

Αλαζέηνπζα Αξρή Γ. Ν. XIOY «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» 

Σίηινο πξνκήζεηαο/ CPV «ΡΑΜΜΑΣΑ»  (CPV 33141126-9) 
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Πξνϋπνινγηζκόο Γαπάλεο Έσο  40.000,00€ κε ΦΠΑ 

Υξεκαηνδόηεζε 
 ΚΑΔ 1311 

 Αλάιεςε Τπνρξέσζεο :302/26.02.2019 (ΑΓΑ: 6Ρ40469073-6ΔΝ) 

Σόπνο Τπνβνιήο Πξνζθνξώλ 
Γ.Ν. Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» (Έιελαο Βεληδέινπ 2, ΣΚ 82132, 

Σκήκα Πξσηνθφιινπ) 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο 

έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα θαη ζε πεξίπησζε ελψζεσλ 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα κέιε απηψλ, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε: 

 θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο 

 θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ 

(Δ.Ο.Υ.) 

 ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε 

πκθσλία Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Γ)  

 ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο 

ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

 Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

θαη ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ, δελ απαηηείηαη λα 

πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή 

πξνζθνξάο. 

 ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα κέιε ηεο επζχλνληαη έλαληη 

ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ. 

Σξόπνο Τπνβνιήο Πξνζθνξώλ θξαγηζκέλεο πξνζθνξέο 

Καηαιεθηηθή Ζκεξνκελία 

Τπνβνιήο Πξνζθνξώλ 
 12.03.2019, εκέξα Σξίηε θαη ώξα 14:00 κ.κ. 

Ζκεξνκελία Γηεμαγσγήο 

Γηαγσληζκνύ 
 13.03.2019, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 11:00 π.κ. 

Σόπνο Γηεμαγσγήο Γηαγσληζκνύ Γ. Ν.  ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ»  (Γξαθείν Πξνκεζεηψλ) 

Γεκνζηόηεηα 

Σν πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαηαρσξήζεθε: 

 ζην ΚΖΜΓΖ (www.promitheus.gov.gr ) 

 ζηελ ηζηνζειίδα ηελ αλαζέηνπζαο αξρήο (www.xioshosp.gr)   

Ζκεξνκελία δεκνζίεπζεο Πέκπηε 28.02.2019 

Γηάξθεηα ζύκβαζεο 
ΔΝΑ (1) ΔΣΟ (Με δηθαίσκα ηξίκελεο παξάηαζεο κεηά απφ 

απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Γ.Ν. Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ»). 

Υξόλνο ηζρύνο πξνζθνξώλ 

Οη Πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνζθέξνληεο γηα 

εθαηόλ  νγδόληα (180) εκεξνινγηαθέο κέξεο (παξ. 4, άξζ.97 ηνπ 

4412/16), πξνζεζκία πνπ αξρίδεη απφ ηελ επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο 

ηνπ δηαγσληζκνχ.  

Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο δχλαηαη λα παξαηαζεί, εθφζνλ δεηεζεί απφ 

ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξηλ απφ ηελ ιήμε ηεο (άξζ.97, Ν.4412/16). 

Αλαθνίλσζε επηινγήο αλαδφρνπ κπνξεί λα γίλεη θαη κεηά ηε ιήμε 
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ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, δεζκεχεη φκσο ην δηαγσληδφκελν, κφλν 

εθφζνλ απηφο ην απνδερζεί.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

 

ηελ δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ, ν 

μερσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο κε ηελ έλδεημε 

«Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» πξέπεη λα πεξηέρεη: 

α) Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, 

ζχκθσλα κε ηελ πεξ. (αα) ηνπ εδ. (β) ηνπ άξζξνπ 93 ηνπ Ν. 

4412/2016 θαη ζηελ νπνία ν πξνζθέξσλ ζα δειψλεη φηη: 

- Γελ ππάξρεη ζε βάξνο ηνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή 

απφθαζε γηα θάπνην αδίθεκα απφ ηα αλαθεξφκελα ζηελ 

παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016 

- Δίλαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνο σο πξνο ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ 

Ν.4412/2016 

- Γελ ηειεί ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο θαηαζηάζεηο 

ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ππφ ηελ 

επηθχιαμε ησλ παξαγξάθσλ 5 θαη 7 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ. 

- Έιαβε γλψζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ηνπο απνδέρεηαη 

αλεπηθχιαθηα ζην ζχλνιφ ηνπο. 

- Να αλαγξάθεη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ νπνίν 

ζπκκεηέρεη. 

- Ζ πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο 

παξνχζαο δηαθήξπμεο. Όια ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη 

είλαη αιεζή θαη αθξηβή. Να δειψλεηαη ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο 

πξνζθνξάο. 

- Παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα ή αμίσζε απνδεκίσζεο γηα 

νπνηαδήπνηε απφθαζε ηνπ Γ.Ν. Υίνπ «ΚΤΛΗΣΣΔΗΟ», 

ηδίσο ηεο αλαβνιήο ή ηεο αθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ γηα 

νπνηνλδήπνηε ιφγν ή αηηία. 

- Αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε, εθφζνλ απαηηεζεί απφ ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε 

ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αθνξνχλ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 80 ηνπ Ν. 4412/16.  

ε πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ είλαη λνκηθφ πξφζσπν Ο.Δ., Δ.Δ. ή 

Δ.Π.Δ., ε ππεχζπλε δήισζε πξέπεη λα ππνγξάθεηαη απφ ηνλ 

θαηαζηαηηθφ λφκηκν εθπξφζσπν. ηελ πεξίπησζε ησλ Α.Δ. απφ ηνλ 

Γηεπζχλνληα  χκβνπιν θαη φια ηα κέιε ηνπ Γ.. 

Ζ ππεχζπλε δήισζε πξέπεη λα θέξεη εκεξνκελία εληφο ησλ 

ηειεπηαίσλ ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξν ηεο 

θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ θαη δελ 

απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο απφ αξκφδηα 

δηνηθεηηθή αξρή ή ΚΔΠ.  

Σέινο, λα πιεξνχληαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο φιεο νη 

πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ππεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 

1599/1986 (Α’75) δείγκα ηεο νπνίαο επηζπλάπηεηαη  ζην 

Παξάξηεκα Γ’ ηεο  παξνχζαο  δηαθήξπμεο. 

  

β) Ννκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ 

θνξέα  αλάινγα κε ηελ κνξθή ηεο εηαηξίαο (φπσο παξαζηαηηθφ / 
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ΣΔΥΝΗΚΖ  ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

έγγξαθν ζχζηαζεο ηεο εηαηξίαο, ΦΔΚ, αληίγξαθν ή απφζπαζκα 

θαηαζηαηηθνχ). 

ε πεξίπησζε ζπκκεηνρήο ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ 

ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ηα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε 

δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ 

ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. 

 

γ)  Παξαζηαηηθό  εθπξνζώπεζεο,  εθφζνλ  νη  ελδηαθεξφκελνη 

ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε εθπξφζσπφ ηνπο. 

 

δ)  Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 

ζην άξζξν 72 ηνπ Ν. 4412/2016. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα 

ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα 30 εκέξεο κεηά ηελ ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο 

ηεο πξνζθνξάο. 

 

                             ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Ξερσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο ν νπνίνο ζα πεξηιακβάλεη ηα 

ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο (ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, 

θπιιάδηα,  prospectus, εγγπήζεηο, εκπεηξία θ.η.ι.) ηδίσο, (άξζ. 94 

ηνπ Ν.4412/16), ηα έγγξαθα θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 

ηεθκεξηψλνπλ  θαη θαιχπηνπλ ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο ηνπ θνξέα ζε 

ζπλάξηεζε κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ Παξαξηήκαηνο Β΄ . 

 

 

                       ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Ξερσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο επί πνηλή απνξξίςεσο,  κε ηελ 

έλδεημε  «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ  ΠΡΟΦΟΡΑ»  εληφο ηνπ νπνίνπ 

ηνπνζεηείηαη κόλνλ ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ ζπκκεηέρνληα, 

ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα Γ’,  απαξαίηεηα ζε δύν αληίγξαθα (εθ 

ησλ νπνίσλ ην έλα πξσηφηππν θαη ην δεχηεξν αληίγξαθν), θαζψο 

επίζεο   θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (cd) ζε κνξθή pdf. 

Ζ πξνζθεξφκελε ηηκή λα δίλεηαη ζε επξψ (EUR).  

Οη ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ 

πξνζθνξέο γηα ην ζχλνιν ηεο ππφ αλάζεζε πξνκήζεηαο ή γηα θάζε 

είδνο μερσξηζηά, αιιά ζην ζχλνιν ηεο δεηνχκελεο πνζφηεηαο ηνπ 

θάζε είδνπο, φπσο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην Παξάξηεκα Β’ 

Οη ηηκέο ηεο πξνζθνξάο είλαη δεζκεπηηθέο γηα ηνλ πξνκεζεπηή 

κέρξη ηελ νξηζηηθή παξάδνζε/πξνκήζεηα ηνπ είδνπο/εηδψλ θαη δελ 

αλαπξνζαξκφδνληαη.  

Οη ηηκέο ζα δίλνληαη αλά είδνο ζχκθσλα κε ηνλ αχμνληα αξηζκφ  

ηνπ ζπλεκκέλνπ παξαξηήκαηνο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. 

Καηά ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ, νη ηηκέο ησλ 

πξνζθεξφκελσλ εηδψλ ζα πξέπεη λα  είλαη ελαξκνληζκέλεο κε απηέο 

ηνπ Αξρείνπ Παξαηεξεηεξίνπ Αλψηαησλ Απνδεθηψλ Σηκψλ (άξζ. 

25, εδ. 1.1.3, ηνπ Ν. 4472/2017) πνπ αληηθαζηζηά ην πθηζηάκελν 

Παξαηεξεηήξην Σηκψλ (Ν. 3918/2011, άξζξα 13 & 14). Δάλ δελ 

ππάξρεη αληηζηνηρία ζα πξέπεη λα δειψλεηε κε Τπεχζπλε Γήισζε 

(Ν.1599/1986) θαη λα θαηαηίζεληαη ζπγθξηηηθά ζηνηρεία ηηκψλ πνπ 

λα επηβεβαηψλνληαη κε παξαζηαηηθά απφ πξνεγνχκελνπο 

δηαγσληζκνχο, κε νπνηνλδήπνηε θνξέα. Οη ηηκέο δελ επηηξέπεηαη λα 

είλαη αλψηεξεο απφ ηελ αληίζηνηρε πξνυπνινγηδφκελε ηηκή ηεο 
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ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

δηαθήξπμεο. 

Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη φηαλ ππάξρνπλ ζε απηήλ πξνζζήθεο ή 

δηνξζψζεηο, νη νπνίεο ηελ θαζηζηνχλ αζαθή θαηά ηελ θξίζε ηεο 

επηηξνπήο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ (άξζ. 102 ηνπ Ν 4412/16)  

Δάλ ζην δηαγσληζκφ νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη αζπλήζηζηα 

ρακειέο, ζα εμεηάδνληαη ιεπηνκεξψο πξηλ ηελ έθδνζε απφθαζεο 

θαηαθχξσζεο θαη ζα δεηείηαη απφ ηνλ ππνςήθην αλάδνρν έγγξαθε 

αηηηνιφγεζε θαη αλάιπζε ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο. Ζ 

αηηηνιφγεζε ζα δίδεηαη εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο, θαηά 

αλψηαην φξην δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο 

πξφζθιεζεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. (παξ. 1, άξζ.88 ηνπ Ν.4412) 

Πξνζθνξέο πνπ νη ηηκέο ηνπο ππεξβαίλνπλ ηελ πξνυπνινγηζζείζα 

δαπάλε απνξξίπηνληαη. 

Οη πάζεο θχζεσο Τπεχζπλεο Γειψζεηο θαη Οηθνλνκηθή πξνζθνξά 

ζα είλαη ελππφγξαθεο θαη κε ηελ ζθξαγίδα ηεο εηαηξίαο. 

ΓΛΧΑ ΔΓΓΡΑΦΧΝ Διιεληθή 

ΝΟΜΗΜΑ Δπξψ (€) 

ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

1. Ζ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, 

ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ζα 

γίλεη ζε κία δεκφζηα ζπλεδξίαζε, θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο 

(Άξζξν 117 παξ. 4), νπφηε θαη ζπληάζζεηαη έλα εληαίν πξαθηηθφ 

ηερλννηθνλνκηθήο.  

2. Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, γηα φζεο πξνζθνξέο 

δελ θξίζεθαλ θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ θαη ινηπψλ 

ζηνηρείσλ απνδεθηέο, δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη 

κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

3. Μεηά ην πέξαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ε αξκφδηα επηηξνπή ππνβάιιεη 

πξνο ην αξκφδην φξγαλν ηνπ Γ. Ν. Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ην 

πξαθηηθφ δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ πξνο έγθξηζε, ζην νπνίν 

δηαηππψλεη επαξθψο αηηηνινγεκέλε ηε γλψκε ηεο πεξί ηνπ 

ζπκθέξνληνο ή κε ηεο πξνζθνξάο ηνπ κεηνδφηε θαη κπνξεί λα 

πξνηείλεη ζην αξκφδην φξγαλν ηνπ Γ.Ν. Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ»: 

 ηελ θαηαθύξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 ηε καηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη 

ηελ επαλάιεςή ηνπ κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ φξσλ θαη 

ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. 

 ηελ νξηζηηθή καηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ 

δηαγσληζκνχ φηαλ ζπληξέρνπλ ιφγνη δεκνζίνπ 

ζπκθέξνληνο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε ζε θάζε κία ή 

πεξηζζόηεξεο από ηηο θάησζη πεξηπηώζεηο: 

α)   Έιιεηςε νπνηνπδήπνηε δηθαηνινγεηηθνχ δεηείηαη 

β)  Πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο θαη δελ 

πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή ή είλαη ππφ αίξεζε. 

γ)  Χο απαξάδεθηεο ζα απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο ζηηο νπνίεο δελ 

δίλεηαη ηηκή ζε ΔΤΡΧ ή πνπ θαζνξίδεηαη ζρέζε ΔΤΡΧ πξνο μέλν 

λφκηζκα. 
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ΑΠΟΡΡΗΦΖ  ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

δ)  Πξνζθνξά πνπ νξίδεη κηθξφηεξν απφ ην δεηνχκελν ρξφλν 

ηζρχνο.  

ε) Πξνζθνξά πνπ πεξηέρεη αηέιεηεο, ειιείςεηο, αζάθεηεο ή 

ζθάικαηα θαη δελ δηνξζψλνληαη / απνζαθελίδνληαη φηαλ αηηεζνχλ 

απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή. 

δ) Πξνζθνξά ε νπνία είλαη ελαιιαθηηθή, ρσξίο απηφ λα 

πξνβιέπεηαη απφ ηελ Γηαθήξπμε. 

ε)  Πξνζθνξά πνπ παξνπζηάδεη απνθιίζεηο απφ απαξάβαηνπο φξνπο 

ηεο Γηαθήξπμεο θαη ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ. 

ζ) Γηα νπνηνλδήπνηε άιιν ηπρφλ ιφγν πνπ απνξξέεη απφ ηελ 

παξνχζα δηαθήξπμε.  

ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ 

Σελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά 

απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο. 

 Σν ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο πξνζθνξάο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

ηζρχνληα ΦΠΑ,  δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο 

δηαθήξπμεο (είηε αθνξά ηνπο επηκέξνπο πξνυπνινγηζκνχο εηδψλ, 

είηε ηνλ πξνυπνινγηζκφ επί ηνπ ζπλφινπ ηεο πξνκήζεηαο). 

 

 

 

 

- ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ   

-ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

  -ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ 

- ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΤΜΒΑΖ 

 

 

 

Σπρφλ δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο 

παξέρνληαη φιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο απφ ην ηκήκα πξνκεζεηψλ 

ηνπ Γ.Ν. Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ζην ηει.22713/50258 θαη ζην 

email: promithion@xioshosp.gr  

Ζ απνζθξάγηζε ηνπ θπξίσο θαθέινπ ηεο πξνζθνξάο ζα γίλεη απφ 

ηελ αξκφδηα επηηξνπή ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ, παξνπζία 

κφλνλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιιαλ πξνζθνξά ή 

εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ ηνπο (άξζ.221 ηνπ Ν.4412/16). 

Πξνζθνξέο πνπ θαηαηέζεθαλ εθπξόζεζκα, δελ απνζθξαγίδνληαη, 

αιιά επηζηξέθνληαη. 

Ζ δηαδηθαζία ηεο απνζθξάγηζεο αθνινπζείηαη ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 100 ηνπ Ν.4412/16. 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα ιεθζνχλ ππφςε: 

i) Οη ηπρφλ λνκηθνί πεξηνξηζκνί ηεο επηρείξεζεο. 

 ii) Ζ ζπκθσλία ηεο πξνζθνξάο πξνο ηε δηαθήξπμε, ηνπο φξνπο, ηηο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο  θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ. 

 iii) Ο αληαγσληζκφο πνπ αλαπηχρζεθε. 

 v) Ζ πξνζθεξφκελε ηηκή ζε ζρέζε κε ην παξαηεξεηήξην ηηκψλ ή ηηο 

ηηκέο πνπ πξνζθέξζεθαλ ζε πξνεγνχκελνπο δηαγσληζκνχο θαη ηελ 

ηξέρνπζα ζηελ αγνξά ηηκή. 

Ζ ππνβνιή κφλν κίαο πξνζθνξάο δελ απνηειεί θψιπκα γηα ηε 

ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ αλάζεζε ηεο 

ζχκβαζεο  (άξζ. 117, παξ. 3 ηνπ Ν. 4412/16). 

Τπφ ηελ επηθχιαμε φζσλ νξίδνληαη ζην άξζξν 103 ηνπ Ν.4412/16, 

ε ζχλαςε ζχκβαζεο ζα γίλεη κε ηνλ πξνκεζεπηή πνπ έρεη θαηαζέζεη 

ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απφ 

εθείλνπο ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο ζα έρνπλ θξηζεί σο απνδεθηέο 

κε βάζεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. 

Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή 

εηδνπνηεί εγγξάθσο ηνλ πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα 
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γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ αλάδνρν»), λα ππνβάιεη εληφο 

πξνζεζκίαο, ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο, εηο δηπινύλ.            

Ζ πξνζεζκία απηήλ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ δέθα (10) 

νχηε κεγαιχηεξε ησλ είθνζη  (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 

ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ (άξζ.103 ηνπ Ν.4412/16). 

Σα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο ππνβάιινληαη ζηελ αλαζέηνπζα 

αξρή ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο παξαδίδεηαη ζηελ  

επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ πξνο  αμηνιφγεζε.  

Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ 

πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ην άξζ. 103 ηνπ Ν.4412/16. 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο 

(παξ. 4, άξζ.105 ηνπ Ν.4412/16) απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 

αλαθνίλσζεο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο,  πξνζθνκίδνληαο 

θαη ηελ εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ίζεο  κε ην 5% ηεο 

ζπκβαηηθήο αμίαο (ρσξίο ηνλ  Φ.Π.Α.) 

ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηελ 

ζχκβαζε κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη, θεξχζζεηαη έθπησηνο, 

θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ 

θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ 

ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα 

ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ 

καηαηψλεηαη (άξζ.106 ηνπ Ν.4412/16). 

Η παξνύζα ζύκβαζε ζα κπνξεί λα δηαθόπηεηαη κνλνκεξώο από ηελ 

εληνινδόρν Υπεξεζία ή λα αλαπξνζαξκόδεηαη κε θνηλή ζπκθωλία 

ηωλ δύν κεξώλ αλ ππνγξαθεί άιιε ζύκβαζε ζηα πιαίζηα ηωλ 

Υπεξεζηώλ ηνπ Ειιεληθνύ Δεκνζίνπ κε ζπκθεξόκελνπο όξνπο γηα 

όκνην πξνϊόλ-ππεξεζία ή αλ ηεζνύλ ζε ηζρύ λένη Νόκνη-Δηαηάμεηο-

Οδεγίεο γηα ην πξνϊόλ-ππεξεζία 

ΑΡΥΔ ΔΦΑΡΜΟΕΟΜΔΝΔ 

ΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΤΝΑΦΖ 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δεζκεχνληαη φηη:  

α) ζα ηεξνχλ θαη ζα εμαθνινπζνχλ λα ηεξνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε 

ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ, ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ 

απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, 

θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ 

ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο 

ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη 

εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα ΗΥ ηνπ 

Πξνζαξηήκαηνο Α’ ηνπ Ν. 4412/16.  

β) δελ ζα ελεξγήζνπλ αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαζ’ φιε 

ηελ δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, αιιά 

θαη θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ.  

ΚΤΡΧΔΗ Δ ΒΑΡΟ ΣΟΤ 

ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ 

Ο αλάδνρνο πξνκεζεπηήο πνπ δελ πξνζέξρεηαη κέζα ζηελ 

πξνζεζκία πνπ ηνπ νξίζηεθε  λα ππνγξάςεη ηελ ζχκβαζε ή λα ηελ 

απνζηείιεη ππνγεγξακκέλε, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ 

ηελ θαηαθχξσζε πνπ έγηλε ζην φλνκά ηνπ θαη απφ θάζε δηθαίσκα 

πνπ απνξξέεη απφ απηήλ. 

Ο αλάδνρνο πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ 

ηελ ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηή, 

εθφζνλ δελ θφξησζε, παξέδσζε ή αληηθαηέζηεζε ηα ζπκβαηηθά 

πιηθά ή δελ επηζθεχαζε ή ζπληήξεζε απηά κέζα ζηνλ ζπκβαηηθφ 
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ρξφλν ή ην ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε κεηά απφ αίηεζή ηνπ 

(άξζ. 206 ηνπ Ν. 4412/16) 

Γελ θεξχζζεηαη έθπησηνο φηαλ: 

- ην πιηθφ δελ θνξηψζεθε ή δελ παξαδφζεθε ή δελ 

αληηθαηαζηάζεθε κε επζχλε ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηελ ζχκβαζε. 

- φηαλ ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο. 

Αλ ην πιηθφ θνξησζεί ή αληηθαηαζηαζεί κεηά ηελ ιήμε ηνπ 

ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ 

ρνξεγήζεθε, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 206 & 207 ηνπ Ν. 4412/16,  

επηβάιιεηαη πξφζηηκν 5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο 

πνπ παξαδφζεθε εθπξφζεζκα. 

ε πεξηπηψζεηο έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην πξφζηηκν θαη νη 

ηφθνη επηβάιινληαη αλαιφγσο ζε φια ηα κέιε ηεο έλσζεο. 

ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ 

ζχκβαζε, επηβάιινληαη κε απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, 

χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, ην νπνίν 

ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ αλάδνρν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, ε νιηθή 

θαηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο θαιήο εθηέιεζεο. (ζρεηηθά άξζξα 221 

θαη 203 ηνπ Ν.4412/16). 

Δθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 203 ηνπ  

Ν.4412/2016, ν πξνκεζεπηήο ζα βαξχλεηαη θαη γηα θάζε δεκηά πνπ 

ηπρφλ ζα πξνθχςεη ζην Ννζνθνκείν απφ ηε κε εθηέιεζε ή θαθή 

εθηέιεζε ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 

- ΔΠΗΒΑΡΤΝΔΗ 

- ΠΛΖΡΧΜΖ 

- ΚΡΑΣΖΔΗ 

Σνλ αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε 

επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία (άξζξα 36 & 350 

ηνπ Ν.4412/16 θαζψο θαη ηνπ Ν. 3580/2007) 

Ο ΦΠΑ επί ηεο %  ζηνλ νπνίν αλάγεηαη ε δεηνχκελε πξνκήζεηα 

βαξχλεη ην Ννζνθνκείν. 

Οη ηηκέο πεξηιακβάλνπλ ην θφζηνο παξάδνζεο, κεηαθνξάο θαη 

νπνηνδήπνηε άιιν θφζηνο πνπ πηζαλφλ λα πξνθχπηεη ζηα πιαίζηα 

ηεο παξάδνζεο.  

Όιεο νη πιεξσκέο ζα γίλνληαη ζε επξψ κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ 

λφκηκσλ δηθαηνινγεηηθψλ πιεξσκήο θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ πνπ 

πξνβιέπνληαη:  

- ζην  Π.Γ. 80/2016 (ΦΔΚ Α’145/05.08.2016) «Αλάιεςε 

ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο»,  

- ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία  Ν. 4152/2013 (ΦΔΚ Α’ 107/09.05.13) 

Τπνπαξάγξαθνο Ε. 5 ζηελ νπνία ελζσκαηψζεθε ε Οδεγία 

2011/7/ΔΔ ζρεηηθά κε ηνλ λφκηκν ηφθν ππεξεκεξίαο θαη ησλ 

πξνζεζκηψλ πιεξσκήο,   

- θαζψο επίζεο θαη  ηα νξηδφκελα απφ ηνλ Ν. 4412/16 άξζ.200 γηα 

ηελ εμφθιεζε ηίηισλ πιεξσκήο ή ηελ είζπξαμε απαηηήζεσλ απφ ην 

δεκφζην θαη ηα Ν.Π.Γ.Γ. 

Καηά ηελ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο παξαθξαηείηαη ν πξνβιεπφκελνο 

απφ ην άξζξν 64 ηνπ Ν. 4172/2013 θφξνο εηζνδήκαηνο 4% 

ΔΝΣΑΔΗ 
ύκθσλα κε ην άξζξν 127 ηνπ Ν. 4412/2016 

1. Γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο κε εθηηκψκελε αμία θάησ ησλ εμήληα 

ρηιηάδσλ (60.000) επξψ (ρσξίο Φ.Π.Α.), ζε πεξίπησζε έλζηαζεο 
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θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε πξνζεζκία άζθεζεο ηεο 

είλαη πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο 

πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα. Ζ έλζηαζε θαηά 

ηεο δηαθήξπμεο ππνβάιιεηαη ζε πξνζεζκία πνπ εθηείλεηαη κέρξη ην 

ήκηζπ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηελ δεκνζίεπζε ηεο 

δηαθήξπμεο ζην ΚΖΜΓΖ κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 

ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ.  

2. Ζ έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε 

νπνία απνθαζίδεη, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα θαη ζην άξζξν 221 

ηνπ Ν.4412/2016, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο έλζηαζεο ε νπνία κπνξεί λα γίλεη ζχκθσλα κε 

ηνπο ηξφπνπο πνπ νξίδεη ν Ν.4412/16, άξζ.376, παξ.11. 

3. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ 

θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε θαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ ηνπ 

Γεκνζίνπ, πνζνχ ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο 

εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Σν παξάβνιν απηφ απνηειεί 

δεκφζην έζνδν. Σν παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή ή κεξηθψο δεθηή, απφ 

ην απνθαζίδνλ δηνηθεηηθφ φξγαλν. 

ΔΓΓΤΖΔΗ 

Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ πνπ αληηζηνηρεί 

ζε πνζνζηφ 2% επί ηεο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο ησλ 

πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ/ππεξεζηψλ εθηφο ΦΠΑ, κε αλάινγε 

ζηξνγγπινπνίεζε, ζχκθσλα κε ηνλ Ν.4412/2016, άξζ.72, παξ. 1α 

Δγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο πνπ 

αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 

ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ/ππεξεζηψλ εθηφο ΦΠΑ θαη θαηαηίζεηαη 

θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηνλ Ν.4412/2016, 

άξζ. 72, παξ.1β 

 

 

 

 

 

ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΜΑΣΑΗΧΖ 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή καηαηψλεη ή δχλαηαη λα καηαηώζεη ηελ 

δηαδηθαζία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ γηα νιφθιεξν ην 

αληηθείκελφ ηνπ ή ηκήκα απηνχ, εθφζνλ επηηξέπεηαη ε θαηάζεζε 

ηέηνησλ πξνζθνξψλ, γηα ηνπο ιφγνπο θαη ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζ. 

106, παξ. 1 & 2 ηνπ Ν.4412/16, κεηά απφ ηελ γλψκε ηεο αξκφδηαο 

επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.  

Αλ δηαπηζησζνχλ ζθάικαηα ή παξαιείςεηο ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην 

ηεο δηαδηθαζίαο, ε αλαζέηνπζα αξρή δηαηεξεί - κεηά απφ ηελ γλψκε 

ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ - ην δηθαίσκα λα αθπξώζεη κεξηθψο ηε 

δηαδηθαζία ή λα αλακνξθψζεη αλάινγα ην απνηέιεζκά ηεο ή λα 

απνθαζίζεη ηελ επαλάιεςή ηεο,  απφ ην ζεκείν πνπ  εκθηινρψξεζε 

ην ζθάικα ή ε παξάιεςε. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή δηαηεξεί, επίζεο ην δηθαίσκα, κεηά απφ γλψκε 

ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, λα απνθαζίζεη, παξάιιεια κε ηελ 

καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ επαλάιεςε νπνηαζδήπνηε 

θάζεο ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ, κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ 

φξσλ ηεο ή ηελ πξνζθπγή ζηελ δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε 

(άξζ. 29 ή 32 ηνπ Ν.4412/16). 

ΠΑΡΑΓΟΖ – ΠΑΡΑΛΑΒΖ Με απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε παξαιαβή ησλ πιηθψλ 

γίλεηαη απφ επηηξνπέο, πνπ ζπγθξνηνχληαη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 11, 

εδάθην β, ηνπ άξζ. 221, ηνπ Ν.4412/16 θαη ζχκθσλα κε ηα 
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νξηδφκελα ζην άξζ. 208 ηνπ σο άλσ λφκνπ.  

Ο ρξφλνο παξάδνζεο ησλ εηδψλ ή ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ζα 

νξηζηεί κε ηελ ζχλαςε ζχκβαζεο. 

 

                                                                                                     

                                                             

                                                             Ζ ΓΗΟΗΚΖΣΡΗΑ  

                                               ΣΟΤ Γ.Ν. ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» 

 

 

                                                     ΔΛΔΝΖ   ΚΑΝΣΑΡΑΚΖ 
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                                                             ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β΄                                           

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ «ΡΑΜΜΑΣΧΝ» 

ΤΝΟΛΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: έσο 40.000,00€ 

 

                                                                     ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ 

1. Φπζηθά Υαξαθηεξηζηηθά:  

α. Σα πξνο πξνκήζεηα ξάκκαηα ζα πξέπεη λα είλαη θαηλνχξηα, ακεηαρείξηζηα, πιήξε,   απνζηεηξσκέλα, 

κηαο ρξήζεο θαη λα ζπκθσλνχλ κε ηηο βαζηθέο απαηηήζεηο ηεο ππ’ αξηζκφ ΓΤ8δ/Γ.Π.Οηθ 130648 πνπ 

αθνξά ηελ Δλαξκφληζε ηεο Δζληθήο Ννκνζεζίαο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 93/42/ΔΟΚ πεξί ηαηξφ 

ηερλνινγηθψλ πξντφλησλ.  

β.  Σα ηδηαίηεξα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη  ηδηφηεηεο θάζε νκνεηδνχο θαηεγνξίαο ξάκκαηνο, φπσο 

κέγεζνο, δηαζηάζεηο, θιπ. πξνζδηνξίδνληαη γηα θάζε δεηνχκελν απφ ηελ Τπεξεζία ξάκκα, ζηελ 

νλνκαζία ησλ ξακκάησλ πνπ αλαγξάθνληαη ζηηο εηδηθέο πξνδηαγξαθέο. 

  

2. πλνδεπηηθά Έγγξαθα / Πηζηνπνηεηηθά  

α. Σερληθή πξνζθνξά, κε πιήξε πεξηγξαθή ηνπ πξνζθεξφκελνπ ξάκκαηνο καδί κε πιήξε    θπζηθά ή 

ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη νπνηνδήπνηε άιιν ζηνηρείν πνπ πξνζδηνξίδεη επαθξηβψο   ην είδνο. 

Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη ηα θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα ή πξφηππα, Prospectus,  θσηνγξαθίεο, κεζνδνινγία 

παξαγσγήο θαη εγθξίζεηο απηήο, παξαπνκπή ζε επίζεκε θαη έγθπξε βηβιηνγξαθία, κεζνδνινγία 

ειέγρνπ θαηαιιειφηεηαο ηνπ ξάκκαηνο, ηπρφλ εγθξίζεηο πνπ έρεη ιάβεη, ζπζθεπαζία, παξερφκελεο 

εγγπήζεηο θιπ.   

β. Πηζηνπνηεηηθά ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ ζχκθσλα κε ηα Πξφηππα ISO 9001 «πζηήκαηα 

Γηαρείξηζεο ηεο Πνηφηεηαο – Απαηηήζεηο» ή ISO 13485 «χζηεκα Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο γηα Ηαηξφ 

ηερλνινγηθά Πξντφληα».  

γ. Πηζηνπνηεηηθά ηεο πξνκεζεχηξηαο εηαηξείαο ζχκθσλα κε ηα Πξφηππα ISO 9001 «πζηήκαηα 

Γηαρείξηζεο ηεο Πνηφηεηαο – Απαηηήζεηο» ή ISO 13485 «χζηεκα Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο γηα Ηαηξφ 

ηερλνινγηθά Πξντφληα», γηα δηάζεζε ηαηξφ ηερλνινγηθψλ πξντφλησλ.  

δ. Βεβαίσζε ηήξεζεο ησλ θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ νξζήο πξαθηηθήο δηαλνκήο ηαηξφ   ηερλνινγηθψλ 

πξντφλησλ» ζχκθσλα κε ηελ ππνπξγηθή απφθαζε ΓΤ8δ/Γ.Π νηθ/1348 (ΦΔΚ 32/Β΄/16.01.2004).  

ε. Πηζηνπνηεηηθφ CE γηα θάζε πξνζθεξφκελν ξάκκα απφ θνηλνπνηεκέλν νξγαληζκφ ή πηζηνπνηεηηθφ ηνπ 

θνηλνπνηεκέλνπ νξγαληζκνχ φπνπ ζα δειψλεηαη ε ρνξήγεζε ηνπ  δηθαηψκαηνο ζηνλ θαηαζθεπαζηή λα 

επηζέηεη ηε ζήκαλζε CE καδί κε ηνλ ηεηξαςήθην αξηζκφ  ηνπ, επί  ησλ πξντφλησλ. Σν πηζηνπνηεηηθφ 

θπθινθνξίαο CE Mark λα είλαη κεηαθξαζκέλν ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη επηθπξσκέλν απφ ην 

Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ ή απφ δηθεγφξν.  

δ. Απαηηνχληαη ηνπιάρηζηνλ δχν θιηληθέο κειέηεο δεκνζηεπκέλεο ζε ηαηξηθά - επηζηεκνληθά  πεξηνδηθά 

γηα ην θάζε είδνο.  

ε.  Καηάινγνο πειαηψλ (Ννζνθνκεία πνπ πξνκεζεχνληαη ηα είδε).  

ζ. Τπεχζπλε δήισζε  φπνπ ζα δειψλεηαη ην εξγνζηάζην θαη ε ρψξα θαηαζθεπήο ηνπ ξάκκαηνο  θαη ην 

εξγνζηάζην  θαη ε ρψξα ζπζθεπαζίαο θαη δηαλνκήο (ζε πεξίπησζε πνπ είλαη δηαθνξεηηθά) φπσο επίζεο 

CE θαη ISO ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο.  

η. Ζ πξνκεζεχηξηα εηαηξεία, ζε πεξίπησζε πνπ είλαη δηαθνξεηηθή απφ ηελ θαηαζθεπάζηξηα, λα είλαη 

εμνπζηνδνηεκέλε απφ ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία γηα ηελ δηαθίλεζε ησλ πξντφλησλ ηεο ζηα 

Διιεληθά Γεκφζηα Ννζνθνκεία, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε νξζή/έγθαηξε πξνκήζεηα ησλ πξντφλησλ ζην 

Ννζνθνκείν, ε νπνία ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα Ννκνζεζία, θαζψο θαη ε ηήξεζε φισλ ησλ 

δηαδηθαζηψλ ηρλειαζηκφηεηαο ζε πηζαλή αλάθιεζε/απφζπξζε πξντφληνο ή κεηά απφ ηελ ζπκπιήξσζε 

ηεο "Κάξηαο Αλαθνξάο Πεξηζηαηηθψλ Υξεζηψλ Ηαηξνηερλνινγηθψλ Πξντφλησλ (ιεπθή θάξηα)" απφ 

ηνλ ρξήζηε.  
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ηα. Κάζε πξνζθέξνπζα εηαηξεία, ζε πεξίπησζε πνπ είλαη δηαθνξεηηθή απφ ηελ θαηαζθεπάζηξηα,  λα 

πξνζθνκίζεη δήισζε ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο πνπ λα αλαθέξεη φηη ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο 

ζχκβαζεο ζηελ πξνζθέξνπζα εηαηξεία, ε θαηαζθεπάζηξηα ζα δεζκεπηεί λα ηελ  πξνκεζεχζεη κε ηελ 

ζπγθεθξηκέλε πνζφηεηα ησλ θαηαθπξσζέλησλ εηδψλ ηεο ζχκβαζεο. 

 

3. Σα Λεηηνπξγηθά - Φπζηθά Υαξαθηεξηζηηθά θαη νη ηδηφηεηεο ησλ δεηνχκελσλ ξακκάησλ ζα πξέπεη λα 

θαιχπηνληαη απφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ  πηζηνπνηεηηθνχ ζήκαλζεο (CE), ην νπνίν απνηειεί 

δηθαηνινγεηηθφ πνπ πξέπεη λα πξνζθνκηζζεί κε ηε ηερληθή πξνζθνξά θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο 

εηαηξείαο. 

   

4. Πηζηνπνίεζε πζηήκαηνο Πνηφηεηαο: ε πεξίπησζε πνπ ππνβάιινληαη κεηαθξαζκέλα 

δηθαηνινγεηηθά πηζηνπνίεζεο λα ππνβάιιεηαη θαη θ/ν πξσηφηππνπ δηθαηνινγεηηθνχ. 

  

5. πζθεπαζία. Σα ξάκκαηα λα παξαδίδνληαη κε ηηο ζπζθεπαζίεο [αηνκηθή (ηεκαρίνπ), εκπνξηθή (θνπηί) 

θαη κεηαθνξάο (θνχηεο)], πνπ δηαηίζεληαη ζην εκπφξην, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηηο απαηηήζεηο ηνπ 

πηζηνπνηεηηθνχ ζήκαλζεο (CE), πνπ δηαζέηεη ην θάζε πιηθφ. Σα πιηθά ζπζθεπαζίαο κεηαθνξάο (θνχηεο) 

πξέπεη λα κελ επεξεάδνπλ ην πεξηερφκελν, λα εμαζθαιίδνπλ ηελ αζθαιή κεηαθνξά ηνπ θαη λα 

παξέρνπλ πξνζηαζία απφ εμσγελείο παξάγνληεο (πγξαζία, ζθφλε θιπ) θαη λα είλαη απηά πνπ 

θαζνξίδνληαη απφ ηνλ πηζηνπνηεκέλν θαηαζθεπαζηή.  

 

6. Δπηζεκάλζεηο. Σα ππφ πξνκήζεηα ξάκκαηα, θαηά ηελ παξάδνζή ηνπο, λα θέξνπλ επί ηεο ζπζθεπαζίαο 

πνπ πξνζθέξνληαη, φιεο ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ην πηζηνπνηεηηθφ ζήκαλζεο (CE) επηζεκάλζεηο. 

Δπηπιένλ λα θέξνπλ ηα παξαθάησ ζηνηρεία αλαγλψξηζεο:  

α. Σελ εκεξνκελία κέρξη ηελ νπνία ην πξντφλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί αζθαιψο, ρσξίο ππνβηβαζκφ 

ηεο επίδνζεο.   

 β. Σηο εηδηθέο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο ή θαη ρεηξηζκνχ.  Σηο ελδεδεηγκέλεο πξνεηδνπνηήζεηο ή θαη 

πξνθπιάμεηο.   

 γ. Οπνηαδήπνηε άιιε έλδεημε πξνβιέπεηαη λα θέξεη απηφ ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία 

(Ζκεξνκελία παξαγσγήο, ιήμεσο, απνζηεηξψζεσο, αξηζκφο ηεκαρίσλ αλά κνλάδα ζπζθεπαζίαο   θιπ).   

  

7. Ηδηαίηεξεο Απαηηήζεηο:  

 α. Σα ππφ πξνκήζεηα απνζηεηξσκέλα ξάκκαηα λα είλαη πξφζθαηεο παξαγσγήο. Ζ Γηάξθεηα «δσήο» 

(εκεξνκελία παξαγσγήο ηνπ απνζηεηξσκέλνπ πξντφληνο έσο εκεξνκελία ιήμεο) ησλ ππφ πξνκήζεηα 

ξακκάησλ λα είλαη ηνπιάρηζηνλ είθνζη ηέζζεξηο (24) κήλεο. Σα πξντφληα πνπ ζα πξνζθνκηζζνχλ λα 

έρνπλ ππφινηπν δηάξθεηαο «δσήο» (ρξήζεο) θαη απνζηείξσζεο ίζε ή κεγαιχηεξε απφ ηα 8/10 (νθηψ 

δέθαηα) ηνπ πξναλαθεξζέληνο ζπλνιηθνχ ρξφλνπ.  

β.  ε πεξίπησζε πνπ παξαηεξεζεί αιινίσζε ηνπ πξντφληνο πξηλ ηε ιήμε ηνπ ρξνληθνχ νξίνπ ρξήζεο 

ηνπ, ε νπνία απνδεηγκέλα δελ νθείιεηαη ζε θαθή ζπληήξεζε, ν πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα 

αληηθαηαζηήζεη φιε ηελ αιινησκέλε πνζφηεηα κε λέαο παξαγσγήο πιηθά ηεο ίδηαο θαηαζθεπάζηξηαο 

εηαηξείαο πνπ ζα πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζεο πξνδηαγξαθήο, κέζα ζε 15 εκέξεο απφ ηελ 

έγγξαθε εηδνπνίεζή ηνπ.  

γ. Γηα ηα πιηθά πνπ δελ ππάξρεη θαζνξηζκέλνο ρξφλνο δηάξθεηαο «δσήο»  ηνπο, ζα πξέπεη ν 

πξνκεζεπηήο λα βεβαηψλεη ηελ άξηζηε ιεηηνπξγηθφηεηα απηψλ, γηα ηνπιάρηζηνλ 24 κήλεο.  

 

8. Κάζε πξνκεζεπηήο  λα θαηαζέζεη ηερληθή πξνζθνξά, κε πιήξε πεξηγξαθή ηνπ πξνζθεξφκελνπ 

ξάκκαηνο θαη νπνηνδήπνηε άιιν ζηνηρείν πνπ πξνζδηνξίδεη επαθξηβψο ην είδνο. Δλδεηθηηθά 

αλαθέξνληαη ηα θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα ή πξφηππα, Prospectus, θσηνγξαθίεο, κεζνδνινγία παξαγσγήο 

θαη εγθξίζεηο απηήο, παξαπνκπή ζε επίζεκε θαη έγθπξε βηβιηνγξαθία, κεζνδνινγία ειέγρνπ 

θαηαιιειφηεηαο ηνπ πιηθνχ, ηπρφλ εγθξίζεηο πνπ έρεη ιάβεη, ζπζθεπαζία, παξερφκελεο εγγπήζεηο  θιπ.  

 

9. Τπνβνιή πιηθψλ γηα αμηνιφγεζε. 

   

Ζ θαηάζεζε δείγκαηνο γηα όια ηα ξάκκαηα θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο 

πξνκήζεηαο.   
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Δίδε πνπ δελ πιεξνύλ ηηο απαηηήζεηο ηεο Τπεξεζίαο θξίλνληαη αθαηάιιεια.  

    

10. Απαξάβαηνη φξνη: Όια ηα παξαπάλσ είλαη Απαξάβαηνη Όξνη θαη κε θάιπςε έζησ θαη ελφο 

ΖΜΑΗΝΔΗ ΑΠΟΡΡΗΦΖ ΣΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΚΑΗ ΣΖ ΠΑΡΑΛΑΒΖ.  

 

11. Tα πξνο παξάδνζε είδε είλαη επηζπκεηφ λα είλαη θσδηθνπνηεκέλα ζχκθσλα κε ην Γηεζλέο Πξφηππν 

GS1.  

 

12. Σα πξναλαθεξζέληα ζηνηρεία θσδηθνπνίεζεο ζχκθσλα κε ην ζχζηεκα GS1 ζα ππνβάιινληαη κε ηελ 

Οηθνλνκηθή πξνζθνξά θαη ζα πεξηιακβάλνληαη ζην Παξάξηεκα ηεο χκβαζεο.       

 

           ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΡΑΜΜΑΣΧΝ 

Η. ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ - ΓΔΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΧΝ ΡΑΜΜΑΣΧΝ 

1. Σα πξνζθεξφκελα ξάκκαηα θάζε ηχπνπ πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλα ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα 

λνκνζεζία απφ Κνηλνπνηεκέλν Οξγαληζκφ πνπ βξίζθεηαη εγθαηαζηεκέλνο θαη ιεηηνπξγεί λφκηκα 

ζην έδαθνο ελφο απφ ηα Κξάηε Μέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη λα θέξνπλ ζε επθξηλή ζέζε ηνπ 

ηειηθνχ πεξηέθηε ηνπο ηελ πξνβιεπφκελε ζήκαλζε CE. 

 

2.  Σα πξνζθεξφκελα ξάκκαηα πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο απαηηήζεηο ησλ ζρεηηθψλ 

κνλνγξαθηψλ ηεο Δπξσπατθήο Φαξκαθνπνηίαο. 

  

3.  ηελ επηθάλεηα ηνπ ηειηθνχ πεξηέθηε φισλ ησλ πξνζθεξνκέλσλ ξακκάησλ πξέπεη λα 

αλαγξάθνληαη κε επθξηλή θαη επαλάγλσζην ηξφπν ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 

α) ν θσδηθφο θαηαιφγνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή 

β) ε ρεκηθή ζχζηαζε ηνπ πιηθνχ θαηαζθεπήο ηνπ λήκαηνο 

γ) ε ρεκηθή ζχζηαζε ηνπ πιηθνχ ην νπνίν ελδερνκέλσο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ επηθάιπςε ηνπ 

λήκαηνο 

δ) ε θαηαζθεπαζηηθή δνκή (πιεθηφ πνιχθισλν, πεξηειηγκέλν πνιχθισλν, κνλφθισλν θ.ν.θ) θαη ην 

ρξψκα ηνπ λήκαηνο 

ε) ε δηάκεηξνο θαη ην κήθνο ηνπ λήκαηνο ζην κεηξηθφ ζχζηεκα  

ζη) ην κήθνο ηεο βειφλεο ζην κεηξηθφ ζχζηεκα, ν ηχπνο ηεο δηαηνκήο ηεο θαζψο θαη ν βαζκφο 

θάκςεο ηεο βειφλεο ζε κνίξεο ή ζε θιάζκα πεξηθεξείαο θχθινπ 

δ) ε έλδεημε «ζηείξν», ε κέζνδνο απνζηείξσζεο, ν αξηζκφο ηεο θαηαζθεπαζηηθήο παξηίδαο, ε 

νξηαθή εκεξνκελία αζθαινχο ρξήζεο εθθξαζκέλε ζε έηνο θαη κήλα θαη ε έλδεημε φηη ην πξντφλ 

πξννξίδεηαη γηα κία θαη κφλν ρξήζε (ζεκ. ηα ζηνηρεία απηά κπνξεί λα παξέρνληαη θαη κε ηελ ρξήζε 

ησλ εηδηθψλ ζπκβφισλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο ζρεηηθέο νδεγίεο) 

ε) ε επσλπκία θαη ν ηφπνο εγθαηάζηαζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή 

 

4. Πξηλ ηελ ηειηθή θαηαθχξσζε ε ππεξεζία έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνβεί ζε έιεγρν δεηγκάησλ.  Σα 

έμνδα επηβαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή. 

 

5. Σν κήθνο ησλ πξνζθεξνκέλσλ βεινλψλ κπνξεί λα είλαη έσο 2 ρηι κηθξφηεξν ή κεγαιχηεξν απφ 

ην δεηνχκελν κήθνο απφ 17mm θαη πάλσ θαη 1ρηι κηθξφηεξν ε κεγαιχηεξν θάησ απφ 17 mm. 

 

6. Ο αξηζκφο αηξαπκαηηθψλ ξακκάησλ, (ξάκκαηα κε βειφλε), αλά ηειηθφ πεξηέθηε δελ απνηειεί 

νπζηψδεο θξηηήξην αμηνιφγεζεο θαη δελ επηηξέπεηαη λα ζπληζηά ιφγν εηδηθήο πξνηίκεζεο ή 

απφξξηςεο πξνζθνξψλ. Γηα ηελ νηθνλνκηθή αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ κε δηαθνξεηηθφ αξηζκφ 

αηξαπκαηηθψλ ξακκάησλ αλά ηειηθφ πεξηέθηε ιακβάλεηαη ππ΄ φςε ε αλά ξάκκα ηηκή. 

 

7. Σα απνξξνθήζηκα ξάκκαηα πξέπεη απαξαίηεηα λα είλαη ζπζθεπαζκέλα ζε εηδηθφ θάθειν 

αινπκηλίνπ. 
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8. Οη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ πξέπεη λα δειψζνπλ ζηελ ηερληθή ηνπο πξνζθνξά ην 

εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ησλ ξακκάησλ θαζψο θαη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζεο ηνπ ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 18 ηνπ Π.Γ. 394/96. Δπί πνηλή απόξξηςεο   

 

9. Να θαηαηεζνχλ ηα πξσηφηππα θπιιάδηα νδεγηψλ φισλ ησλ θαηεγνξηψλ ησλ ξακκάησλ ζηα 

νπνία λα εκπεξηέρνληαη ππνρξεσηηθά θαη νδεγίεο ζηελ Διιεληθή γιψζζα (ΓΤΑ/ νηθ. 2480 άξζξν 

4 παξ4). Δπί πνηλή απόξξηςεο. 

 

10. Ζ θαηάζεζε δχν (2) δεηγκάησλ αλά θαηεγνξία ξάκκαηνο είλαη ππνρξεσηηθή. 

 

11. Να θαηαηεζνχλ γηα θάζε ηχπν ζπλζεηηθνχ απνξξνθήζηκνπ ξάκκαηνο δχν (2) θιηληθέο κειέηεο 

φπνπ λα πξνθχπηεη ε ζπκπεξηθνξά  ηνπ ξάκκαηνο θαη φρη ηεο πξψηεο χιεο, κέζα ζηνλ ηζηφ. 

 

12. Γηα ηα δεηνχκελα ραξαθηεξηζηηθά ησλ βειφλσλ λα θαηαηίζεληαη ζρεηηθά έγγξαθα ηνπ 

θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ.  

                                          

 II. ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΧΝ ΡΑΜΜΑΣΧΝ – ΔΗΓΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

         1. ΡΑΜΜΑΣΑ  ΤΝΘΔΣΗΚΑ  ΜΟΝΟΚΛΧΝΑ  ΜΖ  ΑΠΟΡΡΟΦΖΗΜΑ  ΑΠΟ  ΠΟΛΤΑΜΗΓΗΟ (NYLON) 

Να είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ ζπλζεηηθφ, κνλφθισλν, κε απνξξνθήζηκν πνιπακίδην 6.6                

(λάηινλ), ζε κπιε ή καχξν ρξψκα ή άβαθν. Να δηαηίζεληαη κε βειφλεο κε πεπιαηπζκέλν ζψκα            

θαη εζσηεξηθέο & εμσηεξηθέο απιαθψζεηο γηα αζθαιέζηεξν θξάηεκα ζην βεινλνθάηνρν. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥ 
Μονάδα 

μέηρηζης 
Ποζόηηηες 

Καθαρή 

ηιμή ανά 

μονάδα 

μέηρηζης 

ΥΝΟΛΟ 

ΧΩΡΙ 

ΦΠΑ 

ΥΝΟΛΟ 

ΜΕ ΦΠΑ 

9% 

0, BΕΛΟΝΑ ΑΝΣΙΣΡΟΦΩ ΚΟΠΣΟΤΑ, 

1/2 ΚΤΚΛΟΤ ΜΗΚΟ 40ΜΜ, ΜΗΚΟ 

ΡΑΜΜΑΣΟ 1 Μ. 

 
Σεμάχιο 

 
120 

 
0,48 

 
57,60 

 
62,78 

0, BΕΛΟΝΑ ΚΟΠΣΟΤΑ, 3/8 ΚΤΚΛΟΤ 

ΜΗΚΟ 90ΜΜ, ΜΗΚΟ ΡΑΜΜΑΣΟ 1 Μ. 
Σεμάχιο 48 0,57 27,36 29,82 

0, ΒΕΛΟΝΑ ΣΡΟΓΓΤΛΗ 1/2 ΚΤΚΛΟΤ 

ΜΗΚΟ 40ΜΜ, ΜΗΚΟ ΡΑΜΜΑΣΟ 1Μ 
Σεμάχιο 120 0,48 57,60 62,78 

1, BΕΛΟΝΑ ΑΝΣΙΣΡΟΦΩ ΚΟΠΣΟΤΑ, 

1/2 ΚΤΚΛΟΤ ΜΗΚΟ 50ΜΜ, ΜΗΚΟ 

ΡΑΜΜΑΣΟ 1 Μ. 

Σεμάχιο 120 0,56 67,20 73,24 

1, BΕΛΟΝΑ ΚΟΠΣΟΤΑ, 3/8 ΚΤΚΛΟΤ 

ΜΗΚΟ 90ΜΜ, ΜΗΚΟ ΡΑΜΜΑΣΟ 1 Μ. 
Σεμάχιο 60 0,55 33,00 35,97 

1, BΕΛΟΝΑ ΣΡΟΓΓΤΛΗ, 1/2 ΚΤΚΛΟΤ 

ΜΗΚΟ 40ΜΜ, ΜΗΚΟ ΡΑΜΜΑΣΟ 1 Μ. 
Σεμάχιο 60 0,45 27,00 29,43 

2, BΕΛΟΝΑ ΚΟΠΣΟΤΑ, 3/8 ΚΤΚΛΟΤ 

ΜΗΚΟ 90ΜΜ, ΜΗΚΟ ΡΑΜΜΑΣΟ 1 Μ. 
Σεμάχιο 60 0,55 33,00 35,97 

2/0, BΕΛΟΝΑ ΚΟΠΣΟΤΑ ΕΤΘΕΙΑ ΜΗΚΟ 

55ΜΜ, ΜΗΚΟ ΡΑΜΜΑΣΟ 1 Μ. 
Σεμάχιο 60 0,65 39,00 42,51 

2/0, BΕΛΟΝΑ ΚΟΠΣΟΤΑ, 3/8 ΚΤΚΛΟΤ 

ΜΗΚΟ 40ΜΜ, ΜΗΚΟ ΡΑΜΜΑΣΟ 45 

ΕΚ. 

Σεμάχιο 960 0.31 297,60 324,38 

2/0, BΕΛΟΝΑ ΣΡΟΓΓΤΛΗ, 1/2 ΚΤΚΛΟΤ 

ΜΗΚΟ 30ΜΜ, ΜΗΚΟ ΡΑΜΜΑΣΟ 1 Μ. 
Σεμάχιο 3.240 0,48 1.555,20 1.695,16 

3/0, BΕΛΟΝΑ ΑΝΣΙΣΡΟΦΩ ΚΟΠΣΟΤΑ 

3/8 ΚΤΚΛΟΤ, ΜΗΚΟ 26ΜΜ, ΜΗΚΟ 
Σεμάχιο 2.400 0,44 1.056,00 1.151,04 
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ΡΑΜΜΑΣΟ 45 ΕΚ. 

4/0, BΕΛΟΝΑ ΑΝΣΙΣΡΟΦΩ ΚΟΠΣΟΤΑ, 

3/8 ΚΤΚΛΟΤ, ΜΗΚΟ 19ΜΜ, ΜΗΚΟ 

ΡΑΜΜΑΣΟ 45 ΕΚ. 

Σεμάχιο 4.800 0,45 2.160,00 2.354,40 

2/0, BΕΛΟΝΑ ΑΝΣΙΣΡΟΦΩ 

ΚΟΠΣΟΤΑ,ΠΛΑΣΙΚΗ 3/8 KΤΚΛΟΤ, 

ΜΗΚΟ 26ΜΜ, ΜΗΚΟ ΡΑΜΜΑΣΟ 75 

ΕΚ. 

Σεμάχιο 4.800 0,63 3.024,00 3.296,16 

2/0, BΕΛΟΝΑ ΚΟΠΣΟΤΑ, 3/8 

ΚΤΚΛΟΤ,ΠΛΑΣΙΚΗ ΜΗΚΟ 40ΜΜ, 

ΜΗΚΟ ΡΑΜΜΑΣΟ 75 ΕΚ. 

Σεμάχιο 1.200 0,38 456,00 497,04 

3/0, BΕΛΟΝΑ ΑΝΣΙΣΡΟΦΩ ΚΟΠΣΟΤΑ 

,ΠΛΑΣΙΚΗ 3/8 KΤΚΛΟΤ, ΜΗΚΟ 19ΜΜ, 

ΜΗΚΟ ΡΑΜΜΑΣΟ 45 ΕΚ. 

Σεμάχιο 3.240 0,30 972,00 1.059,48 

3/0, BΕΛΟΝΑ ΑΝΣΙΣΡΟΦΩ ΚΟΠΣΟΤΑ 

,ΠΛΑΣΙΚΗ 3/8ΚΤΚΛΟΤ , ΜΗΚΟ 26ΜΜ,  

ΜΗΚΟ ΡΑΜΜΑΣΟ 45 ΕΚ. 

Σεμάχιο 1.200 0,44 528,00 575,52 

3/0, BΕΛΟΝΑ ΑΝΣΙΣΡΟΦΩ ΚΟΠΣΟΤΑ 

,ΠΛΑΣΙΚΗ 3/8 ΚΤΚΛΟΤ, ΜΗΚΟ 26ΜΜ 

ΜΗΚΟ ΡΑΜΜΑΣΟ, ΡΑΜΜΑ 75 ΕΚ. 

Σεμάχιο 1.200 0,41 492,00 536,28 

4/0, BΕΛΟΝΑ ΑΝΣΙΣΡΟΦΩ ΚΟΠΣΟΤΑ 

,ΠΛΑΣΙΚΗ 3/8 ΚΤΚΛΟΤ, ΜΗΚΟ 12ΜΜ, 

ΜΗΚΟ ΡΑΜΜΑΣΟ 45 ΕΚ. 

Σεμάχιο 3.240 0,48 1.555,20 1.695,16 

4/0, BΕΛΟΝΑ ΑΝΣΙΣΡΟΦΩ ΚΟΠΣΟΤΑ 

,ΠΛΑΣΙΚΗ 3/8 ΚΤΚΛΟΤ, ΜΗΚΟ 19ΜΜ, 

ΜΗΚΟ ΡΑΜΜΑΣΟ 45 ΕΚ. 

Σεμάχιο 2.400 0,45 1.080,00 1.177,20 

5/0, BΕΛΟΝΑ ANTIΣΡΟΦΩ ΚΟΠΣΟΤΑ , 

ΠΛΑΣΙΚΗ 3/8 KYΚΛΟΤ, ΜΗΚΟ 12ΜΜ, 

ΜΗΚΟ ΡΑΜΜΑΣΟ 45 ΕΚ. 

Σεμάχιο 2.400 0,42 1.008,00 1.098,72 

6/0, BΕΛΟΝΑ ΑΝΣΙΣΡΟΦΩ ΚΟΠΣΟΤΑ 

,ΠΛΑΣΙΚΗ 3/8 KΤΚΛΟΤ, MΗΚΟ 12ΜΜ, 

ΜΗΚΟ ΡΑΜΜΑΣΟ 45 ΕΚ. 

Σεμάχιο 600 0,41 246,00 268,14 

0, BΕΛΟΝΑ ΣΡΟΓΓΤΛΗ, 1/2 ΚΤΚΛΟΤ,  

LOOP ΜΗΚΟ 40ΜΜ, ΘΗΛΙΑ 1,5Μ 
Σεμάχιο 120 0,54 64,80 70,63 

1, BΕΛΟΝΑ ΣΡΟΓΓΤΛΗ, 1/2 ΚΤΚΛΟΤ, 

LOOP ΜΗΚΟ 50ΜΜ, ΕΝΙΧΤΜΕΝΗ, 

ΡΑΜΜΑ 2Μ ΘΗΛΙΑ 

Σεμάχιο 120 0,40 48,00 52,32 

1, BΕΛΟΝΑ ΣΡΟΓΓΤΛΗ, 1/2 ΚΤΚΛΟΤ, 

LOOP ΜΗΚΟ 35ΜΜ, ΡΑΜΜΑ 1,5Μ 

ΘΗΛΙΑ 

Σεμάχιο 120 0,58 69,60 75,86 

10/0, BEΛΟΝΑ SPATULA, 1/2 ΚΤΚΛΟΤ 

ΜΗΚΟ 6ΜΜ, ΔΙΠΛΗ, ΜΗΚΟ 

ΡΑΜΜΑΣΟ 30 ΕΚ. 

Σεμάχιο 240 1,6 384,00 418,56 

8/0, ΒΕΛΟΝΑ ΑΝΣΙΣΡΟΦΩ ΚΟΠΣΟΤΑ, 

1/2 ΚΤΚΛΟΤ, ΜΗΚΟ 8ΜΜ, ΔΙΠΛΗ 

ΜΗΚΟ ΡΑΜΜΑΣΟ 30 ΕΚ. 

Σεμάχιο 120 1,37 164,40 179,19 

 Τ Ν Ο Λ Α   33.048  15.501,56 16.897,74 
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2. ΡΑΜΜΑΣΑ  ΤΝΘΔΣΗΚΑ  ΑΠΟΡΡΟΦΖΗΜΑ  ΠΟΛΤΚΛΧΝΑ  ΣΑΥΔΗΑ  ΑΠΟΡΡΟΦΖΖ  

Πνιχθισλα ζπλζεηηθά απνξξνθήζηκα απφ πνιπγιπθνιηθφ νμχ ή Πνιπγιαθηίλε ή παξφκνην. Ζ 

επηθάιπςε ηνπ ξάκκαηνο λα είλαη απφ ην ίδην πιηθφ ψζηε λα κε θζείξεηαη θαηά ηελ ηνπνζέηεζε        

ησλ θφκβσλ. Να δηαηεξνχλ ζην κέγηζην δπλαηφ ηελ αληνρή ηάζεο ηνπο 50% γηα  5 εκέξεο. Να 

απνξξνθνχληαη πιήξσο κεηά απφ 5 – 6 εβδνκάδεο (30 – 45 εκέξεο), πεξίπνπ.                                                                                                                                         

Να δηαηίζεληαη κε βειφλεο κε πεπιαηπζκέλν ζψκα θαη εζσηεξηθέο & εμσηεξηθέο απιαθψζεηο γηα 

αζθαιέζηεξν θξάηεκα ζην βεινλνθάηνρν.   

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥ 
Μονάδα 

μέηρηζης 
Ποζόηηηες 

Καθαρή 
ηιμή ανά 

μονάδα 

μέηρηζης 

ΥΝΟΛΟ 

ΧΩΡΙ 
ΦΠΑ 

ΥΝΟΛΟ 

ΜΕ            
ΦΠΑ 9% 

1, ΒΕΛΟΝΑ ΣΡΟΓΓΤΛΗ 1/2 KYKΛΟΤ, 

ΜΗΚΟ 48ΜΜ, ΜΗΚΟ ΡΑΜΜΑΣΟ 90 ΕΚ. 
Σεμάχιο 120 1,69 202,80 221,05 

2/0, ΒΕΛΟΝΑ ΚΟΠΣΟΤΑ,ΠΛΑΣΙΚΗ 3/8 

KYKΛΟΤ, ΜΗΚΟ 24ΜΜ, ΜΗΚΟ 

ΡΑΜΜΑΣΟ 70 ΕΚ. 

Σεμάχιο 120 1,07 128,40 139,95 

2/0, ΒΕΛΟΝΑ ΣΡΟΓΓΤΛΗ 1/2 KYKΛΟΤ, 

ΜΗΚΟ 26ΜΜ, ΜΗΚΟ ΡΑΜΜΑΣΟ 70 ΕΚ. 
Σεμάχιο 120 1,08 129,60 141,26 

3/0, ΒΕΛΟΝΑ ΣΡΟΓΓΤΛΗ 1/2 ΚΤΚΛΟΤ, 

ΜΗΚΟ 26ΜΜ, ΜΗΚΟ ΡΑΜΜΑΣΟ 70 ΕΚ. 
Σεμάχιο 240 1,28 307,20 334,84 

4/0, ΒΕΛΟΝΑ ΣΡΟΓΓΤΛΗ 1/2 KYKΛΟΤ, 

ΜΗΚΟ 22ΜΜ, ΜΗΚΟ ΡΑΜΜΑΣΟ 70 ΕΚ. 
Σεμάχιο 120 1,07 128,40 139,95 

 Τ Ν Ο Λ Α   720  896,40 977,05 

 

3. ΡΑΜΜΑΣΑ  ΤΝΘΔΣΗΚΑ  ΑΠΟΡΡΟΦΖΗΜΑ  ΠΟΛΤΚΛΧΝΑ  ΜΔΖ  ΑΠΟΡΡΟΦΖΖ  

Απφ δηαθφξνπο ηχπνπο πνιπκεξψλ (Πνιπγιπθνιηθφπνμεσο, Πνιπγιαθηίλε, Πνιπγιπθαπξφλε ή 

παξφκνην). Να δηαηεξνχλ ην 40-50 % ηεο ηάζεο ηνπο γηα 21 κέξεο.  Να απνξξνθνχληαη πιήξσο        

απφ ηνλ νξγαληζκφ, θαηά κέζν φξν κεηά απφ 56-72 εκέξεο, πεξίπνπ. Ζ επηθάιπςε ηνπ ξάκκαηνο        

λα είλαη απφ ην  ίδην πιηθφ ψζηε λα κε θζείξεηαη θαηά ηελ ηνπνζέηεζε ησλ θφκβσλ. Να δηαηίζεληαη     

κε βειφλεο κε πεπιαηπζκέλν ζψκα θαη εζσηεξηθέο & εμσηεξηθέο απιαθψζεηο γηα αζθαιέζηεξν 

θξάηεκα ζην βεινλνθάηνρν.  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥ 
Μονάδα 

μέηρηζης 
Ποζόηηηες 

Καθαρή 
ηιμή ανά 

μονάδα 

μέηρηζης 

ΥΝΟΛΟ 

ΧΩΡΙ 
ΦΠΑ 

ΥΝΟΛΟ 

ΜΕ            
ΦΠΑ 9% 

0, XΩΡΙ ΒΕΛΟΝΑ ΜΗΚΟ 1.5M Σεμάχιο 240 0,91 218,40 238,05 

1, XΩΡΙ ΒΕΛΟΝΑ ΜΗΚΟ 1.5M Σεμάχιο 240 0,98 235,20 256,36 

2, XΩΡΙ ΒΕΛΟΝΑ ΜΗΚΟ 1,5M Σεμάχιο 120 1,04 124,80 136,03 

2/0, XΩΡΙ ΒΕΛΟΝΑ ΜΗΚΟ 1.5M Σεμάχιο 3.240 0,82 2.565,80 2.895,91 

3/0, XΩΡΙ ΒΕΛΟΝΑ ΜΗΚΟ 1.5M Σεμάχιο 120 0,89 106,80 116,41 

4/0, XΩΡΙ ΒΕΛΟΝΑ ΜΗΚΟ 1,5Μ Σεμάχιο 72 0,8 57,60 62,78 

0, ΒΕΛΟΝΑ ΣΡΟΓΓΤΛΗ, 1/2 ΚΤΚΛΟΤ ΜΗΚΟ 
32ΜΜ, ΜΗΚΟ ΡΑΜΜΑΣΟ 75 ΕΚ. 

Σεμάχιο 240 0,90 216,00 235,44 

0, ΒΕΛΟΝΑ ΣΡΟΓΓΤΛΗ, 1/2 ΚΤΚΛΟΤ ΜΗΚΟ 
40ΜΜ, ΜΗΚΟ ΡΑΜΜΑΣΟ 75 ΕΚ.. 

Σεμάχιο 240 0,69 165,60 180,50 

1, BEΛΟΝΑ ΣΡΟΓΓΤΛΗ, 1/2 ΚΤΚΛΟΤ ΜΗΚΟ 
32ΜM, ΜΗΚΟ ΡΑΜΜΑΣΟ 75 ΕΚ. 

Σεμάχιο 1.200 1,05 1.260,00 1.373,40 

2, BEΛΟΝΑ ΣΡΟΓΓΤΛΗ, 1/2 KYKΛΟΤ ΜΗΚΟ 
48ΜM, ΜΗΚΟ ΡΑΜΜΑΣΟ 75 ΕΚ. 

Σεμάχιο 2.400 1,06 2.544,00 2.772,96 

2, BEΛΟΝΑ ΣΡΟΓΓΤΛΗ, 1/2 KYKΛΟΤ ΜΗΚΟ 
48ΜM, ΜΗΚΟ ΡΑΜΜΑΣΟ 90 ΕΚ. 

Σεμάχιο 1.200 1,3 1.560,00 1.700,40 

2/0, ΒΕΛΟΝΑ ΑΝΣΙΣΡΟΦΩ KOΠΣΟΤΑ, Σεμάχιο 240 0,78 187,20 204,04 
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3/8 ΚΤΚΛΟΤ ΜΗΚΟ 45ΜΜ, ΜΗΚΟ 
ΡΑΜΜΑΣΟ 75 ΕΚ. 

2/0, ΒΕΛΟΝΑ ΣΡΟΓΓΤΛΗ, 1/2 ΚΤΚΛΟΤ 
ΜΗΚΟ 25MΜ, ΜΗΚΟ ΡΑΜΜΑΣΟ 75 ΕΚ. 

Σεμάχιο 1.200 0,78 936,00 1.020,24 

2/0, ΒΕΛΟΝΑ ΣΡΟΓΓΤΛΗ, 1/2 ΚΤΚΛΟΤ 
ΜΗΚΟ 40ΜΜ, ΜΗΚΟ ΡΑΜΜΑΣΟ 75 ΕΚ. 

Σεμάχιο 240 0,61 146,40 159,57 

3/0, ΒΕΛΟΝΑ ΣΡΟΓΓΤΛΗ, 1/2 ΚΤΚΛΟΤ 
ΜΗΚΟ 20ΜΜ, ΜΗΚΟ ΡΑΜΜΑΣΟ 75ΕΚ.  

Σεμάχιο 240 0,85 204,00 222,36 

4/0, ΒΕΛΟΝΑ ΣΡΟΓΓΤΛΗ, 1/2 ΚΤΚΛΟΤ 
ΜΗΚΟ 16ΜΜ, ΜΗΚΟ ΡΑΜΜΑΣΟ 75ΕΚ. 

Σεμάχιο 120 0,96 115,20 125,56 

5/0, ΒΕΛΟΝΑ ΣΡΟΓΓΤΛΗ, 1/2 ΚΤΚΛΟΤ 
ΜΗΚΟ 16ΜΜ, ΜΗΚΟ ΡΑΜΜΑΣΟ 75ΕΚ. 

Σεμάχιο 96 0,96 92,16 100,45 

0, ΒΕΛΟΝΑ ΣΡΟΓΓΤΛΗ "J" ΜΗΚΟ 35ΜΜ, 
ΕΝΙΧΤΜΕΝΗ 

Σεμάχιο 240 1,75 420,00 457,80 

1, BEΛΟΝΑ TAPERCUT "J" ΜΗΚΟ 30ΜM, 
ΕΝΙΧΤΜΕΝΗ, ΜΗΚΟ ΡΑΜΜΑΣΟ 75 ΕΚ. 

Σεμάχιο 240 0,18 43,20 47,08 

1, BEΛΟΝΑ ΣΡΟΓΓΤΛΗ ΣΤΦΛΗ ΗΠΑΣΟ 3/8 
ΚΤΚΛΟΤ, ΜΗΚΟ 63ΜM, ΜΗΚΟ 
ΡΑΜΜΑΣΟ 1 Μ. 

Σεμάχιο 84 1,3 109,20 119,02 

1,ΒΕΛΟΝΑ ΣΡΟΓΓΤΛΗ , 1/2 ΚΤΚΛΟΤ, 
ΕΝΙΧΤΜΕΝΗ ΜΗΚΟ 45ΜM, ΜΗΚΟ 
ΡΑΜΜΑΣΟ 75 ΕΚ. 

Σεμάχιο 1.200 0,67 804,00 876,36 

2, ΒΕΛΟΝΑ ΣΡΟΓΓΤΛΗ 1/2 ΚΤΚΛΟΤ ΜΗΚΟ 
48ΜΜ 

Σεμάχιο 0 0,93 ----- ----- 

7/0, ΒΕΛΟΝΑ SPATULA, 1/2 ΚΤΚΛΟΤ ΜΗΚΟ 
8ΜΜ, ΔΙΠΛΗ, ΜΗΚΟ ΡΑΜΜΑΣΟ 45 ΕΚ. 

Σεμάχιο 96 2 192,00 209,28 

8/0, ΒΕΛΟΝΑ SPATULA, 1/2 ΚΤΚΛΟΤ ΜΗΚΟ 
8ΜΜ , ΔΙΠΛΗ , ΜΗΚΟ ΡΑΜΜΑΣΟ 30 CM 

Σεμάχιο 96 2 192,00 209,28 

10/0, ΒΕΛΟΝΑ SPATULA, 1/2 ΚΤΚΛΟΤ 
ΜΗΚΟ 5,5ΜΜ, ΔΙΠΛΗ, ΡΑΜΜΑ 20 EK. , 
ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ  

Σεμάχιο 96 2 192,00 209,28 

 Τ Ν Ο Λ Α   13.500  12.778,56 13.928,56 

 

               4. ΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΛΤΚΛΧΝΖ ΜΔΣΑΞΑ ΜΔ ΚΑΗ ΥΧΡΗ ΒΔΛΟΝΑ 

Με απνξξνθήζηκα πνιχθισλα ξάκκαηα θπζηθήο κέηαμαο επηθαιπκκέλα κε θπζηθφ θεξί, ε         

ζχζηαζε ηνπ νπνίνπ  ζαθψο λα πεξηγξάθεηαη ζηελ ηερληθή πξνζθνξά , ψζηε λα πξνθαινχλ ηνλ 

ειάρηζην ηξαπκαηηζκφ ζηνπο ηζηνχο. Ζ βειφλα λα είλαη απφ πςειήο πνηφηεηαο θξάκα ράιπβα 440     

θαη άλσ κε πεξηεθηεθφηεηα ζε ληθέιην 7,5-10%, ψζηε λα αληηζηέθνληαη ζε θάκςε θαη ζηξέβισζε. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥ 
Μονάδα 

μέηρηζης 
Ποζόηηηες 

Καθαρή 

ηιμή ανά 
μονάδα 

μέηρηζης 

ΥΝΟΛΟ 

ΧΩΡΙ 

ΦΠΑ 

ΥΝΟΛΟ 

ΜΕ            

ΦΠΑ 9% 

0, XΩΡΙ ΒΕΛΟΝΑ ΜΗΚΟ 1.8M Σεμάχιο 72 0,38 27,36 29,82 

1, XΩΡΙ ΒΕΛΟΝΑ ΜΗΚΟ 1.8M Σεμάχιο 72 0,44 31,68 34,53 

2, XΩΡΙ ΒΕΛΟΝΑ ΜΗΚΟ 1.8M Σεμάχιο 72 0,4 28,80 31,39 

2/0, XΩΡΙ ΒΕΛΟΝΑ ΜΗΚΟ 1.8M Σεμάχιο 60 0,4 24,00 26,16 

3/0,ΧΩΡΙ ΒΕΛΟΝΑ ΜΗΚΟ 1.8Μ Σεμάχιο 60 0,44 26,40 28,77 

4, XΩΡΙ ΒΕΛΟΝΑ ΜΗΚΟ 1.8M Σεμάχιο 60 0,82 49,20 53,62 

4/0, XΩΡΙ ΒΕΛΟΝΑ ΜΗΚΟ 1.8Μ Σεμάχιο 60 0,74 44,40 48,39 

3/0, BEΛΟΝΑ ΣΡΟΓΓΤΛΗ, 1/2 KYKΛΟΤ 
ΜΗΚΟ 25ΜΜ, ΜΗΚΟ ΡΑΜΜΑΣΟ 75ΕΚ. 

Σεμάχιο 60 0,32 19,20 20,92 

4/0, BEΛΟΝΑ ΣΡΟΓΓΤΛΗ, 1/2 KYKΛΟΤ 
ΜΗΚΟ 20ΜΜ, ΜΗΚΟ ΡΑΜΜΑΣΟ 75 ΕΚ. 

Σεμάχιο 60 0,45 27,00 29,43 

6/0, BEΛΟΝΑ SPATULA, 1/4 KYKΛΟΤ ΜΗΚΟ 
8ΜΜ, ΔΙΠΛΗ, ΜΗΚΟ ΡΑΜΜΑΣΟ 45 ΕΚ. 

Σεμάχιο 60 0,62 37,20 40,54 
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7/0, BEΛΟΝΑ SPATULA, 3/8 KYKΛΟΤ ΜΗΚΟ 
6ΜΜ, ΜΗΚΟ ΡΑΜΜΑΣΟ 30ΕΚ. 

Σεμάχιο 60 5,56 333,60 363,62 

8/0, BEΛΟΝΑ SPATULA, 3/8 ΚΤΚΛΟΤ ΜΗΚΟ 
6ΜΜ, ΔΙΠΛΗ, ΜΗΚΟ ΡΑΜΜΑΣΟ 45 ΕΚ. 

Σεμάχιο 60 1,78 106,80 116,41 

10/0, BEΛΟΝΑ SPATULA, 3/8 KYKΛΟΤ 
ΜΗΚΟ 5ΜΜ, ΔΙΠΛΗ, ΜΗΚΟ ΡΑΜΜΑΣΟ  
30 ΕΚ. 

Σεμάχιο 60 1,78 106,80 116,41 

10/0, BEΛΟΝΑ SPATULA, 3/8 KYKΛΟΤ 
ΜΗΚΟ 6ΜΜ, ΔΙΠΛΗ, ΜΗΚΟ ΡΑΜΜΑΣΟ  
30 ΕΚ. 

Σεμάχιο 24 1,78 42,72 46,56 

 Τ Ν Ο Λ Α   840  905,16 986,57 

 
 

5. ΡΑΜΜΑΣΑ  ΤΝΘΔΣΗΚΑ  ΜΟΝOΚΛΧΝΑ ΜΖ  ΑΠΟΡΡΟΦΖΗΜΑ  ΑΠΟ  ΠΟΛΤΠΡΟΠΤΛΔΝΗΟ  

Οη βειφλεο λα απνηεινχληαη απφ πςειήο πνηφηεηαο θξάκα ράιπβα 455 θαη άλσ κε πεξηεθηηθφηεηα 

ληθειίνπ 8-10%, ψζηε λα αληηζηέθνληαη ζε θάκςε-ζηξέβισζε θαη λα δηαζέηνπλ πεπιαηπζκέλν        

ζψκα κε εζσηεξηθέο & εμσηεξηθέο επηκήθεο απιαθψζεηο γηα αζθαιέζηεξν θξάηεκα ζην  

βεινλνθάηνρν. Να δηαηίζεληαη κε βειφλεο κε πεπιαηπζκέλν ζψκα θαη εζσηεξηθέο & εμσηεξηθέο 

απιαθψζεηο γηα αζθαιέζηεξν θξάηεκα ζην βεινλνθάηνρν. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥ 
Μονάδα 

μέηρηζης 
Ποζόηηηες 

Καθαρή 

ηιμή ανά 

μονάδα 

μέηρηζης 

ΥΝΟΛΟ 

ΧΩΡΙ 

ΦΠΑ 

ΥΝΟΛΟ 

ΜΕ            

ΦΠΑ 9% 

2/0, ΒΕΛΟΝΑ TAPERCUT, 1/2 ΚΤΚΛΟΤ 

ΜΗΚΟ 25ΜΜ, ΔΙΠΛΗ, ΜΗΚΟ ΡΑΜΜΑΣΟ 

90 ΕΚ. 

Σεμάχιο 72 0,46 33,12 36,10 

3/0, ΒΕΛΟΝΑ ΣΡΟΓΓΤΛΗ, 1/2 ΚΤΚΛΟΤ 

ΜΗΚΟ 25ΜΜ, ΔΙΠΛΗ, ΜΗΚΟ ΡΑΜΜΑΣΟ 

90ΕΚ. 

Σεμάχιο 72 0,63 45,36 49,44 

4/0, ΒΕΛΟΝΑ ΣΡΟΓΓΤΛΗ, 1/2 ΚΤΚΛΟΤ 

ΜΗΚΟ 16MM, ΔΙΠΛΗ, ΜΗΚΟ ΡΑΜΜΑΣΟ 

90 ΕΚ. 

Σεμάχιο 96 0,62 59,52 64,87 

5/0, ΒΕΛΟΝΑ ΣΡΟΓΓΤΛΗ, 1/2 ΚΤΚΛΟΤ 

ΜΗΚΟ 13MM, ΔΙΠΛΗ, ΜΗΚΟ ΡΑΜΜΑΣΟ 

75 ΕΚ. 

Σεμάχιο 120 0,6 72,00 78,48 

6/0, ΒΕΛΟΝΑ ΣΡΟΓΓΤΛΗ, 3/8 ΚΤΚΛΟΤ, 

ΜΗΚΟ 10MM, ΔΙΠΛΗ, ΜΗΚΟ ΡΑΜΜΑΣΟ 

60 ΕΚ. 

Σεμάχιο 120 0,82 98,40 107,25 

7/0, ΒΕΛΟΝΑ ΣΡΟΓΓΤΛΗ, 3/8 ΚΤΚΛΟΤ 

ΜΗΚΟ 8MM, ΔΙΠΛΗ, ΜΗΚΟ ΡΑΜΜΑΣΟ 

60 ΕΚ. 

Σεμάχιο 120 0,82 98,40 107,25 

8/0, ΒΕΛΟΝΑ ΔΙΠΛΗ ΣΡΟΓΓΤΛΗ 3/8 

ΚΤΚΛΟΤ ΜΗΚΟΤ 7ΜΜ ΜΗΚΟ ΡΑΜΜΑΣΟ 

60 CM 

Σεμάχιο 72 5,64 406,08 442,62 

3/0, ΒΕΛΟΝΑ ΔΙΠΛΗ, 1/2 ΚΤΚΛΟΤ, MΗΚΟ 

16mm MΗΚ. ΡΑM. 90 ΕΚ., ΓΙΑ ΑΓΓΕΙΑΚΑ 

MΟΧΕΤMΑΣΑ 

Σεμάχιο 96 4,55 436,80 476,11 

4/0, ΒΕΛΟΝΑ ΔΙΠΛΗ, 1/2 ΚΤΚΛΟΤ, ΜΗΚΟ 

13mm ΜΗΚΟ ΡΑΜΜΑΣΟ 75 ΕΚ., ΓΙΑ 

ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΜΟΧΕΤΜΑΣΑ 

Σεμάχιο 120 4,55 546,00 595,14 

5/0, ΒΕΛΟΝΑ ΔΙΠΛΗ, 3/8 ΚΤΚΛΟΤ, ΜΗΚΟ 

8mm, ΜΗΚΟ ΡΑΜΜΑΣΟ 60 ΕΚ.ΓΙΑ 

ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΜΟΧΕΤΜΑΣΑ 

Σεμάχιο 120 9,35 1.122,00 1.222,98 
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6/0, ΒΕΛΟΝΑ ΣΡΟΓΓΤΛΗ MΑΤΡΗ ΓΙΑ 

ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΑΝΣΑΝΑΚΛΑΗ ΦΩΣΟ , 3/8 

ΚΤΚΛΟΤ, MΗΚΟ 13MM, ΔΙΠΛΗ,  MΗΚΟ 

ΡΑM. 60 ΕΚ. 

Σεμάχιο 120 9,35 1.122,00 1.222,98 

 Τ Ν Ο Λ Α   1.128  4.039,68 4.403,22 

 
 

                  6. ΡΑΜΜΑΣΑ ΤΝΘΔΣΗΚΑ ΜΟΝΟΚΛΧΝΑ ΑΠΟΡΡΟΦΖΗΜΑ ΒΡΑΓΔΗΑ ΑΠΟΡΡΟΦΖΖ  

                   ΑΠΟ ΠΟΛΤΓΗΟΞΑΝΟΝΖ. 

Να παξέρνπλ ζηήξημε γηα 42 εκέξεο κεηά ηελ εκθχηεπζε δηαηεξψληαο ην 35% ηεο ηάζεσο ηνπο γηα 

ξάκκαηα πάρνπο 4-0 θαη κηθξφηεξα θαη ην 60% γηα ξάκκαηα πάρνπο 3-0 θαη κεγαιχηεξα.                  Να 

απνξξνθνχληαη πιήξσο απφ ηνλ νξγαληζκφ ζε πεξίπνπ 182-238 εκέξεο. Ζ βειφλα λα είλαη απφ πςειήο 

πνηφηεηαο θξάκα ράιπβα 440 θαη άλσ κε πεξηεθηεθφηεηα ζε ληθέιην 7,5-10%, ψζηε λα αληηζηέθνληαη 

ζε θάκςε θαη ζηξέβισζε. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ 
Μονάδα 

μέηρηζης 
Ποζόηηηες 

Καθαρή 

ηιμή ανά 
μονάδα 

μέηρηζης 

ΥΝΟΛΟ 

ΧΩΡΙ 

ΦΠΑ 

ΥΝΟΛΟ 

ΜΕ            

ΦΠΑ 9% 

2, BEΛΟΝΑ ΚΟΠΣΟΤΑ, 3/8 ΚΤΚΛΟΤ, 
ΜΗΚΟ 85.9ΜΜ ΔΙΠΛΗ, ΜΗΚΟ 
ΡΑΜΜΑΣΟ 90ΕΚ. 

Σεμάχιο 72 3,35 241,20 262,90 

5, ΒΕΛΟΝΑ ΚΟΠΣΟΤΑ 1/2 ΚΤΚΛΟΤ ΜΗΚΟ 
55ΜΜ,ΕΝΙΧΤΜΕΝΗ ΠΕΡΙΣΡΕΦΟΜΕΝΗ 4 
ΡΑΜΜΑΣΑ, 75CM MΗΚΟ 

Σεμάχιο 96 3,35 321,60 350,54 

 Τ Ν Ο Λ Α   168  562,80 613,44 

 

7. ΡΑΜΜΑΣΑ ΠΛΔΚΣΑ ΤΝΘΔΣΗΚΑ ΑΠΟ ΠΟΛΤΔΣΔΡΑ ΔΠΔΝΓΔΓΤΜΔΝΟ ΑΠΟ 

ΠΟΛΤΒΟΤΣΗΛΗΚΟ ΔΣΔΡΑ. 

Με θεληξηθφ ππξήλα θαη 16 θνξείο πεξηκεηξηθά (λήκαηα πνπ δεκηνπξγνχλ ηελ πιέμε ηνπ        

ξάκκαηνο) γηα κεγαιχηεξε αληνρή. Καηάιιειν θαη γηα ζπξξαθή ηελφλησλ.                                                                                                                                                

Να δηαηίζεληαη κε βειφλεο κε πεπιαηπζκέλν ζψκα θαη εζσηεξηθέο & εμσηεξηθέο επηκήθεο απιαθψζεηο 

γηα αζθαιέζηεξν θξάηεκα ζην βεινλνθάηνρν. 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ 
Μονάδα 

μέηρηζης 
Ποζόηηηες 

Καθαρή 
ηιμή ανά 

μονάδα 

μέηρηζης 

ΥΝΟΛΟ 

ΧΩΡΙ 
ΦΠΑ 

ΥΝΟΛΟ 

ΜΕ            
ΦΠΑ 9% 

0, ΒΕΛΟΝΑ TAPERCUT 1/2 ΚΤΚΛΟΤ ΜΗΚΟ 
25mm, ΔΙΠΛΗ, ΜΗΚΟ ΡΑΜΜΑΣΟ 90cm 

Σεμάχιο 60 2,51 150,60 164,15 

1, ΒΕΛΟΝΑ TAPERCUT 1/2 ΚΤΚΛΟΤ ΜΗΚΟ 
40mm, ΘΗΛΙΑ, ΜΗΚΟ ΡΑΜΜΑΣΟ 240cm 

Σεμάχιο 120 2,51 301,20 328,30 

1, ΒΕΛΟΝΑ ΚΟΠΣΟΤΑ, 3/8 ΚΤΚΛΟΤ, 
ΜΗΚΟ 90ΜΜ 2 ΡΑΜΜΑΣΑ ΜΕ 40ΜΜ 
ΡΑΜ.50ΕΚ. 

Σεμάχιο 60 2,51 150,60 164,15 

2, ΒΕΛΟΝΑ TAPERCUT, 1/2 ΚΤΚΛΟΤ, ΜΗΚΟ 
45ΜΜ ΕΝΙΧΤΜΕΝΗ, 4 
ΡΑΜΜΑΣΑ/ΣΜΧ,ΜΗΚΟ ΡΑΜ.75 ΕΚ. 

Σεμάχιο 72 2,51 180,72 196,98 

2/0, ΒΕΛΟΝΑ TAPERCUT, 1/2 ΚΤΚΛΟΤ 
MHKO 25ΜΜ, ΔΙΠΛΗ, ΜΗΚΟ ΡΑΜ. 90ΕΚ. 

Σεμάχιο 72 1,53 110,16 120,07 

3/0, ΒΕΛΟΝΑ TAPERCUT, 1/2 ΚΤΚΛΟΤ 
ΜΗΚΟ 25MM, ΔΙΠΛΗ, ΜΗΚΟ ΡΑΜ. 90ΕΚ. 

Σεμάχιο 72 1 72,00 78,48 

4/0, ΒΕΛΟΝΑ TAPERCUT, 1/2 ΚΤΚΛΟΤ 
ΜΗΚΟ 17MM, ΔΙΠΛΗ, ΡΑΜΜΑ ΠΡΑΙΝΟ, 
ΜΗΚΟ ΡΑΜ. 90ΕΚ. 

Σεμάχιο 72 1,41 101,52 110,65 

5,ΒΕΛΟΝΑ TAPERCUΣ,1/2 ΚΤΚΛΟΤ, ΜΗΚΟ 
55ΜΜ ΓΙΑ ΣΕΡΝΟ ΕΝΙΧΤΜΕΝΗ,4 

Σεμάχιο 24 19,69 472,56 515,09 
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ΡΑΜΜΑΣΑ/ΣΜΧ,ΜΗΚΟ ΡΑΜ.75ΕΚ. 

5/0, ΒΕΛΟΝΑ ΣΡΟΓΓΤΛΗ, 3/8 ΚΤΚΛΟΤ 
ΜΗΚΟ 13MM, ΔΙΠΛΗ, ΜΗΚΟ ΡΑΜ. 75ΕΚ. 

Σεμάχιο 60 0,96 57,60 62,78 

 Τ Ν Ο Λ Α   612  1.596,96 1.740,65 

 

 

Οη πξνκεζεπηέο, γηα ηελ θαιύηεξε αμηνιόγεζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδώλ, ζα πξνζθνκίζνπλ 

δσξεάλ δείγκαηα γηα θάζε πξνζθεξόκελν είδνο.  

 

Σα δείγκαηα ζα θέξνπλ απηνθόιιεηε εηηθέηα πνπ ζα αλαγξάθεη επθξηλώο ηελ επσλπκία ηνπ 

πξνκεζεπηή θαζώο θαη ηνλ Α/Α ηνπ είδνπο σο νξίδεηαη ζηε δηαθήξπμε.  
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                                                             ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ’ 

      

                                       ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ (άξζξν 8 Ν.1599/1986) 

Ζ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν 

άιισλ ππεξεζηψλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟ
(1)

: Γ.Ν. ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» 

Ο – Ζ Όλνκα:  Δπψλπκν:  

Όλνκα θαη Δπψλπκν 

Παηέξα:  

 

Όλνκα θαη Δπψλπκν 

Μεηέξαο: 

 

Ζκεξνκελία γέλλεζεο
(2)

:   

Σφπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκφο Γειηίνπ 

Σαπηφηεηαο: 

 Σει:  

Ζκεξ/ληα έθδνζεο 

Σαπηφηεηαο : 

 

Σφπνο 

Καηνηθίαο: 
 Οδφο:  Αξηζ:  ΣΚ  

Αξ. Σειενκνηνηχπνπ (Fax): 
 

Γ/λζε Ζιεθηξ. 

Σαρπδξνκείνπ (Δmail):  

Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο (3), πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηεο δηαηάμεηο ηεο παξ. 

6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειψλσ φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο κνπ: 

α) έιαβα γλψζε θαη απνδέρνκαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο ησλ ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ θαη ηεο δηαθήξπμεο …………………………. 

β) Έρσ εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο κνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) πξνο ζηνπο θνξείο πνπ είκαη ππφρξενο θαη ζηελ πιεξσκή θφξσλ θαη 

ηειψλ φζνλ αθνξά ηηο θνξνινγηθέο κνπ ππνρξεψζεηο. 

γ) Γελ ππάξρεη εηο βάξνο κνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα i) πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή 

νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (EE L 300 ηεο 11.11.2008 

ζ.42), ii) Γσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη, ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί θαηαπνιέκεζεο ηεο 

δηαθζνξάο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο 

Έλσζεο (EE C 195 ηεο 25.6.1997, ζ.1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 

2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα (EE L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην 

εζληθφ δίθαην ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο κνπ, iii) Απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο 

ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (EE C 316 ηεο 

27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ.2803/2000 (Α΄ 48), iv) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή 

εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 
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3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε 

ηεο ηξνκνθξαηίαο (EE L 164 ηεο 22.6.2002, ζ.3) ή εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο 

εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο, v) Ννκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο 

δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 

2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε 

ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ 

παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε 

νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Α΄ 166), vi) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο 

κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο 

απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία 

ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (Α΄ 215). 

δ) δελ έρσ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα θάπνην αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο κνπ δξαζηεξηφηεηαο θαη δηαγσγήο, ή γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο 

απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξεσθνπίαο. 

ε) δελ ηειψ ζε απνθιεηζκφ απφ δηαγσληζκνχο κε βάζε ακεηάθιεηε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο. 

ζη) δελ ηειψ ζε πηψρεπζε, δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο, ή ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, 

πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ, αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ή νπνηαδήπνηε άιιε παξφκνηα 

δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο κνπ ή ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ. 

δ)είκαη εγγεγξακκέλνο ζην νηθείν Δπηκειεηήξην θαη ην εηδηθφ επάγγεικά κνπ είλαη     

………………………………..   κε πηζηνπνίεζε ηνπ αξκφδηνπ θνξέα. 

 

ε)δελ απαζρνιψ ή εθκεηαιιεχνκαη αλειίθνπο θάησ ησλ 15 εηψλ θαηά παξάβαζε ησλ άξζξσλ 138 

θαη 182 ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο Δξγαζίαο.  

ζ) θαηέρσ ηηο απαξαίηεηεο άδεηεο απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο γηα ηελ πψιεζε ησλ ζρεηηθψλ πιηθψλ θαη 

ηελ παξνρή ησλ αληίζηνηρσλ ππεξεζηψλ, θαζψο θαη ην θαηάιιεια εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ εξγαζηψλ. 

η) έιαβα ππφςε ηηο ππνρξεψζεηο ζρεηηθά κε ηηο δηαηάμεηο πεξί πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ 

ζπλζεθψλ εξγαζίαο πνπ ηζρχνπλ ζηνλ ηφπν φπνπ πξφθεηηαη λα εθηειεζζεί ε ζχκβαζε. 

θ) είκαη ζε ζέζε, εθφζνλ κνπ δεηεζεί θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα παξάζρσ θάζε δηθαηνινγεηηθφ ή 

έγγξαθν πνπ απνδεηθλχεη ηηο πιεξνθνξίεο θαη δειψζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνχζα δήισζή 

κνπ . (4) 

 

                                                                                                           Ζκεξνκελία:      /      /            

                                                                                                     Ο – Ζ Γει………  

                                                                                          

                                                                                         

                                                                                              (Τπνγξαθή) 

 

 (1) Αλαγξάθεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, πνπ   

       απεπζχλεηαη ε αίηεζε. 

(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο. 

(3) Όπνηνο ελ γλψζεη ηνπ δειψλεη ςεπδή γεγνλφηα ή αξλείηαη ή απνθξχπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε 

ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ. Δάλ ν ππαίηηνο 

απηψλ ησλ πξάμεσλ ζθφπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηφλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθφ φθεινο 

βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθφπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηψλ. 

(4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρψξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ φςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη απφ 

ηνλ δεινχληα ή ηελ δεινχζα. 
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                                                             ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ’ 

 

                                   ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

Α/Α ΔΗΓΟ ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΣΗΜΖ 

ΣΔΜΑΥΗΟΤ 

ΥΧΡΗ ΦΠΑ 

ΤΝΟΛΗΚΖ 

ΣΗΜΖ ΥΧΡΗ 

ΦΠΑ 

ΤΝΟΛΗΚΖ 

ΣΗΜΖ ΜΔ 

ΦΠΑ 

1 
     

2 
     

                                                                             ΣΔΛΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ: 
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